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وتقدير شكر

وقتهم من أنَفقوا الذين أولئك بكرم وتأثَّرت انبهرُت الكتاب، هذا عن تقريًرا كتابتي أثناء
كتاب النهائية، للنتيجة سيُصبح كان ما وخرباتهم. بأفكارهم والبَوح أسئلتي عىل الردِّ يف
يرقى أن آُمل وإنني ودعُمهم، وصربُهم األفراد يُحىصمن ال عدٍد خربُة لوال وجوٌد «شفاء»،

إياها. أوَلوني التي الثقة مستوى إىل
جداولهم من وقتًا اقتطعوا الذين الطِّب مجال يف صني وامُلتخصِّ العلماء أوًال، أشكر،
بوجٍه ُممتنَّة وإنني وعياداتهم. ُمختَرباتهم إىل ودَعوني أعمالهم، يل ليرشحوا املشحونة
كارلينو؛ وإليسا فريسالدي وإلليسا روزا، بالتو يف بي لرتحيبه بينديتي؛ لفابريزيو خاص
ونيكوالس كابتشوك وتيد تورينو، يف مولينيت مستشفى يف تَجاِربهما بمشاهدة يل للسماح
باململكة وكمربيدج، بماساتشوستس، كمربيدج، يف البالسيبو عن بآرائهم للبَوح همفري؛
بتذوُّق يل للسماح إسن؛ جامعة يف وفريقه شيدلوسكي ومانفريد التوايل، عىل املتحدة،
مرضاهما عىل يل لتعريفهما كروكشانكس؛ وباميال هورويل وبيرت الشهري، األخرض رشابه

مانشسرت. يف
هوفمان وهانرت هوفر وكريستني رشار وسام باترسون لديفيد بامِلثل ُممتنَّة وإنني
من النج وإلفريا االفرتاضية، العوالم إمكانياِت عىل إلطالعي هاربورفيو؛ يف العاملني وكلِّ
بوسطن مركز يف كوزيا وباميال بريجريون كييل إىل باإلضافة «هيبنالجيسكس»، رشكة
مرشوع يف سينتي وباتريشيا الطبيعة، عىل توك» «كمفورت بمشاهدة يل للسماح الطبي؛
نبضات ُمعدَّل يف للتغيري البيولوجي االرتجاع لرشح القلب»؛ من النابعة «االستشارات
يف كاليفورنيا جامعة يف بي والتجوُّل ُمتعددة لقاءاٍت عىل لصِربه كول؛ وستيف القلب،
فرنانديز وصامويل سيلفا دي أوزاوا وبريندان إييل وبيل نيجي ولوبسانج أنجلوس، لوس
التعاطف بتدريب لتعريفي هاريسون؛ تيموثي خاصٍّ وبوجٍه ماسكارو، وجينيفر كاريبا



شفاء

زيارة امتياَز ملنحي وزمالئه موران ملايكل أيًضا الشكر ببالغ وأتقدَّم املعرفة. عىل القائم
واْلِتزامكم. عطُفكم أذهَلني لقد هناك. ع والتطوُّ لورد

يف أسهَمت ومقاالٍت الكتاب، هذا يف عميل أثناء وِخربتهم وقتَهم آخرون كثريون منحني
وأليساندرو الزار وسارة شبيجل وديفيد كاملز وديفيد جارفيك جريي هؤالء من الكتاب. هذا
وأدريان إرنست وإدزارد كريش وإرفينج مورمان ودان ستوسل وجون فرانشيشيس دي
وإليزابيث وايت وبيرت بييدي نوكسوكريس وتيم ويتزكي أولنيسوأوليفر وكارين ساندلر
وإلني مكيب وكاندي فاكو وإنريكو كاسيليا وإدواردو لني وتشو إبيل وإليسا بالكبرين
برودي وجني أرمانيوس وماري كلونر وروبرت تيميل وجينيفر جاكسون وفيكي هودنت
وريتشارد كوك وبيثاني فريدريكسون وباربرا لريير وبول مينديز وويندي ميلر وجريج
بريجز وتيم كونريز وأوليف سارون وكليفورد بارجمينت وكينيث نيوبرج وأندرو سلون
كايكني وويليم وولف وكريستيان جودمان وترودي باجنوني وجوسيبي ويليامز ومارك
كاسيوبو وجون بولني وميشيل ريهكوف وديفيد سيمبسون وروبرت جورسكي وديفيد
نوربرن وسيمون أنتوني ومايكل كوين وجيمس رايسون وتشارلز كارلسون وميشيل
جولديكر وبن هويك وجريمي ماير وكاثرين ماكروبرتس يل وماري ماكجريجور وبوني
مارتن ودان تومكينز وجاكي ديبورد وجيل فيدهارا وكافيتا ستانارد وتوم سلون وجيف

شون. ومارك ستيفنسون وكلري الفريتسكي وهيلني إروين ومايكل
عىل عقولنا بها تؤثِّر قد التي الطُّرق يف الباحث بالعلم مبهورًة الكتاَب هذا بدأُت
هذا أن إدراك عىل ساَعدني التجاِرب يف وامُلتطوِّعني املرىض مع الحديث لكن أجسادنا،
الكيفية وعىل صحتنا، عىل عميقة عملية عواقُب له الفكرية، أهميته عن بعيًدا املوضوع،
هؤالء من الكتاب. هذا عىل حياًة تُضفي قصصهم أن وأرى حياتنا. جميًعا بها نعيش التي
ويلربز هاينز وكارل بولينجربوك وسيمون بونانو وليندا كونسوني وروزانا أندرسون بوني
فلني وجون ديمبيس وكاروالين وايز وروز كويردا ولوبيتا ووكر وجاريث ميلر وسامانثا
لم آخرون وكثريون لخصوصيتهم، حمايًة أسماءهم أذُكر لم آَخرون يوجد بالوج. وتونديه
واحد لكل كثريًا ُممتنَّة وإنني الكتاب، هذا أفادوا وكلهم الصفحات، هذه يف كلماتهم تَِرد

منهم.
لم الذي بيدج يل مايكل هناك أشكر ساينتست». «نيو مجلة يف كمقاٍل الكتاب هذا بدأ
تعاَونوا الذين امُلحرِّرين وكلَّ الِغالف، عىل وَضعها بل فَحْسب، ِفكرتي عىل باملوافقة يكتِف
وكل «موزييك»، مجلة يف لوي مون-كيت ومنهم الحني، ذاك منذ به املرتبطة املقاالت يف معي
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وتقدير شكر

جيكويز؛ ونيكي هندرسن ومارك فونج لكيفني ممنونة وإنني «نيترش». مجلة يف العاملني
فينس جايا وأشكر وُمفيدة. مدروسة تعليقات وتقديم النهائية، امُلسودة لقراءة وقت لتوفري
منها كان التي واملغامرات، والنصيحة بالصداقة توتُّري مستويات من للحدِّ يونج؛ وإما

العالم. يف ُمنتَجع أفضل اكتشاف
ال تعليقاٍت وقدََّمت البداية، من الكتاب بهذا ساتن، كارولينا األملعيَّة، وكيلتي آمنَت
أوكتافيا الرائعة، ُمراِجعتي أشكر كذلك الكتابة. عملية وَطوال اقرتحتُه حني بثَمن تُقدَّر
ما لرؤيتهم «كانونجيت»؛ يف فولني وكاتي «كراون» دار يف كوك أماندا وُمحرِّرتي ريف،
االمتنان غاية يف إنني اإلمكانية. تلك تحقيق عىل وتشجيعي الكتاُب هذا عليه يكون أن يُمكن

واملوهوبني. بورين الصَّ األشخاص هؤالء مع العمل فرصة يل تسنَّت أْن
لتشجيعه أصدقائي؛ وأعزَّ حياتي رشيك سامبل، إيان أرستي: أشكر أن أودُّ أخريًا
وكلَّ واألحضاَن البهجَة ملنحي الجميَلني؛ طفَيلَّ وروفوس، وبوبي تواٍن، بال يل ودعمه

الدوام. عىل إليه سأحتاج الذي اإللهام
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املؤلِّفة كلمة

هذا أجل من وتجاِرب معلوماٍت من لديهم ما واملرىضعىل العلماء من العديد أطلعني لقد
لكل االمتنان غاية يف لكنني الصفحات، هذه يف مباًرشا ِذكًرا كلهم ِذكُرهم يأِت ولم الكتاب.

منهم. واحد
شخصيٍّا أجريتُها ُمقابالٍت من مأخوذٌة امُلالَحظات يف إليها يَُرش لم التي االقتباسات
من أو معي، ُمقابالٍت من ا إمَّ فهي إليها امُلشار االقتباسات كلُّ أما وُمعاِلجني. َمْرىض مع

املالحظات. يف املصدر ِذكر مع ، النصِّ يف عالماٌت وعليها أخرى، منشورٍة مصادَر
أُشري الحاالت هذه ويف لخصوصيتهم، حمايًة األشخاص؛ بعض أسماء ُت غريَّ وقد
ُهويَّة تكون بالكامل، االسم فيها يُذَكر التي الحاالت يف فقط. األول باسِمه الشخص إىل
فهذان العارش؛ الفصل يف وفاهينا األول، الفصل يف ديفيد (باستثناء الحقيقية. الشخص

الحقيقيَّان.) األوَّالن اسماهما





املقدمة

املشهد كان العام. امُلتنزَّه إىل ذهبُت املايض الصيف يف العمل أيام من يوٍم صباِح ذاَت
القدم كرة ويلعبون النوافري، يف يخوضون األطفال حيث لندن، جنوب َمشاهد شأَن ُمبهًجا
أيدينا ويف األمهات، من أُخرينَي اثنتنَي مع الرميل امللعب حافة عىل جلسُت الُعشب. عىل
ُمتواِزنة غريَ ِقالًعا يبنون أطفالنا نُراِقب بينما األرز، وكعك الشمس، ة أشعَّ من الوقاية كريم

األلوان. زاهيِة بالستيكيٍة بجواريَف
أخذت قد وكانت للتَّو، بها التقيت قد كنُت وُمتكلِّمة مِرحًة ا أمٍّ كانت املرأتنَي إحدى
«إنني قالت: طويًال. استمرَّت ُمنِهكة إكزيما من التجانيس الطبُّ شفاها كيف يل ح توضِّ
واقع يف التجانيسُّ فالعالج أعرتض. أن بد ال كان عاملًة وبصفتي التجانيس!» العالج أُحبُّ
هذه يف ف تُخفَّ الة فعَّ مادة فأيُّ أنيقة؛ زجاجاٍت يف سكَّر) أقراص (أو ماء عن عبارٌة األمر
العالج أدوية «لكن قلت: هكذا األصلية. املادة من واحد ُجزيء بقاء عدم لدرجة األدوية

الة.» فعَّ مادة أي عىل تحتوي ال التجانيس
الذي باليشء ليس «إنه قائلًة: وأجابت استهزاء. بنظرِة الجديدة صديقتي رمَقتني
العالجية خصائصه أنَّ إدراكي لعدم اليشء بعَض الفهم بليدة كأنني قياسه».» «يُمكن
واحدًة الجملة بهذه َصت لخَّ أنها شعرُت وقد العلماء. إدراك تُفوق غامضة ماهيٍَّة عن ناتجة

حاليٍّا. الطب يف الدائرة الرئيسية الفلسفية املعارك من
نهًجا ويتبعون عقالنيون، وهم التقليدي. الغربي الطب أنصاُر جهٍة يف احتشد
بآلة. أشبَُه الفكري لنموذجهم َوفًقا والجسد املادي. العالم من نابعة وآراؤهم اختزاليٍّا،
فحني املَرضية. الحاالت عالج يف واملشاعر وامُلعتَقدات باألفكار يُعتدُّ ال األحوال، أغلب ويف



شفاء

وتحاليَل أشعاٍت — مادية أساليَب األطبَّاء يستخدم الحديث. معها تتبادل ال آلة، تعطب
املعطوب. الجزء وإصالح الحالة لتشخيص — وِجراحات وأدويًة

والرشقي. والبديل القديم الطب أتباع عداهم؛ ما كلُّ لنَُقل، لدينا، األخرى، الجهة يف
الحاالت؛ عىل للناس املادي؛ عىل املادي غري للجانب األولويَة الشموليُة التقاليُد هذه تُعطي
العقاقري وصف من بدًال للتجاِرب. املوضوعية النتائج عىل وامُلعتَقدات الذاتية للمشاعر
الريكي وممارسة الروحاني والعالج الصينيَّة باإلبر الوْخَز امُلعالجون يستخدم املادية
الطب ُدعاة يأبَه وال امللموسة. غري الطاقة مجاالِت رون يُسخِّ بذلك أنهم زاعمني الروحانية،
يؤمنون ألنهم الة؛ الفعَّ للمادة ملموس مادي أثر أي عىل تحتوي ال أدويتهم بأن التجانيس

ما. بطريقٍة باقية تظلُّ للدواء ُمستبانة غري «ذاكرًة» بأن
الطبَّ يَتَّبعون الناس من ماليني أن إال الغرب، يف السائَد هو التقليدي الطب زال ما
يف الريكي وعالج الروحاني العالج عجائب باستمراٍر تُناَقش املتحدة، الواليات يف البديل.
الطب من ما شكًال البالغني من ٪٣٨ إىل يصل ما ويَستخدم التلفزيونية. األخبار برامج
٣٤ نحو سنويٍّا ذلك عىل ويُنفقون الصالة). ذلك إىل أَضفنا إذا ٪٦٢) البديل أو التكمييل
(مقارنًة البديل بالطبِّ امُلعاِلجني إىل زيارة مليون ٣٥٤ إىل يصل بما ويقومون دوالر،1 مليار
أن الشائع من أقُطن، حيث لندن، يف األوَّلية).2 الرعاية أطبَّاء إىل زيارة مليون ٥٦٠ بنحو
َدْرء عىل القدرَة الكريم الحجر لهذا أنَّ منهن اعتقاًدا كهرمان قالئَد أطفاَلهن هاُت األمَّ تُلِبس
ومثل ألطفالهن، رضورية لقاحات إعطاءَ وُمتعلمات ذكيَّات نساءٌ وترفض التَّسنني. ألم

علميٍّا. منطقية غريَ عالجاٍت يَتَّبعن صديقتي،
صني امُلتخصِّ من ُمتشكِّكون بشدٍة يَشُجب االتجاهات. هذه يُقاِومون العلماء أن َغْرو ال
شريمر، ومايكل راندي جيمس أمثال من أكاذيب كاِشفو — األطلنطي املحيط تَي ضفَّ عىل
واملؤلِّف األحياء وعالم جورسكي، وديفيد سالزبرج ستيفن أمثال من ِعلميون وُمدوِّنون
كتاب كان البديل. الطب وخاصًة الزائف، والعلم الدين استخداَم — دوكينز ريتشارد
جولديكر، بن الوبائيات، اختصايصُّ فيه يوبِّخ الذي ،٢٠٠٩ عام الصادر الزائف» «العلم
أكثر باع قد لها، أساَس ال ية صحِّ ادِّعاءات لتقديم العلم استخدام يُسيئون الذين أولئك
تيم أمثال من الكوميديا، فناني إن بل دولة. وعرشين اثنتنَي يف نسخة مليون نصف من
العقالني للتفكري لالنتصار ِنكاتهم ُمستخِدمني املعركة، إىل وا انضمُّ أوبراين، ودارا مينشن

التجانيس. العالج ِغرار عىل عالجية أساليب عبثيَّة وتوضيح
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يه يُسمِّ وبما واحتجاجات، ومقاالت بمقابالت الالعقالنية لتيَّار مؤيِّدوهم ويتصدَّى
عريضة مثل الزائف»،3 العلم لتفسريات حدود «وضع سيلربمان ستيف العلمي الصحفيُّ
بوقف الوطنية الصحية الِخدمات هيئَة ُمطاِلبني املتحدة، اململكة أطبَّاء من مئاٌت عها وقَّ
البديلة العالجات أغلب أن الرسيرية التجاِرب تُثِبت التجانسية. العالجات عىل املال إنفاق
يستخدمونها َمن أن إىل امُلشكِّكون ويُشري وهميَّة)، (عالجات بالسيبو كونها عن تزيد ال
يوجد فال الزائفة. العالجات هذه عىل القضاء يلزم أنه كثريون يرى للخداع. يتعرَّضون
العالج وسائل طريق عن عليه الحصوَل نستطيع وال إليه نحتاج ما الصحية الرعاية يف

أدلَّة. عىل القائمة التقليدية
باملنهج عميًقا إيمانًا مؤِمنة فأنا للعالم. منطقية رؤيٍة عن الدفاَع بشدٍة أؤيِّد إنني
قضيُت الطبِّية، وامليكروبيولوجيا الجينات علم يف الدكتوراه عىل حاصلة إنني إذ العلمي؛
الكربى. لندن مستشفيات أحد يف للخاليا الداخيل النشاط أغواَر أسُرب سنوات ثالث خاللها
وأنه الصحيحة، األسئلة طَرْحنا إذا علميٍّا دراسته يُمكن الطبيعة يف يشء كل أن وأعتقد
ون؛ ُمحقُّ امُلشكِّكني إن ِثقتنا. نُوليها التي الطبية للعالجات دقيقة اختبارات إجراء من بد ال
إىل العودة أيًضا بنا فاألجدر التمنِّي، عىل القائم التفكري لني ُمفضِّ العلم عن تخلَّينا إن ألنه
من يُنجيَنا أن هللا إىل ع والترضُّ بالَفْصد، والعالج الساحرات إغراق حيث الظالم؛ عصور

الطاعون.
حافة الصِّ يف عميل يف الحل. هو فَحْسب البديل الطب رفض أن من ُمتأكدًة لسُت لكنني
لم الذين أولئك كذلك لكن وْحَدهم، الحديث الطب شفاهم الذين أولئك أقابل ال العلمية،
يَُغضعنهم ذلك ومع اإلرهاق، أو األمعاء يف مشكالت بسبب رة ُمدمَّ َمْرىضحياتهم يشِفهم؛
أو ُمزِمن ألٍم من يُعانون وأناٌس «حقيقية»؛ مَرضية حالٌة لديهم ليس أن باعتبار الطَّْرف
لكن جانبية، وأعراٍض إدمان إىل تؤدِّي عقاقري من ا جدٍّ كبرية جرعاٌت لهم تُوَصف اكتئاب،
إىل تؤدِّي امُلكثَّف العالج من جوالٍت ون يتلقَّ رسطان ومرىض األساسية؛ املشكلة تَُحل ال

أعمارهم. إطالة يف معقول أمل أي فقدان
تتوارى لكنها األخبار، عناوين أحيانًا تتصدَّر — علميًة اكتشافاٍت بانتظاٍم وأُصاِدف
يمكن املادية غريَ امللموسة غريَ العالج أساليب أن إىل تُشري — صة املتخصِّ املجالت يف غالبًا
الِجراحة قبل ِمغناطيسيٍّا تنويًما ون يتلقَّ فاملرىضالذين حقيقية. ماديٌة منافع لها يكون أن
تغيرياٍت إىل يؤدي ل التأمُّ أن كما أرسع. نحٍو عىل ويتعاَفون أقلَّ ُمضاَعفاٍت من يُعانون
ما لعالٍج يكن لم إذا الكتاب، هذا من األول الفصل يف سنرى وكما خاليانا. أعماق يف جزيئية
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يت تلقَّ بأنك االعتقاد فمجرد ناجع؛ غريُ أنه معناه ليس فهذا البالسيبو من بكثري أفضُل أثٌر
يستخدمن ن ممَّ أعرفهن اللواتي فاألمهات هائل. بيولوجي أثٍر إىل يؤدي قد اًال فعَّ دواءً
الخربة عىل بناءً يَعلمن إنهن غبيَّات؛ أو جاهالٍت لْسَن التجانيس والعالج الكهرمان قالدات

بحق. ُمفيدة األشياء هذه أن
ومجاالت املاء ذاكرة حول كالمهم يف ُمضلِّلون البديل الطب ُدعاة أن أعتقد أنني رغم لذا
يف َرشعُت لقد ته. بُرمَّ باألمر ون ُملمُّ امُلتشكِّكني أن أظنُّ ال أيًضا فإنني العالجية، الطاقة
التقليديُّون، األطبَّاء وكذلك يُغِفلون، كانوا إذا ما أتساءل رحُت ألنني الكتاب؛ هذا تأليف
ويؤدِّي امُلزِمنة األمراض حاالت زيادة يف يُسِهم إغفاٌل وهو البدنية؛ ة الصحَّ يف ا هامٍّ عنًرصا
عن بالطبع أتحدَّث إنني البديل. بالطب ُمعاِلجني رين امُلتنوِّ الُعقالء من ماليني يَزور أن إىل

العقل.

سبق هل تصدمك؟ أن سيارٌة كادت أن بعد األدرينالني يف بارتفاع شعرَت أن لك سبق هل
ِلُدوٍد رؤيتك لدى تهوَّعَت أن سبق هل حبيبك؟ صوت سماع ملجرَّد ِجنسية بإثارٍة شَعرِت أن
أن عقِلك لنشاِط يُمكن كيف اختربَت فقد حدث قد ذلك من أيٌّ كان إذا ُقمامة؟ صفيحة يف
الذِّهنية حالتنا من النابعة املعلومات تُساعد ما دائًما جسدك. حالِة عىل عظيًما تأثريًا يؤثِّر
حيوانًا رأينا فإذا لذلك. ُمدِركني نكون ال قد أننا ولو ُمحيطاتنا، مع التكيُّف عىل أجساَدنا
رسيًعا. الطريق عن لالبتعاد نفَسه يُِعد جسدنا فإن — ُمقِبلة شاحنًة أو — جائًعا ُمفِرتًسا
الطعام. هضِم أجل من واسرتخاءٍ هدوءٍ لوقِت ب نتأهَّ قادم، الطعام أن أحٌد أخربَنا وإذا

والطب العلم ينزع ة، بالصحَّ األمر يتعلَّق حني لكن األمر. عن نعرفه ما قدُر هو هذا
امُلعرتَف من التأثري. هذا أهمية من التقليل أو الجسد، عىل العقل تأثري تجاُهل إىل التقليديَّان
املدى عىل بالصحة تُِرض أن يُمكن القلق أو التوتُّر مثل السلبية الذهنيَة الحاالِت أنَّ به
لكن ماضية). قليلة عقوٍد حتى شديد نزاٍع محلَّ كانت الحقيقة هذه حتى أنه (بيَد الطويل
َدْرء يف أهميٌة االنفعالية لحالتنا يكون قد إنه أي يحُدث، قد «العكس» بأن القائلة الفكرة
باعتبارها إليها يُنَظر فهي استشفائيَّة»، «ُقًوى لعقولنا يكون أن الوارد من إنه أو األمراض،

درجة. ألقىص غريبًة
عىل الغربي الطب يف والجسد العقل بني القائم االنفصال بالئمة يُلقى ما عادًة
من لديهم يكن لم الذين األطبَّاء، ُقدامى كان فقد ديكارت. رينيه الفرنيس الفيلسوف
متَّصالن. والجسد العقل أن معرفٍة خريَ يعرفون كانوا البالسيبو، أثَر يتجاوز ما ِعالجاٍت
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عن رصاحًة الطب، بأبي يوصف ما كثريًا الذي أبقراط، القديم اإلغريقي الطبيب تحدَّث
«الثقة أن جالينوس الثاني القرن طبيب ارتأى فيما بداخلنا»، الطبيعية االستشفائية «القوة

الطب.»4 من أكثَر نفًعا يُجِديان واألمل
األجسام وهما املادة؛ من أساسيَّني نوَعني بني ديكارت ميَّز عَرش السابَع القرن يف لكن
غري والرُّوح العلمي، باملنهج دراسته يُمكن الذي البرشي، الجسم مثل امللموسة، املاديَّة
لهاتني يُمكن أنه ومع علميٍّا. دراستُها يُمكن وال الرب من ِهبٌة أنها اعتقد التي ية، املادِّ
يف نَوبَرية الصَّ ة الُغدَّ طريق عن يحُدث هذا أن ديكارت ظنَّ (إذ تتواَصال أن تنَي املادَّ
روُحنا تعيش جسد، لدينا يعود وال نموت وحني ُمستقلَّتان. أنَّهما إىل خَلَص فقد الدماغ)،

بذاتها. امُلستقلَّة
العقل بثنائية امُلتعلِّقة األفكاَر الحارضهذه الوقت يف األعصاب وعلماء الفالسفة يرفُض
— العصبية للخاليا مادي تشكيٍل كلَّ — دماغية حالة كلَّ أن يعتقدون وإنما والجسد.
بني الفصُل اإلطالق عىل يمكن ال وأنه معيَّنة، ِذهنية حالٍة أو بفكرة ِفعليٍّا ارتباًطا ُمرتبطٌة
زال فما التالية. العصور يف والفلسفة العلم عىل هائل تأثريٌ له كان ديكارت أنَّ بيَد االثنني.
الدقيقة، للدراسة قابليًة أقلَّ — علميًة أقلَّ أموًرا باعتبارها الذاتية واملشاعر األفكار إىل يُنَظر

للقياس. القابلة املادية األشياء من — «واقعيًة» وأقلَّ بل
العقَل استبعَدت قد العملية رات التطوُّ تكون فربَّما بالطِّب، األمر يتعلَّق عندما أما
امِلجَهر مثل تشخيصيًة أدواٍت الباحثون اخرتع فقد الفلسفي. الجدل من أكثَر حتى فعليٍّا
ترشيُح استُحِدث عرش التاسَع القرن يف باريس ويف الدم، ضغط جهاز وِسوار اعة والسمَّ
التي لألعراض املريض وصف عىل بناءً املرَض صون يُشخِّ األطبَّاء كان ذلك، قبل الُجثث.
تَُعد لم مرئية. ِبنْيويٍة اٍت تغريُّ عىل استنتاجاِتهم يَبْنوا أن املمكن فمن اآلن أما منها، يُعاني
وبَلغ للجسم. الِفسيولوجيَّة الحالة بل املرض، تُحدد التي هي للمريض الذاتية املشاعر
باعتباره األمر مع يتعامل مشكلة، الطبيُب يَر لم لكن بالتعب املريُض شَعر إذا أنه األمر

اإلطالق. عىل حقيقيٍّا مرًضا ليس
مع الذاتية املشاعر عن تبتعد أخرى قفزٌة جاءت العرشين القرن خمسينيَّات يف
أدوية اختبار عند الشخصية للتحيُّزات فتفاديًا امُلعشاة. امُلنضبطة التجاِرب استخدام بَْدء
ِتقنياٍت باستخدام النتائج وتُحلَّل يُعطى، عالج أيَّ املرىض وال األطبَّاء يعلم ال جديدة،

جامدة. بأرقاٍم املوثوقة غري اإلنسانية املشاعر عن يُستعاض هكذا دقيقة. إحصائيٍة
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موضوعي منهج فبوجود العرصالحديث. يف العقالنية األفكار أهمِّ إحدى هذه تكون قد
النهُج ق حقَّ عام، وبوجٍه ُمضلِّلة. بعالجاٍت ينخدعون األطبَّاء يَُعد لم الناجع، العالج لتحديد
حيوية اٌت مضادَّ اآلن لدينا إعجازية. إنها عنها يُقال ما أقلُّ نتائَج للطب الحديُث املادي
من األطفال لحماية ولقاحاٌت الرسطان، ملقاومة كيماوي وعالٌج الَعْدوى، عىل للقضاء
يف سليمة أعضاءٍ زراعَة ونستطيع الَحْصبة. وحتى األطفال شلل من بَدءًا فتَّاكة أمراٍض
أبحاث عىل العلماء ويعمل الرِحم، يف داون ُمتالزمة وتشخيَص املريضة، األعضاء مكان

التالفة. واألدمغة والقلوب العيون إلصالح الجذعية الخاليا
ِغرار عىل دة معقَّ ُمشِكالت َدْرء يف نجاًحا أقلَّ العلمي الِفكري النموذج هذا كان لكن
والخَرف. كري والسُّ القلب كأمراض امُلزِمنة الحاالت يف االرتفاع َكبْح أو واالكتئاب، األلم
التي الجسم عمل بآليِة امُلتعلقة األمور من الكثري يُهِملون والعلماء األطبَّاء جعل أنه كما
قابٌل أي — مادي هو ما عىل امُلفِرط الرتكيز أدَّى فقد البديهيَّات. من الناس من لكثري تبدو

للعقل. امللموسة غري اآلثار تهميش إىل — للقياس
امُلستغِرقني من بَدءًا الكثريين، استيالء لفكرة املجاَل املجهولة املنطقة هذه أفسَحت وقد
فائية. الشِّ امُلعتَقدات أو األفكار مسألة عىل الجِشعني، املبيعات مندوبي وحتى األوهام يف
ومواقُعه الذاتي الدعم كتُب ج تُروِّ الشديد. التحريف أو بالتجاهل العلمي الدليُل يُقابَل حيث
الرصاع َوْطأة من التخفيف بأن القول مثل بشدة، فيها ُمباَلٍغ الدِّعاءاٍت ومدوَّناته اإللكرتونية
نظاٌم وهو األملاني، الجديد الطب س مؤسِّ هامر، (ريك الرسطان من يَشفَي أن يُمكن النفيس
يف تتحكَّم أن عقولنا بمقدور وأن الرسطان)، عالج عىل قادٌر أنه يزعم الزائف الطب من
«بيولوجيا مبيًعا، كتبه أعىل يف ليبتون بروس الخاليا بيولوجيا (عالم النووي ِحمضنا
الكتاب يف بايرن (روندا ُمنسِجمة أفكاُره جسٍد يف يوجد أن يُمكن املرضال وأن االعتقاد»)،
يمكن ِتْرياًقا باعتباره للعقل ج يُروَّ «الرس»). النُّسخ، من عديدًة ماليني باع الذي الظاهرة
وردية. بنظرٍة العالم إىل بالنظر ك التمسُّ عدا منَّا، جهد أي دون أمراضنا من يشفيَنا أن

املعركة يف رئيسية معركٍة ساحَة — انعداُمها أو — الشافية العقل ُقوى صارت هكذا
امُلتشكِّكون حاول كلَّما أنه يف املشكلة تتمثَّل املنطقي. غري التفكري مواجهة يف الكربى
ازداد العلمي، واملنهج والدليل املنطق عن الحديث يف بالخوض الجامحة االدِّعاءات تكذيب
الشمس وضوَح واضًحا يبدو ِلما فبإنكارهم استمالتهم. يَرومون الذين ألولئك إقصاؤهم
يف ناجعًة تكون البديلة األدوية وأن الصحة، عىل فعًال يُؤثِّر العقل أن — الناس من لكثري
يتحدَّونه يجعلوهم لم إن العلم، يف الثقة يَفقدون الناس جعل يف يُسِهمون — عديدة حاالٍت
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جهل مدى عىل دليٌل هذا فإنما قيمة، بال العالجاِت تلك إن العلماء قال فإذا عمد. عن
العلماء.

الزائف العلم َمخالب من الصحة إنقاذَ نستطيع هل مختلًفا؟ نهًجا انتهْجنا إذا ماذا
عليها؟ العقل بتأثري باالعرتاف

الرائدة، بعضاألبحاث الستقصاء العالم حول ساَفرُت الكتاب، هذا سطور كتابة أثناء
تيَّار ضدَّ يسبحون الذين العلماء أولئك َب تعقُّ هو هديف كان حاليٍّا. املجال هذا يف الجارية
املرىض. ملساعدة املعرفة تلك ويستخدمون الجسد، عىل العقل آلثار بدراستهم السائد الرأي
هذه استخدام يُمكننا وكيف وملاذا؟ يعمل؟ كيف ا؟ حقٍّ ِفعلُه العقل بإمكان الذي ما

حياتنا؟ يف الحديثة االكتشافات
العالج تأثري — الجسد عىل العقل تأثري عىل مثاٍل أبسَط يكون أن يمكن بما سنبدأ
زائفة. حبوبًا نتعاطى حني فعًال يحُدث ما يدرسون الذين والعلماء — (البالسيبو) الوهمي
بَدءًا املرض، مقاومة عىل لحمله العقل؛ لِخداع امُلدِهشة الطُّرق بعض سنستكشُف ذلك بعد
عىل املناعي الجهاز تدريب إىل األمعاء، تقلُّصات إبطاء يف امِلغناطييس التنويم استخدام من
طبيبك من امُلناِسبة الكلمات سماع مجرَّد أن كيف وسنرى والرائحة. للَمذاق االستجابة

العمر. بك سيمتدُّ كم وحتى بل ال، أو ِجراحة إىل بحاجة كنَت إذا ما يُحدِّد أن يُمكن
واالعتقادات؛ لألفكار املبارشة اآلثار يتجاوز ما إىل الكتاب من الثاني الجزء ينتقل
علماء سنزور حياتنا. مرِّ عىل باملرض إصابتنا احتماَل الذهنية حالتُنا تُحدِّد كيف ليتناول
العالجات كانت إذا ا ممَّ ق للتحقُّ النووي؛ الحمض وتحليَل للمخ الضوئي املسح يستخدمون
فعًال أفضَل صحية حالٍة يف تجعلنا البيولوجي االرتجاع إىل ل التأمُّ من الجسدية الدماغية
يصل عميًقا، تأثريًا الفسيولوجي تكويننا يف حولنا للعالم رؤيتنا تؤثِّر كيف وسنرى ال. أو

جيناتنا. نشاط إىل
يستطيع «ال» الذي ما النفسية. والعالجات الِخدع حدود أيًضا سنُواجه طريقنا، ويف
يحُدث وماذا فيه؟ ُمباَلًغا َشطًطا موليِّني الشُّ امُلعاِلجني ادِّعاءات تَْغدو متى يفعله؟ أن العقل

سوءًا؟ األمور العقل يَزيد حني
أخدوٍد يف ثلج ُكرات إلقاء من أتخيَّل، كنُت مما أبعَد إىل الكتاب هذا كتابُة أخذَتني
تأثَّرُت لورد. يف العذراء السيدة َمزار يف يغتسلون الذين اج الُحجَّ إىل افرتايض جليدي
عىل للمقاومة يتصدَّون الذين والباحثني وباألطبَّاء اكتشفتُه، الذي العلم يف ُملِهمة بأموٍر
والجسد العقل بني املؤاَلفة سبيل يف — والفلسفية واالقتصادية العملية — املستويات كل
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التجاِرب، يف وُمشاركني َمْرىض من بهم التَقيُت َمن هو به تأثَّرُت ما أكثَر لكنَّ جديد. من
املعاناة. مواجهة يف وكربياؤهم وشجاعتُهم

لكل ِتْرياًقا ليس العقل أن غريهم، كثريين ومن منهم املطاف، نهاية يف تعلَّمتُه ما كان
ولكنه ا ُمهمٍّ عامًال يكون وأحيانًا أجسادنا. عىل وفوريَّة ُمدِهشة آثاٌر له تكون ما أحيانًا داء.
الغذائي النظام يفعل ِمثَلما الطويل املدى عىل ة الصحَّ يف يؤثِّر كثرية، عوامل بني خفيٌّ
بعد. اإلجابات كلُّ لدينا ليس تأثري. أيُّ له يكون ال أخرى وأحيانًا الرياضة. وممارسة
عنهم. غائبًا يكون قد فيما النظر يُعيدوا بأن امُلتشكِّكني الكتاب هذا يُقِنع أن آُمل لكنني

والتفكري األدلة عن التخيلِّ إىل بحاجة نَُعد لم لها: فأقول الرمل ملعب عند صديقتي أما
نظرًة نُلِق بنا هيَّا موجود. فالعلم للعقل. العالجية الخصائص من نستفيد حتى العقالني

عنه. يُفِصح ما عىل
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التظاهر

يُجدي؟ يشء ال ملاذا

يبدو الثاني، ميالده عيد بعد شهور عدَّة حتى هامبشري، نيو يف بيدفورد، من بيك باركر كان
والكالم االبتسام عن باركر ف توقَّ اآلَخرين. عن بنفسه يَنْأى بدأ ثم ُمعاًىف. سعيًدا طفًال
غريبًة رصخاٍت ويرصخ الليل، أثناءَ باستمراٍر يستيقظ صار لوالَديه. االستجابة وحتى
بعد بيَديه. رأسه ورضب نفسه حول الدوران مثل ُمتكرِّرة عاداٌت لديه ونشأت ُمرتفعة،
يخَشيانها: كانا التي الكلمات سِمعا الطبِّية، املشورة وجاري، فيكتوريا والداه، التمَس أن
عالج بأفضل للظَّفر جهوِدهما ورغم نموذجيَّة. د توحُّ عالماُت هو ابنهما عىل يبدو ما أن
من الثالثة يف باركر صار حني ،١٩٩٦ عام جاء أن إىل تتدهور. باركر حالة ظلَّت البنهما،

ُمذِهل. يشءٌ حَدث عندئٍذ العمر.
يف مشكالت من أيًضا يُعاني باركر كان د، بالتوحُّ امُلصابني األطفال يف شائع هو ِمثَلما
هورفاث، كارويل لزيارة فيكتوريا اصطحبَته لذلك ُمزِمن. إسهاٌل منها الهضمي، الجهاز
لفحٍص باركر خضع هورفاث، توصية عىل ِبناءً ماريالند. جامعة يف األمعاء اختصايص
القناة إىل مِرن أنبوب نهاية يف كامريا يدخل حيث الداخيل، التنظري ى يُسمَّ تشخييصروتيني
بدأ تقريبًا، وُضحاها عشيَّة بني لكن ُمفيد. يشءٍ أيِّ عن نفُسه الفحص يكشف لم املعوية.
وبدأ ُمستغِرًقا. ينام وبدأ أمعائه، وظائُف نَت تحسَّ فقد كبرية. بدرجٍة للشفاء يتماثل باركر
فجأًة أصبح تماًما، صامت ِشبه كان أن وبعد بالعني، ويتواصل يبتسم أخرى؛ مرًة يتواصل
عام. من أكثَر منذ مرة ألول و«أبي» «أمي» ويقول التعليميَّة البطاقات يف ما بأسماءِ ينطق
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اللغة يف مشكالت ِسماتها من االضطرابات، من واسًعا طيًفا د التوحُّ تصنيف يُغطِّي
يظهر أنه مع املتحدة. الواليات يف طفل مليون ِنصف نحو ويُصيب االجتماعي، والتواصل
يَبْدون باركر مثل آَخرين أطفاًال فإن َمولدهم، منذ النُّموِّ يف إعاقٌة األطفال بعض عىل
للعالجات ويُمكن باألدوية. الفردية األعراض بعض عالج يمكن يتدهورون. ثم طبيعيِّني
عالٌج له يوجد ال لكن هائًال. اختالًفا تُحِدث أن والوالدين) (لألطفال والسلوكية الرتبوية

معجزة. وكأنَّه بدا امُلباِغت باركر ل تحوُّ أنَّ فيكتوريا اعتربت منه. شفاء أو ال فعَّ
الداخيل التنظري إجراء تفاصيل من تفصيلة بكل بإخبارها املستشفى فيكتوريا أقنعت
عملية وبعد استخدموها. التي التخديري البنج جرعة إىل ُوصوًال باركر، له خَضع الذي
ُجرعة عن ناتًجا كان ابنها لدى األعراض يف التغريُّ بأن ُمقتِنعة باتت أْجَرتها، استبعاد
العصارات ليُفِرز الِبنكرياَس الهرموُن هذا ز يُحفِّ سيكريتني. يُسمى ِمَعوي هرمون من
يعمل كان بنكرياسه أن من للتأكُّد الفحص؛ من كجزءٍ لباركر أُعطَي قد وكان الهاضمة،
وما ِمعوية مشكالٍت من ابنها لدى كان ما بني عالقًة ة ثمَّ أنَّ فيكتوريا اعتقَدت ينبغي. كما
نه تحسُّ إىل أدَّى ما هو يكون أن بد ال الهرمون أن واستنتَجت د، التوحُّ أعراض من لديه

الهائل.
باألطباء فيكتوريا اتصَلت لباركر، السيكريتني من أخرى ُجرعٍة عىل للحصول فًة ُمتلهِّ
كذلك اهتمام. أيَّ يُظِهروا لم لكنهم بنظريتها، لتُخِربهم وراَسَلتهم ماريالند، جامعة يف
تُوثِّق منزليًة فيديوهاٍت إليهم وأرسَلت البالد، أنحاء يف وأطبائه د التوحُّ باحثي مع تواصَلت
علم يف امُلساعد األستاذ إىل ِقصتها وصَلت ،١٩٩٦ عام نوفمرب يف وأخريًا باركر. حالة ر تطوُّ
آرون ابنه كان الذي سوكولسكي، كينيث إيرفاين، يف كاليفورنيا بجامعة الدوائي النَّفس
بإجراء مدينته يف الهضمي الجهاز اختصاصيِّي أحَد سوكولسكي أقنع د. بالتوحُّ ُمصابًا

الكلمات. د ويُردِّ بالعيننَي يتواصل اآلخر هو فبدأ آرون. التشخييصعىل الفحص نفس
بالسيكريتني، ثالث طفٍل بحقِن ماريالند جامعة يف هورفاث إلقناع كافيًا هذا كان
فالحَظت لباركر، ثانية جرعًة هورفاث أعطى كذلك نفُسها. االستجابة عليه وظهَرت
دوريٍة يف تقريًرا هورفاث نرش ،١٩٩٨ عام يف ابنها. حالة ر تطوُّ يف أخرى قفزًة فيكتوريا
تجىلَّ سلوكهم، يف هائل ن تحسُّ «حدوث مؤكًِّدا بالسيكريتني، الثالثة بية الصِّ عالج عن طبِّية

التعبرييَّة.»1 اللغة واتِّساع واالنتباه بالعيننَي التواصل ن تحسُّ يف
من بقلِقه قراَره ُمربًرا تلك، بعد الُجرعات من املزيَد باركر يُعطَي أن هورفاث رفض
عىل األمر نهاية يف فيكتوريا عثَرت ولكن كعالج. لالستخدام ًصا ُمرخَّ يُكن لم السيكريتني أن
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عىل قصتُه ُعِرَضت ،١٩٩٨ عام أكتوبر من السابع ويف باركر، لعالج ا ُمستعدٍّ كان آَخر طبيٍب
فيديوهات الربنامُج عرض يس». بي «إن شبكة عىل «ديتالين» برنامج يف امُلشاِهدين ماليني
قد كانوا آَخرين هات وأمَّ آباء شهادة وعرض ُمتواصًال، َمِرًحا طفًال صار بعدما باركر
«بعد سات: امُلتحمِّ األمهات إحدى قالت حيث باركر. ن بتحسُّ سماعهم بعد الهرمون جرَّبوا
ينظر وصار األطفال، نونية استخدام عىل وتدرَّب إسهال، لديه يَُعد لم السيكريتني، ذلك
«كان أخرى: أمٌّ وقالت بالخارج!»» امَلنظَر أجمَل ما «انظري ويقول: ويتحدث العيننَي يف
عام.»»2 منذ أَرِك لم إنني «أماه، يقول: كأنه ، عينيَّ إىل ُمتطلًعا مبارشًة، وجهي يف يُحدِّق
امُلصابني طفٍل املائتَي ِنصف من أكثَر عىل إيجابية استجابة ظهوَر «ديتالين» برنامج ادَّعى

الهرمون. أَخذوا الذين د بالتوحُّ
الوحيدة األمريكية الرشكُة فارماسيوتيكلز»، «فريينج باعت فقط أسبوَعني خالل
بآالف السيكريتني جرعاُت ِبيَعت منه. مخزونها كلَّ السيكريتني، بإنتاج لها ص املرخَّ
تكلفة ل تحمُّ أجل من َمنازلها رَهنَت أٍُرس عن الناسحكايات تداَول اإلنرتنت. عىل الدوالرات
التالية، الشهور ويف واليابان. املكسيك من السوداء السوق من كميات اشرتَت أو رشائه،

تتواىل. النجاح قصُص وظلَّت طفل، ٢٥٠٠ من ألكثَر السيكريتني أُعطَي
يف األطفال نُُمو ألبحاث َهف أولسن مركز يف األطفال طبيب ساندلر، أدريان يتذكَّر
ف تتوقَّ ال هواتفنا كانت هائلة. حماسٌة ثَمة «كان قائًال: األمر الشمالية، بكارولينا آشفيل،
معالجتهم يُريدون كانوا نُتابعهم كنَّا الذين د بالتوحُّ امُلصابني األطفال أهايلَ ألن الرَّنني؛ عن
صحية أزمة وقوع احتمال من َقِلقني كانوا الطب يف االختصاصيِّني لكنَّ بالسيكريتني.»3
السيكريتني استخداُم اآلِمن من كان إذا ما حول دقيقة بيانات وجود عدم مع عامة.
عِرش من أكثَر بإجراء عاجل تكليٌف صَدر ناجًعا، كان إذا عما ناهيك متكرِّرة، بُجرعاٍت
عىل تُنَرش مضبَّطة تجِربة أوَل ساندلر قاد البالد. أنحاء يف طبِّية مراكَز يف رسيرية تجاِرب

د. بالتوحُّ ُمصابني طفًال ستِّني
عشوائيٍّا ساندلر تجِربة يف املشاركون م ُقسِّ التجاِرب، تلك يف املنهجية القاعدة حَسب
بالسيبو أو وهميٍّا عالًجا األخرى ت وتلقَّ الهرمون، منهما مجموعٌة ت تلقَّ مجموعتنَي. إىل
بد ال كان ناجع، دواءٌ السيكريتني بأن وللُحكم ِمْلحي). محلول حقنة الحالة هذه يف (كان
هات وأمَّ وآباء ُمعاِلجون أطبَّاءٌ قيَّم وبعده، الحقن قبل البالسيبو. من أفضَل نتائَج يُظِهر أن

األطفال. أعراض األطفال، من طفل كلُّ اه تلقَّ عالج أي علٌم لديهم يكن لم وُمعلِّمون،
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يف ميديسني» أوف جورنال إنجالند «نيو املرموقة املجلة يف ساندلر تقرير ظهر
اختالٌف ثَمة يكن لم دامغة.4 كانت ما بقدِر ُمفاجئًة النتائُج وكانت ،١٩٩٩ عام ديسمرب
السيكريتني عىل ترتتَّب فلم ُمماثلة؛ األخرى التجاِرب نتائج وكانت املجموعتنَي. بني كبري
د، للتوحُّ دواءً بكونه يختصُّ فيما ذلك، عىل ِبناءً الوهمي. بالعالج مقارنته عند تُذَكر فائدٌة
واألمهات اآلباء اخرتَعه وهًما، ه بأْرسِ كان السيكريتني يف األمل أن بدا جدوى. بال كان
وهكذا وجوَده. تخيَّلوا حرفيٍّا إنهم حتى أطفالهم، حالة يف ن تحسُّ لرؤية بشدة؛ فون امُلتلهِّ

السيكريتني. قصة انتهت
جرعًة «إنَّ فيه: قال واحًدا سطًرا ساندلر بحث خالصة كانت ناجًعا؟ دواءً كان إنه أم
يف يكتب لم لكنه د.» للتوحُّ اًال فعَّ عالًجا ليست االصطناعي البرشي السيكريتني من واحدة
أن اهتمامي أثاَر «ما يل: قال كبريًا. تحسنًا نَت تحسَّ املجموعتنَي ِكلتا أنَّ فاَجأه كم البحث،
يف للعالج كبرية استجابٌة ثَمة «كان قائًال: واستدرك نوا.» تحسَّ املجموعتنَي ِكلتا يف األطفال

امِلْلحي.» املحلوَل ت تلقَّ التي واملجموعة السيكريتني ت تلقَّ التي املجموعة
أن د التوحُّ ألعراض يمكن امُلزِمنة، الحاالت من العديد كشأن صدفًة؟ األمر كان هل
وهمي بعالٍج مقارنًة جديدة عالجات اختبار تجعل التي األسباب أحُد الوقت. مع تتذبذب
الوارد من األدوية أحد تناُول بعد األعراض يف امللحوظ ن التحسُّ أن هو األهمية، شديَد أمًرا

الكبري. ن التحسُّ من ُمندهًشا كان ساندلر أن إال الصدفة. َقبيل من يكون أن
د، التوحُّ سلوك مراجعة قائمة ى يُسمَّ ِمقياسرسمي باستخدام تجِربته يف األطفاُل ُقيِّم
كدمة أو جرح تجاه ِفعلهم رد بني ما ترتاوح التي األعراض من واسًعا طيًفا يُغطِّي الذي
األعىل األرقام تُعطى حيث ،١٥٨ إىل صفر من املقياس ويبدأ للِعناق. واستجابتهم مؤلِمة
تَجِربة بداية يف الوهمي الدواء مجموعة أطفال نقاط ط متوسِّ كانت ة. ِحدَّ األكثر لألعراض
متوسط صار امِللحي)، (املحلول الوهمي بالهرمون حقٍن ي تلقِّ من شهٍر بعد .٦٣ ساندلر
من أمٌر وهو قليلة؛ أسابيَع خالل تقريبًا ٪٣٠ بنسبة ن تحسُّ وذلك فقط.5 ٤٥ نقاطهم
د. بالتوحُّ ُمصابون أطفاٌل لديهم الذين هات واألمَّ اآلباء من للعديد كمعجزة يبدَو أن شأنه
يُبدوا لم األطفال بعَض أن من الرغم فعىل بالتساوي. موزًَّعا التأثري يكن لم ذلك، عىل عالوًة

كبرية. استجابًة آَخرون أطفاٌل استجاب فقد استجابًة،
بفوائد امُلقتِنعني واألمهات اآلباء من وغريَهما بيك آل بأنَّ لساندلر النمط هذا أوحى
بالفعل. أعراضاألطفال نَت تحسَّ فقد أطفالهم. عىل طرأت التي ات التغريُّ يتخيَّلوا لم العالج

بالسيكريتني. عالقٌة له يكن لم األمر لكن
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األوان. فوات بعد إال مطبخها أرضية عىل سالت التي املياه أندرسون بوني تلَحظ لم
عىل عاًما والسبعني الخمسة ذاَت السيدَة النُّعاس غَلب ،٢٠٠٥ عام من صيفي مساءٍ ذاَت
ربما ساعتها، يُبَث كان الربامج أيُّ تتذكر ال التِّلفاز.6 مشاهدتها أثناء الدافنبورت أريكتها
بذيئة، ألفاٍظ عىل تحتوي التي األفالم تُحبُّ ال (فهي قديًما فيلًما أو ديكور، برنامج كان
املطبخ إىل القدَمني حافيَة فسارت حل، قد الظالم كان استيقظت حني العنف). أفالم وال
بعض ب رسَّ قد كان املياه تنقية جهاز أن إال الضوء. بإشعال عابئة غريَ ماء، كوب لتُحِرض

ظهرها. عىل ووقَعت ، امُلبتلِّ البالط عىل هي فانزلَقت املياه
عىل معلِّقًة قالت، الفقري. عمودها يف ُمربِّح بألٍم وشعَرت الحركة، بوني تستطع لم
رفيقها، جرجَرها ظهري.»» ُكِرس لقد إلهي، «يا نفيس: يف فكَّرُت ُمرعبًا. أمًرا «كان األمر:
األريكة. النهوضإىل عىل قادرًة صارت ساعات عدَّة وبعد بِغطاء، ودثَّرها الصالة عرب دون،
اإلصابة وهي خ؛ ُرشِ قد كان الفقري عمودها أن بيَد بالشلل، تَُصب لم أنها الحظ ُحسِن من

العظام. هشاشة جرَّاء من عظامهم ضُعفت الذين امُلسنِّني بني الشائعة
وقد مينيسوتا. بوالية أوستن، مدينة يف صغري أبيَض بيٍت يف دون مع بوني تعيش
«هورِمل رشكة البلدة، يف الرئييس امُلستخدم لدى هاتٍف عاملَة عاًما أربعني َطوال اشتغلت
لديها تقاُعدها. بعد حتى نشيطًة ظلَّت وقد «سبام»)، املعلَّب، اللحم (ُمصنِّعي فودز»
مشحونة، اجتماعية بحياٍة وتستمتع منفوش، أبيض وشعٌر برتقالية، تجميل مساحيُق
َطوال تلعبها ظلَّت التي الرياضة الجولف؛ من كامًال شوًطا تلعب أن هو تُحبُّه ما وأكثُر
تستطيع تكن ولم دائم، بألٍم تشعر كانت إذ بائسة. حالٍة يف جعَلها الحادث لكن حياتها.
أستطيع أُكن لم ليًال. النوم أستطيع أُكن «لم قائلًة: تتذكَّر األطباق. لغسل الوقوف حتى
واضعًة وأجلس االسرتاحة، حجرة إىل أذهب كنُت لعبه. يف أرغب كنُت الذي الجولف لعَب

ساخنة.» ِكمادًة
العمود َرأْب يُسمى واِعد ِجراحيٍّ إلجراءٍ تجِربٍة يف بوني شاَرَكت أشُهر، بضعة بعد
املستشفى إىل بوني دون أقلَّ ليُقويَه. طبِّي بأسمنت املرشوخ الَعظم يُحَقن حيث الفقري،
أيام من بارد يوم صباح يف الفجر ُقبيل — مينيسوتا بوالية روتشيسرت، يف كلينك» «مايو —
عىل ن بتحسُّ وشعرت قَدَميها، عىل سريًا العملية بعد املستشفى من خَرَجت أكتوبر. شهر
إىل العودَة واستطعُت ا. حقٍّ أملي عىل قَضت لقد رائعة. «كانت العملية: تلك عن قالت الفور.

أفعله.» أن أريد كنُت ما وكلَّ الجولف،
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عنها: تقول إنها حتى بالنتيجة. سعيدًة بوني زالت وما الزمن، من َعقٍد نحُو مىض
فإنَّ تُعوقها، بدأت س التنفُّ مشكالت أن مع املعجزات.» رضوب من رضبًا نجاحها «كان
الرابعة أُتمُّ فسوف ميالدي، عيد اقرتب «لقد قائلًة: وتُقهقه حركتها. من يُِحد يَُعد لم ظهرها

الصيف.» هذا قليًال الجولف للعب أُخطِّط زلت ما «لكنني عمري.» من والثمانني
املرشوخ. الفقري عمودها آثار من بوني شَفت قد الفقري العمود َرأْب عملية أن يبدو
مجموعة يف تكن لم أنها وهو التجِربة؛ تلك يف شاَرَكت حني بوني تَعِرفه لم شيئًا ثَمة أن إال

وهمية. لها خَضَعت التي العملية كانت الفقري. العمود رأب
َرأْب تقنية شهرة كانت املبتلَّة، األرضيَّة عىل بوني قدم زلَّت حني ،٢٠٠٥ عام يف
بجامعة األشعة اختصايصُّ جارفيك، جريي يقول برسعة. االزدياد يف آِخذًة الفقري العمود
(أطباء الطبيعي العالج واختصاصيُّو يُْجرونها. العظام جرَّاحو «كان سياتل: يف واشنطن
والكثري الكثري يوجد كان أنه الطريف يُجرونها. التخدير وأطباء يُْجرونها، التأهيل) إعادة
طاولة عىل وضِعهم سوى عليك ليس كأنَّه اإلجراء. هذا فعالية مدى حول التقارير من

ُشُفوا.»7 وقد ِفعليٍّا عليها من فيقفزون باألسمنت، وحْقِنهم العمليات،
من «إيجابية» نتائَج رأى اآلَخر هو إنه كاملز، ديفيد كلينك، مايو يف بوني جرَّاح قال
بدأت الشكوك أن إال منه.8 كربى استفادًة َمْرضاه من ٪٨٠ نحُو استفاد حيث اإلجراء،
بحاالٍت كاملز َعِلم كما كبرية. أهميٍة ذاَت الجرَّاحون حَقنها التي األسمنت كمية تبُد لم تنتابُه.
نوا تحسَّ املرىض لكن الفقري، العمود من الخطأ املكان يف باألسمنت حقنُها تَصاَدف عدَّة
يف ل تتدخَّ أخرى كثرية أموٌر ثَمة كان ربما أنه عىل دالئل توجد «كانت ويقول: ذلك. رغم

فحسب.» األسمنت مجرد من أكثَر األمر
األقل عىل مسبوق، غرِي يشءٍ عىل لإلقدام جارفيك إىل كاملز انضمَّ ذلك، والكتشاف
املرىض من بمجموعة مقارنًة الفقري العمود َرأْب فعاليِة اختباَر قرَّرا الِجراحة. مجال يف
وهمي دواء بني املقارنة التَّجاِرب هذه أن رغم ِعلمهم. دون وهمية لعمليٍة سيخضعون
ليست فهي السيكريتني، مثل جديدة عقاقري الختبار تُستخَدم ما دائًما حقيقي ودواء
لِجراحٍة املرىض إخضاع ألن ناحية من عام؛ بوجٍه الجديدة الِجراحية لإلجراءات رضوريًة
العقاقري، يف كما تماًما الِجراحة يف أنه إىل يُشري كاملز أن إال أخالقيٍّا. أمًرا يَُعد ال وهمية
«ال ويقول: املرىض. بماليني أذًى إلحاق مخاطرة عىل تُختَرب لم التي العالجات تنطوي
عدم هو األخالقي غريُ األمر الوهمية. أو الصورية التجِربة يف أخالقي غريُ هو ما يوجد

التجِربة.» إجراء
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بأحَد بوني، بيْنهم الفقري، العمود يف برشوخ مريًضا ١٣١ وجارفيك كاملز ألحَق
الفقري، العمود رأب لعملية ِنصفهم خَضع العالم. أنحاء يف مختلًفا طبيٍّا مركًزا عَرش
عىل حصولهم احتماَل أن ِسوى املرىض يعرف لم وهمية. لعمليٍة اآلَخر النصُف وخضع
املزيَّفة الِجراحة تبدَو أن لضمان ُوسِعه يف ما بذَل كاملز ولكن ،٪٥٠ كان األسمنت حقن
فيها. كانوا التي املجموعَة التجِربة يف امُلشاركون ن يُخمِّ ال حتى اإلمكان، بقدر واقعيًة
ببنٍج الفقري عموُدها أو عموده وُحِقن العمليات، حجرة املرىضإىل من واحد كلُّ أُخذ هكذا
املريض كان إذا ما ليكتشف مظروًفا يفتح الجرَّاح كان فقط عندئٍذ املفعول. قصرِي موضعي
الِجراحة فريق كان الحالتني، ِكلتا يف ال. أو الحقيقية الفقري العمود رأب لعملية سيخضع
حتى أسمنت أنبوب ويفتحون نفَسها، الكلماِت قائلني سَلًفا، املوضوَع نفَسه النصَّ يُمثِّل
ظهر عىل ويضغطون الُحجرَة، األظافر، ِطالء ُمزيل برائحة الشبيهة امُلميزة، رائحتُه تمألَ
االختالف كان الفقري. العمود رأب عملية يف األسمنت حقن إبرة إدخال مُلحاكاة املريض؛

ال. أو فعًال األسمنت سيحقن الجرَّاح كان إذا ما هو الوحيد
استبيانات، طريق عن منهم، وُطِلب شهر، املرىضِطيلَة لكل متابعٌة أُجِريَت ذلك، بعد
كانت كاملز أن ومع 9.٢٠٠٩ عام الدراسة نُرشت والعجز، باأللم شعورهم درجِة تقديُر
الفوائد كل من الرغم فعىل النتائج. أذهَلته فقد اإلجراء، تجاه الشكوك بعض ساَوَرته قد
الوهمية. العملية وبني بينها كبري اختالٌف ثَمة يكن لم الفقري، العمود رأب لعملية الجليَّة
انخفضت ط، املتوسِّ يف كبريًا. نًا تحسُّ املجموعتنَي ِكلتا املرىضيف حالة نَت تحسَّ ذلك، مع
درجة قياس كان فقط. ٤ /١٠ إىل ٧ / ١٠ من تقريبًا، النصف إىل باأللم شعورهم درجات
صعوَد أو سريًا، سَكني مربٍَّع قْطَع تستطيع هل مثل: األسئلة، من سلسلة عىل قائًما العجز
سؤاًال ١٧ عىل املرىضبال أجاب التجِربة، بداية يف بالدرابزين؟ اإلمساك دون السلَّم درجات
كان بشهر، العملية بعد ة». الحادَّ «اإلعاقة ِعداد يف تُصنَّف درجة وهي املتوسط، يف ٢٣ من
كان اإلجراء، بعد األلم يُعاني يزال ال كان بعضهم أن ومع ط. املتوسِّ يف فقط ١١ درجاتهم
لعملية ثانية تجِربٍة نتائُج تقريبًا نفِسه الوقت يف نُِرشت ِفعليٍّا. ُشُفوا قد بوني، مثل آَخرون،

ا. جدٍّ ُمشابهة نتائُجها وكانت أسرتاليا، يف أُجِريَت كانت الفقري العمود رأب
ألعراِض يُمكن العوامل. من طائفٍة إىل راجًعا كان امَلْرىض َن تحسُّ أنَّ املحتمل من
كاملز من كلٌّ يرى لكن الوقت. مع بطيئًا بالفعل، تلتئم الفقرات وُرشوخ تتذبذب، أن األلم
عقول يف يشءٌ يجري؛ كان آخَر شيئًا أن بد ال الهائل، ن التحسُّ هذا يحُدث لكي أنه وجارفيك
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كان اًال فعَّ عالًجا وا تَلقَّ قد أنهم االعتقاد مجرد أن يبدو السيكريتني، حالة يف كما املرىض.
تماًما. إزالتها الحاالت بعض ويف أعراضهم، لتخفيف كافيًا

وهميٍّا عالًجا إعطائهم بعد للشفاء يتماثلون الناس أن فيها يبدو التي الظاهرة ى تُسمَّ
الوهمي للدواء قوي أثٌر يظهر ما دائًما الطب. يف معروفة وهي البالسيبو، أثِر بظاهرِة
الدم وضغط الرَّبْو من الحاالت، من عريضة طائفٍة يف الرسيرية التجاِرب يف (البالسيبو)
واألطباء العلماء أن إال االنتصاب. وضعف الصباح غثَيان إىل األمعاء واضطرابات امُلرتفع
سواءٌ سيتعاَفون الناس كان حيث إحصائي، شذوذ خدعة، أو وهًما يعتربونه عامٍّ بوجٍه
بسطاء أو يائسون أشخاٌص م يتوهَّ حيث معنوي، الِتباٍس بظاهرِة ُمقرتنًا ال، أو العالج وا تلقَّ

كذلك. ليسوا هم بينما حاًال أفضُل أنَّهم
البالسيبو أن يذُكر الطبيَّة النسيت» «ذا مجلة يف مقاًال فسنجد ،١٩٥٤ عام إىل ُعدنا إذا
ال قد الحايل الوقت يف األطبَّاء أن ومع العاجزين.»10 أو األغبياء «املرىض ُغرور يُريض
املقارنة تجاِرب كانت منذئٍذ. كثريًا تتغريَّ لم امَلواقف فإن الفظاظة، بهذه األمَر يَصيغون
مجال يف رات التطوُّ أهمِّ من تقريبًا الوقت ذلك يف بدأت التي حقيقي ودواء وهمي دواء بني
ُمنِقذًة ال، فعَّ غريُ وأيُّها ال فعَّ األدوية أيُّ ِعلمية بطريقٍة نُحدِّد أن لنا أتاحت إذ الطِّب؛
الطبِّ ممارسِة أساِس حَجَر التجاِرب هذه تُشكِّل األشخاص. يُحىصمن ال عدٍد حياَة بذلك
أداة أنه ِسوى فائدٌة البالسيبو لتأثري ليس اإلطار، هذا يف لكن فعًال. كذلك وهي الحديث،
من تأثريًا أفضَل ليس ة املبرشِّ العالجات أحَد أن ظهر ما إذا الرسيرية. التجاِرب يف للمقارنة

النظر. عنه يَُرصف البالسيبو،
أثٍر أيُّ الفقري العمود رأب لعملية وال للسيكريتني يكن لم أنه التجاِرب نتائج تُظِهر
َمْرىض به شعر الذي ن التحسُّ األدلة، عىل القائم الطب لقواعد وفًقا ذلك، عىل وِبناءً ال. فعَّ

قيمة. بال وبوني باركر مثل
الهرمون فائدة أن وَجد أنه للسيكريتني دراسته يف اآلباء ساندلر أخرب حني ذلك ومع
بامِلثل ألطفالها.11 تُريده ٪٦٩ بَلَغت منهم كبرية نسبٌة ظلَّت الوهمي، الدواء تُفوق تكن لم
وجارفيك، كاملز تقرير نرش بعد دْع. الصَّ رأب عملية عن َ التخيلِّ ة األشعَّ اختصاصيُّو رَفض
أحد يف الحارضون فيهما وَرصخ بل شخصيَّة، وخطاباٍت عنيفة مقاالٍت يف االثنان ُهوِجم
نَحرُمهم كنا بأننا للغاية قوي شعوٌر الناَس «راَود الشأن: هذا يف جارفيك قال االجتماعات.
تُغطي عديدة تأمني رشكات تزال ال املتحدة الواليات يف مرضاهم.» يُساعد كان يشءٍ من
النظر بغضِّ الفقري العمود رأب عمليات يُجري زال ما كاملز إن بل اإلجراء، هذا نفقات
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املرىض «أرى ويقول: َمْرضاه. من لكثري آَخر خياٌر يوجد ال أنه بحجة تجاِربه، نتائِج عن
«. بدٌّ منه ليس مما بد فال باإلجراء. أقوم زلت ما لذلك نون. يتحسَّ

الحبوب من شائعة فئًة أن تبنيَّ ،٢٠١٢ عام يف وتَكراًرا. ِمراًرا ُمشابهًة حاالٍت ونرى
االعتبار.12 يف البالسيبو تأثري أخذ بعد تُذَكر قيمٍة ذاَت ليست زد» «العقاقري ى تُسمَّ املنوِّمة
عىل التَّعمية ُمزدوجة تجِربٍة يف املهدِّئ الكيتامني ُمستحَرض اختُرب نفسه، العام ويف
و«شديدة» «حاسمة» بأنها آثاره وصَفت قد السابقة الدراسات وكانت الرسطان، آالم
حلَّل ،٢٠١٤ عام يف البالسيبو.13 من أفضَل ليس اآلَخر هو أنه ثبَت لكن و«ممتازة»،
لحاالت واعدة ِجراحية إلجراءاٍت وهمي، بعالٍج مضبوطة ُمعشاة، تجِربًة ٥٣ نتائج الخرباء
الوهميَّة الِجراحة نتيجة أن ووَجدوا الرُّكبة، َمفاصل التهاب وحتى الصدرية الذبحة من

الحاالت.14 نصف يف بالضبط اإلجراءات تلك لنتيجة ُمماثلًة كانت
األطباء لخداع التمنِّي عىل القائم التفكري مع تضافَرت قد الصدفة تكون أن الوارِد من
من ا جدٍّ الكثري تجاِرب عن النظر يفرصف االستمرار مع لكن الحاالت. هذه كل واملرىضيف
حقيقيَّة. فائدٍة ذا يكون قد شيئًا أيًضا نستبعد كنَّا إذا ا عمَّ أتساءل أن إال يَسُعني ال الناس،
يف حقيقية عالجيَّة قيمٌة البالسيبو لتأثري يكون أن املمكن ِمن هل سؤال. يحُرضني وهنا
تسخريُه يُمكننا فهل كذلك، كان وإن عليه؛ نقَيض أن يجب وهًما وليس األحيان، بعض

خطرية؟ تكون أن يُحتَمل لعالجاٍت املرىض تعريض دون
يمتلَك أن — للشفاء نتماثل سوف إننا — بسيط العتقاٍد يُمكن هل أخرى، بعبارٍة أو

يَشفيَنا؟ أن عىل القدرَة

تتبُّع لوحُة أمامها اليُرسى. بيدها بحافِته ُمتشبِّثًة املكتب، فوق كونسوني روزانا تنحني
بضِع كلَّ مركزها. يف خرضاء دائرٍة عىل اليُمنى سبَّابتها تضع ومبدئيٍّا ُمستطيلة، رماديٌة
يكون ذلك، يحُدث وحني اللوحة. حافة حول ُمتنوعٍة مواقَع يف حمراء دائرٌة تُيضء ثواٍن

تستطيع. ما بأرسِع األحمر إىل األخرض من إصبَعها تنقل أن روزانا عىل
واألربعني السبعة ذاِت السيدة حاِجبَي أن إال سهلًة. الناس أغلب يجُدها مهمٌة إنها
يدها تستحثُّ كانت بصعوبة. الكتابَة يُحاول طفل ِمثَل وتبدو تركيز، يف يُقطِّبان عاًما
لها قالت فعًال. إصبَعها يكن لم أنه لو كما ببطء، يتحرك كان إصبَعها لكنَّ لتتحرَّك
يف يس.» «تنفَّ فريسالدي: إليسا األبيض، امِلعطف ذات الشابَّة األعصاب اختصاصيَّة ناصحًة
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عىل استغرَقته الذي الوقُت يظهر الحمراء، النقطة إىل بنجاح روزانا تصل كانت مرة كل
فريسالدي. كمبيوتر شاشة عىل بياني رسٍم يف أزرق عموٍد هيئِة

كان بإيطاليا. تورينو مدينة يف مولينيت مستشفى يف األعصاب علم ِقسم هو هذا
من حَجر َمرمى عىل بالخارج. يشعُّ الربيع شمس ضوءُ كان حيث الباكر الصباح يف ذلك
القريب امَلراكب مسار يف ِكالبهم ويُنزِّهون الرَّكض رياضة يُمارسون الناس راح املستشفى
أما الحشائش. عىل تتجوَّل حايل والسَّ تتساقط الزهور وكانت امُلرتامي. امُلرتقرق بو نهر من
املعمل ومعدات الكمبيوتر أجهزة مع نوافذ األرضبال تحت حجرٍة يف محشورين فكنَّا نحن

زرقاء. وأريكٍة
وهو البالسيبو، أبحاث رائدي أحد َّسه يرتأ فريق أعضاء من واحدة هي فريسالدي
العمود رأب عمليات مثل الرسيرية التجاِرب يف املشكلة بينديتي. فابريزيو األعصاب، عالم
أيُّ تكون قد الستبعاده. وإنما البالسيبو، تأثري لقياس م تُصمَّ لم أنها والسيكريتني الفقري
العشوائية؛ الصدفة منها عديدة، أسباٍب إىل راجعًة البالسيبو مجموعة يف تُالَحظ ات تغريُّ
نفِسه. الوهمي العالج عن ُوجد، إن الناتج، ن التحسُّ حجم من أبًدا التأكُّد يمكن ال لذلك
بعناية مضبوطة ُمختربيًة تجاِرَب يستخدمان النقيض، عىل فُهما، وفريسالدي بينديتي أما
ومتى أعراضنا من ف تُخفِّ أن اعتقاداتنا بها تستطيع التي الكيفية من بالضبط قا ليتحقَّ

ذلك. يحُدث
يَدها أن مرة ألوَّل الحَظت حني عمرها من الخمسني يف اليوم، ُمتطوِّعًة روزانا، كانت
لحالتها: تشخيًصا أخريًا ت تلقَّ ن، التيقُّ وعدم اإلنكار من عاَمني بعد ترتعش. بدأت اليمنى
املتحدة الواليات يف ويوجد شخص، ٥٠٠ كل من واحًدا تُصيب حالة وهي باركنسون. داء
املخ خاليا تدريجيٍّا فيه تموت تنكُّيس مرٌض وهو به. ُمصاب مليون نصف من أكثُر وحدها
معدَّالت انخفاض ومع الدوبامني. ى يُسمَّ الذي الكيميائية امُلرسالت أحد إنتاج عن املسئولة
وتباطؤ العضالت تيبُّس منها تدهوٍر بأعراِض باستمرار املرىض يشعر املخ، يف الدوبامني

والرعاش. الحركة
دوبامني. إىل الجسم يُحولها كيميائية بناء وحدة وهو بالليفودوبا، عامًة الحالة وتُعالج
يف باركنسون داء يكون حتى السابقة، الليلة منذ دواءها تناولت قد تُكن لم روزانا أن إال
بخطواٍت قَدَميها تُجرجر زوجها، بذراع ُمتشبثًة وصَلت فريسالدي. تجربة أجل من أشده
ويتأرجُح حديثها، أثناء تتمايل فكانت الحركة. عن تنقطع لم جلست، حني حتى ُمرتعشة.
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كانت شيئًا. تمضغ كأنها يختلجان ورقبتها ذقنُها كان بيَديها. ح وتُلوِّ يان، الِفضِّ ُقرطاها
تسقط. ما كثريًا كانت ألنها الرمادي؛ رسوالها أسفَل للرُّكبة واقيًا ترتدي

مستقلَّة فهي الجسدي. َمظهرها ضعِف مع ُمنسجمة غريَ بَدت املعنوية روحها لكنَّ
أن يف ترَغب لم أنها روزانا أخربتني «املربِّية». ب دومينيكو، زوجها، إىل مازحًة وتُشري بشدة،
عدا فيما لكن دواءها، تتعاطى كانت املبدئي. تشخيِصها بعد مرضها عن يشء أيَّ تعرف
من عاًما عرشين بعد حايل.»15 إليه سيئول ما أعرف أن يف أرغب لم عنه. أقرأ «لم ذلك
السيارة. قيادة بإمكاني «كان ُمجِدية. كانت اإلسرتاتيجية تلك أن بدا حالتها، تشخيِص
والغوص الدرَّاجات، ركوب برحالت تستمتع كانت كثريًا.» حياتي تتغريَّ لم جيدة. ا أمٍّ وكنُت
تورينو. جنوب ميًال ١٥٠ بُعد عىل فريسيليا، شواطئ سيف التنفُّ أنبوب باستخدام السطحي
تُقاوم أطراُفها وصارت جسُدها، تيبَّس تتفاقم. أعراُضها بدأْت ،٢٠٠٨ عام يف لكن
طبيبها، نصيحَة ُمخاِلفًة وحدها، ماركت السوبر إىل ذهبَت األيام أحد يف الحركة. يف رغبتَها
عىل فسقطت تواُزنَها، لتستعيد تخطَو أن تستطع لم الصف يف امرأٌة بها اصطدَمت وحني
يف يتغريَّ ما شيئًا أن شعرت خائفًة. «كنُت الشأن: هذا يف وتقول ِذراعها. وانكَرس األرض

حياتي.»
ُمتصلًة سوداء، كتف الة حمَّ ترتدي اآلن وهي ِجراحي، ٍل بتدخُّ روزانا طبيُب أوىص
تُوصل محمولة إنفاذ ة ِمضخَّ عىل الِجراب يحتوي صغرية. كامريا حقيبة ِمثل يبدو بِجراٍب
إنها الدقيقة. أمعائها إىل ليصَل بطنها يف مغروز بالستيكي أنبوب عرب باستمرار، دواءها
— إعاقًة.» لديَّ كأنَّ أشعُر يجعلني «إنه عنه: تقول — جسدها يف املزروَع الجهاز هذا تَْكره

االستقاللية. من ما بقدٍر باالحتفاظ لها يسمح لكنه
ِحدَّة لتقييم املهامِّ من سلسلًة تؤدي روزانا فريسالدي جعلت ة، امِلضخَّ إيقاف مع اآلن،
وتمَيش ِذراَعيها تُدير أن عليها كان التتبُّع، اختبار جانب إىل عقاقري. أي دون من أعراضها،
وقت حان األسايس، التقييم اكتمل أن بمجرَّد باستمرار. أنِفها ملِس مع مستقيم خطٍّ يف
وتُصفر؛ تطنُّ املضخة أخذت اليومي. روزانا دواء ضخُّ ليبدأ املضخة وتشغيل الجراب فتح
بمقدوري يُصبَح حتى دوائي، أتناول إْن «ما تقول: انتظارها. يف كانت التي اللحظة وهي
«. ساَقيَّ من التيبُّس ويختفي ترتخيان، بيديَّ أشعر أفضل. بصورٍة حركاتي عىل السيطرة
أكثر. بانتصاٍب جلَست فقد تقصد. كانت ما أرى أن بُوسعي كان دقيقة، ٤٥ مرور بعد
يف استغَرَقته الذي الوقُت وانخفض أكرب، بثقٍة تتحرك وكانت ثابت. ِشبه ذقنها وصار

النصف. إىل التتبُّع اختبار
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عها توقُّ إىل يرجع درجة وألي نفِسه، الدواء إىل ل التحوُّ هذا يرجع درجة أيِّ إىل لكن
الرسيرية التجاِرب أغلب التي األسئلة نوعيُة هي تلك بها؟ تشعَر أن وشك عىل التي للراحة
روزانا ستحصل اليوم عنها. تُجيب أن تأُمل فريسالدي لكن عليها، لإلجابة زًة مجهَّ ليست
عىل اآلَخرون وامُلتطوِّعون هي ستحصل األخرى األيام يف لكن دوائها، من كاملة ُجرعٍة عىل
ويف عليه، سيحصلون ما سيعرفون األحيان بعض ويف مختلفة، الجرعات من مجموعة
الدواء تُعطيَهم أال لفريسالدي مسموًحا ليس أخالقية، (ألسباٍب يعرفوا لن أخرى أحياٍن

اإلطالق). عىل
األعراض وهي أعراضسوزانا، ِة بحدَّ أعراًضا ف يُخفِّ قد إيحاء مجرَّد أن ُمذِهًال يل يبدو
مرض عىل الدراساُت باستمراٍر تُظِهره ما هذا لكن انتكايس. عصبي مرٍض عن الناتجة
بريتيش بجامعة أعصاٍب عالُم وهو ستوسل، جون أجرى املثال، سبيل عىل باركنسون.
أُعطَي حني قويٍّا بالسيبو تأثري أظهرت التجاِرب، من سلسلًة كندا، يف بفانكوفر كولومبيا
الدرَّاجة، عىل الجبال بصعود ُموَلع رجٌل بينهم كان وهميَّة.16 حبوبًا باركنسون مرىضداء
حديثه ويف مفعوَله. الدواءُ يُؤتَي أن وانتظر حينها يف كبسولتَه أخذ باتيسون. بول يُْدعى
جسدي بدأ «بووم! قال: البالسيبو، أثر عن يس» بي «بي لقناة وثائقي برنامٍج ُمِعدِّي مع
تناَول قد كان األمر واقع يف أنه اكتشف وحني الوراء.»17 إىل كتفاي وتراجعت ينتصب،
فكيف أدويتي، أتناوُل حني يفَّ تتغري ملموسٌة أشياءُ ثَمة مصدوًما. «كنُت قال: وهميٍّا، دواءً

نفَسها؟» األحاسيَس تلك يُحِدث أن يشء، ال فارغ، ليشءٍ إذن
الضوئي التصوير باستخدام أظهر فقد السؤال. ذلك عىل ستوسل تجاِرب أجابت
يحُدث كما تماًما الوهمي، الدواء تناول بعد بالدوبامني ُغِمَرت امُلشاركني أدمغة أن للمخ
الدوبامني مستوياُت تضاعَفت — بسيًطا أثًرا يكن ولم الحقيقي. دواءهم يتناولون حني
هذا وكل — امُلعاىف الشخص حالة يف أمفيتامني جرعة أثر يُساوي ما وهو مرَّات، ثالث

دواءهم. تناَولوا قد بأنهم «االعتقاد» ملجرد
ِجراحًة باركنسون ملرىض يُجري كان تورينو. يف هنا االكتشاف، ذلك بينديتي تابع
أعماق يف كهربائية أقطاٍب زْرَع ن تتضمَّ وهي للدماغ. العميق التحفيَز ى يُسمَّ عالج ِضمن
يُسيطر عادًة الحركة. يف التحكُّم يف تُساعد وهي املهاد، أسفل النواة ى تُسمَّ منطقة يف املخ،
هذه تخرج َمْرىضباركنسون حالة يف لكن املنطقة، هذه يف العصبية الخاليا عىل الدوبامني
الكهربائية، األقطاب زرع بمجرد لكن وارتعاشات. تيبُّس يف ُمتسبِّبًة السيطرة، عن الخاليا

العصبية. الخاليا وتهدأ املناطق هذه ز تُحفَّ
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فرصًة ذلك يف بينديتي وجد ُمستيقظون، واملرىض تُجرى الِجراحة هذه كانت ملا
رصد له يُتيح أن الكهربائي الُقطب شأن من كان حدوثه. أثناء البالسيبو أثر لرؤية ُممتازًة
حالة يف عادًة ُممكنًا ليس أمٌر وهو الوهمي؛ الدواء تعاطي عند الدماغ أعماق يف النشاط
الكهربائي، القطب إدخال فبمجرد التجاِرب؛ من سلسلًة أجرى وهكذا البرش. من امُلتطوِّعني
باركنسون، مرض ضدَّ قوي دواءٌ إنه لهم قائًال ِملحي، محلوٍل حقنَة املرىض يُعطي كان

آبومورفني. يُسمى
الرشائح من مجموعة فريسالدي عَرَضت مفعوله، روزانا دواءُ يؤتَي أن انتظارنا أثناء
امللحي. املحلول حقنة قبل بينديتي له سجَّ الذي املخ نشاط أوًال أَرتْني الكمبيوتر. شاشة عىل
أسفَل نواٍة يف واحدة عصبية خليٍة سلوَك يُظِهر واألسود، باألبيض خطيٍّا بيانيٍّا رسًما كان
أقىص. حدٍّ إىل الخطُّ يقفز العصبية، الخلية تنشط مرة كل يف الدراسة. مرىض ألحد املهاد
تكاد االرتفاعات من كثيفة غابة (باركود)، خيطية شفرة ِمثَل عامٍّ بوجٍه البياني الرسم بدا
نشاَط أَرتْني ثم السيطرة. عن خارجة عصبيٍة خليٍة عىل يدلُّ هذا تماًما؛ سوداء تكون
بيضاء مساحة افرتايض؛ سكوٌن ثَمة كان الوهمي. الدواء َحْقن بعد نفِسها العصبية الخلية

وحيد. شاذٍّ ارتفاٍع سوى يخرقها ال أغلبها يف
التي الدراسات أكثِر من واحدٌة هذه أن أعتقد يُصدَّق. ال يشء «إنه فريسالدي: قالت
أن ُمظِهًرا واحدة؛ خليٍة إىل وصوًال االعتقاَد بينديتي رَصد لقد إبهاًرا.» بينديتي أجراها
دواء حقن بعد أبطأ نحٍو عىل تنشط باركينسون مرىض يف الحركية العصبية الخاليا

حقيقي.18 لدواءٍ استجابًة تفعل كما تماًما وهمي،
تأثريات مالحظة من الرغم فعىل ُمميًزا. شيئًا مًعا وبينديتي ستوسيل أثبتَه ما كان
يف تُحاكي قد الوهمية األدوية أن أحٍد أيِّ ببال يخطر فلم مرىضباركنسون، عىل البالسيبو
يتخيَّلون يكونوا لم املرىض أن عىل دليٌل هنا ها كان لكن للعالج. البيولوجي التأثريَ الواقع
كان للقياس. قابًال التأثري كان فقد أخرى. أو بطريقة أعراضهم يُواِزنون أو استجابتهم،

الحقيقي. الدواء تأثري مع فسيولوجيٍّا ُمتطابًقا وكان حقيقيٍّا.
زالت ما أنها أخربتني التجِربة. وانتهت روزانا دواءِ تأثريُ زال تقريبًا، ساعة بعد
ال وأنها جسدها، يف املزروع الجهاز مع حتى الصيف، هذا فريسيليا يف للسباحة تُخطِّط
دائًما «أفكِّر يل: قالت مرُضها. بها ر يتطوَّ قد التي الطريقة حول القلق يف وقتها تُضيع
ولم عموًما، طبيعتي هي هذه املستقبل. استطالع يف رغبٌة لديَّ فليس الراهنة؛ اللحظة يف
من كيلوجراًما ٧٠ الصور: إحدى مزهوًَّة عيلَّ وعَرَضت هاتفها أخرَجت املرض.» ها يُغريِّ
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نَبْتة مثل بَدت تتمايل، تزال وال ضئيلة كانت لرتَحل، نهَضت حني حديقتها. من الليمون
الرِّيح. بفعل تتطاير ضعيفة

يُمكن الذي بالتأثري مبهورًة ِبتُّ باركنسون، مرىض عىل األبحاث عىل اطِّالعي بعد
يُحِدث أن اعتقاد بُوسع كان إذا األسئلة. من املزيد لديَّ َظل لكن يُحِدثه، أن الوهمي للعالج
مع الوهمية األدوية تُْجدي وهل األساس؟ من األدوية إىل حاجتنا فما ما، عقاٍر تأثرِي نفَس
بيولوجيٍّا؟ تأثريًا يُحِدث أن إيحاءٍ ملحِض يُمكن كيف فقط؟ بعضها مع أو الحاالت، كلِّ
موجوًدا. يكن لم َمعمَله، كان هذا أن رغم لكن نفَسه. بينديتي أزوَر أن قرَّرت ذلك، الكتشاف
ألعىل. َقدٍم ١٢٠٠٠ ونحو تورينو، من شماًال ميًال ٧٥ أُسافر أن عيلَّ كان عليه أعثر حتى

أمام األسفل إىل تنقضُّ وهي السوداء األلب جبال غربان أُراقب ُمنحدر، حافِة عىل وقفُت
حتى يمتدُّ كان األخرى الناحية وعىل يُناقضسواَدها، الذي اج الوهَّ األبيض الثلج من خلفيَّة
درجة ويف امُلتخلخل، الهواء يف مكتومة األصواُت كانت الجبال. ِقمم من د ُمجعَّ ِغطاءٌ األفِق
الجليد؛ من شاسع امتداٌد خلفي كان قارًسا. الربد كان الصفر، تحت ١٠ بَلَغت حرارة
عىل البحر، سطح فوق مرت ٣٥٠٠ ارتفاع عىل املكان هذا كان روزا. بالتو الجليدي النهر
أقىص هو هذا العلماء. وصف حدِّ عىل ا» جدٍّ العايل و«االرتفاع العايل» «االرتفاع بني الحدود
كيلومرتًا تَْعلو الشهرية ماترهورن ة قمَّ وحدها هنا، من األلب. جبال يف بُلوُغه يُمكنك ارتفاع

الالَزَوْردية. الزُّرقة ذاَت السماءَ امُلتقوُس ُمثلَّثُها ويخرتق آَخر،
ضخمة، ُمعلَّقة تلفريك عَربة جاءت ثم خاليًة. الهضبة تزال وال الباكر الصباح يف كنَّا
قاصدين أمامي، قني ُمتدفِّ مرُّوا وقد زاهية. مالبَس يرتدون ُمتزلِّجني من حمولتها وأنزَلت
عىل جاثمة معِدنيًة سقيفًة يُشبه ما يلحظون وبالكاد الجليدي، للنهر الضحل امُلنحدَر

بالسقاالت. ومغطَّاة الثلج يف مطموٌر ِنصفها الجبل. جانب
وُسرتًة أسوَد تزلُّج رسواَل ويرتدي وَودوًدا، طويًال كان السقيفة. داخل بينديتي كان
ألواُح فيه تصطفُّ الذي ات، باملِعدَّ امليلءَ االرتفاع، العايلَ ُمختَربَه هو ذلك كان صوفية.
الراشح السقف إىل ُمشريًا املكان، يف جولة يف أخذني الساونا. ُحجرة مثل نَوبر الصَّ خشِب
حمراء، تحت ة أشعَّ تلسكوب عىل نظرة أُلقي وتَركني — الصيف» يف فظيع «إنه قال: —

السَكن. يُشاركه أمتار، ثالثة طوله
الرتتيبات اتَّخذ حيث بنفسه، املكان هذا ز جهَّ قد بينديتي كان التلسكوب، باستثناء
إىل باإلضافة ومطبخ، للمعيشة رئيسية مساحٌة توجد بالهليكوبرت. اللوازم كل إلحضار
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حدوٌد وتمرُّ بة. خالَّ وإطاللٍة النوم، ملراقبة ومعدَّات طابََقني، من ة بأِرسَّ للنوم ُحجرتنَي
ننتقل إيطاليا، يف الواقعة املعيشة منطقة من خَرْجنا إذا بحيث الكوخ، عرب مبارشًة دولية

سويرسا. يف الواقع امُلختَرب إىل
اآلالت من بفوىض زتني مجهَّ ُمتجاورتني، حجرتنَي عن عبارة امُلختَرب أن تبنيَّ
كانت ات. بامِللفَّ مليئة كتب وخزَّانات وتنطفئ، تُوِمض ومفاتيح ومصابيَح والشاشات،
وقد الحائط. إىل مركونة كبرية خرضاء غاز وأسطوانات السقف، عرب ًة ممتدَّ األسالك
متكرِّرة. وهسهسة مختلفة، برتدُّداٍت ونقرات وأزيز، طنني أصوات الضجيج؛ أدهشني
يتمرَّن كان الدَرج. صعود يُحاكي جهاٍز عن الصادر امُلتواصل الرطم صوَت ذلك إىل أِضْف

ديفيد. يُدعى ضخم شابٌّ مهندٌس وهو اليوم، ذلك يف بينديتي تجاِرب فأُر عليه
تأثري لدراسة مثايلٌّ امُلتخلخل الهواء أن املكان هذا يف بينديتي وجود سبب كان
يُمكنه ُمعتلِّني، مرىض مع العمل من بدًال املرتفعات. داء هو آَخر: اعتالٍل عىل البالسيبو
باعتقاداتهم يتالعَب ثم هنا. إىل بهم يأتَي بأن ببساطة اء أصحَّ ُمتطوِّعني األعراضيف إثارة

الفسيولوجية. اآلثار ويرصَد عاتهم، وتوقُّ
البحر، سطح مستوى فوق ارتفعنا فكلَّما األكسجني. نقصيف عن املرتفعات داء يَنتُج
كمية أن يعني ا ممَّ كثافًة؛ أقلَّ يَصري الهواء لكن هي، كما الهواء يف األكسجني نسبة تظلُّ
كثافة كانت مرت، ٣٥٠٠ ارتفاع عىل وهنا نستنشقه. نَفٍس كل يف أقلَّ تصبح األكسجني
أعراًضا يُسبِّب أن يمكن وذلك البحر. سطح مستوى يف كثافته ثُلثَي تتعدَّى ال األكسجني
بالتو إىل امُلسافرون امُلتزلجون بها يُنَصح التي والنصيحة داع. والصُّ والغثيان الدُّوار منها
بتأثري للوصول لكن ليًال. هنا إىل الرحلة بتنظيم للتأقلُم وقتًا ألنفسهم يُتيحوا أن روزا
فقط ساعات ثالث بعد هنا إىل ديفيد وصل بينديتي، تجِربة أجل من حدٍّ ألقىص االرتفاع

البحر. سطح مستوى يف الواقعة تورينو من السفر من
يرتدي كان وجهه. عىل الرتكيز وتعبري التزلُّج بِعيصِّ امُلستكِشفني، مثل ديفيد بدا
الوقت يف ه. مخِّ نشاِط لرصِد السلكية كهربائية بُقضبان مزوًَّدا النيوبرين، من رأٍس غطاءَ
العصبي، جهازه نشاَط تَقيس صدره حول بحزاٍم متصلٌة مختلفٌة اٌت ِمجسَّ كانت ذاته
تُبَثُّ البيانات وكانت باألكسجني. دَمه وتُشبع قلبه، ونشاَط وجلده، جسمه حرارة ودرجَة
الذي نفسه، الجهاز إنه بينديتي قال التوقيت. ساعة بحجم أسود، ٍل مسجِّ من السلكيٍّا
من قفزته يف باومجارتنر، فيليكس الحر، القفز العب استخدمه والذي يورو، ١٥٠٠٠ ثمنه
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وليس فقط، كيلومرتات أربعة ارتفاع عىل أننا «بيَد القيايس.19 الرقم حطََّمت التي الفضاء
كيلومرتًا.» ٤٠

باد. اآلي جهاز عىل تأتيه وهي البياناِت يُراقب بينديتي ظلَّ يتمرَّن، ديفيد كان بينما
فيما سوداء، شاشة عرب ج تتموَّ خرضاء خطوٍط إىل تُرتَجم املهندس قلب رضباُت كانت
ما عادًة البحر سطح مستوى وعند َرْقمية، عرض شاشة عىل باألكسجني دمه تشبُّع يظهر
ظلَّت قريبة، كمبيوتر شاشة عىل فقط. ٪٨٠ إىل اآلن هبَط لكنه ،٪٩٧-٩٨ حواَيل يكون
ديفيد. مخ نشاَط هو هذا كان دوَّار؛ رأٍس عىل تنبض واألزرق واألحمر باألصفر موجات
متَّصًال أكسجني ِقناع ارتدى ثم دقيقة، ١٥ الدَرج ُمحاكي جهاز عىل يتمرَّن ظلَّ
ى تبقَّ فيما أسهَل نشاَطه ستجعل إنها بينديتي: قال صدره، عىل صغرية بيضاء بأسطوانٍة
بأن وال ل، موصَّ غريُ القناَع هذا أن به أخربني) (وال بينديتي يُخِربه لم ما االختبار. من

وهميٍّا. أكسجينًا يستنشق ديفيد كان فارغة. األسطوانَة

يف باألسفل البيتزا وتناولنا الِجَعة احتَسينا حيث السابقة، الليلة يف مرة أوَل بينديتي قابلُت
ارتدى وقد الجبيل، الكوخ يف تماًما ُمرتاًحا يبدو كان تزلُّج. ُمنتَجِع أقرِب سريفينيا، بروي
يشعر ما دائًما كان اإليطايل، الساحل من أنه رغم ُمتعرِّجة. خطوط ذاَت صوفيًة كنزًة

الجبال. يعشق كان أخربني. كما الشاطئ، عىل بالضَجر
الجنس. وحتى املوسيقى من الحياة، مناحي كل يف البالسيبو تأثريات بينديتي يرى
مذاقه عىل ذلك فسيؤثِّر طيِّب هو كم وأخربَني نبيذ كأس أعطاني إن إنه ًحا موضِّ ويقول
أرسع. نحٍو عىل أتعاىف فسوف جميلة إطاللٌة لها مستشًفى غرفة عىل حصلت إذا أو . لديَّ

يشء.»20 كل يف مهمٌّ النفيسُّ العامل رمزية. حيواناٌت «إننا قال:
العرشين، القرن سبعينيَّات يف املادية أجسادنا عىل النفسيَّة العوامل بتأثري اهتمامه بدأ
عند بالفعل الَحظ قد كان تورينو. بجامعة أعصاب اختصايصَّ املهنية حياته ابتدأ حني
أولئك بقدر نون يتحسَّ ما كثريًا الوهمي الدواء مرىضمجموعة أنَّ رسيرية، تجاِرب إجرائه
بحثيًة ورقًة طاَلع ثم منهم. أفضل نحٍو عىل نون يتحسَّ كانوا أو حقيقية، أدويًة وا تلقَّ الذين

البالسيبو. لتأثري العالم َفْهم َت غريَّ أنها عن ناهيك حياته، مجرى َت غريَّ
اإلندورفينات، ى تُسمَّ املخ يف تُنتَج الُجَزيئات من فئًة ًرا مؤخَّ اكتشفوا قد العلماء كان
تنتمي أنها يعني ما وهو األفيونية، املواد من اإلندورفينات طبيعية. ُمسكِّناٌت كأنها تعمل
هذه تأثريات كانت والهريوين. املورفني إليها ينتمي التي نفسها الكيميائية العائلة إىل
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أنواًعا نصنع أن املمكن من أنَّنا حقيقة لكن جيًدا، معروفًة الجسم عىل القوية العقاقري
عىل قادر املخ أن إىل إشارة أوَل كانت اكتشاف. بمثابة كانت الُجزيئات تلك من بنا ة خاصَّ

الخاصة. مخدِّراته إنتاج
هذا كان إذا ا عمَّ كاليفورنيا، جامعة من ليفني، جون يُدعى أعصاٍب عالُم تساءل وقد
عامٍّ بوجٍه العلماء كان األلم. ف يُخفِّ أن الوهمي للعالج يُمكن كيف رشح يف يُساِعد قد
أخفَّ صارت قد آالمهم أن ُمعتِقدين ما، بطريقٍة ينخدعون ذَّج السُّ املرىض أن يفرتضون
أن الوهمي العالج تناول بإمكان كان إذا ماذا ولكن الحقيقة. يف عليه كانت مما وطأًة
عىل ِفكرته ليفني اخترب حقيقيٍّا. األلم انحساُر يكون عندئٍذ الطبيعية؟ امُلسكِّنات هذه ز يُحفِّ
األلم بزوال ثُلِثهم من أكثُر أفاد الفم. يف ِجراحة من يتعاَفون املستشفى يف كانوا َمْرىض
قوي. مسكٌِّن أنه ظنُّوا ِملحي بمحلوٍل وريدي َحقٍن وهمي؛ دواء تناُول بعد كبرية بدرجٍة
اإلندورفينات. تأثري يوقف الذي نالوكسون، َعقار يُخِربهم، أن دون من ليفني، أعطاهم ثم

املرىض.21 آالُم فعادت
أوَل هذا كان بينديتي. قول حدِّ عىل البالسيبو»، بيولوجيا ميالد «لحظة هذه كانت
األشخاص أحد تناَول إذا أخرى، بعبارٍة بيوكيميائيًة. مساراٍت البالسيبو لتأثري أن دليٍل
إحدى إنه خياًال. أو التمنِّي، يف استغراًقا أو خداًعا، هذا فليس أمله، بزوال وشعر وهميٍّا دواءً
يُمكن هذا كان إذا عما بينديتي تساءل عقار. أي تأثريات ِمثل ملموسٌة وهي الجسم، آليات
أبحث أن «قرَّرت تجاِربه. يف الوهمي الدواء ملرىض الشديد ن التحسُّ سبب أيًضا يُفرسِّ أن

أدمغتهم.» يف يدور كان ما بشأن
وخالل األلم. بتسكني بدءًا البالسيبو، تأثري عن النقاب لكشف امِلْهنية حياته َكرَّس
عىل ِبناءً والتي، املخ، يُنتجها التي الطبيعية الكيميائية املواد من املزيد عىل تعرَّف التجاِرب
الوهمية املسكِّنات مفعول أن وجد فها. تُخفِّ أو لأللم استجابتنا من تَزيد أن يمكن اعتقاداتنا،
وإنما فحسب، األلم تخفيف يقترصعىل ال األفيونية العقاقري من بدًال الناس يتعاطها حني
واكتشف األفيونية. العقاقري تفعل كما تماًما القلب، رضبات ومعدََّل س التنفُّ يُبطئ أيًضا
عىل مبارش تأثريٌ لها ليس لأللم الة فعَّ مسكِّناٌت أنها يُعتَقد كان التي العقاقري بعض أن

اإلطالق. عىل األلم
يف اإلندورفني بمستقبالت باالرتباط مفعوَلها األفيونية املسكِّنات تؤتَي أن امُلفرتَض من
أنه بينديتي بنيَّ ال. أو معيَّنًا عقاًرا تناَوْلنا أننا نعرف كنا إذا بما اآللية هذه تتأثَّر وال املخ.
نفسها؛ الوهمية األدوية تأثري بطريقة العقاقري تلك تؤثِّر هذه، العمل طريقة إىل باإلضافة
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اإلندورفينات إفراز إىل بَدوره يؤدي ا ممَّ ؛ يخفُّ سوف األلم بأن توقًعا لدينا تُثري فهي
تكون (وأن عقاًرا تناولنا بأننا معرفتنا عىل الثاني املسار هذا ف يتوقَّ املخ. يف الطبيعية
كان التي العقاقري، بعض أن وَجد بينديتي أن امُلدِهش بشأنه). اإليجابية عاتنا توقُّ لدينا
أنك تعلم ال كنَت فإذا «فقط». الثاني املسار بهذا تعمل قوية، مسكِّناٌت أنها سابًقا يُعتَقد

الفائدة. عديمَة تصري تناولتها قد
تأثريات أيًضا بينديتي اكتشف الوهمي. الدواء آليات إحدى ِسوى ليست هذه لكن
يمنَعها أن يُمكن وال اإلندورفينات، بواسطة تنتقل ال لأللم فة مخفِّ أخرى بالسيبو
وهو باركنسون، بداء امُلصابني عىل البالسيبو تأثريات دراسة إىل انتقل ذلك بعد النالوكسون.
الدوبامني. إفراز وهي أخرى؛ آلية عرب يعمل الذي فريسالدي، من به سمعت الذي البحث
العديد يوجد ربما ولكن األنظمة، من قليل عدٍد يف إال اآلن حتى البالسيبو تأثريات تُدَرس لم
وإنما ُمنفردة، ظاهرًة ليس البالسيبو تأثري أن عىل بينديتي يُشدِّد األخرى. األنظمة من
الصيدلية من مختلفًة مكوِّناٍت منها كلٌّ يستخدم التي االستجابات، من انصهار» «بَْوتقة

للمخ. الطبيعية
يف البالسيبو تأثري كيفية دراسَة َفوره من بدأ قد بينديتي كان األلب، جبال أعايل يف هنا
املخ األكسجني مستويات انخفاض يحثُّ عاٍل، ارتفاٍع عىل نكون حني املرتفعات. داء حالة
عدَة العصبية الناقالت هذه تُسبب الربوستاجالندينات. ى تُسمَّ كيميائيَّة ُمرِسالت إنتاج عىل
يف األكسجني من املزيد ضخِّ عىل للمساعدة الدموية، األوعية توسيع مثل فيزيائية، ات تغريُّ
املرتفعات. لداء امُلصاحبني والغثيان والدُّوار داع الصُّ تُسبِّب أنها يُعتَقد كما الجسم. سائر

األعراض؟ ف ويُخفِّ املساَر هذا يقطع أن الوهمي لألكسجني يُمكن فهل
االرتفاع أن واضًحا بدا الساعة. نصف استمرَّت التي التمرين مرحلة من ديفيد انتهى
لكنه الجلوس. عىل بينديتي ساَعده حني قليًال وترنَّح دائًخا، بدا فقد عليه؛ أثَّر قد كان
مستوى عىل كان لشخٍص ممتاز مجهوٌد الريايض، الجهاز عىل به بأس ال مجهوًدا بذل
ديفيد نتائج تحليل بعد الحًقا، بينديتي أخربني فقط. ساعات بضع منذ البحر سطح
أدمغتهم يف بيولوجي تأثريٌ شك بال له كان الوهميَّ األكسجني أن آَخرين، وُمتطوعني
يف األكسجني مستويات أن ومع الوهمي. العالج تُعَط لم التي املعيارية باملجموعة باملقارنة
الدموية. األوعية تمدُّد وقلَّ الربوستاجالندين مستويات تراجَعت فقد هي، كما ظلَّت الدم
كانوا لو كما أدمغتهم استجابت كلُّهم) به يشعر (لم البالسيبو بتأثري امُلتطوِّعون شعر حني
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أن لهم وأتاح أعراض، من منه يُعانون كانوا ا ممَّ ف خفَّ ا ممَّ حقيقيٍّا؛ أكسجينًا يستنشقون
أفضل. نحٍو عىل يؤدُّوا

هي األوىل النقطة البالسيبو. تأثري حدود حوَل تنَي مهمَّ نقطتني النتيجة هذه ح تُوضِّ
الجسم. يف امُلتاحة الطبيعية باألدوات مرهونٌة ما عالٍج يف االعتقاد عن ناجمة آثاٍر أيَّ أن
من املزيد عىل يحتوي الهواء كأن يستجيب املخَّ يجعل أن يُمكن وهمي أكسجني فاستنشاق
أيًضا املبدأ هذا ينطبق الدم. يف األسايسلألكسجني املعدَّل يرفع أن يمكن ال لكن األكسجني،
بسهولٍة س التنفُّ عىل الكييس بالتليُّف مريًضا وهمي دواءٌ يُساعد قد الطبية. الحاالت عىل
يمكن ال ِمثَلما ِرئتاه، إليه تحتاج الذي الناقَص الربوتني يُخلِّق لن لكنه اليشء، بعَض أكثَر
محل يحلَّ أن الوهمي الدواء يستطيع ال كما الساق. مبتور لشخٍص جديدة ساٌق تنمَو أن

األول. النوع من كري السُّ بداء ُمصاب لشخٍص األنسولني جرعة
أن البالسيبو، دراسات من سلسلة عىل بناءً واضحة صارت التي الثانية، النقطة
التي األشياء أي: األعراض، عىل ُمقترصًة تكون أن إىل تميل ع التوقُّ ينقلها التي التأثريات
الوظائف عىل وكذلك اإلسهال، أو الطفح أو الحكَّة أو األلم مثل منا، وعٍي عن بها نشعر
البالسيبو تأثريات أن يبدو كذلك والكحول. الكافيني مثل مخدِّرات وتأثريات والنوم املعرفية،

واإلدمان. والقلق االكتئاب مثل النفسية االضطرابات حاالت خاصيف نحٍو عىل قوية
كان النفسية. األدوية من للعديد الرئيسية العمل طريقَة هي تكون قد الواقع، يف
جامعة يف البالسيبو دراسات لربنامج امُلساعد وامُلدير نفيس اختصايصٌّ وهو كريش، إرفينج
األمريكية والدواء الغذاء إدارة إلجبار املعلومات حرية قانون ترشيَع استخدم قد هارفارد،
األدوية. رشكات لها تُرسلها التي الرسيرية التجاِرب بيانات مشاركة عىل إيه) دي (إف
مثل لالكتئاب امُلضادَّة األدوية تأثري أن وهو الرشكات؛ تُخفيه كانت ما انكشف وبذلك
الوخيمة).22 الحاالت (باستثناء الحاالت أغلب يف البالسيبو تأثريَ قليًال إال يفوق ال بروزاك
القلق، الضطرابات بكثرة يُوَصف الذي العقار الفاليوم، أن بينديتي اكتشف ذاته الوقت يف
املزيد عَرْفنا «كلما بينديتي: يقول يتعاَطونه.23 أنهم املرىض يعلم حني إال بمفعول يأتي ال
الرسيرية للتجاِرب اإليجابية النتائج من العديد بأن معرفتنا ازداَدت البالسيبو، تأثريات عن

البالسيبو.» تأثريات إىل تُعزى
إال يوجد ال ولكن به. «نشعر» ما عىل التأثري يف ا جدٍّ جيدة البالسيبو أدوية إذن
الكوليسرتول مستويات مثل نَعيها، ال التي املقاييس عىل تؤثِّر أنها عىل األدلة من القليل
قَضت لقد ُمسبِّباته. أو املرض عمليات من بََطن ما تُعاِلج أنها يبدو وال الدم، يف السكَّر أو
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الفقري. عمودها تُصِلح لم بالطبع لكنها وعجِزها، أندرسون بوني ألم عىل الوهميَّة العملية
بسهولٍة س التنفُّ استطاعوا بأنهم أفادوا املرىض أن مع أنه الرَّبو دراسات إحدى توصلَّت
24. تتغريَّ لم رئتهم لوظائِف املوضوعية القياسات أن إال وهمي، دواءٍ تناُول بعد أكثَر
عىل كربى بالسيبو تأثرياِت الرسطان بمرىض امُلتعلقة الرسيرية التجاِرب تُظِهر وعموًما
أورامهم تقلََّصت الذين الوهمي العالج مجموعات املرىضيف ِنسبة لكن الحياة، ونوعية األلم

25.(٪٢٫٧ كانت تجاِرب، لسبع واحد تحليٍل (يف ُمنخفضًة كانت
بإمكانه القدرة فائَق ِوقائيٍّا ِسحًرا تصنع ال الوهميَّة فاألدوية حاسمة. حدوٌد هذه
والعالجات األدوية عن االستغناء بمقدورنا يكون لن الظروف. كل يف ِصحتنا عىل الحفاظ
تغيرياٌت تدعمها البالسيبو تأثريات أن بينديتي أبحاث تُظِهر أخرى، ناحيٍة من لكن املادية.
أغلبها، يف ذاتيًة البالسيبو عن الناجمة الفوائد وكون والجسم. املخ للقياسيف قابلٌة فيزيائية

للطب. ُمحتملة قيمًة تحمل ال أنها يعني ال فذلك
وليس األعراَض الطب يف امُلستخَدمة العالجات من العديد تستهدف حال، أيِّ عىل
إن العالج. أو التشخيص صعَب الكامن املرض يكون حني سيَّما ال الكامن، املرض عمليات
يف التحكُّم لكن الرسطان، ملريِض حاسمان أمران الحياة قيد عىل البقاء ة ومدَّ الورم نموَّ
الليفي العضيل االعتالل ُمتالزمِة مريِض إخبار إن أيًضا. ان مهمَّ أمران الحياة وجودة األلم
لكن كبرية. براحٍة يشعر يجعَله لن جسدية علٌة به ليس بأنه العصبي القولون متالزمِة أو
لنجاته سببًا يكون أن يمكن االكتئاب مريض لدى االنتحارية األفكار يف الذاتي ن التحسُّ

املوت. من
أدلًة ثَمة لكنَّ األجل، قصريَة البالسيبو تأثريات تكون ما غالبًا امُلختَربية، التجاِرب يف
يف سنوات. أو لشهور يستمرَّ أن الوهمية األدوية لتأثري يمكن الرسيرية املمارسات يف أنه عىل
باركنسون بداء امُلصابني بعض أدمغَة الباحثون حَقن ،٢٠٠١ عام نُِرشت أمريكيٍة تجِربٍة
الدوبامني.26 إنتاج يف وتبدأ فيها تنمَو أن يف أمًال ُمجَهضة؛ برشية أجنٍَّة من عصبية بخاليا
العالج ت تلقَّ التي املجموعة بني كبري فرٌق ثَمة يكن لم إذ باألساس؛ فاشلًة التجِربة كانت
التي املجموعَة كان بحقٍّ فارًقا صنَع ما ولكن الوهمي. العالَج ت تلقَّ التي واملجموعة الفعيل
املرىضالذين حالُة كبرية بدرجٍة نَت تحسَّ عاٍم فبعَد إليها. ينتمون كانوا املرىضأنهم «ظن»
أنفسهم، هم بها أفادوا التي النتائج ناحية (من الزرع عملية لهم أُجِريَت قد أنه نوا خمَّ
أنهم ظنُّوا الذين أولئك بحالة مقارنًة مجموعتهم) عنه ُحِجبَت الذي الطبي الفريق ونتائج

الوهمي. العالج عىل حَصلوا
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قد أفضل نحٍو عىل حالتهم نَت تحسَّ الذين املرىض أن األرجح من يكون ربما بالطبع،
أن اقرتَحوا الدراسة هذه بيانات حلَّلوا الذين الباحثني لكنَّ الزرع. عملية وا تلقَّ أنهم نوا خمَّ
ا.»27 جدٍّ قويٍّا البالسيبو تأثري «كان عام مدار عىل أنه ُمستَخِلصني ذلك، يفوق كان التأثري
مرضها تقدُّم بُطء أسباب أحد يكون قد مريضًة نفسها تعترب أن رْفَضها أن روزانا تعتقد

حق. عىل تكون قد بأنها الدراسة هذه وتُوحي املبدئي؛ تشخيصها بعد سنوات لعدة
وبال النطاق، واسعِة فوائَد ذا سحريٍّا، دواءً ظاهره يف الوهمي العالج يبدو قد إذن
تجعل كبرية، واحدٌة مشكلٌة دوًما ثَمة كانت لكن األساس. من تكاليَف وبال جانبية، آثاٍر
كان الطب. يف استخداَمها يرفضون الوهمية العالجات بقوة يعرتفون الذين األطبَّاءَ حتى
تخدعهم أن اًال؛ فعَّ الوهمي العالج يصري املرىضحتى عىل تكذب أن بد ال أنه االفرتاضدائًما
كانت أيٍّا بأنه امُلنتقدون ويُجادل كذلك. ليسوا أنهم حني يف ِفعليٍّا عالًجا ون يتلقَّ أنهم ليَظنُّوا
الثقة بعالقة امُلجاَزفة تستحقُّ ال فهي الوهمية، العالجات عن تنتُج قد التي امُلحتملة الفوائد

واملرىض. األطباء بني األساسية
االفرتاض هذا بأن يدفعون العلماء بعض بدأ املاضية، القليلة السنوات خالل لكن

عِقب. عىل رأًسا التقليدي الطب عاَلم تقلب أن لنتائجهم ويمكن خاطئ. التقليديَّ
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ُخمالِفة فكرٌة

يشء كلَّ هو املعنى يكون حني

يف الصغرية تها شقَّ إىل بي وصِعدت احتضنَتني حتى بونانو بليندا التقيُت أن بمجرد
بوالية ميثيون، بلدة يف الرسيع الطريق عن بعيًدا يقع سكني َمبنًى من األول الطابَق
بشدة، مكدَّسة لكنها ُمنظَّمًة تها شقَّ يف للمعيشة صة املخصَّ املساحة كانت ماساتشوستس.
إىل أجلَستني وقد األخرض. اللون عليها ويَغلب معطَّرة، وشموًعا إطارات، داخل صوًرا تضمُّ
كانت املاكرون. كعك من ِقطع عُرش به وصحن مثاليٍّا ترتيبًا ُرتِّب شاي طقم أمام الطاولة
يل: قالت كالفتَيات. وضحكٌة َكْستنائي شعٌر لها ُممتلئًة عاًما والستني السبعة ذاُت السيدة
ماكرون، كعكة تذوَّقت حتى ُمرتقبًة ظلَّت كذلك.» ليس لكنه مصبوغ، أنه الجميع «يعتقد

إس). بي (آي العصبي القولون متالزمة مع بمعاناتها وأخربتني قبالتي جلَست ثم
الذي زواجها انهار حني َعقَدين، منذ مرة أوَل األعراُض انتابَتها برسعة. تتكلَّم كانت
أحد يف ُمناَوبًة تعمل كانت شعر، فَة ُمصفِّ تَصري أن كان ُحلمها أن مع عاًما. ٢٣ دام
العمل بني التوفيَق محاِولًة الِجراحية، املشارط تصنع التي املاكينات ل تُشغِّ حيث املصانع،
تصف األربعة. أطفالها من طفَلني أصغر ورعايِة قضائية ومعركٍة أسبوعيٍّا ساعة ٦٠
ِمعوية آالٍم من تُعاني بدأْت االنفصال من عاٍم بعد األمرَّين.» عانيُت «لقد قائلًة: التجربة

وانتفاخ. وإسهال وتشنُّجات
حني حدث كما العصيبة األوقات يف خاصًة الحني، ذلك منذ تنتابها الحالة هذه ظلَّت
النساء مجموعة وتشتَّتَت املكسيك، يف ال عمَّ إىل وظائفهم أُسِنَدت املصنع. من َحت ُرسِّ
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طبيًة؛ مساِعدًة للعمل جديد من تدريبًا ت تلقَّ بهن. وارتبَطت معهن تعمل كانت اللواتي
وظائف تجد لم للوظيفة َلت تأهَّ حني لكن عظام، مقوِّم عيادِة يف وظيفًة تجد أن يف أمًال
قولونها ألم بسبب ترِكه إىل اضطرَّت جزئي، بدواٍم عمًال أخريًا وجَدت وحني شاغرة.

العصبي.
«ال األعراض، تسوء حني إنه فتقول كذلك. االجتماعية حياتها الحالة رت دمَّ لقد
َطوال املياه دورة إىل أجري وأظلُّ األلم، من عيلَّ يُغىش املنزل. مغادرَة حتى أستطيع
قائمة لديها وهي مرحاض، من َمقُربة عىل البقاء يتطلَّب البقالة لوازم رشاء حتى الوقت.»
نهاية يف الربيد مكتب يف آَخر وواحد باسكت، ماركت متجر يف واحد العامة؛ بامَلرافق
واآلن للعيش.» فظيعة طريقٌة «إنها ذلك.» أفعل وأنا عاًما ٢٠ «مىض تقول: الشارع.
يعيش بينما بمفردها، ها أمُّ تعيش إذ امُلسنَّني؛ والَديها ورعاية حالتها بني التوفيق عليها
حرب يف حتَْفه ليندا شقيق لقَي للرعاية. دار يف الشيخوخة خَرف من يُعاني الذي والدها
الباقية الوحيدَة هي كانت ولذلك عاًما؛ ١٨ منذ بالرسطان التوءم شقيقتها وماتت فيتنام،

ملساعدتهما.
كم يشء. كل وأفعل إنجلرتا إىل أذهب أسافر. «لكنني قالت: إذ أساريرها. تهلََّلت لكن
طلبُت جوجل. خرائط عن تتحدَّث كانت أنها أدركُت حتى هذا قولُها أدهشني ذلك!» أحبُّ
األريكة بني محشور مكتٍب عىل ُوضع الذي الكمبيوتر، جهاز إىل فانتقلنا تُريَني، أن منها
لندن. يف بكنجهام قرص ة قمَّ عىل بنا وهبََطت الخرائط برنامج َلت شغَّ امليكروويف. وجهاز
تصميم تعرف كانت الشقة. هذه يف ليندا قَضتْه الذي الوقت مقدار أدركُت فجأًة
الخلف إىل طارت ثم النوافذ، من النظر اختالَس ُمحاِولًة تقرتب وراحت تفصيليٍّا، القرص
الكاريبي، بحر يف أروبا جزيرة أيًضا لة املفضَّ وجهاتها من الخاصة. الحدائق عىل لالطِّالع
الُقدامى زمالئها عناوين عن تبحث وأحيانًا درايف. روديو شارع يف املشاهري وقصور
ال أماكن كاليفورنيا، أو كنتاكي إىل فانتقلوا وظائفهم فَقدوا الذين أصدقائها املصنع، يف
واحتياجات العصبي، القولون بُمتالزمة إصابتها بسبب أبًدا؛ الواقع عالم يف زيارتها يُمكنها

واِلَديها.
من ليندا َلت تنقَّ العصبي، القولون ُمتالزمة مرىض من العديد ِمثل السنني، مرِّ عىل
ال والتي منها حساسية لديها التي األشياء لتحديد لتحاليل خَضَعت آخر. إىل طبيب
لكنها الطماطم. وحتى والدهون الجلوتني من يشء كل عن االمتناع وجرَّبَت لها، تتحمَّ
الطب كلية يف األستاذ كابتشوك، تيد قادها تجِربٍة يف شاركت حتى راحٍة أيَّ تجد لم
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تأثري أبحاث عالم يف ثورًة تُحِدث أن شأنها من تجِربًة كانت بوسطن. يف هارفارد بجامعة
البالسيبو.

السائد؟» للتيَّار ُمخاِلف أنني تعلمني «هل مبارشًة: إيلَّ ناظًرا كابتشوك، تيد سألني
الصعب فمن «نعم.» قائلًة: أجبته الحقيقة.1 بهذه ما نوًعا َفخور بأنه إحساٌس وراَودني
العادي. غري ماضيَه تُصادف أن دون هارفارد بجامعة األستاذ هذا عن يشء أيَّ تقرأ أن
يعيش الذي املنزل فيه؛ نحن الذي املكان أركان من ركن كل من يُطاِلعك الواقع يف إنه
ماساتشوستس. بوالية كمربيدج، مدينة يف باألشجار ُمحاط جانبي شارٍع يف ويعمل، فيه
جراي. إيرل شاي فنجان إيلَّ وُقدِّم حذائي، أخلَع أن مني ُطِلب املنزَل دخويل عند
الصالة يف بارز موضٍع يف ُوِضَعت فيما فاريس، بسجاٍد مغطَّاًة الخشبية األرضيات كانت
قديمة، تاريخية ِحقٍب من أثاثًا وضمَّ أنيًقا، الديكور كان كبرية. نُحاسيٌة شاي يُة غالَّ
نُِقَشت املجلَّدة الضخمة الكتب من صفوٌف بالكتب؛ امتألت وأرفًفا حديثة، فنِّيًة وِقطًعا
املالبس «ِخزانة من تنوََّعت باإلنجليزية مجلَّدات بجوار صينيَّة، حروٌف بالذهب عليها
من ُمتباينًة درجاٍت النافذة عرب ملحُت نيبال». يف الربِّي العَسل «صيَّادو إىل اليهودية»

اليابان. يف أكثَر ُمالئمًة تبدو ربَّما مشذَّبة زينة حديقة يف والوردي األخرض
رمادي وشعٌر كبريتان بُنِّيتان عينان وله ذهبيٍّا، ُقرًطا يرتدي نفسه كابتشوك كان
عىل إجاباِته وصاَحب التاريخية، النصوص من االقتباس يُحبُّ كان سوداء. َقَلنُسوٌة تَْعلوه
أتى الذي للمسار هو روايته عيلَّ يقصَّ أن منه طلبُت د. ُمجعَّ وَجبنٌي طويلة وقفاٌت أسئلتي
التقليدي. الصيني الطب لدراسة آسيا إىل وسافر طالبًا، كان منذ بدأ إنه فقال هنا، إىل به
لإلمربيالية.» ُمناهًضا شيئًا أفعل أن أردُت فقد الستينيَّات. «جنون إىل يَعزوه قراٌر وهو
الصيني الزعيم وآراء الرشقية، والفلسفة باألديان ا ُمهتمٍّ كان أنه كما تعبريه. حدِّ عىل
الصيني. الطب لدراسة ا حقٍّ رديئًا سببًا كان ذلك أن أرى «اآلن تونج. تيس ماو الشيوعي،

النظام.» من جزءًا أكون أن أُِرد لم الجموع، إىل أنضمَّ أن أُِرد لم لكنني
الطبِّ يف شهادًة يحمل املتحدة الواليات إىل عاد والصني، تايوان يف سنوات أربع بعد
مرىضحاالت فيها شاَهد كمربيدج. يف الصينية باإلبر للعالج صغرية عيادًة وفتح الصيني،
والبويل الهضمي الجهاز يف مشكالت إىل ألم من ُمزِمنة شكاوى من أغلبُها تَراَوح شتَّى،
كان فيما يَْربع كان كُمعاِلج. لَدوره ارتياًحا أقلَّ صار السنوات مرِّ عىل لكنه يس. والتنفُّ
أن حتى قبل أحيانًا كبريًة، شفاءٍ حاالِت يرى كان الرباعة. غاية يف كان ربما بل يفعله،
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تماًما. مختلفة حالٍة يف عيادتي يُغادرون َمْرىض لديَّ «كان يل: قال املرىضعالجهم. ى يتلقَّ
أنني من بالرعب شعرت ِطبية. وصفًة لهم وكتبُت معي، وتحدَّثوا جَلسوا أنهم ملجرد

خَرف!» هذا سحًقا، نفيس: يف قلُت روحانيٍّا. ُمعالًجا ِرصت
أن اعتقد بامِلثل لكنه خارقة. ُقًوى لديه ليس أنه إىل كابتشوك انتهى املطاف نهاية يف
وإنما يَصفها. كان التي األعشاب أو باإلبر عالقة له ليس ُمدهشة بصورٍة مرضاه تعايفَ

اليشء. ذاك ماهية اكتشاف أمُر شَغله وقد آَخر، يشءٍ بسبب كان
بالُقرب نفسه الشارع يف الواقعة هارفارد، بجامعة الطب كلية كانت ،١٩٩٨ عام يف
الوطنية الصحة َمعاهد كانت الصيني. الطبِّ يف خبري عن تبحث كابتشوك، عيادة من
والتكمييل. البديل الطب مجال يف العلمي البحث لتمويل ُكرِّس مركًزا تفتتح األمريكية
تُجري التي القائمة الوطنية الصحة َمعاهد بمراكز مقارنًة حجمه ِصَغر من الرغم وعىل
مصدًرا يكون بأن ُمبًرشا كان فقد املثال، سبيل عىل الجينات، أو الرسطان عىل أبحاثًا
يوجد يكن «لم عنه: كابتشوك يل قال لهارفارد. لألبحاث صة املخصَّ لألموال ُمفيًدا جديًدا
عيَّنوني.» فقد لذا البديل. الطب من نوع أي أو الصيني الطب عن يشء أيَّ يعلم هناك أحٌد
البالسيبو؛ تأثري يتحرَّى أن قرَّر مبارشًة، الصيني الطب دراسة من بدًال لكنَّه
حني ففي ملرضاه. الشديد ن التحسُّ وراء السبب يُفرسِّ أن املمكن من كان إذا ما ليكتشَف
عىل ُمنصبٌّ كابتشوك تركيز فإن البالسيبو، تأثري وآليات بالُجزيئات ُمهتمٌّ بينديتي أن
التأثريَ هذا للشفاء عنا توقُّ فينا يؤثِّر ملاذا وفلسفية. نفسية يطرحها التي فاألسئلة الناس.
استجابتنا تتأثر هل مختلفة؟ مكوِّناٍت إىل البالسيبو تأثري تقسيم يمكن هل العميق؟

معنا؟ طبيبنا تعاُمل طريقة أو نتعاطاه، الذي الوهمي الدواء نوع ِمثل بعوامل
العالجات من مختلفني نوَعني فاعلية بني كابتشوك قاَرن األوىل تجاِربه إحدى يف
يُعانون مريًضا ٢٧٠ عىل — وهمية دواء وحبوب الصينية، باإلبر وهميٌّ وخٌز — الوهمية
ع تتوقَّ أن يمكن فال التقليدي. املنظور من منطقية غري دراسٌة إنها بالذراع.2 مستمرٍّا أمًلا
أن بيَد يشء. وال يشء ال بني كاملقارنة خاِمَلني، عالَجني بني تُقارن حني اختالف أي رؤية
ألم تقليل يف فاعليًة أكثَر باإلبر الوهمي الوخز كان فقد بالفعل. اختالًفا رأى كابتشوك

النوم. عىل مساعدتهم يف جدوى أكثر الوهمية الحبوب كانت بينما املرىض،
ويف الزوال، ورسيعة ُمراِوغة هي التجاِرب ففي البالسيبو؛ تأثريات مشكلة هي هذه
الوهمي، العالج لنوع تبًعا تتغري إنها شكَلها. تُبدِّل ما غالبًا لكن تماًما تختفي نادرٍة حاالٍت
األشخاص نسبة تراَوَحت املثال، سبيل عىل والثقافات. والحاالت الناس بني قوتها ع وتتنوَّ
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الدنمارك يف ٪٥٩ بني ما الُقرحة أدوية إحدى تجاِرب يف الوهمي للعالج استجابوا الذين
أو إيجابي تأثري ذا أو تأثري بال نفسه الوهمي العالج يكون قد الربازيل.3 يف فقط ٪٧ إىل
وقد الوقت. مع التأثرياُت تتغريَّ أن املمكن ومن عنه، به يُخِربوننا ما عىل اعتماًدا سلبي؛
غريَ شيئًا باعتباره الوهمي، العالج تأثري حول هالٍة خلِق يف امُلتبدلة النتائج هذه ساَعَدت

محًضا. جنونًا يكن لم إذا ما، نوًعا علمي
َفْهم أن فعًال النتائج هذه أظهرته ما إنَّ كابتشوك: يل يقول إذ جنونًا. ليس لكنه
جامعة إىل أتى حني إنه ويقول ُمتخلًفا. كان ما دائًما الوهمي العالج لتأثري العلماء
وصٌف وهو خاملة.» مادة تأثري «هو البالسيبو تأثري أن هناك الخرباء أخربه هارفارد
الخاملة، املادة أن ح يوضِّ إذ ُهراء.» «محُض بأنه يصفه كابتشوك لكن االستخدام، شائُع

التأثري. ُمنعدمة تعريفها، حَسب
الوهمي الوخز فال الخاملة. املوادِّ لتلك النفسية استجابتنا هو بالطبع، تأثري، له ما
املرىض لكنَّ يشء. أي فعل عىل بقادرة ذاتها حدِّ يف املزيَّفة الحبوب وال الصينيَّة باإلبر

أعراضهم. يف امُلتباِينَة اِت التغريُّ بَدوره يُحِدث ما وهو مختلفة، بُطرٍق يُرتجمونها
ميشيجان، جامعة يف األنثروبولوجي عالم مورمان، دان دَعمه الذي املنظوُر إنه
أن قبل األصليون األمريكيون امُلعالجون استخدمها التي الُعشبيَة العالجاِت درس الذي
عىل أُجِريَت التي التجاِرب لتلك تحليًال أجرى والذي الوهميَّة، بالعالجات ا ُمهتمٍّ يصريَ
طبِّي عالج بأي امُلرتبط املعنى املعنى؛ هو ال الفعَّ ن املكوِّ أن مورمان يرى الُقرحة. عالج
إىل البالسيبو تأثري اسم تغيري يُريد (وهو ذلك. غريَ أو وهميٍّا كان سواءٌ به، واملحيط

رواج.) أي الَقت تسميتَه أن يبدو ال لكن للمعنى»، «االستجابة
عىل كانت التي بينديتي، دراسات إحدى إىل مورمان أحالني الهاتف، عرب مقابلٍة يف
املجموعتني إحدى ت تلقَّ الوريدي.4 بالتنقيط مسكِّنات وأُعطوا ِجراحة من ُمتعافني مرىض
ِخلسًة، الدواء األخرى املجموعة ت وتلقَّ يحُدث. كان بما أخربَهم طبيب طريق عن العقاَر
كان املجموعتني بني الوحيد «الفرق مورمان: يقول التنقيط. يف الكمبيوتر تحكَّم حيث

والكلمات.»5 البرشيَّ التواُصَل
يف عقاقريهم عىل حَصلوا الذين فاملرىض ُمدهًشا. البرشي التواصل ذلك تأثري كان
أربعة عىل الدراسة اشتمَلت .٪٥٠ بنسبة أعىل لديهم األلم تخفيُف كان الطبيب حضور
أرى «ال مورمان: يقول كلِّها. األربعة للعقاقري نفسها هي النتيجة وكانت مختلفة، عقاقري
ًدا موحَّ ِزيٍّا يرتدي ُمعالج طبيٌب هو بالفعل أراه ما اإلطالق. عىل وهمي دواء أيَّ هنا
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بشأن نبحث أن ينبغي الوهمية، الحبوب عىل الرتكيز من بدًال أنه ويرى ما.» نوٍع من
األبيض امِلعطف كان سواءٌ ن؛ بتحسُّ نشعر أن ع نتوقَّ تجعلنا التي الطبِّية املظاهر تلك
لدى والتعاويذ البَخور أو الغربي، الطبيب لدى الالمعة املستشفى ات وُمعدَّ والسماعة

التقليدي. امُلعالج
الثالثني ِطيلَة االكتئاب ات ُمضادَّ عىل أُجِريَت التي الرسيرية التجاِرب إىل أيًضا يُشري
عالج يف مطَّرد نحٍو عىل فاعليًة أكثَر العقاقري أصبَحت الوقت، ذلك مدار عىل األخرية. عاًما
امُلتزايد تأثريها مورمان يَْعزو الوهميَّة.6 العالجات مع الحال كان كذلك ولكن االكتئاب،
ات ُمضادَّ فاعلية يف العامَّ واالعتقاد الوعي عزََّزت التي واإلعالنات اإلعالمية التغطية إىل
االكتئاب ُمضادَّات عن إعالنات وتوجد عنها، تتحدَّث أوبرا «إن مورمان: يقول االكتئاب.
أن يُمكن أنك اآلن الكل يعلم باالكتئاب. لإلصابة ُعرضة شخٌص يقرؤها قد ِمجلَّة كل يف
العالجات تحمله الذي الشخيص املعنى عىل نُركِّز حني دواء.» بحبة االكتئاب من تُشفى
النتائج تُصبح فجأًة نفسها، الة الفعَّ غري العالجات عىل الرتكيز من بدًال للناس، الوهمية

تماًما. منطقيًة امُلتفاوتة
األقراص بشأن يعتقدونه ا عمَّ الرسيرية التجاِرب يف املرىض كابتشوك سأل حني لكن
االعتقاد كان اإلطالق. عىل متَّسٍق غريَ يزال ال كان شيئًا سمع يتعاَطونها، كانوا التي
يجب مفعوًال، يؤتَي لكي أنه الوهمي العالج تأثري عن املناقشات جميع يف السائد امِلحوري
الوهمي للعالج كبرية املرىضبتأثرياٍت يشعر ما وغالبًا حقيقيٍّا. عالًجا ى تتلقَّ أنك تعتقد أن
العلماء، افرتض لطاملا .٪٥٠ بنسبة الوهمي الدواء أو الدواءَ يهم تلقِّ احتمال يكون حني
من أنهم ببساطٍة ينَسون الناس أن هو ذلك يف السبَب أن ما، حدٍّ إىل ُمتعالية بطريقٍة
إذ كذلك. يكن لم األمر أن وجد كابتشوك أن إال وهميٍّا. دواءً تناَولوا قد يكونوا أن املحتمل
إذا ما بشأن بشدة ينشغلون التعمية. امُلزدوجة بالتجاِرب يُفتَنون الناس هؤالء «إن يقول:
به يشُعرون ما يظلُّ فكيف يوم.» كلَّ األمر يف ويُفكرون الوهمي. الدواء وا تلقَّ قد كانوا

الوهمي؟ للدواء تأثرياٍت
اآلن. حتى شذوذًا أكثرها وربما أفكاره، أجرأ إىل ل توصَّ حينذاك

ُصِعقت!» «لقد أخرى: ماكرون كعكة وألتهم الشاي أحتيس كنُت بينما ليندا، يل قالت
تُتابع كانت الذي الهضمي الجهاز طبيب طريق عن رسيرية تجِربٍة إىل ت انضمَّ قد كانت
بداية يف كابتشوك. مع ُمتعاونًا كان الذي هارفارد، جامعة من ليمبو أنتوني حالتها، معه
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بعَد بُنِّي. مسحوٌق بداخلها افة شفَّ بالستيكية كبسوالٌت بها زجاجة ليمبو ناَولها التجِربة،
لتُجرِّب سة ُمتحمِّ ليندا كانت العصبي، القولون ُمتالِزمة من امُلعاناة من عديدة سنواٍت
مكوِّن أي بال وهميٍّا، دواءً كانت الحبوب أن ليمبو أخربها ثم للحالة. تجريبي عقاٍر أحدَث

اإلطالق. عىل ال فعَّ
ُمساِعدًة للعمل تدرَّبَت حني الوهمية باألدوية يتعلق ما كل عىل اطََّلعت قد ليندا كانت
ستُْجدي كيف «مهًال، له: قلت «لقد يل: قالت حمقاء. فكرٌة تعاطيَها أن واعتقَدت طبِّية،
الزجاجة أخذَت يائسة.» كنت ألنني يقوله؛ يشء أيَّ أفعل كنت لكنني نفًعا؟» سكَّر حبَّة

شاي. فنجان مع يوميٍّا مرَّتنَي الكبسوالت تتناول وكانت للمنزل، معها
ُمفاجئ. أمٌر حدث ثم أمرها.» نسيُت ثم فقط، األول اليوم يف «تناَولتُها ليندا: تقول
وال آالم ال حال. أفضل يف بأنني «شعرت تقول: مريضة. تَُعد لم أنها أيام عدة بعد أدرَكت

ال.»» فعَّ اليشء هذا «مهًال، لنفيس: قلُت إنني حتى يشء. أي وال أعراض
تستطيع صارت طبيعية. حياًة تعيش ليندا عادت الثالثة، التجِربة أسابيِع طواَل
السينما إىل وذهبَت ِمرحاض. أقرِب بمكاِن االنشغال دون تخرج وأن تُريد، ما تأكَل أن
نهاية من القلق يُساورها بدأ ثم جاردن. أوليف مطعم يف َعشاء حفِل وإىل صديق، مع
عن َف التوقُّ أستطيع ال إنني نفيس قرارة يف قلُت الثالث األسبوع بَلغُت «حني الدراسة.
لها أوضح لكنه الوهمية، الحبوب من مزيًدا يُعطيَها أن ليمبو إىل َلت توسَّ الحبوب.» هذه
ثالثة وبعد الدراسة. تنتهَي أن فوَر لها يَصَفها أن له تُتيح أخالقية ُمواَفقة لديه ليس أنه

األعراض. إليها عادت الحبوب، من ُجرعتها انتهاءِ من أيام
تجِربة ت ضمَّ فقد الوهمي. الدواء من استفادت التي الوحيدة املريضَة ليندا تكن لم
عىل ِنصُفهم حصل األَمد، طويلِة عصبيٍّ قولوٍن ُمتالزمِة من يُعانون مريًضا ٨٠ كابتشوك
تحتوي ال األدوية هذه أن رغم أنه املرىض هؤالء األطباء أخرب الوهمي. الدواء من جرعة
جسدية. دماغية ذاتي شفاء عمليات خالل من تأثري لها يكون ربما فهي ال، فعَّ ٍن مكوِّ عىل
التجِربة، أن إال الجنون.» من رضٌب أنه الجميع «اعتقد قائًال: كابتشوك ويُعلِّق
الوهمية الحبوب تعاَطوا الذين املرىض أولئك أن إىل َلت توصَّ ،٢٠١٠ عام يف نُِرشت التي
إىل كابتشوك ل توصَّ ذلك بعد عالج.7 أيَّ وا يتلقَّ لم الذين أولئك من بكثري أكثَر نوا تحسَّ
لستَّة دراسة ويف االكتئاب،8 من يُعانني امرأًة ٢٠ عىل استطالعية دراسٍة يف ُمشابهة نتائَج
ومنهم وهميٍّا، دواءً ى تلقَّ ومن عقاًرا، ى تلقَّ من منهم النِّصفي، داع بالصُّ مريًضا وستِّني
الذي الوهمي الدواء إن كابتشوك يقول نوبة.9 ٤٥٠ من أكثر خالل يشء أيَّ وا يتلقَّ لم من
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ويُضيف: عالًجا. وا يتلقَّ لم بالذين مقارنًة ٪٣٠ بنسبة آالمهم من قلَّل منهم، بعلٍم تناَولوه،
تماًما.» فريقي ُفوجئ «لقد

إحدى األبد. إىل َت تغريَّ البالسيبو تأثري أبحاث لكنَّ البداية، نقطة إىل اآلن ليندا عادت
غري من أنه من القلُق هي الطب يف الوهمي العالج استخدام طريق يف الكربى العَقبات
الوهمية للعالجات يمكن بأنه تُفيد كابتشوك دراسات أن إال املرىض. تخدَع أن األخالقي

األخرى. هي نفًعا تُجِدَي أن الرصيحة

«قابٌل عليه مكتوبًا الكرتون من أسوَد أنبوبًا ناَولني فتحُت وحني بابي، الربيد ساعي قَرع
هوائية، اعاٍت فقَّ بِغالِف ملفوًفا بداخله، كان األطفال. لَُعب ِمثَل يُشخِشخ كان للكرس».
تماًما تبدو واألبيض، األزرق باللوننَي بكبسوالت ميلءٌ صغري اف شفَّ بالستيكيٌّ برطماٌن
ئة. املهدِّ ميتابالسبالني «كبسوالت امُللَصق: عىل ُكِتب الصيديل. من تشرتيها التي كالعقاقري

الوهمي. دوائي هو هذا كان يوميٍّا.» مرَّات ثالَث اثنتان، أو كبسولٌة تؤَخذ
من قلٌة تلبث لم امُلعَلنة، الوهمية األدوية لفكرة علميٍّا دعًما كابتشوك قدَّم منذ
جوجل محرِّك عىل رسيًعا بحثًا إن اإلنرتنت. عىل بيعها بدأْت أْن الخاصة الرشكات
رشكة وهي و«أبالسيبو»، بالسيبوز» و«يونيفريسال ورلد» «بالسيبو النتائج يف سيُعطيك
«أبالسيبو» لرشكة اإللكرتوني املوقع يُقدِّم املتَِّحدة. باململكة تشيلمسفورد، مدينة يف َمقرُّها
زجاجاٌت منها ُمتنوعًة، ُمنتَجاٍت ويَعِرض كابتشوك ألبحاث إعالمية لتغطياٍت روابط
من (أنت الرغبة حسَب مختلفة تأثريات إلعطاء مختلفة بألواٍن مغلَّفة اخاٌت وبخَّ فارغة
رسالة عرب يُرَسل افرتايض بالسيبو وحتى بل وهمية، تجانسية وأدوية املاء)، إليها يُضيف

ية.10 نصِّ
لكن إسرتلينيٍّا، جنيًها و٢٥ ١٠ بني ِسعرها يرتاوح إذ رخيصًة؛ ليست امُلنتَجات
تأثريه كان الوهمي، الدواء ِسعر ارتفع كلَّما أنه إىل الدراسات تُشري املوقع، ح يُوضِّ كما
وَصَلت حني فاعليَّة. أكثُر الباهظَة العالجاِت بأن غريزيٍّا اعتقاًدا لدينا ألن ربما أفضل؛
يبعث نحٍو عىل الة فعَّ فبَدت األخرى، األدوية بجانب املطبخ ِخزانة يف وضعتُها كبسوالتي،

يلمع. يكاد إنه حتى الزاهي، الحلوى بلون الشبيه األزرق بلونها االطمئنان، عىل
أن بعد مريَضني. كانا اللذَين طفَيلَّ رعاية يف حافًال يوًما أمضيُت أسابيع، عدة بعد
العمل، يف املساء من ى تبقَّ ما قضاءِ إىل ة ماسَّ بحاجٍة كنت أخريًا الِفراش إىل أدخلتُهما
كانت هل تساءلت، الربطمان. وأخرجُت املطبخ ِخزانة فتحُت شديد. صداٌع أصابني لكن
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تُساعدنا أن الوهمية لألدوية ا حقٍّ يُمكن هل أو ُصدفًة؟ كابتشوك إليها انتهى التي النتائج
اليومية؟ حياتنا يف

تُظِهر كما البالسيبو. تأثرياِت بالفعل الدواء ورشكات األطبَّاء يستخدم بالطبع،
نخترب فإننا للمسكِّنات، والخفيَّ امُلعَلن التنقيط فيها استخدم التي بينديتي تجِربة
من مزيج هي النهاية يف بها نشعر فوائَد أيُّ عقاًرا. ى نتلقَّ مرة كلِّ يف البالسيبو تأثريات
مكوِّناتها إىل األدوية بعض تأثريات كل تعود تكاد الوهمي. وتأثريِه للعقار ال الفعَّ التأثري
املثال، سبيل عىل للكوليسرتول، ضة املخفِّ الستاتني، ملركَّبات البالسيبو فتأثري الكيميائية؛
ِمثَل أخرى، أدوية حالِة يف ا أمَّ ُمنعدًما. يكن لم إن ضئيٌل الكوليسرتول مستويات عىل

ة. املهمَّ بمعظم أذهانُنا فتقوم االكتئاب، ُمضادَّات
البالسيبو تأثري تعزيز يف البالسيبو تأثريات من االستفادة ُطرِق إحدى تتمثَّل ثَمَّ ومن
تُؤتي ال أنَّها الوهمية األدوية مشكالت من لكن نتناولُها. التي الة الفعَّ بالعقاقري امُلرتبط
توجد أنه إال الفصل). هذا يف الِحًقا سنتناولها (ألسباب الجميع مع جيِّد نحٍو عىل نفًعا
تُفيد الناس. من املزيد يف أكربَ وهميًة استجاباٍت تُثري بحيث العقاقري لتصميم ُطرٌق
إحداِث إىل يؤدِّي سوف ناجع قوي بدواءٍ انطباع إعطاء عىل يُساعد يشء أي بأن الدراسات

أقوى. أثٍر
الحبوب من فاعليًة أكثَر الكبرية الدواء حبوب تكون ما عادًة املثال، سبيل عىل
الدواء وحبة واحدة. دواء حبة من أفضل أثٌر لهما الجرعة يف الدواء وحبَّتا الصغرية.
من تخلو التي الدواء حبة من فاعليًة أكثُر معروفة ِتجارية عالمة اسُم عليها املطبوع
البيضاء، من أفضل أثًرا امللوَّنة الدواء حبوُب تؤتي ما وعادًة التِّجارية. العالمات أسماء
النوم، عىل يُساعد فاألزرق تُحِدثه. أن تُحاول الذي التأثري عىل يعتمد اللون كان وإن
عالج يف النتائج أفضَل تُحقق الخرضاء الدواء وحبوب األلم. تخفيف يف ُمفيد األحمر بينما
البالسيبو. تأثري ازداد العالج، ية ِجدِّ زادت كلما ل؛ التدخُّ لنوع أيًضا أهميٌة ثَمة التوتُّر.
أفضل والكبسوالت الكبسوالت، من أفضل والَحْقن الَحْقن، من أفضل الِجراحة عام، بوجٍه

الحبوب. من
العالجات عىل تعتمد ال تأثريات أي أن مسألة يؤكِّد مما ثقافية؛ اختالفاٌت ثَمة أنه بيَد
أن من الرغم عىل املثال، سبيل عىل لنا. َمعاٍن من تَحِمله ما عىل وإنما نفسها، الوهمية
تُحِدث ما عادًة فإنها جيًدا، بالسيبو تأثريَ املنوِّمة الحبوَب تُعطي عموًما الزرقاء األقراص
القدم؛ لكرة الوطني فريقهم لون هو األزرق ألن ربما اإليطاليِّني؛ الرجال يف عكسيٍّا أثًرا
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حبوب من أفضل بالسيبو تأثريَ للَحقن أن ومع ُمهدئًا.11 وليس ُمثريًا، يجدونه ولذلك
اعتقاٌد يوجد حيث أوروبا، يف كذلك بالرضورة ليس فاألمر املتحدة، الواليات يف الدواء

الحبوب. فاعلية يف أقوى ثقايف
إىل الرصيحة البالسيبو تجاِرَب نَُسوق أن يُمكننا هل ولكن رائعة، أموٌر كلُّها تلك
لنحثَّ املفعول عديمَة حبوبًا منَّا، علٍم عن نتعاطى، أن يُمكننا هل املنطقية؟ نتيجتها

النوم؟ أو األلم أو الهضم ُعْرس أو االكتئاب ِمثل مشكالٍت حلِّ عىل أدمغتنا
يُفِرطون الناس أن قطًعا «أعتقد ويُضيف: له. تروق الفكرَة هذه إن كابتشوك يقول
فيها يتعاطى ما عادًة التي الحاالت تكون قد بداية خري أن ويقرتح األدوية.» تعاطي يف
يتعدى ال نفسها للعقاقري ال الفعَّ التأثري أن فيها ثبَت والتي طويلة، ًة مدَّ الدواء الناس
األدوية، يُريدون الذين املرىض أما االكتئاب. أو األلم حاالت مثل الوهمي، الدواء تأثري
إذا ال فعَّ دواءٍ إىل االنتقال قبل أوًال، الوهمي الدواء من جرعًة يُجرِّبوا أن كابتشوك فيقرتح

األمر. لزم
إنه ويقول ال. أو األطبَّاء لدى َرواًجا ستَلقى الفكرة كانت إذا ما بشأِن ُمتشكِّك أنه غريَ
سيصفونها، كانوا إذا ا عمَّ املحارضات أثناء الحارضين األطبَّاء من جمهوًرا يسأل ما أحيانًا
تُرَفع «ال بعينها. حالة يف بنتيجة أتَت البالسيبو أدويَة أن عىل قاطعة أدلة وجود إىل نظًرا
يف إكسرت بجامعة البديل الطب أستاذ إرنست، إدزارد امُلتشكِّكني، أولئك من واحدة.» يٌد
فهو التجانُيس. الطب مثل امُلثبَتة غري الطب أنواع استخدام يُناهض الذي املتحدة، اململكة
َجدوى. ذاُت أنها تبنيَّ إذا حتى امُلعَلنة، الوهمية األدوية استخدام فكرَة يرفض إنه يقول
العالجات مع بالتَّزاُمن البالسيبو تأثريَ نُعظِّم أن دائًما علينا «ينبغي قائًال: موقَفه ويُفرسِّ
التأثري املرىض يُفوِّت أن يعني وحدها الوهمية األدوية استخداَم أن ويرى الة.»12 الفعَّ

الة. الفعَّ للعقاقري اإلضايفَّ العالجي
إذا فاعليتَها. العقاقري فيها أثبتَت التي ة الحادَّ الحاالت يف بالتأكيد منطقي أمٌر هذا
وهمي. دواء حبة وليس حيويٍّا، ا ُمضادٍّ إعطائه يف سأرغب خطرية، بعدوى ابني أُصيَب
يكون قد الحاالت، بعض يف وحَده، الوهمي الدواء استخدام بأن يدفع كابتشوك لكن
العصبي، القولون ُمتالِزمة أو االكتئاب أو األلم حاالت يف كما امُلتاحة، األدوية فاعلية بنفس
يحُدث أن «آُمل كابتشوك: يقول اإلدمان. مثل سلبية جانبيٍة آثاٍر من الناَس يُخلِّص وقد
أن الناس يُريد ال أقل. جانبية آثاٍر ذاِت عالجاٍت إىل بحاجة امَلْرىض ألن ل؛ التحوُّ من نوٌع

طويلة.» أوقاتًا األدوية تعاطي يف يستمرُّوا
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اإلطالق عىل ناجعًة عالجاٍت لها نملك ال التي الحاالت بأن ذلك عىل إرنست يردُّ
للمرىض يُمكن أخرى عالجاٌت عادًة فتوجد الًة فعَّ األدوية تكون ال حني إنه ويقول قليلة،
كابتشوك إيمان لكنَّ مثًال). لوكي السُّ املعريف العالج أو الطبيعي (كالعالج يُجرِّبوها أن
من االستخباراتية املعلومات ُمحلِّل بولينجربوك، سيمون فيه يُشاركه الوهمية بالعالجات
صنَعت التي الرشكة «أبالسيبو»، رشكة يف س مؤسِّ رشيٌك وهو إسيكس، يف تشيلمسفورد

كبسوالتي.
الة الفعَّ غري العقاقري بيع محاولة بأن قراره يف السبب عن بولينجربوك سألت حني
صارت (التي روديسيا يف ِخدمته وأثناء الجيش. يف كان أنه أخربني سديدة، فكرًة كان
املتحدة، اململكة إىل عودته بعد ُقرادة. لَدَغته العرشين، القرن سبعينيَّات يف اآلن) زيمبابوي
والعضالت. امَلفاصل يف وألم وإرهاق ُصداع منها األعراض، من مجموعة من يُعاني بدأ
بكترييَّة َعْدوى وهو اليم، داء بأنها حالته َصت ُشخِّ وحني أمرهم. من َحرية يف أطبَّاؤه كان
تلًفا وأتلَفته العصبي، َجهازه إىل وَصَلت قد العدوى كانت الُقراد، طريق عن تنترش

شفاؤه. يستعيص
التي األعصاب من دائم بألٍم ويشعر متحرِّك، كريسٍّ عىل بولينجربوك يجلس حاليٍّا
يعمل ال العصبي فَجهازي كاذب. ألٌم «إنه الشأن: هذا يف ويقول داٍع. غري من تنشط
أن بد ال لذلك باردة. أو ساخنًة األشياء كانت إذا ما أعرف أن عيلَّ يصعب كما جيًدا.
سيحرقني.» كان إذا ا ممَّ واثًقا لسُت ألنني االستحمام؛ أو الطهي عند أمِلسه فيما أحتاط
يتعاطى كان املراحل إحدى ويف أعراضه، ملعالجة متعدِّدة أدويٌة له ُوِصَفت وقد
يف مفيدًة كانت اكتئاب. ات ملضادَّ ُمسكِّنات بني ما ذاته، الوقت يف مختلفة عقاقري تسعة
ِمزاجيًة تقلُّباٍت له وسبَّبت حياته، عىل تُسيطر بدأت إنها يقول لكنه األلم، من التخلُّص
أُكن لم االنتحار. يف راغب إىل القتل إىل ميَّال من بالتعاقب حايل تُبدِّل «كانت يقول: ة. حادَّ

امَلعَرش.» لطيَف شخًصا
يتوقَف أن بولينجربوك فقرَّر الوهمية، األدوية عىل الجارية األبحاث ألهَمته لكن
بنفسه. صنَعها خاملة بأقراٍص إيَّاها ُمستبِدًال جرعة، جرعًة ُرويًدا، العقاقري تعاطي عن
ُمسيطًرا كان إذا ما سألته وحني اًال. فعَّ دواءً يتعاطى يكاد» ال «تقريبًا حاليٍّا إنه ويقول
قال: ثم للحظٍة، يُفكِّر بولينجربوك أخذ باملسكِّنات، كان كما الوهمية باألدوية أمله عىل

كذلك.» أنني يل «يبدو
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اإلنرتنت. شبكة عىل الوهمية األدوية لبيع له، صديق مع «أبالسيبو» يُدير حاليٍّا
الدواء وتُماثل الصيدالنيَّة، الفئة من جيالتيني ِغالٍف عن عبارٌة يل أرسلها التي الكبسوالت
َرطانًة ُمستخِدًما برباعة، م ُمصمَّ وُملَصقها خاوية. أنها باستثناء يشء، كل يف التقليدي
قائمة وتبدو ة، بدقَّ التعليمات نرشة باتِّباع تنبيٌه وثَمة الناجع. العلمي الدواء طابَع إلعطاء
أكسجني ،(٪٧٨٫٠٨٤) نيرتوجني — الطُّمأنينة عىل تبعث لدرجٍة التقنية عالية املكوِّنات
كلَّ أن رغم — (٪٠٫٠٣٩) الكربون أكسيد ثاني ،(٪٠٫٩٣٤) أرجون ،(٪٢٠٫٩٤٦)

للهواء. الكيميائية املكوِّنات هو املذكور
الناس تُنِفق أن تخيُُّل الصعب من أنه أجُد فإنني امُلقِنع، التغليف من الرغم عىل لكن
هل بولينجربوك، سألت يشء. ال بأنه رصاحًة يُقرُّ يشء عىل ة بمشقَّ كسبَتها التي نُقودها
كنَّا ُمزحًة. األمر بدأ ما «نوًعا يقول: ا؟ جادٍّ مرشوًعا تكون أن «أبالسيبو» من الغرض
كبرية مبيعات أيَّ ق تُحقِّ لم الرشكة بأن ويُقرُّ حقيقية.» مزحٌة لكنها أنفسنا. عىل نضحك
وتزايُد العلمية النتائج تنامي مع ما، يوًما َرواًجا تَْلقى سوف منتجاته أن يُؤكِّد لكنه بعد،

الوهمية. األدوية بقدرة الوعي
وأنا ماء، كوب مع كبسولتنَي وتناولُت البالسيبو برطمان فتحُت مطبخي، يف هناك
خطر طبِّية. وصفٍة بال مسكِّنات أتناول حني أفعل كما تماًما الحوض بجانب واقفة
أتخيَّل أن وحاولُت تورينو، يف األرض تحت امُلقام ُمختَربه رُت وتصوَّ بينديتي، بحث يل

سيحدث. ما ألرى انتظرت ثم ي. مخِّ تغمر وهي اإلندورفينات
زال ذلك نحو أو دقيقة ِعرشين غضون يف لكن بالتأكيد، علمية تجِربًة ليست إنها
وشعرت العمل. إىل العودة بإمكاني صار الصغرية، أزمتي تداَركُت وبعدما فعًال. األلم

أنا. عقيل يف كان ِفعله إىل احتجُت ما كلَّ أن عَرفُت إذ فَحْسب؛ قليًال بالقوة،

مدينة يف اللَِّبن الطوب من ُمتهاِلك بناءٍ عن عبارٌة هي الثانوية حاجرة بيبي مدرسة
سوداء عباءاٍت عن عبارة ًدا موحَّ زيٍّا طاِلباتها ترتدي أفغانستان. رشق شمال يف طاْلقان
شجرة ظلِّ يف مصفوفة بالية خشبيٍة مكاتَب عىل دروَسهن ني ويتلقَّ بيضاء، رأٍس وأغطيِة
حني امُلعتاد حَسب تسري الفصول كانت ،٢٠١٢ عام مايو ٢٣ يوم صبيحة يف بالخارج.

كريهة. رائحًة تشمُّ أنها من الفتَيات من واحدٌة اشتَكت
وخالَل عليهن. ويُغمى وُدوار، بغثَيان يَشُعرن األخرى ِتلو واحدًة الفتياُت بدأِت
التي الصور يف ظهر ومعلِّمة. طالبة مائة من أكثر املستشفى دخل قد كان ساعات،
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العنابر فاضت بداخلها. وفوىض املستشفى خارج مسلَّحون حرٌس اإلعالم وسائل تها نَرشَ
. لهنَّ تهوين قريباتُهن أخذت فيما ة، بمشقَّ سن يتنفَّ أنهنَّ بدا عات، متوجِّ بفتَياٍت املكتظَّة
إذ الجاني. من ُمتأكًدا املحليَّة، الرشطة باسم الرسمي املتحدث أسري، هللا خليل كان
طالبان وحركة اإلرهابيِّني أن األفغانيُّ الشعب «يعلم اإلخبارية: إن» إن «يس لشبكة قال
إنه املدرسة.13 إىل الذَّهاب من ومنِعهن الفتَيات، أمن لتهديد األفعال هذه عىل يُقِدمون
تعليَم ونُريد أفغانستان يف الديموقراطية نُطبِّق اآلن إننا منه. يقني عىل والشعب نحن يشءٌ

هذا.» يُريدون ال الحكومة أعداء لكنَّ الفتَيات،
لكن البائد، طالبان نظام ظلِّ يف املدرسة ارتياد من باتٍّا منًعا ممنوعات الفتَيات كانت
بامُلتطرِّفني الغربية القوَّات أطاحت حني التعليم يف األسايس هن حقَّ األفغانيَّات استعادت
من طالبات عدَّة عانت فقد شجاعًة. يتطلب أمًرا املدرسة ارتياد ظل لكن .٢٠٠١ عام
املناطق يف الفتيات مدارس من مئات وأُغِلَقت طالبان. من عليهنَّ النار ماء بإلقاء اعتداءات
ِنصف من أكثَر أن االستقصاءات أحد يف وجاء أمنية، ألسباٍب طالبان لنفوذ الخاضعة

لحمايتهن. املنزل يف بناتهنَّ يُبْقون األفغان األهايل
بيبي مدرسة يف حَدثَت التي الواقعة كانت األمر. بدا كما أو م، السُّ واقعة جاءت ثم
من أكثر سقط ،٢٠٠٨ منذ العام. ذلك يف أفغانستان يف نوعها من السادسَة هي حاجرة
وكان ُمماثلة. ظروٍف يف باإلعياء ُمصابني البلد أنحاء يف مدرسة ٢٢ من شخص ١٦٠٠
عن األفغانية السلطات أعلنت طالبان. تشنُّها للرتهيب منظَّمة حملٌة التسميم أن يُعتَقد
مياه مصدر أو سامٍّ غاٍز جرَّاءَ إما سَقطوا الضحايا بأن وأفادت واعرتافات، اعتقاالت ة عدَّ
وهم للضحايا ُمفِجعة صوًرا والعاملية املحلية اإلعالم وسائل نَرشت األثناء تلك يف م. مسمَّ

محاليل. لهم ومعلًَّقا االت، نقَّ عىل محمولون
مئات تحليل ورغم الفتيات. كلُّ وتعافت األَجل، قصريَة كانت األعراض أن بيَد
من موظَّفون أجرى أن بعد خالية. كلُّها ُوِجدت فقد واملياه، والبول الدم من العيِّنات
إىل لوا توصَّ وُمدرِّساتها حاجرة بيبي مدرسة فتيات مع ُمقابالٍت العاملية الصحة منظَّمة
ناتجًة — أيًضا األحداث سائر وربما — بأكملها الواقعة كانت فقد م.14 تسمُّ يَقع لم أنه

جماعي». نَْفيس «اعتالٍل عن
الجسد، عىل نافع تأثريٌ للعقل يكون قد ُمظِلم. جانٌب البالسيبو فلتأثرِي انتبهوا؛ لذلك
نوسيبو» «تأثري هو الظاهرة لهذه الرسميُّ واملصطلح أيًضا. سلبيَّة أعراًضا يُحِدث قد لكنه
لعبارة الالتيني امُلقابل هي بالسيبو أن ِمثَلما أمرض»، «سوف لعبارة الالتينيُّ (امُلقابل
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معلوماتنا حَسب لكن أخالقية. لشواغل الدراسة من الكثري تلَق لم وهي ن») أتحسَّ «سوف
خلَق فقد باألعراض. يتظاَهْرن األفغانيات التلميذات تُكن لم البالسيبو، تأثري بيولوجيا عن
وأدَّت بل حقيقية، جسدية أعراًضا باملرض اإلصابة وشك عىل بأنهن االعتقاد أو الخوُف

قصرية. أوقاتًا للوعي البعض فقدان إىل
هي جماعيٌة هيسرتيا كانت ربما التاريخ. مر عىل شبيهة أحداٍث عن األنباء تواتََرت
ماساتشوستس. والية يف سالم، يف عَرش السابَع القرن يف الساحرات ُمحاَكمات إىل أدَّت التي
الغربية ة الضفَّ يف املدارس طالبات بني اإلغماء حاالت َ تفيشِّ كثريون نَسب أقرب، وقٍت منذ
األخرى، عىل بالالئمة وفلسطني إرسائيل من كلٌّ ألقت فيما جماعي، ٍم تسمُّ إىل ١٩٨٣ عام

نفيس. سبٍب إىل راجعة األعراض أن إىل الرسميُّون قون امُلحقِّ انتهى حتى
ميدور، أمىضكليفتون الفودو. لَعنات لقوة التفسريات أحد هو النوسيبو تأثري إن بل
النوسيبو. تأثري عىل أمثلة توثيق يف سنواٍت تينييس، يف فاندربيلت طب كلية يف الطبيب
الثمانني يف أالباما، من رجل قصة يحكي (٢٠٠٥) املنشأ» مجهولة «أعراض كتابه يف
الطبيب، فيه عاده الذي الوقت بحلول الفودو. سحر لعنات من لعنٌة أصابته العمر، من
ال أن ُمستنتًجا املوت. وشك عىل وبدا مهزوًال، املسكني املريض كان دوهارتي، داريتون
دوهارتي لجأ املوت، وشك عىل أنه يف الراسخة املريض ثقة من سيُغريِّ يقوله قد ا ممَّ يشء
من خرضاء سحليًة أخرج ثم قويٍّا، مقيئًا عقاًرا الرجل أعطى األرسة، بموافقة الحيلة. إىل
إن للرجل دوهارتي وقال الرجل. جسد من خَرَجت قد بأنها ُمتظاهًرا ِخلسًة، حقيبته
ير الرشِّ الحيوان وإنَّ أَما بالسحر. باالستعانة بداخله السحلية أفقَس قد امُلشعوذ الطبيب

بالفعل. حدث ما وهو أخرى. مرًة الرجل فسيتعاىف اختفى، قد
ُمتعلقًة ليست التأثريات هذه لكن الدرامية، دوهارتي قصة من التوثُّق املستحيل من
أيُّ يتأثر فقد فحسب. ذَّج السُّ الفودو سحر ضحايا أو الِحس امُلرَهفات املدارس بطالبات
بدرجٍة يعتمد باملرض تشعر يجعلك أن يُمكنه الذي اليشء أو الشخص أن رغم شخص،
تضحك فربَّما للتصديق. قابًال تجده ما وعىل والثقافية، االجتماعية خلفيَّتك عىل كبرية
هجوٍم خربَ التلفزيونية األخبار نرشة أذاعت إذا لكن لعنة، ُمشعوذٌ طبيٌب عليك ألقى إذا
بالرسطان، ستموت أنك أبيض بِمعطٍف طبيٌب أخربك أو قريب، مكاٍن يف بالغاز إرهابي

ية. بِجدِّ التهديد مع التعامل إىل ميًال أكثَر فستكون
سلبيَّة أعراٍض يف املتحدة واململكة املتحدة الواليات يف حديثة دراساٌت تسبَّبَت
أو فاي، الواي بتقنية قوي إلشعاٍع يتعرَّضون أنهم (كذبًا) إخبارهم بعد للُمتطوعني
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التاسعة يف رجل حالَة أمريكيُّون أطباء أورَد ،٢٠٠٧ عام ويف بيئيَّة.15 سموًما سون يتنفَّ
لعقاٍر رسيرية تجِربٍة يف يُشارك كان ميسيسيبي.16 بوالية جاكسون مدينة من والعرشين
جرعًة تناَوَل صديقته مع ِشجار بعد أنه إال جيدة. له استجابته وكانت لالكتئاب، ُمضادٍّ
قلبه نبضاُت تساَرعت وقد ، املحيلِّ املستشفى يف وانهار معه، امُلتبقية الكبسوالت من زائدة
سوائِل من ِلْرتات بستَّة الطبيُّ الطاقم حَقنه القلق. تُثري لدرجٍة دِمه ضغُط وانخفض
تُفيد التجِربة منظِّمي من رسالٌة تصل أن قبل ساعات أربع مدار عىل الوريدي الَحقن
١٥ غضون يف أعراضه واختفت الوهمي. الدواء ت تلقَّ التي املجموعة يف كان املريض بأن

دقيقة.
ناتجًة ليست األدوية نتعاطى حني منها نُعاني التي الجانبيَّة اآلثار أغلُب الواقع، يف
التي الرسيرية التجاِرب يف النوسيبو. أثر عن وإنما اإلطالق، عىل األدوية عن مباَرشًة
بآثاٍر شعوَرهم املرىض ربِع نحُو يذكر الثدي، رسطان إىل االكتئاب من حاالت عىل تُجرى
ون يتلقَّ حني حتى — الرتكيز يف والصعوبة والصداع اإلرهاق تَكراًرا أكثرها — جانبية
٩٦ حاالِت إيطاليون باحثون تابَع بالتحديد، الظاهرة هذه تناولت دراسٍة يف وهميٍّا. عالًجا
بأوعية مرض أجل من البيتا، ملستقِبالت محرص وهو أتينولول، عقاُر لهم ُوِصف رجًال
وأنه العقار، عىل آَخرون أُطِلع بينما يتعاَطونه، كانوا الذي العقار البعض يعلم لم القلب.
الحًقا الجانبي األثر هذا من عانت التي املرىض نسبة كانت االنتصاب. يف ضعًفا يُسبب قد
املرىض أن عىل هذا يدلُّ الرتتيب.17 عىل و٣١٫٢٪ ٪٣٫١ املجموعتني من مجموعة كل يف
من تحذيًرا ون ويتلقَّ يتعاَطونه الذي بالعقار يعلمون حني العادية، الطبِّية اإلجراءات يف
لكنَّ األتينولول. تناُول بعد الجنيس العجز من ثُلِثهم نحُو يُعانَي أن يُحتمل الجانبي، أثره
املرىض. أذهان تأثري بفعل الحاالت وبقيَّة نفسه. الدواء عن ناتج فقط الحاالت تلك ُعْرش
رية. تطوُّ نظٍر وجهِة من ا جدٍّ منطقيٍّا يبدو فإنه ضارٍّا، يبدو قد النوسيبو تأثري أن مع
كتَب الذي املتحدة، اململكة يف كمربيدج، يف امُلِقيم النظري النفس عالم همفري، نيكوالس
آَخرين أناًسا رأينا إذا بأننا يُجادل والنوسيبو، البالسيبو تأثريات ر تطوُّ حول بغزارٍة
ففي منا، تسمَّ قد بأننا لالعتقاد وجيه سبٌب لدينا كان أو حولنا، من بالغثيان يشعرون
فقد ا حقٍّ منا تسمَّ قد كنَّا إذا حكيمة.18 إسرتاتيجيًة التقيُّؤ يف الرشوع سيكون الواقع
يكون قد كبري. رضٌر يقع فلم كذلك األمر يُكن لم وإن حياتَنا. املبكِّر ُف الترصُّ ذلك يُنِقذ
قد مكان من الفرار برضورة تحذيرية إشارات بمثابة الوعي وفقدان والدُّوار الصداع

طبِّية. رعايٍة إىل نحتاج قد وأننا خطريًا، يكون
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ناتجًة تجاُهلها، يُمكننا ال بيولوجية رسالًة النوسيبو تأثري يكون املنظور، هذا من
أكثَر كنَّا خطرية، بيئتَنا رأينا وكلما ما. ً خطأ ثمَة بأن بيئتنا يف سيكولوجية إشاراٍت عن
كافية. لدرجٍة قويٍّا اإليحاء كان إذا شخص أي يف ل تُفعَّ قد لكنها األعراض. لتلك حساسيًة
يف تكون «حني يحدث ما إنه كابتشوك، تعبري حدِّ عىل أو النفس، عىل للحفاظ آليٌة إنها

ثعبانًا.» حينَئٍذ دماغك فرياها عًصا، وترى بالثعابني مليئة غابٍة
كان إذا اإليجابية. البالسيبو بتأثريات شعورنا سبَب أيًضا هذا يُفرسِّ قد وأخريًا
الطبيعي فمن واملرض، األلم أعراض يُسبب أن السلبي واإليحاء والتوتُّر للخطر يُمكن
التعايف. وشك عىل بأننا االعتقاد أو واألمان، باألمن الشعور عن ُمعاكس تأثريٌ يرتتَّب أن
عصبيًة مساراٍت البالسيبو يستغلُّ بذلك األلم. مثل السلبية األعراض ونَْكبت فنسرتخي
كانت سواءٌ — الطبية الرعاية من نوع أي َي تلقِّ بأن همفري يُجادل ُمتطورة. قديمة
بأننا البدائية الدماغية الشبكات هذه إقناع يف يُساعد — تقليدية أو بديلة أو وهمية

باملرض. الشعور إىل حاجٌة ثَمة يُعد لم وأنه للشفاء، ونتماثل وآمنون محبوبون
يف اآلَخرين وامُلشاركني بونانو ليندا شعور سبب يكون قد هذا أن كابتشوك يعتقد
كانت تناَولوها التي األقراص أن يعلمون كانوا أنهم رغم البالسيبو، بتأثريات تَجاِربه
لكن سيُساعدهم. الوهميَّ الدواء أن منهم، وعي عن عوا، توقَّ أنهم االحتماالت أحد خاملة.
طبيبها، من الكبسوالت زجاجة ليندا أخذت حني ذلك. من أعمُق األمر أن يرى كابتشوك
الرعايَة للمنزل معها «أخذت قوله. حدِّ عىل معها» توني «أخذت فإنها ليمبو، توني

واالهتمام.»
شعور وإمكانية غريهم، من أكثَر الوهمي الدواء بتأثري األشخاص بعض شعور
بعض أن عىل يدلُّ األوقات، باختالف الوهمي للدواء مختلفة بتأثرياٍت نفسه الشخص
غريهم، من أعىل السلبية لألعراض ل تحمُّ درجُة طبيعية بطريقٍة لديهم يكون قد الناس
أنُفسنا رنا تصوَّ فإذا ظروفنا. حَسب وهبوًطا صعوًدا تتزحزح قد الدرجة هذه أن وكذلك
أو بهن، ُمحيًطا طالبان خطُر كان اللواتي األفغانيات الطالبات ِمثل — ثعابني غابة يف
يصري — ُمضطرب لطالٍق مواجهتها أثناء عملها ونوباِت ألطفالها ورعايتها ليندا ِمثل

األلم. مثل البيولوجية التحذير إشارات تجاه حساسيًة أكثَر الجسد
تأثريات محِو يف البالسيبو يُساعد أن ع تتوقَّ أن فلك صحيحة، الفكرة هذه كانت إن
يف ليندا شاَرَكت حني لنا. تحمُّ درجِة زيادِة إىل والعودة توتُّرنا من بتخليصنا النوسيبو،
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ل «شغَّ كابتشوك. قول حدِّ عىل ني.» امُلهتمِّ األشخاص من غابة يف «كانت البالسيبو، تجِربة
أملها.» إىل االنتباه عن َفت توقَّ نفسه وبالقدر أملها. قلَّل شيئًا جسُدها

فكرَة تؤيِّد ،٢٠١٤ عام ت ونُِرشَ روزا، بالتو يف بينديتي بها قام ذكيَّة تجربٌة ثَمة
التي النوسيبو تأثريات إزالة طريق عن تعمل الحاالت، بعض يف الوهمية، العالجات أن
بالثلوج، امُلغطَّى ُمختَربه يف زاروه الذين طالبًا والسبعني الستة بني موجودة.19من كانت
جانبي كأثٍر شديد بُصداٍع سيشعرون أنهم من تحذيًرا وا تلقَّ قد كانوا الذين أولئك، عانى
خطٌر ذلك أن فكرة لديهم يُكن لم الذين أولئك من وأسوأ أشدَّ صداٍع من العايل، لالرتفاع
ارتبط فقد بَيُولوجي؛ سبٌب له كان الصداع أن املجموعتني ِكلتا يف بينديتي وجد قائم.

تتمدَّد. الدموية األوعية تجعل التي الربوستاجالندينات، مستوى يف بارتفاع
املخ يُنتج األكسجني، انخفاض حاالت يف النوسيبو. تأثري عىل جيًدا مثاًال هذا كان
الجسم. أنحاء يف األكسجني من املزيد لنقل ذاتية حماية آلية من كجزءٍ الربوستاجالندينات
توتُّرهم تسبَّب بصداع. اإلصابة من َقِلقني كانوا الذين الطالب لدى اآللية هذه تعاَظَمت
إجراءاٍت يتَّخذ وجعله األخرى، الحالة يف عليه سيُصبح كان مما يقظًة أكثَر املخ جعل يف

نفسه. لحماية إضافيًة
يف داع الصُّ وهَدأ الربوستاجالندين مستويات تراجَعت األسربين، الطلبة تناَول حني
فقد وهميٍّا. أسربينًا تناَولوا حني لالهتمام إثارًة األكثر النتيجة حَدثَت لكْن املجموعتنَي.
يف إال يؤثِّر ولم الحقيقي، األسربين من تأثريًا أقلَّ كان لكنه اآلخر، هو مفعوٌل له كان
عامل إزالة يف فقط فاعليٍة ذا كان الوهميَّ الدواء أن بينديتي استنتج النوسيبو. مجموعة
إنتاج من ف يُخفِّ املخَّ جعل ما وهو التوتُّر، بتخفيف مفعولُه أتى لقد اإلضايف. النوسيبو

الربوستاجالندين.
االستجابة من أخرى أنواع أيِّ عىل سينطبق املبدأ هذا كان إن بعُد بينديتي يعلم ال
الدواء إىل للنظر جديدة «طريقة هذه أن يتبنيَّ فقد كذلك، كان إن لكن الوهمي. للدواء
األساسية، املرض عمليات يف تلك البالسيبو تأثرياُت تؤثِّر ال قد قوله. حدِّ عىل الوهمي»،
عىل وتُربهن الجسدية، حالتنا كانت مهما حياتنا، جودة لتحسني طريقًة بحقٍّ ر تُوفِّ لكنها

بها. نشعر التي األعراض دوًما نُصدِّق أن إىل بحاجة لسنا أننا

دوائي. حبوب إىل أتحدَّث «إنني بمرٍح: قائًال مورمان، دان األنثروبولوجي، عالم يعرتف
أخربَني يكون.»»20 ما أروِع عىل عملكم ستؤدُّون أنكم أعلم رفاق، يا «مهًال لهم: أقول
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والحصول مسكِّناته، مفعول لتعزيز األسلوب هذا يستخدم وأنه تؤلِمه، اليُرسى ُركبته أن
اثنتنَي. من بدًال واحدة حبٍة من إليها يحتاج التي الراحة عىل

الذي الشكل أهمية بنفس تكون قد عقاقريَنا بها نتناول التي الطريقة أن يرى فهو
يشء أيَّ أن إىل يُشريون آَخرين وخرباءَ فإنَّه املجال، هذا يف األبحاث قلَّة ورغم عليه. تبدو
يَزيد قد — وهميٍّا أو اًال فعَّ كان سواءٌ — ما لعالٍج أكرب قيمًة نُوِيلَ أن عىل مساعدتنا يُمكنه

بها. نشعر نافعة آثار أيِّ من
بالحافلة. للَّحاق َجرِيك أثناء الذهن شاِرَد َجوفك يف الدواء بحبَّة تُلِق ال أخرى، بعبارٍة
من العلوم وفيلسوف النفس عالم واالك،21 هارالد يقرتح لتناُولها. طقًسا َضْع وإنما
يوم؛ كلَّ نفسه امَلوعد يف العقار تناُوَل بأملانيا، فرانكفورت، يف األوروبية فيادرينا جامعة
كخياٍر صامتة.22 ل تأمُّ جلسِة أو ما، دعاءٍ مع أو خاصة، غرفٍة يف الصباح، ام حمَّ بعد
تعاَوَن الذي املتحدة، اململكة يف َهل، جامعة يف النفس عالم كريش، إرفينج يقرتح بديل،
ذهنيَّة. صوٍر استخداَم العصبي، القولون ُمتالزمِة مرىض عىل دراسته يف كابتشوك مع
إذ الوهمي. الدواء أو العقار يُحِدثه أن تودُّ الذي التأثريَ اإلمكان قدر حدَّد هذا، ولِفعل

ن.»23 التحسُّ «تخيَّيل الشأن: هذا يف يل يقول
قليلة أبحاٌث أُجريت ُمختاًرا. عالًجا يُعطيَك أن آَخر شخٍص من تطلب أن يُمكنك أو
من ِطبية مساعدٍة َي تلقِّ أن يَرون ومورمان همفري منهم ُخرباءَ لكنَّ الصدد، هذا يف
رعايتنا عن الناتجة االستجابات من أكربَ بالسيبو استجاباِت يُثري أن يُحتَمل اآلخرين
يشءٌ أنه أعتقد أنني «مع مورمان: يقول واألمان. باألمن أقوى َمشاعر يخلق ألنه ألنفسنا؛
ذلك زوجتي فعَلت إن كثريًا أفضل سيكون فإنه دوائي، حبوب إىل أتحدَّث أن ا حقٍّ ُمفيد

معي.»
فإنَّ والد، أيُّ يعلم كما البالسيبو. تأثري من النوع لهذا ة بخاصَّ ُمعرَّضون األطفال
جلدي طفح َدْهن أو بسحجة، ُمصابة ُرْكبة حول قلب رسم أو ِليَتعاىف، الطفل تقبيل
وأشكال األلم عىل هائل تأثريٌ له يكون أن يُمكن عسل بملعقة ُسعال تخفيف أو بكريم،
قليل قدٍر أو ال فعَّ طبِّي ٍن مكوِّ عىل تشتمل ال األمور تلك كانت وإن حتى األخرى، االنزعاج

منه.
كابتشوك نرش ،٢٠٠٨ عام يف أيًضا. البالغني مع يُجدي األمر هذا أن يبدو لكن
أيَّ التجِربة ن تتضمَّ لم العصبي.24 القولون بُمتالزمة مريًضا ٢٦٢ عىل أُجِريَت تجِربًة
ت تلقَّ بينما عالج، أيَّ املجموعات إحدى تتلقَّ لم وهمية. عالجات فقط وإنما الة، فعَّ عالجات
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فات الترصُّ باِرد كان لكنه مهذَّب، ُمعالٍج من الصينية باإلبر وهميٍّا وخًزا أخرى مجموعٌة
الطبع َودوِد ُمعالٍج من باإلبر وهميٍّا وخًزا ثالثة مجموعٌة ت وتلقَّ حوار. أيَّ يُجِر ولم
أن كابتشوك أراد إيَّاهم. وُمطمئنًا مَلخاوِفهم ُمنصتًا دقيقة، ٤٥ مدَة معهم جلس وَعطوٍف
عن سينتج الذي ن التحسُّ ومقدار نفسه، الوخز عن سينتج الذي ن التحسُّ مقداَر يعرف

إضايف. بدعٍم اتَّسَمت التي الطبية املعاملة
«ارتاحوا إنهم املرىض من ٪٢٨ قال اإلطالق، عىل عالًجا تتلقَّ لم التي املجموعة يف
الوهميَّ الوخز وا تلقَّ الذين أما تجِربة. يف وجودهم ملجرَّد أعراضهم من مقبولة» بدرجٍة
ت تلقَّ التي املجموعة ويف مقبولة. بدرجٍة منهم ٪٤٤ آالُم ت خفَّ فقد وحَده، الصينية باإلبر
كبري تأثريٌ وهو ٦٢٪؛ إىل الرقم ذلك قفز الَعطوفة، والرعاية الصينية باإلبر الوخز من كالٍّ

العصبي. القولون ُمتالزمة لعالج قبُل من اختُرب دواءٍ أيِّ تأثريَ يُوازي
عىل الضوء تُسلِّط امُلشابهة والدراسات الدراسة هذه فإن كابتشوك، نظر وجهة من
اللقاء أهمية الوهمية؛ العالجات حول األبحاث من امُلستفاد الجوهري الدرَس يكون قد ما
ولسنا واألمان، بالرعاية نشعر يجعلنا امُلتعاطف امُلعالج كان إذا واملريض. الطبيب بني
أعراضنا. من ف تُخفِّ كبرية بيولوجية تغيرياٍت إىل يؤدَِّي أن يمكن وحده هذا فإن مهدَّدين،
ذلك قبل الصينية، باإلبر للعالج عيادته يف يحُدث كان ما عىل اإلجابَة هي هذه كانت
هو معه تفاُعلهم كان عالج، أيَّ وا يتلقَّ أن حتى قبل نون يتحسَّ َمْرضاه كان حني بسنوات.

الفارق. يُحِدث كان ما
والعالجات العقاقري عىل الرتكيز وكذلك والوقت، امليزانية ِضيق إىل نظًرا لألسف،
واملريض. الطبيب بني للعالقة الغربي الطبِّ يف امُلتاح املجاُل باستمراٍر يتضاءل املادية،
وصفٍة كتابَة أن يرى الطرَفني وِكال املريض، مع دقائق عرش من أقلَّ الطبيُب يُميض قد
كابتشوك أن امُلفاَرقة قبيل من تحوٌل إنه وُمطمئنة. مطوَّلة محادثة إجراء من أهمُّ طبية
خمسينيَّات يف الطبِّ يف وهمي بعالٍج املضبوطة التجاِرب إدخال عىل فيه بالالئمة يُْلقي
وأنهم مَلرضاهم، مهمة الرعاية أن يَعلمون األطباء كان ذلك، «قبل يقول: املايض. القرن

والعقاقري. البيانات عىل ُمنْصبٌّ االهتمام فكل اآلن أما اًال.» فعَّ عنًرصا كانوا
لالختبارات املوضوعيَّة والقياسات املادية البيانات عىل الحديث الطب تركيز أنَّ شك ال
واملسارات بالجزيئات هَوٍس إىل أدَّى أيًضا أنه كابتشوك يرى لكن هائلًة، راٍت تطوُّ أتاح قد
بالعالج الناس الهتمام الوحيد «السبب ويقول: فعًال. به «نشعر» ما ُمستبِعًدا البيوكيميائية
فريقي وألنَّ األمر، يف ُمنخرطٌة العصبية الت املوصِّ بعَض أن وَجْدنا أننا هو [اآلن] الوهمي
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مشاعر كأن العصبي. التصوير طريق عن عظيمًة أشياءَ تكتشف كثريًة أخرى وِفرًقا
ة.» مهمَّ ليست املرىض

العالج ِغرار عىل العالجية، األساليب ن تتضمَّ ال الفجوَة. البديل الطبُّ سدَّ لقد
فهي الدقيقة. الرسيرية التجاِرب من تستفيد وال ال، فعَّ ن مكوِّ أيَّ والريكي، التجانيس
ال أنها املؤكَّد من يكون ويكاد العلمية؛ النظر وجهة من منطقية غرِي مبادئَ عىل قائمة
والرعاية الشخصية االستشارات مع لكن ُمماِرسوها. يدَّعيه الذي النحو عىل نفًعا تُْجدي
السبب لهذا ربما البالسيبو. استجابات لتعظيم تماًما مهيَّأة فهي بتعاطف، املصحوبة
إمكانيَة التقليدي الطبُّ يملك ال التي امُلزِمنة األمراض حالة يف خاصًة حقيقية، راحًة تمنَح

عالجها.
يؤدَي أن كابتشوك يأُمل َرواًجا، الرصيحة الوهمية األدوية تَلَق لم إذا حتى هكذا
حتى امُلعاِلج، َدور إىل الغربي الطب يف بالطبيب العودة أهمية حول أوسَع جدٍل إىل عملُه
علميٍّا، املثبَتة العالجات «وكذلك» الخاصة الرعاية من كلٍّ من االستفادة بإمكاننا يصري
بحيث العقاقري إعطاءُ يُمكننا «كيف نتساءل أن بد فال اآلَخر. دون األمَرين أحد وليس

قوله. حدِّ عىل الجانبية؟» اآلثار هيمنة من ونُقلِّل فاعلية، أكثَر نجعلها
وآثاره الدواء فوائد عن التعبري يف األطباء يستخدمها التي الكلمات أن الجيلِّ من
السابع). الفصل يف اللغة أهمية إىل (سنعود املرىض استجابة طريقة عىل تؤثِّر الجانبية
دراسٍة يف بكثري. خفاءً أكثَر بُطرٍق املرىض إىل عات التوقُّ تنتقل أن أيًضا املمكن من لكن
مسكِّنًا كان سواءٌ يَِصفونه، كانوا فيما األطباء اعتقادات أدَّت ،١٩٨٥ عام أُجِريَت قديمة
به أخَربوا ما أن رغم املرىض، به شعر الذي األلم مقدار يف هائل ٍ تغريُّ إىل وهميٍّا، دواءً أو

25. يتغريَّ لم املرىض أولئك
املرىض اعتقادات عىل تعتمد ال التي — الوهمي للدواء امُلبارشة غري التأثريات تلك
تأثريات ملالحظة آَخر سبٌب هي — رعايتهم عىل القائمني اعتقادات عىل ولكن فاِتهم، وترصُّ
السيكريتني عىل ساندلر تجِربة يف أيًضا).26 الحيوانات ويف (بل األطفال يف الوهمي العالج
أثََّرت قد اإليجابية اآلباء عات توقُّ تكون أن الوارد من األول، الفصل يف ِذكرها جاء التي
العالجات ف تُخفِّ وقد أطفالهم. أعراض يف حقيقيٍّا نًا تحسُّ بَدوره أحدَث مما سلوكهم، يف
جَزع بتهدئة الطفل ألم من التَّسنني، أللم تُستخَدم التي الكهرمان أساور ِمثل البديلة،

الوالَدين.
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باستخداِم والنوسيبو البالسيبو من كلٍّ تأثرياِت كابتشوك أحدَث ،٢٠١٢ عام يف
فكرَة مؤكًِّدا يَُعوها،27 لم املرىض إنَّ حتى شديدة، برسعٍة شاشة عىل ظهَرت لُوجوٍه صوٍر
كابتشوك: يقول إذ الالشعورية. باإلشارات بسهولة يتأثَّر األلم مثل بأعراٍض إحساسنا أن
من الجوانب هذه أن ومع ة.» هامَّ أشياءُ كلها الجسد، ولغة والصمت والنظرة «الكلمات
اآلن تُساعد البالسيبو دراسات أن يعتقد فهو الطِّب، يف بالتجاُهل ُقوِبَلت ما غالبًا الرعاية

َدورها. حول الجدل إثارة يف
األمور من الكثريَ ثَمة بأن الحماُس يجرفني أن قبل ذكََّرني لكنه ُمقِنع، ُمتحدٌث إنه
الباطنية الفسيولوجيا ي تُغريِّ «لن يل: قال تحقيَقها. اإليجابية عات التوقُّ تستطيع ال التي
الحدود. تلك عىل تشديده يف ُمِحقٌّ أنه أظنُّ بحث.» أيِّ يف ذلك أشَهْد فلم [للمرض].
ويف الحياة، قيِد عىل نَبْقى أن أيًضا نريد فنحن يشء. كلَّ ليس يُرام ما عىل بأنك فالشعور
يكون الرسطان، أو الذاتية املناعة أمراض أو الَعْدوى أو الحساسية مثل كثرية، حاالٍت

ُقصوى. أهميٌة الباطنية للفسيولوجيا
إىل السفر قرَّرُت لذلك الذاتية. األعراض عىل التأثري يكفي ال الحاالت، هذه مثِل يف
يف للجسد املادية املعركة يف األمامي الخط الخرتاق العقل الباحثون يستخدم حيث أملانيا،

املرض. مواجهة
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املناعي؟ جهازك تُدرِّب كيف

العقاقري. من رشائط أربعة وأخرج صغرية، بالستيكيَّة علبًة ويلربز هاينز كارل فتح
حياته صارت والتي يوميٍّا، يقرؤها التي األسماء هي هذه … وتاكروليمس مايفورتك
تُشبه رائحتها كبرية بيضاء كبسولة اليوم، ذلك يف إضايف قرٌص ثَمة كان عليها. تعتمد
أغنية واختار امُلدمجة األسطوانات ل مشغِّ أدار يتناولها، أن قبل قليًال. السمك رائحة
رائحة منه فاحت زاٍه أخرض سائل من كوبًا لنفسه صبَّ ثم كاش. لجوني «فلتُساعدني»

قوية. الفندر
أكاديمي رجٌل إنه أملانيا. شمال يف إسن مدينة من ُمتقاعد، نفيس طبيٌب هاينز كارل
عَرش ستَة منذ ِسلكي. إطار ذات صغرية ونظَّارٍة كئيبًا، يكون يكاد هادئ طبٍع ذو جادٌّ
األكثَر األسباب لكن واضًحا، ليس السبب إن يقول ُكَلوي. بفشٍل أُصيب قد كان عاًما،
يعيشون أملاني ٨٠٠٠٠ من واحًدا أصبح وبذلك الدم. ضغط وارتفاع السكَّري هي شيوًعا
أنبوب خالل من َجهاز يف املريض دم فيه يدخل دوري إجراءٌ وهو الُكىل، غسيل عىل

أخرى. مرًة جسده إىل يُعاد أن قبل الفضالت إلزالة ى ويُنقَّ
أسبوعيٍّا. مرَّات خمس إىل أربع املرة، يف ساعات تسع ملدة بالجهاز ُمتصًال يظلُّ كان
املنزل. يف ليًال الُكىل غسيل عىل الحصول بُوسعه كان إذ محظوًظا؛ كان هاينز كارل لكن
اإلنذار. أصوات تنطلق إذ بطولِه. الليَل بالنوم أنَعم أن أستطيع ال «لكنني يقول: هذا وعن
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ندبًة أراني ذراعي.» يف كبريتان إبرتان ولديَّ السوائل. وتغيري الَجهاز، فحص من بدَّ ال
ليلة. بعد ليلًة لحمه يف اإلبر تنغرس حيث ساِعده، باطن يف كبرية

اعتماده أن إال يرسم. وأن كلبه تمشية بإمكانه يزال ال كان بالحياة. ينعم كان أنه بيَد
لالستمتاع الحياة قيد عىل للبقاء وفرَصه ُمستحيًال، السفَر جعل الُكىل غسيل جهاز عىل
الُكىل غسيل ملرىض ع املتوقَّ العمر ط فمتوسِّ ة. مبرشِّ تكن لم وابنته زوجته مع بالتقاعد

فقط. أعوام خمسة
لذا عاًما. ١٢ الُكىل غسيل عىل عاش أن بعد عات، التوقُّ خاَلف هاينز كارل أن إال
ذلك، «بعد ويقول: التخوُّف. من بيشء لكن واَفق، ُكْلية لزراعة أخريًا الفرصة واتَتْه حني
أخربني فقد ل.» التنقُّ عىل قادًرا وأصبحُت حرٍّا. ِرصت فقد بشدة. مختلفًة حياتي صارت
ليك يف ابنتَهما وزوجته هو زار الُكلية، زراعة عملية تَلت التي األربع السنوات خالل أنه
ساَفرا الُكىل. غسيل مع ُمستحيًال سيَْغدو كان الذي األمر وهو املتحدة، باململكة ديسرتيكت

إنجلرتا. جنوب إىل لرحلة ويُخططان مرَّتنَي، نيويورك إىل بالطائرة
لكي لكن الُكىل، غسيل جهاز إىل مقيًَّدا يَُعد لم أنه صحيٌح باهًظا. ثمنًا دفع لكنه
جهازه لتثبيط قويًة عقاقريَ يتناول أن عليه الغريب، العضو رفض من جسمه يمنع
تُهدد بعدوى لإلصابة معرًَّضا تجعله وهي حياته. من الباقية البقية ِطيلَة يوميٍّا املناعي
يُعاني إذ جانبية؛ آثاٌر وللعقاقري بالرسطان.1 باإلصابة دائم تهديد ظل يف ويعيش حياته،
وإذا الغالية. ُكليتِه عىل عبئًا العقاقري ية ُسمِّ تُشكل كما قَدَميه. يف بُحرقة وشعور آالم من
حدِّها، عن زادت إذا أما جسمه. يرفضها أن املمكن من الالزم، من أكثَر الجرعة انخفَضت

العضو. فشل يف ية مِّ السُّ تتسبَّب فقد
تجعله ألنها اختارها وقد لة؛ املفضَّ هاينز كارل أغنيات إحدى هي «فلتُساعدني» أغنية
الكبرية الكبسولة يبتلع األغنية، كلمات إىل استماعه أثناء هادئة. لية تأمُّ ِمزاجية حالٍة يف
الدواء حبوب باقي عكس عىل الكبسوالت، هذه أن يعلم وهو الالفندر. مرشوب ويتجرَّع
من جزءًا باعتبارها يتعاطاها لكنه ال. فعَّ دواءٍ عىل تحتوي ال البالستيكية، ُعلبتِه يف التي
القدرة — واملوسيقى والدواء الرشاب — الطقس لهذا كان إذا مما ق للتحقُّ رائدة تجِربٍة
آثار يتجاوز بما إخضاعه الحالة هذه يف املزروع، العضو إزاءَ جسده استجابة تطويع عىل

وحدها. عقاقريه
ع. التوقُّ أو الواعي االعتقاد إىل اآلن حتى عليها اطَّلعنا التي الوهمية العالجات تستند
تلك بإمكان أن ومع فيحدث. ، معنيَّ تأثريٌ لها سيكون ما حقنًة أو دواء حبة أنَّ وتعتقد
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األحوال أغلب يف تأثريها فإن الجسم، يف بيولوجيًة اٍت تغريُّ تُحِدث أن الوهمية العالجات
األسايس. املرض وليس به، نشعر ما عىل تُؤثِّر فهي األلم؛ مثل الذاتية األعراض عىل يكون
الوظائف عىل تؤثِّر أن تستطيع آخر نوٍع من آليًة عقلُه يستدعَي أن يأُمل هاينز كارل لكن

املناعي. الَجهاز ذلك يف بما األساسية، البيولوجية
الذين للمرىض العقاقري جرعات خْفَض الظاهرة هذه بإمكان إن املؤيِّدون يقول
الحساسية من يُعانون الذين وكذلك هاينز، كارل مثل أعضاء زرع ِجراحة لهم أُجِريَت
السائد، الطب عن البعد كلَّ بعيدٌة لكنها الرسطان. وحتى الذاتية املناعة واضطرابات

بوجودها. املناعة علم اختصاصيِّي معظم يعرتف وبالكاد

والمعة امَللمس ناعمة قرشتها إن الفاكهة. ِوعاء من كبرية صفراء ليمونًة تأخذ أنك تخيَّل
عىل الُعصارة تتساقط ِقَطع. أربَع وقطِّعها َصْحن يف الليمونة َضع اآلن باملسام. ومليئة
إحدى تناوْل وحمضية. حادَّة الرائحة: وتُباغتك أصابعك إىل فتَصل السكني نَْصل حافة
التي السائلة الصغرية األجزاء مئاِت عىل ُمنعكس والضوء لُبُّها، يلمع كيف والِحْظ الِقطع
امُلندفعة الحامضة العصارَة ا ُممتصٍّ اقضْمها، ثم ينفجر. أن عىل أوشَك حتى منها كلٌّ امتأل

لسانك. إىل
اللعابية، ُغَددك يف بوخز تشعر بدأَت هل الفقرة؟ هذه تقرأ وأنت لسانُك انقبض هل
أكلَت قد تكون أن بد فال كذلك، األمر كان إن للحامض؟ الوشيك للهجوم لسانك ب وتأهَّ
الحاسمة. النقطة تأتي هنا لكن املناسبة. الفسيولوجية االستجابة وعَرفَت قبل، من ليمونًا
يبدؤها فجسُدك ات. التغريُّ بهذه لتشعَر ِفعليٍّا ليمونة تناول إىل بحاجة لست أنك وهي
العصارة ق تتذوَّ أن قبل — فكرة مجرَّد ربما أو — ليمونة رائحة أو ملنظر استجابًة تلقائيٍّا

فعليٍّا.
يُسمى جسدية استجابٍة إىل ذهنية إشارٌة فيه تؤدِّي الذي التعلُّم من الشكل هذا
القرن تسعينيَّات يف بافلوف إيفان يُْدعى رويسٌّ فسيولوجيا عالم اكتشَفه وقد اإلرشاط.
الَحظ ثم بالطعام. يأتيها حني الكالب لُعاب يَسيل كيف يدرس بافلوف كان عرش. التاسَع
فقد ال. أم طعاًما يحمل أكان سواءٌ الحجرة، يدخل أن بمجرد لعابًا تُفِرز بدأت أنها
كما تماًما له تستجيُب صارت مدَّة، وبعد وإطعامها. وجوده بني تربط أن الكالب تعلََّمت

لغذائها. تستجيب
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كهربية صدمة — ز ُمحفِّ أيِّ بني الربِط عىل الكالب تدريَب يستطيع أنه بافلوف أثبَت
اإلشارة تلك كانت االرتباط، تعلُّم بمجرَّد والطعام. — املثال سبيل عىل جَرس أو ضوء أو
عشوائيٍّا يستجيب ال الجسم أن عىل رائع مثاٌل إنه يَسيل. الكالب لُعاب لجعل كافيًة وحدها
اإلشاراِت يستخدم فهو لساننا. الليمون عصري يلمس أن ِمثل ات، والتغريُّ املادية لألحداث

املسبق. لالستعداد السيكولوجيَة
أو الطعام تناُول مثل ة هامَّ بيولوجيٍة ألحداٍث االستباقية االستجابات تلك ِمثل نا تُِعدُّ
تلك تكون قد حان، قد غدائك ميعاَد بأنَّ تُنبئك إشارات تُميِّز حني تُقرقر فبطنُك الجماع.
ِعْطر رائحة من بإثارٍة تشعر كذلك الراديو. عىل األخبار عناوين أو الساعَة هي اإلشارات
جنسيٍّا يُثاروا أن عىل متطوِّعني تكييَف نفٍس علماءُ (استطاع صوتها. نغمة أو حبيبتك،
قَرنوها أْن بمجرد صغرية، وبرطمانات ملسدَّسات صور بني ما تنوََّعت عادية صوٍر من
تجعل النوم قبل لك تُغنيها ك أمُّ كانت التي األغنية فإن كذلك إباحية.) أفالم بمقاطع

وتسرتخي. تُبطئ قلبك نبضات
أو خطر، من للفرار نستعدُّ فتجعلنا لحمايتنا، أخرى َرشطيٌة استجاباٌت تنشأ
الحًقا كلب رؤية تكون فقد طفولته، يف ما شخًصا كلٌب عَقر إذا تفاديه. عىل تُشجعنا
تناَوْلنا إذا الرُّهاب). أنواع من الكثري أصل (وهذا خوًفا تتسارع قلبه نبضات لجعل كافيًة
كافيًا رائحته أو الطعام ذلك يف التفكري مجرد يصري فقد تضطرب، َمِعدتنا جعل طعاًما
لدينا ارتبط ما ملكاٍن املمكن من الحاالت، بعض ويف أخرى. مرًة بالغثيان نشعر لجعلنا
املرىض من العديد الغثيان ينتاُب لهذا األعراض. هذه فينا يُثري أن بالغثيان بالشعور
جلستهم تبدأ أن حتى قبل املستشفى، إىل يَِصلوا أن بمجرَّد كيميائيٍّا عالًجا ون يتلقَّ الذين

العالجية.
مشهورٌة اللُّعابية وإفرازاتها الكالب عىل بافلوف أبحاث إنَّ تماًما. معروف األمر هذا
به إملاًما أقلَّ الناس، سائر عن ناهيك العلماء، أغلب تجد الذي اليشء العالم. مستوى عىل
تحتوي حبًة نتناول حني فإننا بالسيبو. استجابات عىل يبعث أن اإلرشاط بإمكان أن هو
الحًقا ينا تلقَّ وإذا . معنيَّ فسيولوجيٍّ ٍ وتغريُّ الحبة تلك بني نربط أن نتعلم ال، فعَّ عقاٍر عىل
يف تحُدث تلقائية استجابٌة فإنها نفسه. بالتغريُّ نشعر فقد الشكل، يف شبيًها وهميٍّا دواءً
واعية؛ نفسية إشارات عرب تحُدث لكنها نعرف. لم أم زائفٌة الحبة أن أعَرفنا سواءٌ الجسم
أننا نعلم أن دون أو مخدَّرون ونحن الوهمي الدواء تناَوْلنا إذا تحدث ال اآلثار تلك إن أي

تناولناه.
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جانب إىل فسيولوجي إرشاٍط عىل القائمة البالسيبو استجابات تحُدث ما غالبًا
تجاِربه جميع يف أنه بينديتي أخربني املثال، سبيل عىل واٍع. ٍع توقُّ عىل قائمة استجابات
صفر من هائًال، تباينًا تتباين الوهمية للمسكِّنات يستجيبون الذين امُلتطوعني نسبة كانت
الحقن من مجموعًة أوًال يُعطيهم حني لكنه الظروف. حَسب املائة يف مائة إىل املائة يف
الوهمي للدواء يستجيبون الذين نسبة فإن ال، فعَّ عقاٍر عىل تحتوي التي الشكل يف امُلماثلة
املرىض كل أن املؤكَّد من «يصري يقول: إذ بالتأكيد. ٪٩٥–١٠٠ نسبة إىل تقفز ذلك بعد

حقيقية.2 ليست األخرية الحقنة أن يعلمون كانوا إذا حتى سيستجيبون»؛
األول الفصل يف رأينا لقد الطب؟ يف ُمفيدًة االستجابات تلك تكون أن املمكن من هل
السيكريتني هرمون الشمالية كارولينا من ساندلر أدريان األطفال طبيب اخترب كيف
ن تحسُّ من ذهل أنه إال الوهمي. الدواء تأثري يتجاوز ال تأثريه أن ليجَد د، للتوحُّ كعالج
أيُّ االكتشاف. ذلك يتجاهل أن يستطع ولم املجموعتنَي، كلتا يف هائًال تحسنًا األطفال
باعتباره اهتماًما سيَْلقى كان دراسته يف الوهمي الدواء بها أتى التي بالفائدة يأتي عقار
ُقوِبل فقد دوائيٍّا، ا مستحَرضً وليس بالذِّهن ُمتعلًقا كان العالج هذا ألنَّ لكن ناجًعا. عالًجا
كيف وتساءل الوهميَّة، العالجات عن فراغه أوقات يف بنَهٍم يقرأ ساندلر بدأ بالتجاهل.

َمْرضاه. ِخداع دون استخدامها، يُمكنه
اضطراَب هو يوميٍّا يَراهم كان الذين األطفال بني انتشاًرا األكثر التشخيص كان
الذهن شاردي األطفال هؤالء كان االسم، يُوحي كما النشاط. َفْرط مع االنتباه نقِص
انتظار يستطيعون وال باستمرار، ويتَمْلملون يتكلَّمون وُمندِفعني.كانوا النشاط وُمفِرطي
عىل السيطرة يف تُساعدهم األدوية كانت ُمستحيًال. املدرسة يف الرتكيز ويجدون َدورهم،
الدواء أثر يتالىش حني ِهياج نوبات من مشكالت، تُسبب تزال ال كان لكنها أعراضهم،
عملية عن عبارًة العيادة يف األمر «يُصبح ويقول: نُمو. وتعثُِّر وزن فقداِن إىل املساء يف
جانبية أعراٌض عنها ينُجم أن دون كافية فائدًة تُعطي [جرعة] تحديد ملحاولة ُمواَزنة

ُمفِرطة.»3
السيطرة يف األطفال هؤالء يُساعد أن وهمي لدواءٍ يُمكن كان إذا ا عمَّ ساندلر تساءل
لتكون رصاحًة، الوهمية أدويته يُعطيَهم أن وقرَّر الدواء. من أقلَّ بجرعٍة أعراضهم عىل
مريًضا سبعون وأتمَّ واإلرشاط. ع التوقُّ من كلٍّ ُقوى ر يُسخِّ أن يأُمل كان نظاٍم من جزءًا
عَرش اثنَي إىل ستة من أعمارهم تراَوَحت النشاط، َفرط مع االنتباه نقص باضطرابات

شهَرين. استمرَّت التي تجربته عاًما،
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إرشاط. لنظام مجموعٌة خضَعت مجموعات. ثالث إىل عشوائيٍّا األطفال هؤالء م ُقسِّ
كبسولًة َعقارهم مع يتناولون كذلك كانوا لكنهم العادي، دواءهم ون يتلقَّ شهٍر َطواَل فظلُّوا
أن يأُمل كان ساندلر لكن خاملة، أنها يعلمون كانوا واألبيض؛ األخرض باللوننَي ُمميزة
كانوا الثاني الشهِر وطيلَة ال. الفعَّ لدوائهم النفسية االستجابة وبني بينها الربط يتعلَّموا

الوهمية. الكبسولة وكذلك العقار، من امُلعتادة جرعتهم ِنصف عىل يحصلون
إرشاط. أيَّ منهما أيٌّ تتلقَّ لم ضابطتني، املرىضومجموعتنَي هؤالء بني ساندلر قاَرن
الشهر طوال الجرعة ونِصَف األول الشهر طوال كاملًة الدواء من جرعتَها مجموعٌة ت تلقَّ
طوال كاملًة الجرعة عىل األخرية املجموعة وحَصَلت تماًما. اإلرشاط مجموعة مثل الثاني،

التجِربة.
أطفال أعراض كثريًا ساءت ًعا، متوقَّ كان كما .٢٠١٠ عام النتائَج ساندلر نرش
لكنَّ التجِربة. من الثاني الشهر يف الجرعة نصف عىل حَصَلت التي الضابطة املجموعة
الجرعة وا تلقَّ الذين املرىض حالة ِمثل وكانت مستقرَّة، ظلَّت اإلرشاط مجموعة أطفال حالة
إذ حاًال؛ أفضل كانوا املجموعة هذه يف األطفال بأن مالحظاٌت ثَمة كان الواقع يف كاملًة.
العقار.4 من الكاملة الجرعة مجموعة يف الذين أولئك من أقلَّ جانبية أعراٍض من عانَوا

ألطفال. رصيح وهميٌّ دواءٌ فيها يُعطى التي والوحيدة األوىل التجِربة هي وهذه
ِنصفهم من أكثَر وإن بالفكرة، بوا رحَّ سواء حدٍّ عىل واألطفال اآلباء إن ساندلر: ويقول
له قال وقد الدراسة. من االنتهاء بمجرد الوهمي الدواء تعاطي يف االستمرار يُريد كان
أنه ر يتصوَّ أن عىل املخَّ حَمل أنه أظن تناولُه. يل سبَق دواء أفضل «إنه الحًقا: األطفال أحد
بينديتي بنتائج باالقرتان لكنها وأوَّلية، صغريٌة ساندلر دراسة إن مفعوًال.» يؤتي سوف
األدوية فعالية لتعزيز بسيطة إرشاٍط إجراءاِت استخداَم األطباء باستطاعة أن إىل تُشري

ِخداع. أي إىل الحاجة دون الوهمية،
أن يُحتمل مًعا، واإلرشاط ع التوقُّ فباستخدام ُمثري. اكتشاٌف نظري وجهة من ذلك
جرعات تقليل يف املساعدَة األخالقية االشرتاطات مع امُلتوافقة الوهمية األدوية تستطيَع
باركنسون إىل واالكتئاب األلم من ترتاوح حاالٍت يف العالم، حول املرىض ملاليني العقاقري

النشاط. َفرط مع االنتباه نقص واضطرابات
االحتماالت. من تماًما جديًدا أفًقا يَفتح الرشطية االستجابات يف آَخر أمٌر ثَمة لكن
تشتُّت مثل — الذاتية األعراض عىل ُمقترصًة ليست الواعية غري املكتَسبة االرتباطات فهذه
تأثريات تُشكِّلها التي — النشاط َفرط مع االنتباه نقص باضطرابات امُلصابني لدى االنتباه
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به يُمكن مساًرا لتُتيح املناعة، جهاز عىل تؤثِّر أن أيًضا املمكن فمن التقليدية. البالسيبو
للعقل يُمكن أخرى، بعبارٍة املرض. مواجهة يف الجسم معركة يف سالًحا يُصبح أن للعقل
املرءَ يُنقذ فقد وأداءً. حاًال أفضَل نكون أن عىل مساعدتنا مجرَّد من بكثري أكثر يفعل أن

اإلرشاط. طريِق عن املوت من
اكتشافاِن اضطرَّهم ثم مَضت. قليلة عقوٍد حتى هذا إمكانيَة يُنِكرون الُعلماء كان

أفكارهم. يف النظر إعادة إىل ماريت تُدعى شجاعة ومراهقٌة عارضان

يبحث نيويورك، يف روتشيسرت جامعة من آدر، بوب يُدعى نفٍس عاِلُم كان ،١٩٧٥ عام يف
يف باإلعياء أصابنا طعاٍم من بالغثيان فيها نشعر التي ، معنيَّ مذاٍق من النُّفور ظاهرَة
الفرئان من مجموعًة فأخذ امُلكتَسبة، االرتباطات تلك تَبْقى كم يعرف أن أراد املايض.
تحلية، هذه تكون أن امُلعتاد من بالسكارين. املحىلَّ املاء من متعددًة جرعاٍت وأطَعمها
أعطى الحًقا، بالغثيان. تشعر الحيوانات جَعَلت وحقٍن املاء بني قرَن التجِربة هذه يف لكنه
والشعور السكَّري املذاق بني الفرئان ربطت ع، توقَّ وكما وحده. املحىلَّ املاء الفرئان آدر

ترشبه. أن ورفَضت بالغثيان
تنىس حتى ستستغرُقه كم لريى قطَّارة، باستخدام َقْرسيٍّا إيَّاه آدر أطعمها لذا
فعًال حدث ما لكن ما، نوًعا روتينيًة التجِربة تكون أن امُلفرتَض كان السلبي. االرتباط
من املرحلة هذه خالَل لها آدر أعطاه ما كلُّ كان األسود. بالسحر أشبَه كان للفرئان
التقيُّؤ، عن تكفَّ لم لكنها اإلطالق. عىل دوائي ُمستحَرض أي دون ، املحىلَّ املاء هو التجِربة

اآلَخر.5 ِتلَو واحًدا وماتت
التي الكيميائية املادة ص تفحُّ يف أكثَر آدر أمعن قتلها، ما إىل ل التوصُّ أجل من
سايتوكسان، ى يُسمَّ عقاًرا كان األساس. من بالغثيان تشعر الفرئان لجعل استخدمها
استخدمها التي الجرعة كانت وملا باملعدة. ألم يف تسبُّبه جانب إىل املناعة جهاز يُثبِّط وهو
أخضَع حني جذري. استنتاٍج إىل ل توصَّ فقد ُمميتة؛ تكون أن من أصغَر تجِربته يف آدر
«الجرعات» ثبََّطت أيًضا فَحْسب. بالغثيان الشعور تتعلَّم لم اإلرشاط لعملية الفرئان
اكتشاًفا كان فتَّاكة. بعدوى أُصيبت أنها لدرجة املناعية أجهزتها امُلحىلَّ املاء من اإلضافية
اللُّعاب سيالن مثل املعروفة االستجابات من أبعَد إىل يمتدُّ اإلرشاط أن إىل أشار إذ ُمذهًال؛

اآلَخر. هو يتأثر املناعيَّ َجهازنا إن الدم. ق وتدفُّ القلب رضبات ومعدَّل
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مانفريد يقول زائف. علٍم بمثابِة ذلك املناعة علم مجتمع اعترب الوقت ذلك يف
املناعة جهاز «كان بأملانيا: إسن جامعة يف الطبي النفس علم اختصايصُّ شيدلوسكي
أن املناعة علم اختصاصيُّو اعتقد تماًما.6وقد مستقلَّني نظاَمني ان يُعدَّ العصبي والجهاز
َجهاز بأن قناعة البيولوجيا علماء لدى كان الجنون.» من رضبًا كان آدر] [اكتشاف
تُويف املخ. من مساعدة دون العطب أو الدخيلة للهجمات ُمستجيبًا ُمنفرًدا، يعمل املناعة
تلك ن يُلقَّ لم أنه إىل رؤيته يَْعزو كان ديبورا، ابنته قوِل حَسب لكنه، ٢٠١١ عام آدر
ِعلم لديَّ يكن «لم يقول: فكان مناعة. علم ال نفس علِم اختصايصَّ كان ألنه العقيدة؛

باملخ.»7 يتَّصل أن امُلفرتَض من ليس املناعة جهاز أن أعلم لم فحسب.
كانت البداية. يف َقبوًال يلَق لم فإنه ُمذهًال، كان آدر اكتشاف أن الرغم عىل وهكذا
يُفرسِّ أن العرشين القرن سبعينيَّات من الوقت ذلك يف يستطع لم أنه األساسية مشكلته

اختصاصيِّي من أجيال مع مواجهة يف كان يعمل. أن املناعة َجهاز إلرشاط يُمكن كيف
عىل يكونوا ولم يتواصالن. ال املناعة وَجهاز املخَّ بأن قناعة عىل كانوا الذين املناعة علم

االثنني. بني مادية صلٍة وجوِد عىل مبارش دليل دون رأيهم لتغيري استعداد
كان الذي األعصاب عاِلم فيلتن، ديفيد كان الدليل. عىل حَصلوا سنوات ِبضع وبعد
فأر من أنسجة لفحص قويٍّا ِمجهًرا يستخدم إنديانا، جامعة يف الطب كلية يف يعمل
بشبكة الخصوص وجه عىل ا مهتمٍّ كان الجسم. يف املختلفة األعصاب سري ليتتبع ح، ُمرشَّ
وضغط النبض ُمعدَّل ِمثل الجسم وظائف يف يتحكَّم الذي الالإرادي، العصبي الجهاز
والنخاع املخَّ يضمُّ الذي املركزي، العصبي الجهاز إىل أعصابنا تنقسم والهضم. الدم
العصبي الجهاز وينقسم الجسم. يف يَْرسي الذي املحيطي، العصبي والجهاز الشوكي،
الرسائل يتوىلَّ الذي الجسدي، العصبي الجهاز هو أحدهما فرَعني. إىل بدوِره املحيطي
ِمثل األحاسيس ويُوصل التحرُّك نستطيع بحيث العضالت إىل األوامر ينقل فهو الواعية؛
األجهزة تلك يف يتحكَّم الذي الالإرادي العصبي الجهاز هو والثاني املخ. إىل واأللم الدفء

الواعية. للسيطرة خاضعة غري أنها عادًة يُعتَقد التي الفسيولوجية
باألوعية ُمتصلة أنها وجد املختلفة، الالإرادي العصبي الجهاز فروع فيلتن تتبَّع حني
إذ تماًما؛ خاطئًا بدا شيئًا ذلك بعد رأى لكن تماًما. ع توقَّ كما الحيوانات، لدى الدموية
(حيث ْعرتية الصَّ ة والغدَّ الطِّحال مثل املناعة جهاز أعضاء صميم إىل ُممتدَّة أعصابًا رأى
«لقد إس»: بي «بي شبكة من مُلراِسل الحًقا قال وكما وتُخزَّن). البيضاء الدم خاليا تتكون
بالضبط.»8 املناعة جهاز خاليا بعض وسط قائمًة األنحاء، جميع يف عصبية ألياًفا رأينا
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رشائح تحديد يف أصاب أنه من تأكَّد حتى نتائجه، من وتَكراًرا ِمراًرا ق تحقَّ وقد
ما يشءٌ فاتَنا قد يكون أن أخىش كنت فقد يشء. أي قول من خائف ِشبه «كنُت خالياه.
اتصاًال األعصاب اتصال حقيقة من َمفرٌّ ثَمة يكن لم لكن الحمقى.» من ُزمرة مثل فنبُدَو
جهاز بني طبيعي اتصاٍل وجوِد عىل قاطًعا دليًال ذلك كان املناعة. جهاز بخاليا مباًرشا

واملخ. املناعة
ى تلقَّ لكنه 9.١٩٨١ عام مرة ألول نتائجه نرش حني باستهزاء ُقوِبل أنه فيلتن يذكر
عىل قىض الذي اللقاح اخرتع الذي العظيم الفريوسات عالم سولك، جوناس من تشجيًعا
حتى التأثُّر، غايَة سولك بكلمات فيلتن تأثَّر العرشين. القرن خمسينيَّات يف األطفال شلل
البحثي املجال هذا يصري أن املمكن «من سولك: له قال إذ قلب، ظهِر عن حِفظها إنه
لكن املعارضة. بعض تلقى سوف الطب. يف ا حقٍّ ة املهمَّ البيولوجية املجاالت من واحًدا

التيَّار.»10 ضدَّ السباحة يف استِمرَّ
قصرية مدَّة وبعد كوهني، نيكوالس آدر، زميل مع وكذلك آدر، مع التعاون فيلتن بدأ
تأسيس فضُل كبري حدٍّ إىل يُنَسب حاليٍّا روتشيسرت. جامعة يف إليهما لالنضمام انتقل
فقد الثالثة. الباحثني هؤالء إىل النفيس» العصبي املناعة «علم باسم املعروف البحثي املجال
األمراض. من لحمايتنا مًعا يتضافران املناعة وجهاز املخَّ بأن القائلة الفكرة عن داَفعوا
جانب فإىل االتصاالت. من دة معقَّ شبكًة لتكتشف عملها فيلتن مجموعة تابَعت
إشارة جزيئات — العصبية للناقالت مستقِبالٍت وجَدت الطبيعية، العصبية الوصالت
تستطيع جديدة عصبية ناقالت وكذلك املناعيَّة، الخاليا سطح عىل — املخُّ يُنتجها
تؤدِّي فقد االتجاَهني. كال يف تسري االتصال خطوط أن واكتشفوا الخاليا. تلك مع التواُصل
بينما َمناعية، استجاباٍت يف تؤثِّر عصبية ناقالت إطالق إىل التوتُّر ِمثل سيكولوجيٌة عوامل
مثًال فتبعث املخ، عىل بَدورها تؤثِّر أن املناعة جهاز يُفرزها التي الكيميائية للمواد يُمكن

مرىض. نكون حني الفراش تُلِزمنا التي االكتئاب وأعراض ى والُحمَّ الكسل عىل
الثقافة كانت الرشطية. املناعية االستجابات عىل يعمل آدر ظلَّ ذاته الوقت يف
وسيلٌة أنها عىل ر تُصوَّ دائًما كانت لكنها البافلويف، اإلرشاط فكرة بَت ترشَّ قد الشعبية
ألدوس رواية ففي الجماهري. عقول عىل سيطرتها لتُماِرس السلطات تستخدمها ُمريبة
الَحبْو، مرحلة يف األطفال مع يُستخَدم اإلرشاط تجد ،(١٩٣٢) جميل» جديد «عالم هكسيل،
صاخبة أصواٍت باستخداِم والزهور الكتب لتجنُّب املصانع، يف اًال عمَّ يصريوا أن لهم املقدَّر
يُلَقم ،(١٩٦٢) آلية» «برتقالة برجس أنتوني رواية يف بينما خفيفة، كهربائية وصدماٍت
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آدر أراد عنف. ألعمال َمقاطع مشاهدة عىل يُجَرب ثم بالغثيان، يشعر ليجعله عقاًرا البطل
املرض. مقاومة يف اإلرشاط تسخري ُمغايٍر نحٍو عىل املمكن من كان إن يعرف أن

مينيسوتا. بوالية مينيابوليس، من الثانوية املرحلة يف َمِرحة طالبًة فاليز ماريت كانت
العزف تَْهوى وكانت كالبدر، ُمستدير شاحب ووجٍه كثيف د مجعَّ داكن شعٍر ذاَت كانت

البوق. عىل
إصابتها الفحوصات أثبتَت العمر، من عْرشة الحاديَة يف كانت حني ،١٩٨٣ عام يف
حيث الذاتية، املناعة أمراض من وهي الُحماميَّة. الذئبة ى تُسمَّ حياتها هدََّدت بحالٍة
عضًوا الذاتية املناعة حاالت بعض تستهدف الجسم. خاليا بالخطأ املناعة جهاز يُهاِجم
تآُكل إىل الروماتويدي امَلفاصل التهاُب يؤدِّي املثال سبيل فعىل الخاليا؛ من محدًدا نوًعا أو
حالة يف لكن البنكرياس. يف اإلنسولني تصنع التي الخاليا السكري داء ويقتل املفاصل،
الحاالت ويف والجلد، املفاصل بأكمله؛ الجسم عىل حربًا املناعة جهاز يشنُّ الُحماميَّة، الذئبة

واملخ. والرئتنَي والُكىل القلب الحادة
كانت لكنها الجامح. مناعتها جهاز لتثبيط بالستريويدات البداية يف ماريت ُعولَجت
ِمنطاًدا»،11 «ابتلعت قد كأنها يبدو وجَهها تجعل أنها من تشتكي كانت إذ تعاطيَها؛ تَْكره
تتناول ثم ِوسادتَها. الشعر غطَّى وقد الصباح يف تستيقظ كانت يتساقط. وشعرها

طعامها. يف الشعر من املزيد فيسقط فطورها،
التالينَي. العاَمني خالل برسعٍة ماريت حالة تدهوَرت بالعقاقري، العالج من الرغم وعىل
لكنها أطبَّائها)، لنصيحة مخالفة (يف البوق عىل العزف عىل قادرًة تزال ال البداية يف كانت
رئوي. التهاٍب ونوباِت مرتفع دٍم وضغِط رصع ونوبات الُكىل يف بتلٍف ذلك بعد أُصيبت
كانت . حادٍّ نزيٍف نوباِت إىل يًا مؤدِّ دمها، يف حيوي تخثُّر عامل املناعي جهازها ر دمَّ كما
رحم استئصال عملية إجراء يف يُفكِّرون كانوا األطباء إن حتى الخطورة، غاية يف حالتها
يف ثم، الحيض. تبدأ حني الدم لفقدان نتيجًة تموت قد أنها من يخَشون كانوا ألنهم لها؛

القلب. يف فشٍل أعراُض تنتابُها بدأت ،١٩٨٥ عام من سبتمرب
ِسوى خياٌر أمامهم يَُعد لم أنهم أطبَّاؤها قرَّر ماريت، بحياة يحيق الخطر كان ملا
نفسه العقار سايتوكسان، هو العقار ذلك كان قوًة. أكثَر للمناعة ُمثبًطا عقاًرا إعطائها
ذلك يف البرش مع استخدامه كان الفرئان. عىل تجاِربه يف استخدمه قد آدر كان الذي
وآالَم القيءَ الجانبية آلثاره الطويلة القائمة وتضمُّ ية. مِّ السُّ عايل وهو تجريبيٍّا، الوقت
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أن يمكن َعْدوى حاالت جانب إىل والكبد، الُكىل وتلَف والنزف الشديدَة والكدماِت املعدة
من للنجاة الوحيدة ماريت فرصَة سايتوكسان كان الرسطان. وكذلك الوفاة، إىل تؤدَِّي
خطورًة. نفسها الحالة يُعادل أن كاد لكنه منها، تُعاني كانت التي الُحمامية الذئبة حالة
يف ريزيرف ويسرتن كيس بجامعة أطفال طبيبة حاليٍّا وهي أولنيس، كارين كانت
االرتجاع تستخدم وكانت الوقت، ذلك يف ماريت لحالة امُلتابعني األطبَّاء من واحدًة أوهايو،
واأللم التوتُّر عىل التغلُّب عىل امُلراهقة الفتاة ملساعدة املغناطييس والتنويم البيولوجيَّ
أن حقيقَة تتقبَّل أن جاهدًة وتُحاول ملاريت، ُمحبة صارت قد كانت لحالتها. امُلالزَمني
كانت التي ماريت، أم أطلَعت ذلك بعد لكن األخرية. األزمة هذه من تنجو ال قد مريضتها

12.١٩٨٢ يف نُرش قد كان الذي آدر، أبحاث أحد من نسخة عىل أولنيس نفس، عاملة
يف الحمامية للذئبة امُلقابل باملرض ُمصابًا األخرية الدراسة هذه يف الفأر كان
الربط عىل الفرئان من مجموعًة آدر درَّب بالسايتوكسان. عالجه يُمكن الذي القوارض،
املاء يُعطيها ظل ثم األصلية. تجِربته يف فعل كما السكارين، ومحلول السايتوكسان بني
العقار جرعة ت تلقَّ التي بالفرئان مقارنًة العقار. من امُلعتادة الجرعة نصف مع ، املحىلَّ
أطول، مدًة وعاشت لديها األعراض ت خفَّ اإلرشاط، لعملية تخضع لم لكنها ضة املخفَّ
إن أولنيس ماريت أم سألت العقار. من الكاملة الجرعة أخذَت التي الفرئان ِمثل تماًما
املناعي َجهازها تدريب يُمكنهم هل ابنتها. حالة يف يُجِدَي أن ُمشابٍه ليشءٍ املمكن من كان

الجانبية؟ اآلثار أسوأ يُجنِّبونها وبذلك العقار، من ضة مخفَّ لجرعٍة االستجابة عىل
ملاريت. إرشاط نظام تصميم يف املساعدة عىل الفور عىل فواَفق بآدر، أولنيس اتَّصَلت
حالتها. ملناقشة طارئًا اجتماًعا ماريت مستشفى يف األخالقيات لجنة أْجَرت ذاته، الوقت يف
كانت إذا ما بشأِن أطفال أو باِلغنَي من مأخوذة بيانات أيُّ توجد يكن لم أنه اللجنة ذكَرت
للرفض وجيًها سببًا هذا يكون أن املألوف من ال. أو ناجعًة كانت إن أو آمنًة التجِربة تلك
كان الكاملة السايتوكسان جرعة من تُواجهه ماريت كانت الذي الخطر أن إال الفور. عىل
أقَدَمت فقد قبل، من البرش عىل ُجرِّب قد يُكن لم آدر نهج أنَّ رغم إنه حتى للغاية، بالًغا

تجِربته. عىل وافقت مسبوق. غرِي يشءٍ عىل اللجنة
واَجَهته الذي الرئييسُّ التحدِّي كان ماريت، أجل من اإلرشاط لنظام التخطيط أثناء
الفرئان؛ مع ُمجديًا السكارين كان بالسايتوكسان. ستَقرنه الذي ز املحفِّ تحديَد هو أولنيس
أن يُمكن وال البرش، لدى للغاية مألوًفا كان لكنه قبل، من ُحلًوا شيئًا ْق تتذوَّ لم ألنها
فأجابت تُحبها، التي امُلميزة الروائح عن ماريت أولنيس سألت عليهم. كبري تأثريٌ له يكون
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تُعبَّأ ال الروائح تلك لكن الِقْدر. يف املشوي واللحم السباحة امات حمَّ قائلًة: امُلراِهقة الفتاة
آدر أخرب والعقار، ز املحفِّ بني واضًحا رابًطا ماريت تكوين احتمال ولزيادة زجاجات. يف
يُنىس، ال قويٍّا شيئًا تختار بأن إياها ناصًحا اإلمكان، قدَر ُمميًزا يكون أن بد ال أنه أولنيس

ملاريت. قبُل من مألوٍف وغريَ
فراسيون ونقَط الخل، من أنواًعا وتذوََّقت اقرتاحات، الجميع من تطلب أولنيس أخذَت
متنوِّعة، كحولية األوكالبتوسومرشوبات وحبوب عال، للسُّ بالنَّعناع) شبيه النبات من (نوع
من املستخَرج الدواء هذا إىل أضافت وقد الحوت. كبد زيت عىل أخريًا تستقرَّ أن قبل
لدى الشم حاسة عىل بالتأثري النجاح فرص من تَزيد أن أمل عىل اذًا، نفَّ ورٍد ِعطَر السمك

لديها. ق التذوُّ مستقِبالت وكذلك ماريت،
ُمبكر وقٍت يف ماريت عالج بدأ األخرض، الضوء األخالقيات لجنة أعَطت أن بمجرَّد
ق تدفُّ وأثناء اليُمنى. َقَدمها يف وريديٍّا أنبوبًا ماريت طبيب وَضع التايل. اليوم صباح من
م تجهَّ الحوت. كبد زيت من رشفات ثالث ها أمُّ أطَعَمتها دمها، مجرى يف السايتوكسان
الورد، ِعطر غطاءَ أولنيس نزعت القيء.»13 يف الرغبَة لديَّ يبعث «إنه وقالت: الفتاة. وجه

الحجرة. أرجاء يف العطرة رائحته وانبعث
وعطر الحوت كبد وزيت السايتوكسان — الغريب الطقس هذا تُكرِّر أولنيس ظلَّت
الحوت كبد زيت ترشب ماريت صارت ذلك، بعد أشُهر. ثالثة ملدة شهريٍّا مرًة — الورد
نهاية مع فقط. أشهر ثالثة كل مرًة العقار ي تلقِّ مع لكن شهر، كل مرًة العطر وتشمُّ
امُلعتادة. عْرشة االثنتَي من بدًال السايتوكسان، من فقط جرعاٍت ستَّ ت تلقَّ قد كانت العام،
تدخل أن دون طويلة أوقاتًا تُميض وصارت ن.14 تتحسَّ بدأت ثم حالتها، استقرَّت
قد كانت دِمها. يف التخثُّر عامل مجدًدا وظهر طبيعيٍّا، دِمها ضغُط وعاد املستشفى،
الجرعة من فقط ضئيلة بنسبٍة بالضبط يأُملونه األطباء كان الذي النحِو عىل استجابت
ظلَّت أعراضها لكن الحمامية، بالذِّئبة ُمصابًة تزال ال ماريت كانت العقار. من امُلعتادة
ترشب تَُعد لم شهًرا عَرش خمسة وبعد أَخف. عالٍج إىل العودة من وتمكَّنت السيطرة، تحت
وحده التفكري هذا أن ُمقتِنعًة وكانت الورد، رائحة تتخيَّل ظلَّت وإنما الحوت، كبد زيت
تهدئِة عىل القدرُة لديه — يسيل لُعابَنا يجعل أن الليمون يف للتفكري يُمكن كما تماًما —
تقود وصارت بالجامعة، والتحَقت الثانوية املدرسة يف تخرََّجت وهكذا املناعي. جهازها

الجامعة. ِفرقة يف البوق عىل وتعزف رياضية سيارًة
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قد أولنيس كانت إذا ما هذه الوحيدة الحالة دراسة من نعرَف أن امُلستحيل من
ن ستتحسَّ كانت أعراضها أنَّ أو املناعي ماريت جهاز مع اإلرشاط استخدام يف ا حقٍّ نَجَحت
ُمصابني َمْرىض عَرشة مع ُمشابًها نهًجا آدر جرَّب ،١٩٩٦ عام يف لكن األحوال. جميع يف
بنكهة ورشاب للمناعة، املثبِّط السايتوكسان عقارهم، بني قرن وقد د.15 املتعدِّ بالتصلُّب
ثمانيٍة عىل ظهَرت الرشاب، مع بالسيبو حبَّة املرىض أُعطي حني ذلك، بعد اليانسون.
تكن لم أنها ومع ال. الفعَّ العقاُر يُحِدثُها التي بتلك شبيهٌة ُمثبَّطة مناعة استجابُة منهم

ا. حقٍّ أفلح قد ماريت إرشاط أن إىل أخرى إشارًة كانت أنها إال صغرية، تجربٍة ِسوى
النهاية يف أصابها أولنيس، ألقوال فَوفًقا ذلك. ترى حتى تَِعش لم أنها امُلحِزن من
،١٩٩٥ عام الحب عيد يف وماتت أدويتها.16 ألحد جانبيٍّا أثًرا كان ما وهو القلب، يف قصوٌر

والعرشين. الثانية سنِّ يف

إسن جامعة مستشفى يف الطبِّي النفس علم قسِم كافيرتيا يف الطاوالت إحدى إىل جلسُت
نكن لم لكننا نيس. وفانيسا كريشوف جوليا الشابَّتان، الباحثتان إيلَّ ت وانضمَّ بأملانيا.
سطحه عن ونزَعت بالستيكيٍّا إبريًقا جة الثالَّ من كريشوف أخذت القهوة. أجل من هنا
نيون. كأنه طوع السُّ شديد تركوازي، أخُرض سائٌل بداخله كان الالصق. الِغشاء من طبقًة
وفَمِك أسنانَِك يصبُغ «سوف قائلًة: نيس وحذََّرتني نَْخب. يف ورَفْعناها أكواب ثالثَة صبَّت

ا.» جدٍّ طويًال يبقى ال لكنه باألخرض.
بما قويٍّا ليس إنه مانفريد «سيقول قالت: ثم وعبََست. رشابَها كريشوف تجرََّعت
تَرياِن عيناي كانت رشفة. ورشَفت يل، كفاية قويٍّا يبدو بأنه نفيس حدَّثُت لكنني يكفي.»
بخالف الطاغي. الالفندر مذاق أرجواني، لوٌن الحال يف داَهَمهما لكْن األخرض، اللون
استحمام. زيَت ترشُب كأنك أيًضا، ُمرٌّ لكنه املذاق، وُحلَو الحليب مثَل الرشاُب كان ذلك
األلوان بني التداُخل مع التجِربة. يرى كيف عقيل يعرف ولم نفيس، وجاَشت فمي، انقبَض
حريٍة يف نشَطت وقد العصبية بخالياَي أشعر ِكدُت والرائحة، النكهة واضطراِب امُلتضاربة

أمرها. من
الورد؛ ورائحة الحوت كبد زيِت من أولنيس لخليط الحديثة الصيغة هي هذه كانت
الالفندر. لزيت الِعطري املستخَلص من وقليٍل أخَرض طعاٍم ِن بملوِّ مخلوٌط بالفراولة حليٌب
آدر تجاِرَب حاليٍّا يُتابع الذي شيدلوسكي مانفريد الطبِّي النفس عالم ابتكاِر من وهو

للفضول. امُلثريَة
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اصطبَغت قد أسناني تكون آال آِملًة مكتبه، إىل اتَّجهُت املرشوب تناَوْلنا أن بعد
حمراء، جلديٌة كرايسُّ يتخلَّله وفسيًحا، لطيًفا مكتبه كان الحَرج. عىل يبعث أخرض بلوٍن
رسَمتها التي الهندسية الفنية اللوحات من وصفٌّ أسود، مكعٍب شكِل عىل قهوٍة وِمنَضدُة
طويًال كان ُقبالتي. وجلس كريسٍّ عىل الجلوَس شيدلوسكي عيلَّ عرَض بَرتحاٍب زوجتُه.
أن إىل ليُنبِّهنا زمالئه أحُد دخل حني مفتول. وشارٍب ُمسرتِسل أشقر شعٍر ذا ونحيًال،
الحرب مخلَّفات من ُمنفجرة غريَ قنبلًة ألنَّ إخالؤه؛ يجري املستشفى حَرم من الجزء ذلك
شيدلوسكي. ينزعج لم قريب، بناءٍ موقِع من للتَّو استُخِرَجت قد كانت الثانية العاملية

قنابلكم!» من واحدٌة أنها بد «ال بمرح: يل قال وإنما
املناعية االستجابات تحويل محاولِة يف املاضيَة عاًما عرش الخمسَة أمىضشيدلوسكي
ُمثرية كانت والتي آدر اكتشَفها التي الظاهرة عىل ِبناءً ِعلميٍّا ُمثبَت عالٍج إىل املرشوطة
ُمثرية بدايًة بدأ وقد َعَرضية. مالحظاٍت إىل مستِندًة األمر نهاية يف كانت لكنها للفضول،
ًدا معقَّ األمر «يبدو ُمَطمئنًا: عنها يل قال الفرئان. من مجموعة بطون يف ثانية قلوٍب بزرِع
القلَب ت تلقَّ التي الفرئان يف البساطة.» شديد تجريبيٌّ بروتوكول األمر واقع يف لكنه
قبل املتوسط يف أيام عَرشة ملدة حيٍّا اإلضايف قلبُها ظل دواء، أي ي تلقِّ دون لكن املزروع
للمناعة، مثبِّط دواءٍ من جرعات عدة ت تلقَّ التي الفرئان أما امُلضيف. الحيوان يرفَضه أن

أطَول. أياٍم ثالثَة املزروع القلب عاش فقد
ُحلوة، ونكهٍة الدواء بني لرتبَط ثالثة مجموعٍة مع اإلرشاَط شيدلوسكي استخدم ثم
َلت تحمَّ وقد . ُمحىلٍّ ماءٍ سوى األدوية من تتلقَّ لم الزراعة، عملية بعد القلب. زراعِة قبل
نفُسها املدة وهي املتوسط، يف يوًما ١٣ بَلَغت مدٍة َطواَل اإلضافية القلوَب املجموعُة هذه
رْفَض ُمذهل نحٍو عىل أرَجأ قد شيدلوسكي إن أي العقار.17 ت تلقَّ التي الفرئان حالة يف

فَحْسب. عقولها عىل بالسيطرة أدوية، دون املستزَرعة للقلوب الفرئان
يف لديه تكرََّرت النتائج أن بيَد أحد.» قنا يُصدِّ «لم الوقت ذلك يف إنه شيدلوسكي يقول
اكتَشفه (الذي بالطِّحال املتَّصل العصب إزالة أن أثبَت فقد األخرى. الدراسات من سلسلٍة
وجرعاٍت إرشاط نظام بني باملزِج التأثري تعزيُز املمكن من وأنه التأثري. يحجب فيلتن)
مدة يف اختالًفا بمفردها الضئيلة الجرعاُت هذه تُحِدث ال للمناعة. مثبِّط عقاٍر من ضئيلة
بدرجٍة بقائها مدُة ن تتحسَّ اإلرشاط، بجانب تُستخَدم حني لكنها املستزرعة. القلوب بقاء
لشهور، الثانية بقلوبها ُمحتفظًة الحيوانات من ٪٢٠ ظلَّت الدراسات، إحدى يف كبرية.
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ضئيلة كميٍة مع الحلوة، النكهُة تكون وبذلك شيدلوسكي.18 أجراها التي التجِربة مدة طيلَة
العقار. من كاملة جرعٍة من أفضَل نحٍو عىل املستزرع العضو عىل حافَظت قد العقار، من
يف أثبَت وقد البرش. عىل تجاربه أجل من العجيَب األخرض الرشاَب شيدلوسكي ابتكر
املناعة جهاز تُثبِّط أن بالفعل يُمكن هذه اإلرشاط عملية أن اءَ أصحَّ ُمتطوعني عىل تجاِرَب
طويًال التأثري يدوم العقار من ضئيلة جرعاٍت وبني بينها جَمْعنا إذا وأنه أيًضا، البرش يف
٦٢ عىل تجِربة يف الحًقا، يتالىش. ال املكتَسب االرتباط أن أخرى، بعبارٍة أو يبدو؛ ما عىل
األخرض الرشاب بني الربِط عىل املرىض درَّب املنزل، غبار عثة من بالحساسية مريًضا

الهيستامني.19 ملستقِبالت املضادِّ ديسلوراتادين عقار وتأثريات
لعملية خَضعوا قد أنهم (ظنُّوا زائف إلرشاٍط خَضعوا الذين املرىض مجموعُة أفادت
خضعوا وحني ت. خفَّ قد لديهم الحساسية أعراَض بأن الواقع) يف يحدث لم ما وهو إرشاط
التوقُع ف خفَّ فقد حجًما. أصغَر تكوَّنَت التي الحمراء البُثور كانت الجلد، وْخِز الختباِر
شيدلوسكي قاس حني لكن أعراضهم. وطأِة من — بنيِّ بالسيبو تأثري وهو — الواعي
ُضِبط اإلرشاط أضاف حني أنه حدث ما كل هي. كما وجدها األساسية املناعية االستجابَة

املناعية.20 الخاليا عدد أيًضا
عن يُجيب البرش؟ يف االستزراع عملية نتيجَة يُكرِّر أن شيدلوسكي يستطيع هل إذن

األهم.» السؤال هو «ذلك قائًال: السؤال

جامعة مستشفى يف الُكىل أمراض اختصايص ويتزكي، أوليفر مع تعاوَن ذلك، الكتشاف
ملرىضِزراعة كربى مشكلًة يُمثل للُمضيف املناعي الجهاز رفض أنَّ ويتزكي أخربني إسن.
نصف ويموت األول. العام خالل مزروعٍة ُكًىل عِرش كلِّ من واحدٍة نحُو تُفَقد إذ الُكىل.
من بد «ال ويقول: الُكىل.21 غسيل إىل العودة إىل اآلخر النصف ويضطرُّ املرىض؛ أولئك
عملية يف ُمشاِرك وهو حيٍّا.»22 املزروع العضو إلبقاء كبرية؛ بدرجٍة املناعة جهاز تثبيِط
بما عاليًة الدواء جرعات عىل يُحافظ حيث أيًضا، ويلربز يُواجهها التي املستمرَّة املوازنة

إنقاذها. يُحاول التي الُكْلية تسميِم دون الرفض، ملنع يكفي
العوامل أن خربته عىل بناءً يعلم ألنه اهتماَمه؛ أثارت قد شيدلوسكي أبحاث إن يقول
املناعة جهاز بني وثيق تفاعٌل «ثمَة ويقول: املزروع. العضو استقرار عىل تؤثِّر النفسية
نفسية.» أزمٌة لديهم كان إذا املزروع عضَوهم يرفضون املرىض أن عيادتي يف أرى واملخ.
حياتهم تَميل الذين الشباب، املرىض عىل ا خاصٍّ خطًرا يُمثل هذا إن أيًضا ويقول
وظيفتهم فَقدوا أو املثال، سبيل عىل عالقة، انهياَر واَجهوا فإذا تقلبًا. أكثَر تكون أن إىل
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مستقر غري بموقٍف مرُّوا «إذا النفسيَّة. حالتهم تتدهوَر أن املمكن فمن مرضهم، بسبب
الذين املرىض أن إىل جزئيٍّا هذا يرجع ربما املزروع.» العضو لفقد ُعرضًة يكونون فإنهم
كان «لكن أقل. بانتظاٍم ألدويتهم تعاطيهم احتماُل يكون االكتئاب أو التوتُّر من يُعانون

أدويتهم.» يتناولون أنهم طبيبًا بصفتي يقينًا أعلم الذين املرىض من عدٌد لديَّ
جرعاٍت باستخداِم املناعة جهاز لتثبيط سبيًال ر يوفِّ قد اإلرشاط أن ويتزكي أدرك
سيَّما ال الجانبية، األعراض أخطر بعِض من مرضاه يُنقذ ثَمَّ ومن العقار؛ من بكثري أقلَّ
مرىض عىل الفكرة الختبار بروتوكول إىل وشيدلوسكي هو ل توصَّ الُكىل. عىل ية مِّ السُّ درجة
لعقاقريهم؛ املرىض تعاِطَي يُوقفا أن للغاية الخطري من كان البداية يف األعضاء. زراعة
جهاز يُثبِّط أن يمكن األخرض الرشاُب كان إذا ما ملعرفة تجريبية دراسًة ما صمَّ لذلك

للمرىض. امُلعتاد العقاقري نظام من أكثَر املناعة
خليط ُع تجرُّ عليه كان االستطالعية. الدراسة تلك يف املرىض أحَد هاينز كارل كان
املرحلة ويف أيام. ثالثة ملدة ومساءً صباًحا املعتاد، عقاقريه نظام مع األخرض الالفندر
حبِة جانِب إىل الرشاَب ع يتجرَّ كان لكنه ًدا، مجدَّ نفَسه اليشءَ فَعل الدراسة من الثانية
ُممكنة، درجة ألقىص قويٍّا بالعقار االرتباط لجعِل يوم. كل إضافيتنَي مرتنَي بالسيبو
يمرُّون مرة كل يف بهم املحيطة البيئة ثَبات عىل الحفاَظ امُلتطوعني من شيدلوسكي طلب
املوسيقى إىل ويستمعوا نفِسه، املكان يف ورشابهم حبوبهم يبتلعوا بأن الطقس، بهذا فيها
جان مقطوعة واالنخفاضيف العلوِّ بني امُلتذبذبة املركبَة النغماِت هاينز كارل جرَّب نفِسها.
للمشاعر. مخاَطبًة األكثِر كاش جوني أغنية عىل يستقرَّ أن قبل «أكسجني»، جار ميشيل
لدى املناعة جهاِز تثبيِط إىل بالفعل األخرض املرشوب من اإلضافية الجرعات أدَّت لقد
مجموعات جميع أعداد تقليل إىل أدَّى مما هاينز؛ كارل ومنهم الدراسة، يف الثالثِة املرىض
تأثري إىل (باإلضافة إضافية ٪٤٠ إىل ٢٠ بنسبة شيدلوسكي قاسها التي املناعية الخاليا
بدرجٍة واعٌد لكنه بالتأكيد، ناجٌع النظام ذلك بأنَّ للقول يكفي ال وحده هذا أدويتهم).
تجِربًة هذه، كلماتي فيه أكتُب الذي الوقت يف يبَدآن، وويتزكي شيدلوسكي جعلت كافية
إيقاف مع اإلرشاط فسيُجربان التجِربة، تلك نجَحت إذا مريًضا. خمسني نحِو مع أكربَ،

عقاقريهم. لبعض املرىض تعاطي
جرعات تقليِل عىل تُساعد أن اآللية تلك بإمكان أنَّ شيدلوسكي يعتقد النهاية، يف
بأمراض للُمصابني وكذلك الزرع، عمليات من أخرى أنواًعا أجَروا الذين للمرىض العقاقري
سلسلٍة يف الرسطان. حتى وربما بل املتعدد. والتصلُّب الحمامية الذئبة مثل الذاتية املناعة
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درَّب العرشين، القرن وتسعينيَّات ثمانينيَّات يف أالباما جامعة يف أُجِريَت التي التجاِرب من
الطبيعية القاتلة الخاليا يُنشط وعقاٍر الكافور نكهة بني الربط عىل الفرئاَن الباحثون
أجسادها يف زرعوا ثم الرسطان)، مكافحة يف تُساعد التي املناعية الخاليا من (نوع
عقاقري، عىل لإلرشاط خَضعت التي الفرئان تحصل لم الزرع، عملية بعد رشسة. أوراًما
إحدى يف َمناعيٍّا. عالًجا ت تلقَّ التي الفرئان من أكثَر عاشت ذلك ومع فقط، كافور وإنما
الرسطانية أورامهما من لإلرشاط خضعت التي الحيوانات من اثنان تخلَّص التجاِرب،
أنقذ قد وحده اإلرشاط أن إىل الدراسات هذه تُشري الة.23 فعَّ عقاقريَ ي تلقِّ عدم رغم تماًما،

املناعية. أجهزتها بتعزيز الفرئان حياة
للمرىض العقاقري جرعات تقليل إىل سنوات عدة بعد اإلرشاُط يؤدَِّي أن ح املرجَّ من
تجارب إن حيث الرسطان؛ مرىض حالة يف أطوَل مدٍة وبعد املزروعة، األعضاء ذَوي
يوجد ال إنه يقول شيدلوسكي لكن قط. البرش عىل تُْجَر ولم أولية، تجاِرُب هي أالباما
العالجات استخدام يف األطباء يبدأ أن دون يحول عَميل سبٌب خطورًة األقل الحاالت يف

الحال. يف باإلرشاط املعززة
عام وفاته قبل آدر أجراها التي األخرية التجاِرب إحدى يف املثال، سبيل عىل
من جرعة نصف أو ربع إىل باإلضافة اإلرشاط مع الصدفية مرىض تعايف كان ،٢٠١١
من الكاملة الجرعَة ت تلقَّ التي الضابطة املجموعة تعايفَ يُكافئ كورتيكوستريويد دهان
وهمي دواءٌ منه ينبعث ربو اخ بخَّ تصميم عىل زمالئه مع شيدلوسكي يعمل العقار.24
مع االنتباه نقص اضطراب عىل ساندلر تجربة وتُشري ال. فعَّ عقاٌر أخرى وأحيانًا أحيانًا
بجرعاٍت أعراضهم عىل السيطرة عىل األطفال ماليني مساعدة إمكانية إىل النشاط َفْرط

العقار. من كثريًا أقلَّ
وصُف العقاقري محل الوهمية األدوية إلحالل طية الرشَّ االستجابات تسخري عىل يُطَلق
أن يمكن الجانبية، لألعراض تقليله جانب وإىل الوهمي»، الدواء باستخدام الجرعة «تقليل
أدوية تكلفة ُقدَِّرت ،٢٠٠٧ عام (يف الصحية الرعاية تكاليف من الدوالرات مليارات ر يُوفِّ
مليارات بخمسة وحدها املتحدة الواليات يف النشاط فرط مع االنتباه نقص اضطرابات

دوالر).25 مليون وثالثمائة
للوصول إليها يحتاجون التي األبحاث لتمويل األمرَّين العلماءُ يُالقي الحظ، لسوء
أكربَ تجِربة إجراءَ يودُّ إنه ساندلر يقول الرسيري. االستخدام مرحلة إىل العالجات بتلك
وعن بالرفض. ُقوِبَلت تطبيقاته لكن النشاط، فرط مع االنتباه نقص اضطرابات عىل
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فكرة «إن أردف: ثم الدراسات.» من للغاية ُمعتاد غري نوٌع أنه «أعتقد يقول: الشأن هذا
معروًفا العالج فيها يكون التي (التجارب مفتوحة تجاِرَب يف الوهمية األدوية استخدام
بعُض يجد وقد عقب. عىل رأًسا الطاولة وتقلب مبتَكرة، فكرٌة هي والطبيب) للمريض

تقبُّلها.» يف صعوبًة امُلراجعني
الرشطية. املناعية االستجابات يف يبحث أحٌد يوجد ال يكاد شيدلوسكي، وباستثناءِ
يكون قد آَخر!» أحٌد يوجد ال ألنه العالم. يف األفضل إننا أقول أن «أودُّ مازًحا: يقول وهو
عَمليٍّا لكْن يتواصالن، املناعة وجهاز املخَّ أن بإثبات نظريٍّا انتصاًرا قا حقَّ قد وفيلتن آدر

الظاهرة. تجاُهل لون يُفضِّ املناعة علماء أغلب زال ما
تقليل فكرُة لها يَروق «ال األدوية. رشكات تُريده أمًرا ليس إنه شيدلوسكي ويقول
األكاديميِّني. امُلراجعني إلقناِع ساندلر، مثل املايض، يف كافح وقد الالزمة.» األدوية جرعات
البالغِة الدوريات يف إال أبحاثَه ينَرش أن بُوسِعه يكن لم سنوات بضع قبل إنه يقول إذ
لتعذُِّر أملانيا وطنه إىل والعودة سويرسا يف َمنصبه من االنتقال إىل واضطرَّ ص، التخصُّ

ألبحاثه. تمويٍل عىل الحصول
جعَلت التي بينديتي، أبحاث إىل ما حدٍّ إىل ذلك ويرجع اآلن، تتبدَّل األحوال أن غري
فتحت «لقد شيدلوسكي: عنها ويقول َقبوًال. أكثَر بأِرسه الوهمي العالج أبحاث مجاَل
يدرسها، التي الظاهرة اسم غريَّ حتى إنه بل هنا.» يجري ما عىل امُلراجعني وعقول الباَب
لالستجابة السلوكي التكييَف يها نُسمِّ ذلك قبَل «كنَّا استساغة. أكثَر يجعلها أن ُمحاوًال

للمناعة.» املثبِّط البالسيبو تأثريَ نُسميها واآلن املناعية.
عقاقري جرعات َي تلقِّ هاينز كارل مثل املرىض مالينَي يُواصل الحايل الوقت يف لكن
ُكْليتَه، يفقد أن من مستمرٍّ خوٍف يف يعيش وهو إليه. يحتاجون مما بكثري أكثَر تكون قد
جرعته تقليل فكرة يصُف حياته. أيًضا وربما السفر، عىل وقدرته استقالليتَه معها ويفقد
التجاِرب يف للمشاركة الحماُس ويَْحدوه «رائعة»، بأنها اإلرشاط طريق عن العقاقري من

املستقبلية.
عقله أن إثباِت مجرَِّد من استفاد قد إنه يقول رات، التطوُّ من املزيَد ينتظر بينما لكن
بوعي املنزل يف عقاقريي أتناول «إنني يقول: فهو املزروع. عضوه حماية يف دوًرا يلعب
ُمتلقٍّ مجرد وليس صحته يف اًال فعَّ دوًرا له أنَّ اآلن يشعر التجِربة، بفضل بكثري.» أكربَ
«إن ويُضيف: نفِسه. بالقدِر تُقلقه تَُعد لم ألدويته الجانبية اآلثار وأن للعقاقري، سلبي

به.» اإليماُن يُمكنني يشء يحدث. ما شيئًا
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األصعب السجن من الفرار

يختلط مشهٍد عربَ وئيًدا يسريان رجالن راح ،١٩٧٨ عام من مايو من الثامن صباح يف
يف رائًجا كان الذي األشعث وشعُرهما ِلْحيتاهما كانت والثلوج. والرِّيح الضباُب فيه
واألخرى حمراءُ إحداهما — بَقَلنسوتنَي مبطَّنتنَي ِبذْلتنَي أسفل يتواَرون السبعينيَّات حقبة
ملوَّنة بعدساٍت وقايٍة ونظارتَي ازات وقفَّ برقبة كبريين حذاءيِن ينتعالن وكانا — زرقاء
أنهَكهما قد االثنان كان األبصار. يُعمي الذي د املتجمِّ الجليد بياض من أعيُنهما لحماية
ِمْعوَيل إىل ليستندا خطوات بضع كلَّ فان يتوقَّ كانا لذا جهيد؛ بجهٍد سان ويتنفَّ التعُب
ويتواصالن اتساِعهما، عىل فَميهما فتَحا وقد يلهثان وهما يحمالنهما، كانا اللذَين الثلج
يُعاودان ثم الكالَم. يستطيعا ولم اإلعياء من غايٍة يف كانا ألنهما اليد إشارات باستخدام
لم أنه ُمدِرَكني أطراُفهما، خارت وقد وعيَهما، يفقدان يكادان وهما ة، بمشقَّ ُقُدًما امُليضَّ

امُليض. ملتابعة اإلرادِة سوى لديهما يَُعد
هيالري إدموند كان إفرست. جبل ة قمَّ ألعىل األمتار مئات بضع بُعِد عىل هدُفهما كان
مرتًا ٨٨٤٨ ارتفاعها التي القمة، بَلغ من أوَل هما الشريبا شعب من نورجاي وتينسينج
منذ الجبل تسلَّقوا الذين اآلخرين وكل هيالري، لكن .١٩٥٣ عام يف — العالم ِقمم أعىل —
رينولد أما التسلُّق. أجل من إضايف بأكسجنٍي ُملئت أسطواناٍت عىل اعتمدوا الحني، ذلك
بيرت األسرتايل التسلُّق يف وزميله إيطاليا، من عاًما والثالثني الثالثة ذو امُلتسلق ميسنر،

دونها. ِمن هناك إىل الوصول عىل عاِزَمني فكانا هابلِر،



شفاء

امُلتاحة األكسجني كمية إن إذ مجنونان. إنهما سواء حدٍّ عىل واألطباء املتسلِّقون قال
سطح مستوى يف املوجودة تلك ثُلُث فقط تُعادل الشاهق االرتفاع ذلك يف س للتنفُّ الهواء يف
أن عامٍّ بوجٍه افُرتَض لكن الظروف، تلك يف للجسم يحدث قد ما يعلم أحٌد يُكن لم البحر.
الفسيولوجيا، علماءُ استنتج أسوأ. هو ما ربما أو الدماغ يف حادٍّ لتلٍف سيتعرَّضان االثننَي
يف هيالري قاَدها سابقة استكشافية رحلة أثناء الجبال ي متسلقِّ حالة دَرسوا الذين
قيد عىل اإلنسان لبقاء بصعوبٍة تكفي القمة عىل األكسجني مستويات أن ،١٩٦٠-١٩٦١

ة. شاقَّ تسلُّق رحلِة عىل اإلقدام عن ناهيك يتحرَّك، أن دون الحياة
قد كان إذ الهيمااليا. جبال سلسلِة يف املوت ُمجابَهة عىل ُمعتاًدا كان ميسنر أنَّ بيَد
— الصقيع لقضمات نتيجًة أصابع وسبعة — ثلجي انهياٍر يف سنوات ثماني قبل أخاه فقَد
التي جاشريبروم، قمة تسلَّق أنه كما بُخطورتها. املعروفة بربت نانكا ة قمَّ صعود أثناء
قدرات أقىصحدوِد إىل الوصول عىل عازًما وكان أكسجني. دون من مرتًا، ٨٠٦٨ ارتفاعها

يَِصل. لم أو إفرست قمة أعىل بَلغ سواءٌ البرشي، الجسم
صباح من مبكِّر وقٍت يف مرتًا ٧٩٨٥ ارتفاع عىل معسكر من وهابلِر هو انطلق
إىل اضطرَّا فأكثر. أكثَر َ أبطأ ُمهما تقدُّ صار القمة، من اقرتابهما مع مايو. من الثامن
س التنفُّ وكان للغاية. ُمرِهًقا امُلرتاكمة الثلوج يف الخوُض كان إذ الصخرية؛ الحيود تسلُّق
واقَفني البقاء صعوبُة ازدادت آَخر. يشءٍ أيِّ عىل يقَويان بصعوبٍة كانا إنهما حتى ا شاقٍّ
ِليَناال خطوات ِبضع كلَّ الثلوج عىل االنهيار إىل النهاية يف اضطرَّا حتى أقدامهما، عىل
هو يكون قد يتسلَّقانه مرت كل أن يعلمان كانا ًدا. مجدَّ الزحف قبل الراحة من ِقسًطا
كتب بعُد فيما قط. يعودا لن أنهما سيضمُن الذي املرت ُمميت، حدٍّ إىل سيأخذهما الذي
مفعوَله يؤتي بدأ قد األكسجني نقص كان املوت. من خانق خوٌف «اعرتاني قائًال: هابلِر

الفتَّاك.»1
القوائم ثُالثيَّ َمعِدنيٍّا حامًال الرجالن رأى ظهًرا، والثانية الواحدة الساعة بني أخريًا،
ويبكي، يُتمتم هابلِر أخذ القمة. بَلغا قد كانا .١٩٧٥ عام صينيُّون أراٍض احو مسَّ تركه
فيقول ميسنر أما وجنتَيه. عىل د وتتجمَّ لحيته إىل نظَّارته أسفل من تجري ودموعه
س، يتنفَّ أن سوى يفعله ما لديه يُكن لم أخريًا إذ ساقاه؛ تَدلَّت وقد فحسب، جلس إنه
الضباب فوق طافية الهثة ُمختنقة وحيدة رئٍة سوى «لسُت ساعتَها: شعوره عن ويقول

والِقمم.»2
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واملخ الجسد من الرغم عىل ل، التحمُّ عىل فائًقا بُرهانًا وهابلِر ميسنر إنجاز كان
أُجِريَت التي الفسيولوجية التجاِرَب أن بيَد األكسجني. نقص من يرصخان كانا اللذَين
مفارقة. عن كشَفت عالية ارتفاعاٍت عىل رياضاٍت يُمارسون أشخاص عىل الوقت ذلك منذ
عىل مرتفع. علوٍّ يف أكربَ برسعٍة اإلنهاك درجة إىل يَِصلون الناس أن املعروف من
عىل امُلتأقلمني البدنية باللياقة امُلتمتعني للمتسلِّقني الهوائيُّ األداء يرتاجع املثال، سبيل
التفسري البحر. سطح بمستوى مقارنًة مرت ٥٣٠٠ ارتفاع عىل الثُّلث نحو إىل االرتفاعات
يف الجسم أنحاء إىل األكسجني من كاٍف قدٍر حمُل يُمكنها ال ِدماءنا أن هو لذلك التقليدي
النشاط. ُمواَصلة عىل نَْقوى وال ُمنَهكة، عضالتنا تَصري وبذلك األكسجني. امُلنخفضة البيئة
ارتفاع عند القمة، ُقْرب أنه إفرست ة لقمَّ ُمتسلقني عىل ٢٠٠٩ عام أُجريت دراسة يف
أرباع ثالثة يَْعدو ال فصار انخفض دمائهم يف األكسجني محتوى أن ُوجد مرت، ٨٤٠٠
ذلك، من أعىل الجبل كان فلو مربًَّرا؛ وهابلِر ميسنر خوف كان الطبيعية.3 املستويات
االرتفاعات كل يف أُخذت التي الدم عيِّنات يف أنه امُلفاجئ لكنَّ األرجح. عىل نَجيا كانا ما
األكسجني محتوى كان بالدُّوار، املرءُ عنده يُصاب الذي مرت ٧١٠٠ ارتفاع وحتى األخرى،

البحر.4 سطح مستوى عند ل املسجَّ نفُسه هو املتسلِّقني دماء يف
لضعف املربِّر تكون أن الدم يف األكسجني ِنَسب يف للتغريات يمكن ال أخرى، بعبارٍة
الدراسة مؤلِّف يُشري املربِّر؟ ما إذن مرت. ٧١٠٠ من األدنى االرتفاعات يف املتسلِّقني أداء
دانيل الجامعية، لندن كلية يف القاسية والبيئات والفضاء امُلرتَفعات طب مركز وُمديُر
تلك يف كفاءًة أقلَّ األنسجة يف األكسجني ق تدفُّ يكون أن املحتمل من أنه إىل مارتن،
من أقلُّ كمياٌت تَِصل هي، كما تظلُّ الدِم يف األكسجني مستويات أن رغم لذلك الظروف.5
وجود احتمال إىل غريبة أخرى نتائُج تُشري لكن إليه. تحتاج التي الخاليا إىل األكسجني

آَخر. مربِّر
عضالتهم، من األكسجني لنفاد امُلرتَفعات يف ا حقٍّ املتسلِّقني يعرتي التعب كان إذا
لحمل محاولة يف ممِكنة بأقىصرسعة الدم قلوبهم ستضخُّ التعب، يحلُّ حني أنه ع فاملتوقَّ
شديدة معدَّالت مالحظُة أيًضا ع املتوقَّ من الجسم. أنحاء إىل األكسجني من كميٍة أقىص
يحدث حني ترتاكم التي ة السامَّ الفَضالت من وهو الدم؛ يف الالكتيك حمض من االرتفاع
هذه من أيٍّا العلماء يلَحِظ ولم تواَلت الدراساِت أن بيَد الجسم. يف لألكسجني نقٌص
ذلك ومع نسبيٍّا، خفيف نشاط بعد مرتفع علوٍّ عىل التعُب يعرتيهم فالناس األمور.6

87



شفاء

الواقع يف أعىل، ارتفاعاٍت إىل تسلُّقهم ومع االحتياطية. القدرة من بوفرٍة قلوبهم تحتفُظ
اإلنهاك.7 حدِّ إىل يَِصلون حني دمائهم يف الالكتيك حمض مستوى «يهبط»

دمائنا يف األكسجني مستويات بقاء مع حتى بصعوبة ونتمرَّن ة بمشقَّ س نتنفَّ إننا
القلب. أو العضالت أو باملخ تلٍف أو لتوتُّر أثر دون من عليه، هي ما عىل

نتباطأ؟ يجعلنا الذي اليشء هو ما إذن

التاسعة يف لندنيٌّ شابٌّ باق السِّ َحْلبَة دخل ،٢٠١٢ عام أغسطس من عَرش الثاني يف
حياته؛ يف سباق أكربُ بأنه القول يُمكن ما أجل من فرح، محمد يُْدعى عمره من والعرشين
البداية، خطِّ من اقرتابه مع لندن. يف األوملبية األلعاب دورة يف مرت آالف الخمسة نهائي
السابق األسبوع يف كانت والتصفيق. بالوقوف امُلتهلِّلة األرض صاحبُة الجماهري حيَّته
إذ مرت. ١٠٠٠٠ سباق يف الذَّهبية بامليدالية فاز حني التاريخ يدخل وهو فرح رأْت قد
إثيوبيا األفريقيتان الدولتان عليه تُسيطر الذي الحدث يف بريطاني أوليمبي فوز أوَل كان

الَكرَّة. يُعيد أن منه تُريد الجماهري كانت واآلن وكينيا.
فقد مختلفة. كانت املسألة هذه فإن السباق، ذلك يف قويٍّا ُمنافًسا كان أنه مع ولكن
أن كما أسبوع. منذ فاز حني أصابه الذي البدني اإلجهاد من يتعاىف يزال ال فرح كان
الحادي املركز يف كان فقد بكثري. أعظَم يًا تحدِّ له يُشكِّل كان مرت اآلالف الخمسة سباق
أرسِع من سبعٌة جانبه إىل يصطفُّ وكان العام، ذلك العالم ائي عدَّ أرسِع قائمِة يف عَرش
جيربيميسكيل، ديجني اإلثيوبي، األسطورة اإلطالق، عىل األرسُع بينهم ومن الرياضيِّني،

يفوز. أن ًحا مرجَّ كان الذي
يف ظلَّ وقد بطيئة. بدايًة ة لفَّ ونصف عْرشة االثنتَي سباُق بدأ فرح، حظ لحسِن
يف جيربيميسكيل وراء الثاني املركز يف صار ثم السباق، من األكرب الجزء َطوال رة املؤخِّ
راحوا الذين اآلالف وسَط املدرَّجات، يف وكان السباق. وترية تَساُرِع مع األخري الكيلومرت
وعىل توءَمني يف ُحبْىل كانت التي تانيا، وزوجته، زوجته ابنة الربيطانية، باألعالم يُلوحون

الوالدة. وشك
خطوته اتَّسَعت األخرية، ة اللفَّ جرس قرع مع ثم املقدمة، يف ليُصبح فرح ثابََر
بيضاء ُصْدرٍة يف بسالسٍة يتحرَّك النحيف جسُده وراح ائني، العدَّ جماعة عن بعيًدا ومرق
امُلنعَطف ُقْرب ثم عنقه. حول تتقافز ذهبية سلسلٌة أخذت فيما أزرق، قصرٍي ورسواٍل
ح املرشَّ أن يبدو كان أصفر. يف األخرض بِزيِّه برسعة ُمقرتبًا جيربيميسكيل، جاء األخري
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فرح. أْزِر من شدَّ قد الجمهور صخب أن يبدو لكن محالة، ال السباَق سيتصدَّر للفوز
خطَّ وعَرب جيربيميسكيل، عن ما بطريقٍة وابتعد ذراعاه، وانتفخ أسنانه عن كشف فقد

تصديق. وعدِم بدهشة امتزجت بهجٌة وجَهه اعتَلت وقد النهاية
ثانية ٥٢٫٩٤ يف األخرية تَه لفَّ وقطَع دقائق، أربع يف األخري امليل جرى قد فرح كان
طويلة مسافاٍت اءَ عدَّ كان (الذي كرام ستيف يس، بي البي معلَِّق املشاعُر غلبَت وقد فقط.
أن «سبق» هل أشعر. عما بصدٍق تُعربِّ أن للكلمات يمكن «ال ُمتحمًسا: قال إذ سابًقا).
بعد. ُولِدا قد يكونا لم اللذَين لتوءَميه الذهبيتني امليداليتنَي فرح أهدى كهذا؟»8 شيئًا رأيتم
والبلُد أرستي ابتهَجت وقد الوالدة. وشك عىل نفيس وأنا منزيل، يف السباق أشاهد كنُت
قبل؛ من األوملبياد يف طويلة مسافات سباق بذهبيِة بريطانيا تَُفز فلم فرح. بإنجاِز بأرسه
ُمشجًعا. الجمهور «كان الحًقا: قال وقد قوميٍّا. بطًال فرح أصبح اثنَتان. لدينا صار قد وها
بالتأكيد استخدم قد فرح أن يبدو الحد.»9 لذلك تي همَّ سأشحذ كنت أنني أعتقد ال لوالهم،
امليدالية. بتلك لنا ليفوَز عزيمٍة من لديه ما وكل عضلية، ليفة وكل طاقته من ذرَّة كلَّ

النهاية خطَّ فرح بها بَلغ التي امُلثرية الرسعُة أدهَشتني ما بقْدِر أدهَشني ما كان لذا
ُمنَهًكا، األرض عىل يسقط أن من فبدًال مبارشًة. النهاية خطَّ عَرب أن «بعد» فعَله ما هو
مرًة واقًفا هبَّ ثم بالنشاط. امُلفَعمة امَلعدة تماريِن من بمجموعة الجماهري أمام يختاُل بدأ
عىل رأسه فوق ِذراَعيه ثَنى وقد امُلنتظرين، رين امُلصوِّ ناحية املسار حول وركض أخرى

.M حرف شعاره، شكل
ببذِل الفوز ويكون قياسية؛ أرقاٌم تتحطَّم الُقوى. ألعاب يف كثريًا نراها ظاهرٌة إنها
أقىص لبلوِغ لديهم ما كلَّ يحشدون الرياضيني أن يبدو السباق. نهاية يف جبَّار مجهوٍد
الطاقة من لديهم يكوَن حتى النهاية، خطَّ يَعُربوا إن ما ولكنهم أجسادهم، ُوسِع يف ما
بالنرص. ابتهاًجا متوثِّبني امِلضمار حول كاملًة دورًة يقطعون يجعلهم ما العضلية والقوة
عىل أننا نشعر حني ملاذا إفرست. قمة متسلِّقو أثاره الذي لذلك ُمشابًها سؤاًال يُثري وهذا

الطاقة؟ من كبريًا مخزونًا لدينا نجد االنهيار، وشِك

أفريقيا، بجنوب تاون كيب جامعة يف الرياضة فسيولوجيا اختصايصُّ نوكس، تيم ليس
السائدة، االعتقاداِت تفنيَد دأبه من إنَّ الواقع، يف للسلطات. يخَضعون الذين الرجال من

رياضيِّني. حياة يُنِقذ أيًضا لكنه أعداءً يصنُع وأحيانًا
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تفيشِّ عن كشَفت دراساٍت أجرى املثال، سبيل عىل العرشين، القرن ثمانينيَّات يف
نتائُجه ُقوِبَلت وقد أفريقيا.10 جنوب يف الرجبي العبي بني الرقبة يف ُمفِجعة إصابات
ذلك بعد القواعد. يف تغيري إىل املطاف نهاية يف أدَّت لكنها حينَذاك، برضاوٍة باإلنكار
ليس السبب أن إىل انتهى وقد املاراثون. ائي عدَّ من العديد انهيار أسباب عن استقىص
يف يُِرسفون كانوا فقد العكس؛ وإنما يظنُّون، الجميُع كان كما للسوائل، الجسم فقداَن
لرت نحو تجرُّع برضورة ائني للعدَّ الرسميُّ التوجيه كان نوكس، قول حدِّ عىل رشِبها.

م. بالتسمُّ إصابتِهم إىل يؤدي ساعة كلَّ ونصف
النتائَج الرياضية، املرشوبات صناعة لنفوذ الخاضعون األمريكيُّون، الخرباء رَفض
بوسطن ماراثون يف امُلشاركني من ٪١٣ أُصيب حتى التوجيه يتغري ولم إليها. ل توصَّ التي
مع ِصدامي من «تعلَّمُت نوكس: قال جرَّائه. من أحُدهم ومات باملاء، م التسمُّ من ٢٠٠٢
الطب ِعلم أنَّ سنويٍّا الدوالرات ملياراِت تُِدرُّ التي األمريكية الرياضيَّة املرشوبات صناعِة
نفع «أعظم لتقديم استخدامه سهولة بنفس ِتجاريَّة أغراض لخدمة تطويُعه املمكِن من

للبرشية».»11
أكثِر أحِد انتقاِد يف أيًضا سنواٍت أمىض قد نوكس أنَّ إذن املستغَرب من ليس ربما
بظاهرِة ا ُمهتمٍّ كان فقد رياضيٍّا؛ نفسه نوكس كان وإذ ُرسوًخا. الفسيولوجيا افرتاضاِت
أما السبب. نفهَم أن ونُحاول التمرين أثناء التعُب ينتابُنا ما «دائًما يل: قال فقد اإلجهاد.

إياه.»12 نَّا لُقِّ الذي السبَب يكن لم أنه رسيًعا أدركُت فقد أنا
حدوِدها إىل أجسادهم تصُل حني التعُب يعرتيهم الرياضيِّني أن السائد االعتقاُد كان
لرتاُكم نتيجًة ر تترضَّ حني أو العضالت، من الغذاء أو األكسجني ينَفُد حني الطبيعية؛
فيُجِربنا واإلجهاد، األلم إىل بَدوره هذا يؤدِّي الالكتيك. حمض مثل ة السامَّ الثانوية النواتج

نتعاىف. أن إىل التمرين عن التوقف عىل
الحائُز الفسيولوجيا عالم اقرتَحها منذ للتشكيك األساسية النظرية هذه تتعرَّض لم
تكن لم اختباَرها نوكس حاَول حني لكن .١٩٢٣ عام يف هيل، أرشيبالد نوبل، جائزة عىل
حدٍّ أقىص إىل الرياضيون تمرَّن إذا أنه تفرتض هيل نظرية كانت أوًال: منطقية. نتائُجه
األكسجني؛ مستوى يف ثباٌت يحدث اإلرهاق بسبب التوقُّف من وجيزة مدَّة قبل فإنه لهم،
التي األنسجة إىل األكسجني لتوصيل كافية برسعٍة الدَم يضخَّ أن يستطيع ال القلب ألن
شاهقة. ارتفاعاٍت عىل أُجِريَت التي التجاِرب حالة يف كما يحدث، لم ذلك لكن إليه. تحتاج
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يكن لم التحاليل. لهم أجَرينا حني الرياضيِّني من نَِفد األكسجني أن نجد «لم يقول: إذ
هذا.» نرى أن بُوسِعنا

داخل الطاقة مصادر مستوياِت تدنِّي رغَم أنه أخرى دراساٌت أثبتَت ذاِته الوقت يف
كذلك أبًدا. تنَفُد ال فإنها األدينوزين)، فوسفاِت وثالثيُّ والدُّهون (الجليكوجني العضالت
درَّاجات ركوَب الدراجات راكبي بعض من طَلب بأْن العضالت، استخدام نوكس دَرس
يستخدمون الرياضيِّني بأنَّ تقول هيل نظريُة كانت بسيقانهم. أسالٍك توصيِل مع تمارين
ال حتى العَضليَّة األلياف من واملزيد املزيَد فيستعملون يُنَهكون، حني املتاحة املوارد كلَّ
اقرتاِب مع العكس. اكتشَف نوكس أن إال االنهيار. مرحلة إىل أخريًا فيَِصلون يشء، ى يتبقَّ
التي املرحلة يف العمل.13 عن تتوقَّف العضلية األلياُف كانت اإلنهاك، من الدرَّاجات راكبي
أنشطوا قد يكونوا لم االستمرار، من منَعهم بالٍغ بتعٍب فيها شَعروا إنهم املتطوِّعون قال

التمرين، عن التوقُّف عىل اإلرهاُق أجربَهم لقد امُلتاحة. العضلية أليافهم من ٪٥٠ من أكثَر
يُستخَدم. أن انتظاِر يف العضالت من كبري فائٌض لديهم كان لكن

العضالت بلوِغ عن يَنتج اإلنهاك بأن القائلَة القديمة، الفكرة بأنَّ نوكس أقنَع هذا كلُّ
آالن وزميله هو افرتَض ذلك، من بدًال صحيحة. تكون أن يُمكن ال طاقتها، يف ما ألقىص
يوجد أنه الواضح من مركزيٍّا. املخُّ يفرُضه باإلعياء الشعور أن جيبسون كلري سانت
ال املخَّ أن جيبسون كلري وسانت نوكس افرتض لكن إنجاُزه. للجسم يمكن ملا بدني حدٌّ
يجعَلنا بأن الحد، هذا بُلوغ قبل من ف يترصَّ وإنما املتَعبة، للعضالت مبارشًة يستجيُب
بعبارٍة ثانويَّة. تلف آثار أي وقوع قبل التمرين عن التوقف عىل ويُجربنا بالتعب نشعر
للحيلولة املخُّ يخرتعه «شعور»، أو «إحساس» وإنما بَدنيٍّا، حَدثًا ليس اإلجهاد أخرى،
املركزي».14 «الحاكم ذلك يفعل الذي الدماغ نظاَم أسَميا وقد كارثي. رضٍر وقوع دون
عالماٍت عىل االعتماد شأن فمن تماًما. منطقيٌّ النظام ذلك رية، تطوُّ نظٍر وجهِة من
يف خطرية بدرجٍة االنهيار من قريبنَي يجعَلنا أن اإلجهاد من إلنذارنا عضالتنا يف للرضر
هامًشا فيضمُن ُمسبًقا الجسماني النشاط عن التوقُّف أما أنفَسنا. فيها نُجهد مرة كل
ويقول باإلنهاك. الشعور بعد حتى العمل مواصلَة باستطاعتنا أن عىل ويدلُّ للخطأ، آمنًا
الطاقة إىل تحتاج ما دائًما ألنك البرش؛ بها ر تطوَّ التي الطريقة هي هذه أن «نرى نوكس:
حيواٍن من الفرار إىل فجأًة نحتاج قد املثال، سبيل فعىل أخرى.» أشياءَ لتفعَل بعُد فيما
الديار.» إىل بالطعام العودِة إىل نضطرُّ ما دائًما كنا الصيد عىل نعيش كنا «وحني . ضارٍّ
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طاقٌة لديه ظلَّ الثانية، بالذهبية للفوز اإلنهاك درجة إىل ركض فرح أن رغم السبب، لهذا
النهاية. خطَّ ُعبوره فوَر والركض البطن تمارين ألداء باقية

يُالحظ املركزيُّ فالحاكم العالية. االرتفاعات يف أوضَح يكون التأثري أن نوكس يرى
الظروف تلك يف الجسدي النشاط أن مقرًِّرا حساباِته ويُجري الهواء يف األكسجني انخفاَض
نشعر يجعلنا فإنه النشاط، عىل تماًما وقادرة ُمنتعشًة تكون عضالتنا أن رغم آمن. غريُ
إىل ذلك من بدًال مواردنا ه ويوجِّ السري، عىل نَْقوى بالكاد إننا حتى اإلنهاك، غاية يف أننا
البيئات يف أيًضا يحدث نفُسه اليشءُ كاٍف. أكسجني عىل املخ حصوِل لضماِن س، التنفُّ
عضالتنا ألنَّ ليس الحار الطقس يف بالكسل فنشعر للخطر. فيها نتعرَّض قد التي األخرى
ارتفاًعا حرارتنا درجِة الرتفاِع بًا تحسُّ نشاطنا من يحدُّ املركزيَّ الحاكم ألنَّ ولكن كلَّت،
حتى بالتعب الشعور عىل املناعة جهاز من إشاراٌت تبعث باملرض، نُصاب وحني ُمفِرًطا.

العدوى. ملقاومة طاقاتنا ر ونُوفِّ للراحة نخلد
َعْقد، من يقُرب ما منذ املركزي الحاكم عن نظريتَه مرة ألوِل نوكس وَضع حني
ما هو يكون قد — العضالت أو الرئتني أو القلب وليس — املخ بأن القائلة الفكرة كانت
حاليٍّا قائًما الجدُل يزال ال واليوم سخيفة. فكرًة تبدو البدني األداء حدوَد النهاية يف يُحدِّد
يكون «قد نوكس أن رغم إنه إفرست، باحث مارتن، يقول املثال سبيل عىل أفكاِره، حوَل
نتعب يجعلُنا األكسجني، نقص وليس املركزي، الحاكم أن من إليه ذهب فيما تماًما» ا ُمحقٍّ

دليل».15 بأيِّ مدعومة «غري االفرتاضيَّة فهذه العالية، االرتفاعات يف ا جدٍّ رسيًعا
النفس علماء فإن الحذَر، عليهم يَغِلب الرِّياضة فسيولوجيا علماء أن رغم لكن
تعمل املثال، سبيل عىل باإلجهاد. اإلصابة يف ا هامٍّ دوًرا يلعب املخَّ بأن اقتناًعا يزدادون
خالل من والكافيني، واملودافينيل األمفيتامينات ِغرار عىل طة، املنشِّ العقاقري من العديُد
العلماءُ ز حفَّ أيًضا نفِسها.16 العضالت عىل وليس املركزي، العصبي الجهاز عىل التأثري
يشعرون وجعِلهم الدراجات لراكبي الُقصوى القدرات لتعزيز كهربائي بتيَّاٍر مبارشًة املخَّ
إثبات يف للمخ الضوئي التصوير دراسات تُساعد أن يأُمل إنه نوكس يقول أقل.17 بتعٍب

مباًرشا. إثباتًا املركزي الحاكم وجود
كان إذا ما هو باإلجهاد الشعور يف املخ تحكُّم فكرة بشأن ني يُحريِّ ما أكثر لكنَّ

املركزي؟ الحاكم يف التحكَم فعليٍّا نستطيع هل للوعي. دوٍر أيُّ يوجد
من كبري عدٌد أثبَت فقد األحيان. بعض يف نستطيع أننا عىل ُمتزايدة أدلٌة توجد
املرحلة فتعدل باإلجهاد، إحساسنا من تُغريِّ أن النفسية العوامل بإمكان أنه الدراسات
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مالية مكافأٍة وجوِد (من زنا يُحفِّ بما مثًال الريايضُّ األداء يتأثَّر بالتعب. فيها نشعر التي
واملسافة نخَرس، أو سنفوز كنَّا إذا وما النارية)، الطلقات صوت وحتى آَخرين ُمناِفسني أو

نَعُدَوها. أن إىل سنحتاُج أننا نعتقد التي
أن ويلز يف أبرييستويث جامعة يف بييدي كريس النفس عالم اكتشف نفِسه الوقت يف
يستطيعون لألداء معزِّز أنه يعتقدون رشابًا أو حبًَّة يُعَطون الذين الدرَّاجات راكبي نُخبة
الفارَق يُحِدث ألن كثرية، حاالٍت يف يكفي، ما وهو — املتوسط يف ٪٢-٣ بنسبة اإلرساَع18
يَزيد البالسيبو أن إىل يرجع هذا أن بييدي يقرتح الثاني. واملركز ذهبية بميداليٍة الفوز بني
ويقول: املوارد. من املزيد بتحرير املركزيُّ الحاكم فيقنَُع أنفسهم، يف وثقِتهم تفاؤلهم من
حبة تناول يُزيل أيًضا.»19 حدوًدا لك يضع لكنه استثنائيًة أشياءَ يفعل أن املخُّ «يستطيع
بينديتي فابريزيو الوهمية العالجات خبري أنفِسنا. عىل نَفِرُضها التي القيوَد تلك بالسيبو
الدواء «إن قائًال: اإلجهاد حول دراسًة يختتُم إذ نوكس؛ بأفكار املعَجبني من أيًضا هو

َمكابَحه.»20 يكبت بأن املركزي الحاكم إىل تُوِعز إشارٍة بمثابِة يعمل قد الوهميَّ
األكسجني، ِر وتوفُّ الحرارة، درجة من الجسدية ات املتغريِّ إىل باإلضافة فإنه لذا
ودرجة بالثقة شعورنا درجة ِمثل نفسيًة ُمتغرياٍت املخُّ يضمُّ الجهد، ومستوى واللياقة
حياَل َقِلقني كنا إذا لنا. رسعٍة أقىص ليُحدِّد بالتعب الشعوَر يستخدم ثم املهمة. رضورة
إذا أما أكرب. ببُطءٍ نركُض فإننا نقطَعها، أن علينا التي املسافة بشأن مرتدِّدين أو لياقتنا،
الحاكم فإن موت، أو حياٍة موقَف نُواجه كنا أو بصددها، نحن التي املهمة من واثقني كنا

قبضتَه. ويُْرخي الُحسبان يف هذا يضع املركزيَّ
قوًة تتطلب أعمال إنجاِز عىل قادرين الطوارئ حاالت يف الناُس يكون السبب لهذا
مستوى يتغريُ املوقف، تغريَّ وإذا ُمستحيلًة. العادية الظروِف يف يجدونها ل تحمُّ وقوَة بَدنية
النهاية. خطَّ نرى حني الطاقة من دفعٌة تأتينا السباق ساعَة فإننا أيًضا. بالتعب شعوِرنا

الخطر. يزوَل أن بمجرِد باإلنهاك نشعر ُمهدَّدين، نكون وحني
حني مًعا جميًعا تعاَونوا قد الجمهور ودعُم وثقتُه فرح حماُس يكون أن الوارد من
بأداءٍ السماح عىل لديه املركزيَّ الحاكَم حَمل مما مرت؛ آالف الخمسة لسباق يستعدُّ كان
النجاح عىل الشديد وهابلِر ميسنر َعْزم أن يبدو وبامِلثل ُمنافسيه. عىل التفوَق ومنَحه أمثَل
ال ليُسجِّ للجسد، الطبيعية الحدود أقىص من خطرية بدرجٍة االقرتاب إىل بهما أدَّى قد

بحياتهما. يوِدَي أن كاد قياسيٍّا ارتفاًعا

93



شفاء

عن عبارة وهو امُلتقطع، التدريب نجاح سبَب املركزي الحاكم وجوُد يفرسِّ قد
ال نوكس، رأي وبحسب راحة. أوقاُت تتخلَّلها مكثَّفٍة تماريَن يف قصرية مُلدٍد االنطالق
أداء، من ُوسِعنا يف ما أقىص حدود بلوغ عىل يحفزنا الذي امُلنتظم، الرسيع الَعْدو يزيد
أنه املركزي الحاكَم يُعلِّم فهو كذلك. املخ تدريَب يُعيد وإنما فحسب، البدنية لياقتنا من
عىل نضغَط أن اآلمن من فإنه ثَم ومن الدرجة؛ هذه إىل أنفِسنا عىل الضغط من رضر ال

القادمة. املرة يف قليًال أكثَر أنفسنا
يف املخ إفراط درجة نعلم أن مجرَُّد بالتحرُّر نشعر يجعلنا ا ممَّ يكون قد لكنه
تصديق إىل بحاجة ولسنا به، نشعر ما تصديق إىل بحاجة «لسنا نوكس: يقول الحماية.
أفضل.» نؤدَِّي أن بُوسعنا ويظلُّ االستمرار، يُمكننا بالتعب، شعرنا مهما نا. مخُّ يقوله ما

فيما الزرقاَوين بعينَيها نحوي تحدِّق وهي واقعية، بكلِّ يل تَحكي ميلر سامانثا راحت
وأشعر ُمنَهكة، كنت فقد حيًة. بالدفن أشبَه األمُر «كان قائلًة: فالفل، شطريَة تمَضُغ راحت
لم الشفاء. من يقنٍي بال الوقت طوال باإلنفلونزا ُمصابة كأنني املفاصل. يف مربِّحة بآالٍم

ُمحاَرصة.» بأني أشعر كنت يشء. أيِّ فعِل عىل قادرًة أُكن
كانت سنة. ٤٦ البالغة عمرها سنوات من وأصغَر نشيطًة تبدو سامانثا فإن اآلن أما
ذات وَقَلنُسوٍة الخمسينيَّات، من ُمستوحاة وردية نقوش ذاِت زهرية ثياٍب يف ُمهنَدمة
َقَرنفل بزهرة ومثبَّتًا جميل بشكٍل ا ُملتفٍّ األشقر شعرها وكان زاٍه؛ شفاه وأحمر زغب،
وقد لندن، يف الرَّاقي سرتيت آبر شارع يف تركي مطعٍم يف الغداء لتناُوِل تقابَْلنا بيضاء.
تُصدق أن الصعب من الذكاء. َة وحادَّ ومِرحًة بالطاقة ُمفَعمًة الحديَث تباُدلنا أثناء بَدت

مريعة. تجِربٍة من للعودة تُكافح سنوات عدة لتَوِّها أمَضت قد كانت أنها
الفنون وتُدرِّس لندن، يف هامبستيد، يف تعيش سامانثا كانت التسعينيَّات أواخر يف
األطفال مع التعامل تجد كانت والتمويل». املوظَّفني يف «نقص لديها ثانوية مدرسٍة يف
أيًضا بعد.» يشءٌ يَقهرهم فلم الشباب. «عناد لديهم زال ما األطفال إن تقول إذ ُمجِهًدا.
االجتماعية حياتها وكانت وبالسباحة، بالدرَّاجة الجبال بصعود ُموَلعًة سامانثا كانت
تسعى دائًما وكانت مسئوليتَه. ل تتحمَّ كانت إنجازه، من بد ال يشءٌ يطرأ كان حني حافلة.

للكمال.
تأخذ أن يف تُفكِّر لم بالُغدد.» يتعلق فريويس داءٌ «أصابني تقول: املرض. أصابها ثم
وكانت الحرارة. درجة يف شديد ارتفاٍع من أُعاني وأنا أذهب كنت «لذا عملها. من إجازًة
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كانت فقد املرض، من تعاَفت أنها من الرغم عىل ما.» يشءٌ فيها تغريَّ التي املرحلَة هي تلك
الظَّهر، يف لِجراحة خضَعت سنوات بضع وبعد الوقت. طواَل بنُعاس بعُد فيما تشعر
وتقول: واألمعاء. املعدة يف التهاب إىل أدَّت بعدوى أُصيبَت املستشفى يف وجودها وأثناء

الجوانب.» جميع من للهجوم يتعرَّض جسدي كان مريًعا. األمر «كان
عىل حتى قادرة غريَ بِقيَت لكنها واألمعاء، املعدة التهاب ومن الِجراحة من تعاَفْت
حساسيٌة لديها وصار دائم، بألٍم وتشعر تنام، ال لكن ُمنَهكًة كانت الِفراش. من النهوض
صديقها كان لذا السفيل؛ للطابق النزول تستطيع تُكن لم والضوء. الصوت من ُمفِرطة
عىل مغلوبة بأنها شعوٌر ساَوَرها العمل. إىل يذهب حني الفراش بجانب فاكهًة لها يرتك
فتَْح وال الراديو إىل االستماَع وال ُمنتصبًة الجلوَس تستطيع تُكن فلم الُقوى؛ وخائرُة أمرها
كريسٍّ عىل قعيدًة كانت لو إنها لنفسها وتقول حالها ل تتأمَّ كانت أنها (تتذكر منزلها باِب
إىل للوصول الطاقة ستمتلُك األقل عىل كانت تماًما، ساَقيها استخداَم َعِدَمت وقد ُمتحرك،

منزلها). باب
ظلَّت هكذا أكثر. تسوء أعراضها كانت ِتها، همَّ استنهاَض حاوَلت كلما وكانت
عىل كبرية صورٍة يف وتُحدق الحجرة، يف تفصيلة كلَّ تحفظ شهور، طيلة ُمستلقيًة
يف أفكِّر «كنُت بنفسها. هي رسَمته قد كانت شاير أوكسفورد من طبيعي منظر الحائط،
أيَّ أفعل أن يُمكنني كيف وأتساءل، اللوحة. تلك رسمُت أنني أصدق ال إنني قائلة نفيس

األساس؟» من أخرى مرًة يشء
يفهموا لم وأُرستَها أصدقاءها أن شعَرت فقد لها، ُمسانًدا كان صديقها أنَّ رغم
تُدرك فكانت الوقت.» طواَل ُمتَعب أيًضا «أنا شاكلة: عىل أشياءَ يقولون كانوا إذ األمر.
مؤلِمًة كانت التي اللحظات من التَّماُرض. تختار ما بطريقٍة كانت أنها يعتقدون أنهم
من تتعاَيف.» أن بد ال أنَِّك أعتقد ُمضِجًرا، األمر صار «لقد أبوها: لها قال حني األلم أشدَّ
أن منهما طلبت التوءم. وأختها صديقها إىل سامانثا لجأْت الشفاء، يف أمل أو حياة دون

االنتحار. عىل يُساعداها

يبذل إذ الطِّب. يف للجدل إثارًة الحاالت أكثر من إس) إف (يس امُلزمن اإلجهاد متالزمة
لها كان إذا ما حتى أو تعريفها أو اسمها عىل لالتفاق واملرىضجهدهم واألطباء الباحثون
للتجاِرب ٢٠٠٥ عام أُجرَي تحليٌل أفاد فقد سيِّئة. املرض َسري عات توقُّ لكن ال. أو وجوٌد

21.٪٥ عن تَزيد ال الشفاء نسبة بأن سنوات خمس بَلَغت ُمدًدا املرىض تابَعت التي
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التي الغامضة األوبئة من سلسلة بعد العرشين القرن يف الحالة إىل األطباءُ انتبَه
حالتان وَقَعت تفسري. لهما ليس وإجهاد بوهٍن الناس من هائلة أعداٌد فيها أُصيبَت
يف لندن يف فري رويال مستشفى يف الوباء هذا تفيشِّ من خاصة بصفٍة غريبتان
العرشين، القرن ثمانينيَّات يف نيفادا، بوالية تاهو، بُحرية ويف العرشين، القرن خمسينيَّات
مصنوعة ُدْمية اسم هو آن» («راجيدي آن» راجيدي «متالزمة باسم املرض نُِعت حيث
أيًضا. السكان عموم يف ُ تطرأ فرديًة حاالٍت يَرون األطباء بدأ ثم الهيئة). رثَّة القماش من
العضالت بألم املصحوب الدماغ اعتالل باسِم أيًضا امُلزمن اإلجهاد ُمتالزمة تُعَرف
أو ُمثبَت سبٌب يوجد ال الحالة). نفس أنهما عىل ُمتفقني الكلُّ يكن لم (وإن إي) (إم
من أكثر أو أشُهر ستة بأنها الحالة تُعرَّف لكن عليها،22 ُمتفق تشخيصية اختباراٌت
أعراٌض وتُصاحبها الراحة. مع ن يتحسَّ وال الحياة مسريَة يُعرقل الذي املستمر اإلجهاد
الليمفاوية، الُغدد يف وضعٌف الحلق، والتهاُب الرتكيز، أو الذاكرة ضعُف منها أخرى
يظلُّ سامانثا، حالة مثل الشديدة، الحاالت ويف والعضالت. املفاصل يف وألم وصداع،

طويلة. أوقاتًا الِفراش طريحي املرىض
ُمتالزمة تبدو عديدة، حاالٍت ويف اإلنفلونزا، أعراض مع كبريًا األعراضتشابًها تتشابه
إنفلونزا). تُكن لم (وإن ية الُغدِّ ى الحمَّ مثل فريوسية َعْدوى عن ناتجًة امُلزمن اإلجهاد
امُلصابني البالغني من اإلجهاد. يبقى لكن الفريوسية، العدوى من يتخلَّص الجسم أن يبدو

أشُهر.23 ستة بعد امُلزمن اإلجهاد ُمتالزمة من ٪١٢ حواَيل يُعاني الفريوسية ى بالُحمَّ
نفيس؛ سبٌب لها الحالة أن يُزَعم ما كثريًا فإنه واضحة، بيولوجية آليٌة توجد ال وألنه
جماعية»، «هيسرتيا بأنها العرشين القرن سبعينيَّات يف النفسيون األطبَّاء وصَفها فقد
«إنفلونزا اسَم قاٍس ترصٍف يف العرشين القرن ثمانينيَّات يف حافة الصِّ عليها أطَلَقت فيما
تتَّفق لكن العمل. عن ُمتكاِسلني ُمدلَّلني شبابًا كانوا بها امُلصابني بأن إيحاء يف امُلرتَفني»،
موضَع تزال ال ُمسبِّباتها كانت وإن حقيقية، ُمتفردة حالٌة أنها عىل حاليٍّا الطبية السلطات
ُمصابون أنهم باعتبار بالتجاهل يشعرون بها امُلصابني من الكثري زال ما لكن نقاش،

أنفِسهم. تمالَُك عليهم وأنَّ املرض، بوسواِس
باملرض، ُمصابني رياضيِّني رأى أن بعد امُلزمن اإلجهاد بُمتالزمة نوكس اهتماُم ثار
الرياضيِّني من ا جدٍّ الكثري «رأيُت يقول: إذ النمطي. القاَلَب هذا يُالئم ال ذلك أن وأدرك
قادرين غريَ يزالون وال يشء، كل يخَرسون وكانوا الركض، يُريدون كانوا الذين امُلحِرتفني

َمْرىض.» يكونوا أن يريدونه يشء آِخُر كان الركض. عىل
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الحاكم إعدادات يف ٌ خطأ «يحدث املخ. يف يكُمن الحالة هذه رسَّ أن يعتقد وهو
وجود فكرة عن الجارية األبحاث أغلب بالتعب.» إلحساسنا تقديره يف يُبالغ فهو املركزي.
الرياضيِّني. نخبة لدى غالبًا نفِسها، األداء حدود يف دقيقًة تحوُّالٍت ن تتضمَّ املركزي الحاكم
املبالغة من عادًة يَحمينا الذي اإلجهاد إن بأكمِله؟ النظاُم ذلك تعطَّل إذا يحدث ماذا لكن

ذاته. حد يف سجنًا يُصبح قد أنفسنا عىل الضغط يف
عدة بني تضافًرا األرجح) (عىل أو العمل، يف اإلفراط أو فريوًسا، — امُلسبب كان أيٍّا
البدني النشاط حدوُد تتضاءل امُلزمن اإلجهاد ُمتالزمة يف أنه يرى نوكس فإن — عوامل
نوكس كان إذا األساس. من الحركة عن عاِجزين املرىض معه يصري الذي الحد إىل ة، بشدَّ
يكونوا أن «يُقرِّروا» أن بمقدورهم يكن لم سامانثا أمثاَل امُلصابني أن معناه فهذا ا ُمحقٍّ
أن فرح بمقدور كان أو إفرست، قمة عىل الرقُص ميسنر بمقدور كان ِمثلما نشاًطا أكثَر

لندن. يف بامليدالية فوزه زمن من ثانيًة ٢٠ يقتطع
نفسيَّة. بعوامَل ُمتأثرًة حالتهم تكون أن الوارد من أنه عىل بالفعل يدلُّ هذا لكن
يقتنُع حني أنه امُلزِمن اإلجهاد ُمتالزمة بخصوص الِعلمية االكتشافات أقوى أحُد وبالفعل،
نشاٍط يف االنخراُط يكون أن ويخَشون للعالج، قابلة وغريُ بيولوجية حالتهم بأن امَلْرىض
الصدد: هذا يف نوكس ويقول كبريًا. انخفاًضا ينخفُض شفائهم احتمال فإن مؤذيًا، أمًرا
اإلشارات أن رغم للشفاء.» قابلة غريَ تصبح للشفاء، قابلة غريُ حالٌة أنها اعتَقدوا «إذا
يف املخَّ فإن بالتعب، شعورنا وقت تحديِد يف واضحة أهمية ذاُت الجسم عن الصادرة

امُلسيطر. هو النهاية
والسلوكية املعرفية العالجات استخداُم يُمكن كان إذا ما حول تساؤًال أيًضا هذا يُثري
مع يُفِلح امُلتقطع التمرين كان إذا امُلتطرفة. حدوده عن العودة إىل ببطء املخ لدفِع
من فهل آمنة، امُلتزايدَة الجهد مستوياِت أن املركزي الحاكم تعليم طريق عن الرياضيِّني

امُلزِمن؟ اإلجهاد ُمتالزمِة مرىض مع هذا ينَجح أن املمكن

بيرت يُدعى ص ُمتخصِّ إىل أُحيَلت قد كانت وشقيقتها. صديقها مع اتفاًقا سامانثا عَقَدت
أشهر ستة تمنَحه أن راِجينَي منها طلبَا لندن. يف بارثولوميو سانت مستشفى يف وايت

حياتها. إنهاء عىل يُساعدانها فسوف بعدها، ن تحسُّ بال ظلَّت وإذا فقط.
امُلزِمن. اإلجهاد ُمتالزمة عن ُمشابهة أفكاًرا يستنبُط وايت كان نوكس، عن بعيًدا
البواعث من مجموعًة أنَّ اآلَخر هو يعتقد لكنه املركزي، الحاكم ى مسمَّ يستخدم ال وهو
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تواُزنَه، العصبي الجهاَز وتُفِقد الجسم عىل تُسيطر — والنفسية والبيئية الجينيَّة —
محاولٍة يف الجهد. من آمنًا مستًوى يعتربه ما إىل هائًال هبوًطا يهبَط أن إىل باملخِّ فتُؤدي
التدريجي التدريبي العالج ى يُسمَّ منهًجا له زمالءَ مع وضع التغيري، هذا اتِّجاه لعكس

املتقطِّع. التدريب من ا جدٍّ ف مخفَّ شكل مثل للعمل يهدف الذي تي)، إي (جي
بأمان، ممارستَه املريُض يستطيع النشاط من أدنى حدٍّ وضِع حوَل الفكرة تتمحور
انتكاسة. بحدوث يُجازفوا ال حتى صغريًة، خطوة كلُّ تكون أن بد وال تدريجيٍّا. زيادته ثم
ممارسة عند األصحاءَ بكثري يفوق بإجهاٍد بشعورهم امُلزِمن اإلجهاد ُمتالزمة مرىض يُفيد
التدريجي التدريبي العالج من دورة بعد أنهم وايت أثبَت لكن املستوى. ثابتِة تماريَن
. تتغريَّ لم البدنيَة لياقتهم أن رغم التمارين، من نفِسه الكمِّ بعد بالتعب شعورهم يقلُّ
املرىض مخِّ تدريَب التمريُن هذا يُعيد املتكرِّر، الَعْدو تمريناِت يؤدُّون حني الرياضيِّني مثل

آِمن. النشاط من تاٍل مستًوى كلَّ أن عىل ٍل بتمهُّ
ُمعالجون يعمل حيث تي)، بي (يس السلوكي املعريفَّ العالَج وايت يستخدم كذلك
يستند مرضهم. عن لديهم التي السلبية واالعتقادات األفكار ملقاومة املرىض مع نفسيُّون
يظلُّ فسوف انهيار، إىل جهد أيُّ يؤدَِّي أن من املرىضيخَشون دام ما أنه اكتشاِف إىل هذا
تجِربِة عىل املرىض السلوكيُّ املعريف العالج ع يُشجِّ حديد. من بقبضٍة ُمسيطًرا اإلجهاد
النشاط. من قليٍل قدٍر بذُل امُلناسب من كان إذا ما واختبار للتأقلُم، أخرى وُطرٍق أفكاٍر
أن املمكن من الجهد بعض أن إدراِك عىل ويُساِعَدهم خوفهم، من هذا يُقلِّل أن واملأمول

للتعايف. فرصًة لديهم وأن األحوال، جميع يف آمنًا يكون
املعريف والعالج املتدرِّج التدريبي العالج من مزيًجا سامانثا تُجرِّب أن وايت اقرتح
«بالتأكيد فأجابتها: ن؟» سأتحسَّ «هل قائلًة: النفسيَة معالجتها سألت وقد السلوكي.

صحيًحا. يكون قد أنه سامانثا صدََّقت مرة وألوِل نني.» ستتحسَّ
وكانت ساعة. كلَّ مرًة الِفراش عىل التقلُِّب عىل ُمقتًرصا األول تمرينها من الهدف كان
خمس ملدة ُمنتصبًة تجلَس أن استطاعت حتى طفيفة زيادًة نشاَطها تَزيد أيام بضعة كلَّ
تطهَو، أن تُحاول أن املمكن من كان الفراش، غاَدَرت حني الحًقا، الواحدة. املرة يف دقائق
إىل وتعوَد البصل. تُقطع ثم األريض. الطابَق إىل تنزَل بأن أجزاء. إىل تنقسُم كانت لكنها
انعدام تقبُِّل يف صعوبًة وجَدت فقد ُمبِدعة، شخصيًة كانت وملا وتستلقَي. العلوي الطابق

ساَعدها. حينئٍذ حالتها يف يُسِهم بأنه شعَرت الذي الكمال َي توخِّ أن إال الَعْفوية.
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املزيد فعِل عىل قادرًة أصبحت الشهور مرور ومع بنشاطها، بمذكِّرٍة احتفَظت وقد
دقائق. ثالَث السري ثم الِبناية. حول دقيقتني ملدة «السري متذكِّرًة: تقول فهي األشياء. من
كان أسابيع.» ثالثَة الفراش طريحَة يجعَلني أن املمكن من كان دقائق خمس السري لكن
شعَرت مهما عنه، تقلُّ وال لها املحدَّد النشاط مستوى عىل تَزيد ال بنظام، االلتزاُم عليها

يُرام. ما عىل بأنها
انضباٍط من بد ال «كان تقول: فهي ُقواها. خاَرت النشاط، يف أفَرَطت إذا كانت
املبالغَة وتُحاول القواعَد تخرُق حني كانت البداية.» إىل بي تعود واحدة زلٌَّة كانت بالغ.
لرأيس، قدمي من بسخونٍة أشعر «كنت يَخذلها. جسدها بأن الشعور يف تبدأ الحركة، يف

أسابيع.» طيلة ُمنَهكًة أظل كنُت ثم مت. تسمَّ كأنني
النهاية يف استطاعت لكنها الراسخة، العزيمِة من سنوات خمَس منها األمر استغرق

الطبيعية. الحياة إىل والعودِة اإلجهاد، من للخروج طريقها تشقَّ أن

النتائُج بيَّنَت فقد وحدها.24 تكن لم سامانثا بأنَّ صغرية رسيرية تجاِرَب عدُة أفادت
من بدًال لكن ُمفيَدين. عالَجني كانا املتدرِّج التدريبي والعالج السلوكي املعريفَّ العالج أن
بالَقبول تحَظ «لم وايت: يقول للمرىض. املمثِّلة املجموعاُت أبَغَضتها بالنتائج، الرتحيب
هذه كانت وبالخارج.»25 املتحدة اململكة يف تقريبًا للمرىض الخريية الجمعيات كل من
السلوكي املعريف العالج مثل «نفيس» عالٌج يُساعد أن إمكانيِة يف ا جدٍّ ُمتشككًة املجموعات
غايًة كانت املتدرِّج للتدريب الحركية األهداف أن واعتقَدت امُلزِمن، اإلجهاد ُمتالزمِة مرىض
لها يُعَرف ال فة ِرصْ جسديٌة حالٌة امُلزمن اإلجهاد ُمتالزمة بأن جاَدَلت فقد الخطورة. يف
ُمصابًا يكن لم وايت عالَجي من أيٌّ ساَعده شخص أيَّ أن الجيل من فإنه ثَم ومن عالج؛

الحالة. بهذه
يُساعد وهو الوترية. يُدعى منهٍج إىل للمرىض املمثِّلة املجموعاُت دَعت ذلك من بدًال
أال عىل وتُشجعهم الحالة، فرَضتْها التي الجسدية الحدود يف الحياة مع التأقلُِم املرىضعىل
متالزمُة كانت لو تماًما منطقيٍّا سيُصبح ذلك كان اإلنهاك. من بهم يقرتُب يشء أيَّ يفعلوا
اعتقادات لتعزيز يُمكن وايت، نظرياِت حَسب لكن، ا. حقٍّ للشفاء قابلة غريَ امُلزمن اإلجهاد
أن بالتعايف، للمرىض السماح من بدًال عليه هي ما عىل الحالة إبقاء عىل والعمل سلبية

عكسية. بنتائَج يأتَي
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أكِرب مع فتعاَونوا حاسمة. تجربٍة إجراءَ وزمالؤه وايت قرَّر صواب؟ عىل كان الذي َمن
اعتالِل مرىض أجل من «العمل اسم تحمل التي املتحدة، اململكة يف للمرىض خريية جمعية
وقد سنوات. خمَس استغرَقت دراسٍة وإجراءِ لتصميِم العضالت»، بألم املصحوب الدماغ
عىل حَصلت ضابطة مجموعة مجموعات. أربع إىل ُقسموا مريًضا، ٦٤١ الدراسة ت ضمَّ
عقاقريَ إىل باإلضافة النشاط، يف اإلفراط بتجنُّب النُّصح فحسب؛ امُلعتادة الصحية الرعاية
عىل حَصَلت فقد األخرى املجموعاُت أما الحاجة. حَسب واأللم واألَرق كاالكتئاب ألعراض
التدريبي العالج أو السلوكي، املعريف العالج ا إمَّ ذلك جانب وإىل التقليدية، الرعاية هذه
تي). بي إيه أو التكيُّفي، الوترية (عالج عالجية طريقًة أصبح الذي الوترية، أو ج، املتدرِّ
أنَّ إىل لوا وتوصَّ .٢٠١١ عام الطبِّية النسيت» «ذا دورية يف نتائَجهم الباحثون نرش
املجموعة هذه يف املرىض حالة ن تتحسَّ فلم اإلطالق؛ عىل ال فعَّ غريُ التكيُّفيَّ الوترية عالج
املعريف والعالج املتدرِّج التدريبي العالج أما الضابطة.26 املجموعة مرىض حالة عن
أكرب بدرجٍة والعجز التعب درجات من قلَّال إذ ما؛ حدٍّ إىل ُمجِدينَي ِكالهما فكانا السلوكي
مجموعتَي يف املرىض من ٪٢٢ تعاىف ذلك، عىل وعالوًة األُخَرينَي. املجموعتنَي من بكثري
يف فقط ٪٧-٨ بنسبة مقارنًة عام، بعد املتدرِّج التدريبي والعالج املعريف السلوكي العالج
كان وايت نهج أن أثبَت لكنه ساحق، لنجاٍح تسجيًال ذلك يكن لم األُخرينَي. املجموعتنَي

الحالة. من التعايف املمكن من أنه وبنيَّ امُلتاحة، العالجات أفضَل
بغضٍب الدراسُة هذه ُقوِبَلت فقد سيِّئًا، استقباًال الَقت قد السابقة التجاِرُب كانت إذا
ورفَضت وايت. أساليَب تنتقُد التي الخطاباُت النسيت» «ذا دورية عىل انهاَلت فقد عاِرم.
ووصف النتائَج. العضالت» بألم املصحوب الدماغ اعتالل مرىض أجل من «العمل جمعيُة
صفحًة ٤٣ من شكوى يف ِعلمية» وغريُ أخالقية «غريُ بأنها التجِربَة الجامعة أساتذة أحُد
النسيت» «ذا ستسحب «متى ليتساءلوا: الفيسبوك املرىض بعُض استخدم بينما املجلة، إىل

امُلخادعة؟» الدراسَة هذه
فيه قالت وزمالئه، لوايت دعًما افتتاحيٍّا مقاًال املجلة ت نَرشَ ذلك من بدًال لكن
تجِربٍة يف ُمتناِفسة الت وتدخُّ أفكار اختباِر يف لرغبتهم بهم؛ اإلشادة من بد «ال إنه
تجِربة لتمويل سنواٍت العمل بعد املرىض. جماعات موقف من يُغري لم لكنه عشوائية.»27
املمكن من أنها اعتقَد التي البيانات عىل أخريًا وايت حَصل وإجرائها، وتنظيمها حاسمة
الذين املرىض ب رحَّ وقد سامانثا. مثل امُلزمن اإلجهاد بمتالزمة آَخرين مرىض تُساعد أن
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املصحوب الدماغ مرىضاعتالل منظَّمات إقناَع يستطع لم لكنه بالنتائج، عياداِته يرتادون
باإلصغاء. العضالت بألم

نفسيٍّا. أو ُعضويٍّا مرًضا امُلزمن اإلجهاد متالزمُة كانت إذا ما حول ُمحتِدًما الجدُل يزال ال
اإلجهاد ُمتالزمة ملرىض إسيكس جمعية من أكاديميَّان نرش ،٢٠١٤ عام من يونيو يف
عىل مقاًال الجامعي إند ساوث مستشفى يف العضالت بألم املصحوب الدماغ واعتالل امُلزمن
امُلزمن اإلجهاد ُمتالزمة تكون أن باحتمال فيه نَا تكهَّ الربيطانية»، الطبِّية «املجلة املوقع
األناني» «الجني كتابه يف دوكينز ريتشارد الوراثة عالُم ابتكره املصطلح هذا «ميًما».28

آخر. إىل شخص من ينتقل نفسيٍّا سلوًكا أو فكرًة به ليصَف ١٩٧٦؛ عام الصادر
راجعة تكون قد التاريخ امتداد عىل الطبية الحاالت من العديد بأن املقال كاِتبَا جاَدل
واألعراض اإلعياء من مزيٌج وهو الحديدية»، السكك «دماغ اضطراب مثل «ميمات»، إىل
(الذي عَرش التاسَع القرن منتصف يف بالقطارات امُلسافرين تُصيب كانت التي النفسية
عن ينشأ املخ يف مرئي غرِي تلٍف عن ناتٌج أنه يُعتَقد وكان حينها)، جديًدا اخرتاًعا كان
امُلزمن اإلجهاد ُمتالزمة بعضجوانب تكون أن الوارد من إنه وقاال السفر. أثناء االهتزازات

نفِسه. امليم بأسلوب األخرى هي تنترش
املصحوب الدماغ مرىضاعتالل «رابطة وكتبَت املقال. لسحب حملٌة الفور عىل تشكََّلت
عىل تعليقاٍت ويف االقرتاحات. إزاء وقلقهم وغضبهم أعضائها صدمِة عن العضالت» بألم
«الجهل بال الكاتبنَي امُلزمن اإلجهاد بمتالزمة مرىض اتََّهم املقال، أسفَل جاءت اإلنرتنت
و«مريضة «بغيضًة» باعتبارها أفكارهما استُنِكَرت بينما الصارخة»، والقسوة ب والتعصُّ
ُمتالزمة ملرىض إسيكس «جمعية كتبَت أيام، عدة بعد ومجنونة».29 و«هوجاءَ وُمنحرفة»
الدِّماغ اعتالِل مرىض «رابطة إىل العضالت» بألم املصحوب الدماغ واعتالل امُلزمن اإلجهاد
أيِّ عىل األسف غاية «يف الكاتبنَي إن وقالت املقال، من ُمتربئًة العضالت»، بألم املصحوب

سبَّباه». يكونان قد كدٍر
الطِّب، يف السائدة العقلية من دائًما، الحال كان كما تأتي، املشكلة أن وايت رأي يف
األطباء من األعظم السواِد «لدى وايت: يقول إذ نفسيٍّا. أو ُعضويٍّا إما املرَض ترى التي
العقل أجل من نفيس طبيٍب إىل «اذهب قائًال: ويُردف والجسد.» للعقل املزدَوج الَفهُم هذا
أمام امُلزمن اإلجهاد ُمتالزمة مرىض يرتك تمييٌز إنه الجسد.» أجل من برشي وطبيٍب
وغريَ الحايل، الوقت يف للعالج قابلة وغريَ عضوية، حالتُهم تكون أن إما فحسب؛ خياَرين
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واختلقوا املرض بوسواس ُمصابني يكونوا أن أو نفسية. عوامَل بأيِّ اإلطالق عىل ُمتأثرة
دفاعيٍّا. َموقًفا يتخذوا أن يف َعَجب وال تها. بُرمَّ الحكايَة

كلٌّ ويعكس حتًما يتفاعالن والجسد فالعقل خاطئ. تمييٌز باألحرى بأنه وايت يدفع
بُعٌد له العضويُّ واملرض نفِسه، الوقت يف عضويٌّ النفيسُّ «املرض ويقول: اآلخَر، منهما
واالكتئاب الفصام مثل النفسيَة االضطراباِت أن ُمتزايد نحٍو عىل العلماء يكتشف نفيس.»
باركنسون داء ِمثل األعصاب مشكالت تُسبِّب بينما املخ، يف ِبنيويًَّة شذوذ حاالِت تعكس

جسدية. وكذلك نفسيَّة أعراًضا
عالًجا يُعترب ما كثريًا السلوكي املعريف العالج أن من الرغم عىل أنه إىل وايت يُشري
لدورٍة الخضوع أن عديدة دراساٌت بيَّنَت فقد الجسم. عىل عضويًة تأثرياٍت له فإنَّ نفسيٍّا،
أو املخ، مادة يف ملحوظة زيادٍة إىل املثال، سبيل عىل يؤدي، السلوكي املعريف العالج من

الكورتيزول. مثل التوتُّر هرمونات معدَّالت عىل التأثريَ بإمكانه أن
مرىضُمتالزمة املواقف يف أكرب ٍل تحوُّ حدوُث يُساعد أن املحتمل من بأنه يُجادل وإنه
دون مَرضهم، يف والنفسية الجسمانية العوامل تضاُفر فكرة تقبُّل عىل امُلزمن اإلجهاد
نفسية. أو عضويًة إما ليست امُلزمن اإلجهاد ُمتالزمة إن ما. بوصمٍة يُوَصموا أن ِمن خوٍف

األمَرين. كال إنها

وهي يل قالت وقد امُلزمن. اإلجهاد ُمتالزمة من للشفاء سامانثا تماثََلت منذ عامان مىض
نساءٍ من أكثَر أموًرا أفعل «إنني ص: الِحمَّ سالطة يف األبيض الخبز من قطعًة تغمس
الخاصة الزينة ِقَطع ترتيب وأستطيع هنا. إىل آلتَي الدرَّاجة ركبُت لقد سنِّي. يف كثريات
يف املبالغُة أو بالدرَّاجة، ة شاقَّ جولٍة يف فالذَّهاب الحذر؛ ي توخِّ عليها يزال ال بي!»
الذهني املستوى عىل الرتاجع من يل بد «ال وتقول: أعراَضها. يُنشط قد العمل، يف اإلجهاد

والجسدي.»
األشياء بعَض وتُقابل املرض، ينتابُها حني مَرضيًة إجازاٍت تأخذُ اآلن صارت لذلك
نُزالء مع ار الَفخَّ تصنع حيث جزئي، بدواٍم بالفنِّ ُمعاِلجًة تعمل صارت كما بالرفض.
إن وتقول والفصام. الُقطب الثنائي االضطراب مثل بحاالٍت نفسيِّني وَمْرىض السجون
صعبًا، الحديث صار «إذا وتُضيف: للحديث. آمنة مساحًة لهم ر يوفِّ بالصلصال العمل

الحال.» يف الصلصال إىل الرجوُع بإمكانك
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ُدًمى — قديمة تذكاراٌت أعمالها مجموعات إحدى يف فَلَديها فنَّانة.30 تعمل أنها كما
تقول ُمزخَرفة. إطاراٍت داخَل أنيًقا تنظيًما منظَّمٌة — حيوانات وجماجُم صنَوبَر وأكواُز
وإعطائها حاجتنا، عن وزادت عزيزًة كانت التي الشخصية الكنوز إنقاذ فكرة تَْهوى إنها
منها ذهنها يف يدور ما تُصور مؤثرًة لوحاٍت أيًضا، ترسم أنها كما جديَدين. ومعنًى حياًة
ُممتزجًة امُلقنَطرة، والنوافذ املستشفيات ة أِرسَّ من الدَّموي واألحمر امُلوِحل باألسود متاهًة
مغطَّاة بوَّابة عىل «اتَّكأُت الظالم»: يف «عصفور هاردي، توماس لقصيدة األوىل األبيات مع
الخافتة النهار عنَي الشتاء أواخر جَعلت وقد كشبح. رماديٍّا الصقيع كان حني بالخميلة

وحيدة.» بائسًة
امَلَوات من نابعة ضعيف؛ لعصفوٍر ُمبهجة بأغنيٍة القصيدة تلك تنتهي بالطبع

امُلباَرك». «لألمل رمًزا للشتاء، الكئيب
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يفغشية

نهًرا أمعاءك تخيل

عىل ُمستلقيًة وكانت إنجلرتا. شمال يف املستشَفيات أحد يف صغرية غرفٍة يف واقفًة كنُت
ُمرتاعة. وبَدت تلهُث، كانت بطنها. عىل بيَديها تقبض شابَّة، أمٌّ الفراش

أشقر شعٍر ذاُت وهي املنزل. يف صغري ابٌن ولديها عاًما، ٢١ العمر من إيما تبلُغ
أخذت وقد إيما. أمُّ تجلس كانت للِفراش امُلجاور امَلقعد يف ية. ِفضِّ تميمٌة عنقها وحول
كانت بالطبيب. اليائستان الزرقاوان الكبريتان عيناها وتعلََّقت ابنِتها، ِذراع عىل تُربِّت

أسابيع. منذ تنَم لم كأنها تبدو
من احَمرَّ قد ذراعها جلُد وكان جنبها؛ إىل أرجوانيًة ساخنًة مياٍه زجاجَة إيما ت ضمَّ
لتخفيف ُمحاولة يف ُمختلفًة أوضاًعا ُمتخذًة ، تنئُّ وظلَّت ترتَكها. أن رفضت لكنها الحرارة،
وقد بصعوبة، س تتنفَّ وهي األمام، إىل مالت ثم الفراش، حافة عىل الجلوس حاوَلت األلم.

بيَديها. وجهها غطَّت
صار لقد معذرًة، «ويحي، قالت: ُمعتذرًة. ناظَريها رَفَعت ثم «آه!» قائلًة: تأوََّهت
مثل تماًما إيما بَدت والقلق، والتقلُّصات األلم مع يزداد.» إنه اآلن. ا حقٍّ يُصدَّق ال األلم

يوم. كل به تشعر ما وهذا طفل. يوجد ال أنه إال َمخاض. يف امرأة

صباًحا هذا وكان املتحدة، باململكة مانشسرت مدينة يف وايثينشو مستشفى يف حينئٍذ كنا
يف رجٌل وهو فريزر، رأى إيما، بعد هورويل. بيرت االستشاري الطبيب عيادة يف عاديٍّا
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القلب، عضلة يف احتقاني اعتالٌل أنها عىل صت ُشخِّ قد حالته كانت األربعينيَّات أواخر
إىل أيًضا اآلن يؤدِّي وقد األربعينيَّات، يف وهو أبيه بحياِة أودى قد كان قلبي مرٌض وهو

فجأًة. فريزر قلب قصور
حدِّ عىل قلبه، يف الخلل مع التعايُش فبإمكانه هنا. وجوده سبَب يكن لم ذلك لكن
يف يجعله ما ا أمَّ جسده. يف املزروع الرََّجفان ُمزيُل يُنعشه سوف األحوال أسوأ ففي قوله؛
عىل هورويل فريزر أْطَلع السيطرة. عن خارٌج دائم إسهاٌل فهو واليأس الغمِّ من حالٍة
اضطرَّ ثم الحفالت، إحدى يف الرسواَل ذلك ارتدى قد كان متَّسخ. جينز لرسوال صورة

الجميع. غاَدر حتى للحائط ظهره مولِّيًا الوقوف إىل
مرة. ألول العيادة تزور كانت التي عاًما، ٣٨ العمر من البالغُة جينا هناك كانت ثم
كانت تقريبًا. الساعة ِنصَف جينا فتحدَّثت األمر.» عن «أخربيني هورويل: لها قال وقد
لم البنِتها. والدتها بعد عْرشة، الثامنَة يف كانت حني البطن يف ألٍم من تُعاني بدأت قد
خَضَعت نسائيًة. أو الهضمي بالجهاز ُمتعلقًة املشكلة كانت إذا ما البداية يف واضًحا يكن
ذلك منذ األمعاء يف ِجراحات ولعدة والعرشين، السابعة سنِّ يف للرَّحم استئصاٍل لِجراحِة
وتتعاطى شديد. بإمساٍك اآلن ُمصابٌة وهي مرة. كلَّ تتدهوُر كانت أعراضها لكنَّ الحني،
مشكلتَها. يشء أيُّ يَحلَّ لم ولكن قوية، ومسكِّنات ُمليِّنات بينها من مختلفة، عقاقريَ عَرشة
رشجيَّة. وحقنًة ليدوكايني ِجل مستخدمًة ل تتدخَّ لم إذا ألسابيع تتربَّز أن دون تظل فهي
وآالٍم ِنصفي وُصداٍع الكتف، يف وألٍم الظهر يف شديد وجٍع من أيًضا تُعاني كانت
كانت ذلك عىل وعالوًة اإلعياءُ. منها وتَملَّك األلم، من النوَم تستطيع تُكن لم امَلعدة. يف
عىل ة ُمرصَّ كانت لكنها آَخر، يشء أي لفعل طاقًة لها يرتك ال مما كامل؛ بدواٍم تعمل
العمل أن ترى ابنتي أجعل أن «أريد قالت: امُلساعدات. عىل االتكال من بدًال نفسها إعالِة
كان «إذا قائلًة: ثَته حدَّ إذ قولونها. يستأصَل أن بهدوءٍ هورويل من طلبَت ثم رضوري.»

وحسب.» فلتفعلها األمر، سيُصلح ما هو القولون استئصال
تماًما إس)، بي (آي العصبي القولون ُمتالزمة من وجينا وفريزر إيما من كلٌّ يُعاني
القولون بمتالزمة يُستَخفُّ ما كثريًا الثاني. الفصل يف بها التقينا التي بونانو ليندا مثل
إال الحياة. د يُهدِّ شيئًا اعتبارها من بدًال إزعاج، ومصدَر نفسية حالًة باعتبارها العصبي
املمكن من الحالة هذه أن هورويل عيادة يف قضيتُه الذي الوحيد الصباح من واضٌح أنه

الناس. حياة تُدمر أن
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يُصاحبها وما العصبي القولون متالزمة من العالم سكان من ٪١٠–١٥ نحو يُعاني
يُقدم كبرية. فاعليًة الًة فعَّ ليست التقليدية والعالجات وإمساك. وإسهال انتفاٍخ ألِم من
املثال)، سبيل عىل الرياضة، أو الغذائي النظام (عن الحياة بأسلوب تتعلق نصائَح األطباء
من العديد لكن اكتئاب، اِت وُمضادَّ عضالت وُمرِخياِت ُمليِّنات تشمل عقاقريَ يَِصفون أو

العالجات. لتلك يستجيبون ال املرىض
اضطراٍب عن عبارٌة امُلزِمن، اإلجهاد متالزمة مثل العصبي، القولون متالزمة إنَّ
االختبارات يف األمعاء يف عضوية مشكلة أيَّ يَرون ال األطباء أنَّ يعني ما وهو «وظيفي»،
امُلزِمن اإلجهاد َمْرىضمتالزمة مع العصبي القولون َمْرىضمتالزمة ويتشابه التشخيصيَّة.
أن ل أُفضِّ «كنت جينا: فتقول الِجد. مأخذَ يُؤَخذون ال أنهم يشعرون ما كثريًا أنهم يف
هذا من سأنتهي وكنُت أسابيع ستة غضوِن يف ستُْشفى كانت إذ مكسورًة ساقي تكون
الذي الَخْطب هو ذلك وأن الجبرية يف ساقي يَروا أن الناس بإمكان سيصريُ كان األمر.

األمر.» يفهمون ال فالناس العصبي، القولون متالزمة حالة يف لكن بي. ألمَّ
ة امُلفرسَّ غريَ الطبيعة أن العصبي، القولون متالزمة يف العاملي الخبريُ هورويل، يعتقد
بأنَّ املطاف نهاية يف سيعرتفون وأنهم الطبية، التحاليل ُقصوَر تعكس ربما الحاالت لهذه
يستخدمون أطباءَ يُقابلون ما كثريًا الحايل الوقت يف املرىض لكنَّ بيولوجيٍّا. أساًسا لها
ويُضيف: يتماسكوا، أن عليهم أنَّ ِضمنًا تعني مبطَّنة، إهانًة باعتباره «وظيفي» مصطلح

مخيِّلتهم.»1 من نابٌع ته بُرمَّ األمر إن أطبَّاؤهم لهم يقول ما «كثريًا
خطَّه بُنِّي شعر ذا وقميص، رسوال من أنيًقا لباًسا يرتدي نحيًفا هورويل كان
َقبيل من خفيفة ِسباٍب كلماُت عباراته يف تنتُرش لكن راقية بلكنٍة يتحدَّث وهو يب. الشَّ
املرىض. أحُد اشتكاه حني مرة ذاَت التوبيخ يستحقُّ جَعَلته التي و«تبٍّا»، و«لعني»، «بائس»

ُدعابته. وِحسَّ الرصيح أسلوبه يُقدِّرون َمْرضاه أنَّ العموم يف يبدو لكن
تأثَّر الثمانينيَّات، يف الهضمي الجهاز يف اختصاصيٍّا للعمل هورويل ل تأهَّ حني
أغلُب كان فقد تَخذلهم. الطب مهنة بأنَّ وشعر العصبي، القولون متالزمة َمْرىض بمحنة
عَزم فقد هورويل أما يَِرصفوهم. ثم حالتهم يُشخصوا أن عىل يَزيدون ال االستشاريني
جيدة طريقٌة التنويم أن سابًقا قرأ قد كان ملساعدتهم. طريقًة يجد أن عىل ذلك من بدًال
االسرتخاء، عىل أيًضا األمعاء يُساعد أن املمكن من كان إذا عما فتساءَل العضالت، إلرخاء
ويقول: مغناطيسيٍّا. سكرتريته تنويَم استطاع عاد، حني تدريبية. بدورٍة اْلتَحَق وهكذا

الة.» فعَّ الظاهرة هذه ويحي، نفيس، يف فقلُت كرسيِّها. عن تسقَط أن «كادت
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تزال وال الخليقة، وجوِد منذ موجودٌة املغناطييس بالتنويم تُذكِّرنا التي الغشية حاالت
صحراء يف يعيش الذي البوشمان شعب يؤدِّي العالم. حول بُدائيٍة ثقافاٍت يف موجودًة
بطونهم. يف مؤلِمة ُمضطِرمة» «طاقٌة أثناءها تنشأ عالجية طقسيًة رقصاٍت كاالهاري
الساخن. والفحم بالسكاكني غشية برقصة االجتماعية الطبقة بايل يف القرويُّون ويُغري
وألسنتهم وجناتهم يف واألشواك اإلبر بينما الطبول إيقاع عىل التبت يف بان الشُّ ويرقص
أن االعتقاد يسوُد لكن الجروح. من نزيٌف أو ألٌم عليهم يبدَو أن دون وظهورهم؛
يُدعى نمساوي طبيٍب مع عرش، الثامَن القرن يف بدأ املغناطييس للتنويم الحديث التاريخ
للعقالنية عدوٍّا لألبد املغناطييسَّ التنويم جعلت التي املؤِسفة البداية وهي ميسمر؛ فرانز

والعلم.
الحيوانية» «املغناطيسية ى يُسمَّ غامض سائٍل بوجوِد القائلة الفكرة ميسمر اختلَق
يحتبُس حني يمرضون الناس أن وادَّعى بينها. ويربط الحية الكائنات كل خالل يتدفَّق
الصحيح. قه تدفُّ إىل بإعادته األمراض أنواع كل شفاءَ باستطاعته وأنَّ السائل، هذا
بيَديه التلويح إىل انتهى لكنه السائل، يف للتحكُّم مغناطيساٍت استخدَم األمر بداية يف
التي باليَدين امليلودرامية الحركات تلك أتت هنا ومن َمرضاه؛ أجساِد يف لتحريكه فحسب
امُلصابون َمْرضاه، كان ما عادًة اليوم. املرسحيون املغناطيسيون املنوِّمون يستخدمها
عليهم تُسيطر أن قبل فأكثر أكثَر ِهياًجا يزدادون العمى، إىل الشلل من تراوَحت بأسقاٍم

ُشفوا. قد أنهم يُعلنون كانوا يُفيقون، كانوا وحني الوعي. يفقدون أو التشنُّجات
امليسمرية مصطلح وصار فيه، وواثقني كثريين زبائَن اجتذب باريس، يف عمله أثناء
املرىض مجموعاُت كانت الرَّواج. شديَد مغناطيسيٍّا)) (يُنوم mesmerise فعل (أصل
بينما الحديد وبُرادة باملاء مملوءة كبرية خشبيٍة َمغاطَس يف تجلس النساء) من (أكثرهم

هستريية. نوباٍت فيهم ويُثري أجسادهم بيَديه يفرك وهو حولهم، الطبيُب يسري
رسقته عن ناهيك أخالقيٍّا، امُلريبة ألساليبه ميسمر التقليديون باريس أطباءُ َكِره وقد
السادَس لويس امللك دعا ،١٧٨٤ عام ويف ُسْمعته. يُشوِّهوا أن يف واستماتوا لعمالِئهم،
فرانكلني، بنجامني أعضائها بني كان ميسمر.2 أسلوب لتقييِم العلماء كبار من لجنًة عَرش
وأنطوان الفرنيس؛ البالط يف أمريكا وسفريُ حديثًا املكتَشفة الكهرباء طاقة يف الخبريُ

الحديثة. الكيمياء أبو بأنه يُوَصف ما كثريًا الذي األكسجني ُمكتشُف الفوازييه،
يف مستخدمًة امِلغناطيسية ميسمر ملجاالت أثًرا تجَد أن رة املوقَّ املِلك لجنُة تستِطْع لم
أفراٍد أو أنفِسهم َمْغنطَة يستطيعوا لم أنهم كما وبوصلة. الكهربائية للشحنة مقياًسا ذلك
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التأثريات أن إلثبات الذكية التجاِرب من سلسلة الفوازييه م صمَّ فقد لذلك العامة. من
واحدًة مشمش شجرَة مليسمر زميٌل مغنَط االختبارات، أحد يف زائفة. ميسمر زعَمها التي
يحتضَن أن منه وُطلب ، شابٍّ ع متطوِّ عينَْي عىل عصابة ُشدَّت ثم الحدائق. إحدى يف
مع وكان ُممغنَطة. أيُّها يُخِربوه أن دون لكن األخرى، ِتلو واحدًة األشجار من مجموعة
حني يف الرابعة. للشجرة احتضانه عند الوعَي فاقًدا ينهار أن قبل تأثُُّره، يزداد شجرة كل

فقط. الخامسة الشجرَة مغنَط قد كان املغناطييس امُلنوِّم أن
سائل. أي وجود عىل دليل ذرَّة ولو يوجد «ال ميسمر: عن تقريره يف فرانكلني كتب

تدريجيٍّا.» التخيُّل زيادة فنُّ املغنطة ممارسة إن
الطب أساس تُشكل التي الرسيرية التجاِرب نموذج للجنِة الحاذق التحقيَق قدَّم
أو وهمي، بعالٍج بمقارنته العالج فاعليَة العلماءُ يخترب األول، الفصل يف رأينا كما حاليٍّا.
يف كان الذي الشاب مثل بالضبط ونه سيتلقَّ ما املشاركني عن «يُخفى» بينما بالسيبو،
رائًدا انتصاًرا باعتباره اإلشادَة وزمالئه فرانكلني عمُل ينال العموم يف املشمش. حديقة

األدلة. عىل القائم للطبِّ
البالسيبو، تأثري قوَة يُغِفلون األطباء جعل يف املقارنُة التجاِرُب تسبَّبَت ِمثلما لكن
دحِضهم يف ني ُمحقِّ كانوا فقد ُمشابًها. ً خطأ ارتكبت قد امللك لجنُة تكون أن الجائز فمن
ُهراءً باعتباره العالجي ألسلوبه برفِضهم لكنهم املغناطييس. السائل حول ميسمر لنظرية
األسلوب ذلك أن الوارد من كان ربما أنه حقيقُة فاتَتهم هل وحده، اإليحاء عىل يعتمد ألنه

الشفاء؟ عىل القدرة ا حقٍّ يمتلُك

واسرتخي. الِعناَن لنفِسِك أطِلقي

عليها منها، ٦٠ أو ٥٠ نحو مكان، كلِّ يف فهي البطاقات. هو الحظتُه ما أول كان
املكتب، تُغطي كانت قبَّعات. ترتدي وكالٍب ساحليٍة ومشاهَد وُزهور فراشاٍت صوُر
طويلة رسائُل اليد بخط ُكِتبت وبداخلها الحائط. عىل ومثبتًة الكتب، رفوف عىل وتصطفُّ
تغيريًا كان لقد … ُممتنَّة أنا كم تعلم أن فقط أردُت … يشء كل عىل «شكًرا قبيل: من

حياتي.» يف هائًال

تغُمرِك. تلك االسرتخاءِ مشاعَر دعي
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بالطِّالء مطيلٌّ َسميك وباٌب األمعاء، تكوين تُبني أيًضا، الجدار عىل ُملَصقات ثَمة كان
تنويٍم عملياُت اإلزعاج. «ممنوٌع عليها: ُكِتب الفتٌة عليه املستشفيات، يف الشائع األخرض
من تنحدر الشمس ة أشعَّ كانت ساعة. ات دقَّ من إال ُمطِبق الصمت جاريٌة.» مغناطييسٍّ

بالخارج. السيارات موقف من آتيًة الستائر خالل

وفخذَيِك، ُركبتَيِك حتى تنترش وكاحَليِك. لقدَميِك الصغرية العضالت يف تنترش
وبطنِك.

كانت مسندان. لهما الجلد، من ُمتقابالن كرسيَّان املكتب هذا يف الفراِغ معظَم يحتلُّ
تعمل ظلَّت التي املغناطيسية املنوِّمُة كروكشانكس، باميال األصغر الكريسِّ عىل تجلس

املاضية. عاًما العرشين طيلَة وايثينشو مستشفى يف هورويل مع

ُمفيًدا. فيه قها تدفُّ سيكون فيه ستحلُّ موضع أيُّ

كانت أوراق. حجرها وعىل ِذراَعيها، ربََّعت وقد األمام، إىل مائلًة كروكشانكس كانت
الكثيف، الداكن بشعرها حانية خالٍة أو مكتبة أمينِة مثَل بَدت وقد ُمغَمضتنَي. عيناها
تتحدَّث وكانت اإلطار. نصف ذات ونظَّارتها مربَّع، أخَرض خرٍز من املصنوعة وِقالدتها

بالكراميل. ذكَّرتني لطيفة شمالية بلكنٍة بنعومة،

يَديِك إىل يصل حتى ذراَعيِك إىل يمتدُّ كتَفيِك. يغمُر جميًال شعوًرا تخيَّيل
وجهِك. عضالِت ويتخلَّل ورأسِك، عنقِك عرب يمرُّ أصابعِك. وأطراِف

رافعًة للبسط قابٍل ضخم كريسٍّ عىل جالسًة نيكول كانت أقدام، بضعة بُعِد عىل
ذاُت كانت وبطيئًا. عميًقا تنفًسا س وتتنفَّ األخرى، هي العيننَي ُمغَمضة كانت قَدَميها.
وعىل صغريًا، ِفضيٍّا ُقرًطا وتضع َكْستنائي، بنيٌّ شعٌر ولها نحيفًة، عاًما واألربعني الثمانية

ِشفاه. ع ُملمِّ من مسحٌة شَفتَيها

الجميل. الشعور بهذا استمتعي واالسرتخاء. الراحة من مزيٍد عىل يبعث يشء كل

بطفِلها ُحبْىل وكانت طريان، ُمضيفَة بالعمِل تنعم نيكول كانت عاًما عَرش أربعَة منذ
وكذلك حلقي، وشقٍّ مشقوقة شفٍة عىل تشتمل عة متوقَّ غرِي بحالٍة ُولِد طفلها لكن األول.
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قادرًة تَُعد لم وملا االثننَي. أموال كلَّ معه آخذًا األب، غاَدر ثم والكالم. السمع يف ُمشكالت
مأًوى. بال صارت اإليجار، َسداد عىل

عىل ُكيل بطعامِك. استمتعي الطعام. تناول قبل ا حقٍّ ُمسرتخيًة نفَسِك تخيَّيل
معدتِك. إىل ينزل وهو طعامك إىل واطمئنِّي جيًدا، وامضغي مهل،

رفيق، وال مال، وال عمل، بال عزباء، ا أمٍّ فجأًة نيكول صارت قليلة، أسابيَع خالل
والبنها لها تجَد أن من تمكَّنَت وقد الخاصة. االحتياجات ذَوي من طفًال وتعول بيت، وال
تَدُرس كانت بينما عديدة لِجراحاٍت يخضُع ابنها ورأت للحكومة، تابع منزٍل يف سكنًا
أن قبل نائم، وهو لالستذكار صباًحا الخامسة يف تستيقظ فكانت أسنان. ُممرضَة لتصريَ

عملها. إىل تذهب ثم الحضانة إىل تأخذَه

تخيَّيل هادئ. بديٍع شاطٍئ عىل البحر موج ِمثَل صغرية، أمواًجا معدتُِك تُرِسل
البحر. موج من تتعلُم أمعاءِك أن

ل تتوغَّ أمواس شفرات كأنَّ دائَمني، وألٍم بغثياٍن تشعر كانت منها. تمكَّن التوتُّر لكن
بَدت فقد بطبيعتها، البُنيان نحيفُة وألنها شديد. بانتفاٍخ ُمصابًة وأصبَحت جسدها. يف

التاسع. الشهر يف ُحبىل كأنها

والجسم معها. الطعاَم تُحرِّك وهي الدقيقة، األمعاء يف الصغرية األمواج تخيَّيل
ه. يمتصُّ

القولون متالزمُة بأنها حالتها صت ُشخِّ حتى عاًما ١٢ نيكول من األمُر استغرق
ما تعرف تَُعد لم حتى العقاقري، من واملزيد املزيَد لها يصُف االستشاريُّ ظلَّ العصبي.
أسوأ كانت الدائم. اإلسهال أو القيءَ أو األلَم يشء أيُّ ف يُخفِّ لم لكن منها. كلٌّ يفعله
حتى بشدة ضغُطها ارتفع وقد بصعوبة، س تتنفَّ وهي املستشفى، دخَلت حني اللحظات
الطبي الطاقم إن حتى للغاية منتفخًة معدتُها وكانت عاجل، إسعاٍف إىل بحاجٍة كانت إنها

ُحبىل. تكن لم أنها يُصدِّق أن أبى

الشمس. ة أشعَّ يف املياه تتألألُ كيف انظري السكينة. إىل ويدعو هادئٌ يشء كل
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قد املغناطييس بالتنويم العالج أنَّ اقرتح وحني هورويل، بيرت رعايِة إىل نيكول نُِقَلت
اليأس، غاية يف كانت لكنها ساوَرها. قد الشكَّ إن قوله يُمكن ما أقلَّ كان حالتها، يف يُساعد
كروكشانكس. مع السادسة جلستها اليوم يشء. أيِّ لتجِربِة استعداد عىل كانت إنها حتى

هادئة. وبَدت وجهها. من التجاعيُد اختفت وقد

من راجيًا أطلب إنني َمعدتِك. يف أنِت تحكَّمي فيِك، َمِعدتُِك تتحكم أن من بدًال
الصحيحة. بالطريقة تعَمل األمعاء اجعل أرجوك املساعدَة. الباطِن عقلِك

ومدَّت هرشت ثم عميًقا. نَفًسا نيكول أخذت العمل، من كروكشانكس فَرَغت حني
عينَيها. وفتحت رأسها فوق ذراَعيها

وأُعطيت اخرتاعها، أُعيد وإنما الفرنيس. امللك لجنة فنََّدتها أن بعد امليسمرية تختِف لم
جديًدا. اسًما

طواَل ممارستَها امليسمريون واَصَل فقد الالِذع، فرانكلني تقريِر من الرغم عىل
مرضاهم يَدخل أن من بدًال لكن املتحدة. والواليات أوروبا أنحاء يف عرش التاسَع القرن
هذا وكان بالنوم. شبيهة غشيٍة حاالِت يف يستغرقون غالبًا كانوا هستريية تشنُّجاٍت يف
حالة أن يدَّعون أثناءها امُلمارسون كان ما كثريًا شائقة، مرسحية عروٍض يف يُستعَرض
سة املؤسَّ أن َغْرو ال والِفراسة. الذِّهني التخاُطر مثل للطبيعة خارقًة ُقًوى تستجلُب الغشية

ته. بُرمَّ األمر بزيف ُمقتِنعة ظلَّت الطبِّية
عازًما العروض هذه أحَد بريد جيمس يُدعى اسكتلندي طبيٌب حرض ،١٨٤١ عام يف
بأن ُمقتنًعا غاَدر مغناطيسيٍّا، املنوَّمني األشخاص فحص بعَد لكن زيفها، فضح عىل
ال أنه إىل وانتهى املرسحية. الحركات تلك كل وراء يتوارى الدراسة يستحقُّ شيئًا ثَمة
أن بمجرِد غشية حالة يف الناس جعل يستطيع فهو باليَدين؛ التلويح إىل حاجٌة توجد
ثَمة يُكن لم شمعة. لهِب أو زجاجة غطاء ِمثل يشء، عىل انتباههم تركيَز منهم يطلب
أسماها وقد ِعلمية. دراسًة دراستها يمكن طبيعية ظاهرٌة وإنما للطبيعة، خارق يشءٌ

اإلغريق. عند النوم إله هيبنوس، باسم تيمنًا العَصبي) (التنويم «نيوروهيبنوسيس»
الذي فرويد، سيجموند مثل نفسيُّون ُمعاِلجون املغناطييسَّ التنويَم تبنَّى الحًقا
إريكسون، وميلتون وحلِّها، نفسية مشكالٍت الستجالءِ املهنية حياته بداية يف استخدمه
ذلك من بدًال ووضَع السابقني. املغناطيسيِّني للمنوِّمني السائد النهج عن انشقَّ الذي
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يُردد فكان ِمغناطيسيٍّا، لتنويِمهم املرىض مقاومة عىل للتغلُّب مبارشة غريَ إيحائية أساليَب
املرىض. ثقة لكسِب — مرتاًحا.» جالٌس «إنك ِغرار عىل — الجلسات أثناء حقيقيًة عباراٍت

الجسد. صحة يف ا مهمٍّ دوًرا يلعُب الباطن العقل بأن ُمقتنًعا كالهما كان
املغناطييسِّ التنويم اشتهار ازداد باألمر. ُمكرتثة غريَ امُلجَمل يف ظلَّت الطبِّ ِمهنة أن إال
الرجوِع شاكلِة عىل حمقاءَ بمماَرساٍت ارتباطه بسبب ِعلمي؛ وغريُ معة السُّ رديءُ بأنه
عن صحيحة غريَ ذكرياٍت قصٍد دون امُلعالجون فيها زَرع وحاالٍت سابقة، حيَواٍت إىل

املرسحية. للعروض امُلستمرة والشعبية النتهاكات، التعرُّض
التنويُم يفعله ما َفهم يف صعوبًة يجدون العلماء أن وهي أال أخرى؛ مشكلٌة ثَمة
األصعَب األمر لكن مغناطيسيٍّا، التنويم وصف يسُهل أنه تبنيَّ فقد باملخ. امِلغناطييس
أبرز وأحُد ستانفورد بجامعة النفس عالم شبيجل، ديفيد عنه يقول إذ تفسريه. هو كثريًا
يقلُّ حيث خيايل. عالم دخول مثُل «إنه العالم: يف املغناطييس بالتنويم العالج باحثي
فحسب. التجِربة مع ُمنجرًفا نفسك وتجد املقارنات، وعقد التباين إظهار ويقلُّ االنتقاد،
ما ِحياَل ُمتضاربة مشاعُر تُخاِلُجك وال ا. جدٍّ وحقيقيٍّا بالحياة نابًضا به تشعر ما ويبدو
ورؤيُة التماسُك فيها حْسبُك الذهنية، التقلُّبات من سلسلة إنه الوقت. تُحيص وال تفعله،

سيحدث.»3 ما
الرتكيز من «حالة ِغرار عىل طعم، بال لطيًفا تعريًفا النفس علماء يُعطيه ما ودائًما
أكثَر يبدون ِمغناطيسيٍّا الناس يُنوَّم حني املحيطي.» للوعي تعطيل يُصاحبها الشديد
وفقدان الكاذبة الذكريات مثل الواقع بتحريفات تأثًرا وأكثَر امُلعتاد، من لإليحاء قابليًة
فإذا أفعالهم. عىل السيطرة بفقداِن يشعروا أن املمكن من أنهم كما والهالوس. الذاكرة
تلقاء من تتحرك كأنها لهم تبدو سُرتَفع، أذرعهم أن مثًال املغناطييسُّ املنوِّم اقرتح

نفسها.4
تصري املختلفة الوعي أجزاءَ أن الغريبة التأثريات لهذه الشائعة التفسريات من
الباطن لعقِلنا يُمكن أنه يعني وهذا املغناطييس. التنويم أثناء بعض عن بعضها ُمنفصلًة
نرفع أن املغناطييس املنوِّم منا يطلب الواعية. ذاتنا من دراية دون لإليحاءات يمتثَل أن
لفقدان نتعرَّض وحني لنا. يرفُعها الذي هو آخَر شخًصا وكأنَّ نشعر لكننا فنفعل، ذراًعا
سبيَلها تجد ال األحاسيس هذه لكن أحداث، من جرى ما الباطن العقُل يُسجل الذاكرة،

الواعي. عقلنا إىل
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سيارتك ُقدَت أن لك سبق هل الوقت. َطوال التنويم حاالِت من ونخرج ندخل ربما
هل أو رحلتك؟ عن يشء أيِّ تذكَُّر تستطيع ال أنك وصولك عند أدركَت ثم آلَخر، مكاٍن من
ما أحٌد نادى حني تنتبه لم إنك حتى شائق فيلم أو كتاب قصة يف للغاية ُمستغرًقا كنَت

اسمك؟
بالفعل، اإلطالق. عىل العادة عن خارٌج يشءٌ األمِر يف يوجد ال أنه هذا يعني قد
يؤدِّيها التي الخارقة للمهامِّ وأن املغناطييس، للتنويم وجود ال بأنه الباحثني بعُض يدفع
والتصنُّع، األقران ضغِط من أخرى، تفسرياٍت مغناطيسيٍّا منوَّمون أنهم يبدو حني الناس
معيَّنًا شيئًا بأن عنا توقُّ لتعزيز وسيلة مجرَد يكون ربما أو ِخْصب. بخياٍل التمتُّع إىل
السبَب جيِّد نحٍو عىل يُفرسِّ وهذا إضافية. بطاقٍة مشحوٌن بالسيبو تأثريُ فكأنه سيحدث،
من وغفواٍت هستريية نوباٍت بني ما ع تتنوَّ عديدة، أشكاًال املغناطييس التنويم اتخاذ وراء
التنويُم يكون بذلك كاالهاري. صحراء يف البوشمان ِلَشعب ج املتأجِّ النشاط إىل النُّعاس،
أن الناُس ع يتوقَّ ما يتحقق حيث نفسها، ِتلقاء من ق تتحقَّ نبوءًة ببساطة املغناطييس

كان. ما أيٍّا به يمرُّوا
املخِّ يف فعًال يحدث عظيًما شيئًا ثَمة أنَّ إىل تُشري املخ تصوير دراساِت آِخَر أن إال
تجِربَة يُسميها التي شبيجل تجِربة الدراسات هذه من املغناطييس. للتنويم نخضع حني
ملوَّن بعضها — املربَّعات من سالسَل ُمتطوعني عىل عَرض الِعيان.»5 َمْحض «االعتقاد
أخربهم ثم ألدمغتهم. تصويًرا إجرائه أثناء — الرمادي اللون بدرجاِت اآلخر والبعض
وأن واألسود، باألبيض هي امللوَّنَة املربعاِت أن املربعات) يُشاهدون يزالون ال (وهم

ملوَّنة. واألسود باألبيض التي املربَّعات
رؤية عن املسئول الجزء تغريَّ ِمغناطيسيٍّا، منوَّمني كانوا الذين األشخاص حالة يف
امللونَة املربعاِت أن أخربهم حني نشاًطا أقلَّ صار فقد شبيجل. توجيَه وا تلقَّ حني األلوان
أن أخربهم حني نشاًطا أكثر وصار واألسود، باألبيض كانت إليها يتطلَّعون كانوا التي
أن بيَّنَت فقد األهمية؛ غاية يف النتيجُة هذه كانت ملوَّنة. كانت واألسود باألبيض املربعاِت
العكس (أو ألوانها من تجرَّدت قد امللونَة املربعات بأن فحسُب يتظاهروا لم امُلتطوعني
املنخفضة القابلية ذَوي األشخاص حالة يف هذا يحدث ولم فعًال. رأَوها فهكذا بالعكس)،

استجاباتهم. اصطناُع منهم ُطلب الذين امُلتطوعني أو ِمغناطيسيٍّا، للتنويم
املنوَّمون فامُلتطوعون مختلفة. بطريقٍة مغناطيسيٍّا األشخاصاملنوَّمون ف يترصَّ أيًضا
اختفى. أنه عىل ون سيُرصُّ أمامهم كان مقعد رؤية عدُم منهم ُطِلب الذين مغناطيسيٍّا
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مع هذا (يتَّسُق حركتهم أثناء يتحاَشونه سيَظلُّون الحجرة، عرب السريُ منهم ُطلب لو لكن
عام بوجٍه ذلك، من النقيض عىل موجود). املقعد أن يعلم زال ما الباطن عقَلهم أن فكرِة
الشعور. اصطناُع منهم يُطَلب الذين مغناطيسيٍّا املنوَّمني غريُ املتطوِّعون باملقعد يصطدُم
يتجاوَز أن املغناطييس للتنويم يمكن بأنه عامًة األطباء يُقرُّ األبحاث هذه ِمثل بفضِل
النقاباُت وتعرتف الجذور. ضاربِة واعتقاداٍت فكرية أنماٍط إىل وصوًال الواعَي اإلدراك
األقل عىل مرشوعة، طبِّية أداًة بصفته املغناطييس بالتنويم واألمريكية الربيطانية الطبية
اهتمامي يُثري فما أنا أما األكل. واضطرابات والرُّهاب اإلدمان ِمثل نفسية ملشكالٍت كعالج
عىل مباًرشا تأثريًا تؤثِّر أن املغناطييس التنويم طريق عن اإليحاءات بإمكان كان إذا ما هو

طبيٍّا. ُمفيًدا التأثري كان إذا سيَّما ال املادي، الجسم
الحمامية الذِّئبة من ماريت عالَجت التي أولنيس، كارين األطفال طبيبة تتذكَّرون هل
املغناطييس، التنويم مجال يف مرموقة باحثٌة اآلن إنها الورد؟ وِعْطر الحوت كبد بزيت
جانب إىل ة، للصحَّ الوطنية للَمعاهد التابع والبديل التكمييل الطب مجلس يف وتعمل
األجزاءِ إىل الوصول يف يُساعدنا املغناطييس التنويم أن تزعم وهي أخرى. َمناصَب َشْغلها
ل فنتوصَّ بلوِغها، عىل الرشطية االستجاباُت تُساعدنا التي نفِسها املخ من الواعية غرِي
للضبط العادة يف الخاضعة غري الجسد أجهزة عىل لنؤثَِّر الالإرادي العصبي الجهاز إىل

اإلرادي.
لتغيرِي الدم ق تدفُّ عىل إراديٍّا التأثريُ بمقدورهم أنه عىل األطفال عىل أبحاثَها وتُربهن
االرتفاع إىل تَميل األصابع أطراف حرارة درجة أن مع أصابعهم.6 أطراف حرارة درجة
أكرب بدرجٍة املحيطية الحرارة رفع من تمكَّنوا األطفال «هؤالء فإن ُمسرتِخني، نكون حني
يتخيَّلون «كانوا وتُضيف: قولها.7 حدِّ عىل وحده.» باالسرتخاء عملُه يُمكن مما بكثري
أن أولنيس تعتقد الشمس.» يَلِمس أنه أحدهم تخيَّل فقد ذلك. أجل من مختلفة صوًرا
أهميٌة لها مغناطيسيٍّا، منوَّمون ونحن بالحياة ا جدٍّ نابضًة تَصري التي الذهنية، الصور
املخِّ من أجزاءً الصور تلك تُنشط ربما العضوية. الناحية من الجسد عىل التأثري يف ُقصوى
أمامنا «لكْن قائلًة: أولنيس وتُقرُّ املجرَّدة. أو العقالنيَّة باألفكار املرتبطة تلك عن مختلفًة

األمر.» ذلك تفاصيل إىل ل التوصُّ قبل طويل طريٌق
وتدفُّق الجسم حرارة عىل املغناطييس بالتنويم اإليحاءات تأثري قدرة اكتشاف تكرَّر
بجامعة القلب أمراض اختصايصُّ كاسيليا، إدواردو منهم آَخرين، باحثني يِد عىل الدم
سيأخذ أنه ِمغناطيسيٍّا املنوَّمني املتطوِّعني أخرب التجاِرب، إحدى ففي إيطاليا. يف بادوفا
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الدم ضغط يف انخفاض عن عبارًة استجابتهم وكانت ِذراعهم. من الدماء من لرت نصف
تجربٍة ويف ِفعليٍّا.8 الدُم منها أُِخذ ثانية مجموعٍة يف حدَث ِمثلما الدموية، باألوعية وضيٍق
سائر يف الدموية األوعية فتمدََّدت دافئ. حماٍم يف جالسون بأنهم املتطوِّعني أخرب أخرى
ساِعَدهم بأنَّ متطوِّعون أُخربَ وحني ا، حقٍّ دافئ اٍم حمَّ يف جالسني كانوا لو كما جسدهم

وحده.9 الساعِد ذلك يف الدموية األوعية تمدََّدت دافئة، مياٍه يف موضوٌع
ميلء دلٍو يف اليمنى يَدهم يَضعوا أن املتطوِّعني من كاسيليا طلَب ثالثة دراسٍة ويف
ُمقاومة استجابٍة إىل تؤدِّي ما عادًة التي األلم أشدِّ املؤلِمة املهامِّ من وهي د.10 مجمَّ بماءٍ
خَفقان وتساُرع الدم، ضغط يف وارتفاًعا الدموية، األوعية يف ضيًقا تشمل قوية، هروٍب أو
إراديٍّا. َكبَْحه نستطيع ال إننا التقليدي الطب نظر وجهة ومن غريزي، ِفعل ردُّ إنه القلب.
لأللم اسة حسَّ غريُ اليمنى ذراعهم أن أُخِربوا الذين ِمغناطيسيٍّا املنوَّمني املتطوِّعني أن إال

فسيولوجية. تأثريات أي دون املهمة وا أتمُّ
لها يكوَن أن املمكن فمن أفضل َفهًما التأثرياُت تلك ُفِهَمت إذا أنه كاسيليا ويرى
املغناطييس التنويم نستخدَم أن الجائز فمن امُلحتملة. الطبية التطبيقات من مجموعٌة
وإىل السن)؛ يف التقدُّم مع اإلدراكي االختالل من (للوقاية املخ إىل الدم ق تدفُّ لتعزيز
وحتى بل والقَدَمني)، اليَدين يف الدموية الدورة ضعف من يُعانون َمن (ملساعدة األطراف
ِعداد «يف يقع األخريَ األمر بأن كاسيليا يُقرُّ الجسم. يف معنيَّ لجزءٍ سامٍّ عقاٍر لتوجيِه
أنَّ ًرا مؤخَّ اكتشف إنه يقول فهو تماًما؛ ُمحاًال ليس لكنه الحايل، الوقت يف الِعلمي» الخيال
ذلك.11 طلب عند ألمعائهم الدم ق تدفُّ يَزيدوا أن مغناطيسيٍّا املنوَّمني املتطوِّعني باستطاعة
أثناء باالسرتخاء اإليحاء بإمكان بأن أخرى ِفرٌق أْجَرتها ُمختَربية دراساٌت وأفادت
وتقليل بالتوتُّر مرتبطة ُمتنوعة َمناعية استجاباٍت عىل يؤثِّر أن املغناطييس التنويم
بعُض أشارت ذاِته الوقت يف اختبارات.12 عىل امُلقِبلني الطب طلبة لدى مثًال، االلتهاب،
الذاتية املناعة اضطرابات ن يُحسِّ قد املغناطييس بالتنويم العالج أن إىل الصغرية التجاِرب
بل الُعلوي، التنفيس الجهاز َعْدوى مدة تقليَل بإمكانه وأن والصدفية، اإلكزيما مثل
املختلفة الدراساُت تَقيس ما غالبًا إذ ُمختلطة. النتائج أن إال البثور.13 من والتخلُّص
التنويم أبحاث يخصُّ فيما أما متَّسقة. صورٌة ْن تتكوَّ ولم املناعي، للجهاز مختلفًة جوانَب
قليلٌة الجودة العاليَة األبحاث أن إىل عامًة الوصفية التحليالت انتهت فقد ، ككلٍّ املغناطييس
األفضل األساليب عن أو فوائده، حول قوية استنتاجات أي باستخالص تسمح وال ا، جدٍّ
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ملحاِت فرغم ُمحِبطة؛ تجِربٌة ِمثيل املجال خارج من لشخٍص البيانات يف التقليب إن كفاءًة.
وُمبَهًما. سطحيٍّا أغلبه يف يبدو مجاٌل فهو الحماس، يُثري أمٍل

العصبي. القولون ملتالزمة املغناطييس بالتنويم عالج يوجد لكن

أو األشخاص طفولة يف لون يتوغَّ املغناطييس بالتنويم امُلعاِلجني من العديد أنَّ حني يف
أراد وإنما الشخصية. َمْرضاه مشكالِت بإصالح ا مهتمٍّ هورويل يكن لم النفسيَّة، أزماتهم

األمعاء. وهو لبؤِسهم؛ الجذري السبُب أنه رأى ما استهداَف
عرب متباَدل، اتصاٌل بينهما ويَجري ًدا. معقَّ اتصاًال متَّصالن واألمعاء املخَّ إن يل قال
مجرى يف تَدور التي الهرمونات عرب وكذلك الالإرادي، العصبي للجهاز الطبيعية الروابط
األمعاء عمَل يضِبُط الذي املخ، إىل األمعاء يف يحدُث بما املتعلقة اإلشارات تنتقُل الدم.

عادًة. ذلك نُدِرك أن دون املعلومات، لتلك استجابًة
إىل وبحاجٍة َجوعى كنَّا إذا ا عمَّ امَلعدة من القادمة اإلشارات تُخِربنا املثال، سبيل عىل
تحويل أو امَلعدة حمض إفراز إىل وبحاجٍة باالمتالء نشعر كنَّا ما إذا أو الطعام، تناول
عىل التقيُّؤ. إىل وبحاجة ا ُسمٍّ ابتَلْعنا قد كنَّا ما إذا أو الهضم، يف للمساعدة الدماء ق تدفُّ
كنَّا ما إذا واملستقيم القولون من القادمة اإلشارات تُخربنا العملية، من اآلخر الجانب
يَحني حتى الباعث كبُت أو باألمر، السماح إما يُمكننا عنَدئٍذ حاجتنا. قضاء إىل بحاجة

ُمالءمًة. أكثر وقٌت
نمتنُع فقد األمعاء. عمل عىل الذهنية حالتنا تؤثِّر أن يمكن كيف أكثُرنا َخِرب لقد
نشعر نتوتَّر وحني املراحيض، الستعداداِت ُمرتاحني نكن لم إذا أليام حاجتنا قضاء عن
الكامنة رية التطوُّ «القيمة األمر: هذا عن هورويل ويقول نتغوَّط. أو املعدة يف باضطراٍب
ما حيواٌن وأوشَك السافانا، حشائش وسَط وجهك عىل تَهيم كنَت إذا أنه هو ذلك يف
ذلك بعد إليها. الدماء ق تدفُّ يقلَّ حتى رسيًعا أمعاءك تُفِرغ أن امُلفيد فمن الِتهاِمك، عىل

الركض.» من تتمكَّن حتى عضالتك إىل الدماء كلِّ توجيَه تستطيع
واألمعاء. املخ بني االتصال يتعطَّل العصبي القولون متالزمة َمْرىض حالة يف لكن
مؤلِمة تقلُّصاٍت أو قيءٍ أو مستمر إسهاٍل إىل املثال، سبيل عىل امُلزمن، التوتُّر يؤدِّي فقد
من الناَس القلُق فيها يُخالج ُمفَرغة حلقٍة عن هذا يُسِفَر أن املمكن ومن األمعاء. يف
ذاُت إيما تقوله ما هذا القلق.» يأتي ثم األلم، «يأتي سوءًا. املشكلَة يَزيد مما أعراضهم
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يحدث كيف «أعلم أمها. مع هورويل لعيادة زيارة يف كانت التي عاًما والعرشين الواحد
الحلقة.» كرس أستطيع ال لكنني األمر،

يُقلل قد األسلوب هذا أن رأى املغناطييس، بالتنويم العالج عىل هورويل تدرَّب أن بعد
من الصادرة لإلشارات االستجابة يف املبالغة عدم عىل املرىض يُساعد مما والقلق؛ التوتَُّر
أعطى ذلك، أجل ومن األمعاء. عمل عىل مبارشًة يؤثِّر أن يف أيًضا يأُمل كان لكنه األمعاء.
أن املغناطييس التنويم جلسة أثناء منهم طلب ثم األمعاء، عمل كيفية حول درًسا املرىض
الشائعة األساليب من ِزماَمها. يمتلكون املشكالت من وخاليًة َ أهدأ هضٍم عمليَة روا يتصوَّ
يُفضل قد بينما ُمتدفًقا، شالًال بإمساك امُلصاب الشخص يتخيَّله قد نهًرا. األمعاء تخيُُّل

ُرَويًدا. مياهها تَرسي قناٍة يف قوارَب َر تصوُّ بإسهال امُلصاب الشخص
بُسمعته، املساس دون املغناطييس بالتنويم العالج عالم ُولوَج محاولته أثناء للصمود
نتائَج نرش وقد ُصلبة. علمية تَجاِرَب يف نتائجه توثيُق عليه سيكون أنه هورويل أدرك
عْرشَة اثنتَي وا تلقَّ شخًصا، ثالثني عىل عشوائية تجِربًة كانت .١٩٨٤ عام األوىل تجربته
نَت النفيس(تضمَّ للعالج أو لألمعاء، املوجه املغناطييس بالتنويم للعالج إما أسبوعية؛ جلسًة
هؤالء كان األعراض).14 إىل أدَّت تكون قد التي العاطفية واملشكالت التوتر مناقشة
دون لسنوات، شديدة عصبي قولون متالزمة من يُعانون ظلُّوا يائسني، َمْرىض األشخاص
عىل أمعائهم عمَل بها يُقيِّمون درجات إعطاء منهم طلب التقليدي. العالج مع ن تحسُّ أي
مجموعُة بدأْت األعراض. أسوأ إىل األعىل الدرجات تُشري بحيث درجة، ٢١ من مقياس
الثالثة الشهور يف ذلك عن نوا يتحسَّ ولم املتوسط، يف نقطًة عْرشَة بثالَث النفيس العالج
نقطة، عْرشَة بسبَع التجربة بدأت فقد املغناطييس بالتنويم العالج مجموعة أما التالية.

واحدة. نقطٍة بتسجيل وانتهت
فرض عىل هورويل أَرصَّ الحياة. يف هدٍف إىل مبدئية تَجِربة من األمر ل تحوَّ حينئٍذ
صة مخصَّ وحدًة منذئٍذ فأنشأ الشديدة، املعارضة رغم ِعلميٍّا املغناطييس التنويم َقبول
وقد ُمعاِلجني، ستُة حاليٍّا بها يعمل وايثينشو، مستشفى يف املغناطييس بالتنويم للعالج

ألسلوبه. الداعمة األدلة من هائًال ا كمٍّ ع جمَّ
إيما أخذَت فقد الجميع. يُساعد ال لألمعاء ه املوجَّ املغناطييس بالتنويم العالج لكنَّ
وفحوصات تجاِرب َمدار عىل لكن ُمربِّحة. آالٍم من تُعاني تزال وال العالجية الدورَة مثًال
املرىض من ٪٧٠–٨٠ يُساعد املغناطييس بالتنويم العالَج أن هورويل أثبَت ُمتعدِّدة،
واإلجهاد كالصداع األخرى األعراض تخفُّ األخرى.15 العالجات سائُر معهم فشلْت الذين
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زياراُت تقلُّ املغناطييس بالتنويم العالج وبعد باألمعاء، املتعلِّقة األعراض إىل باإلضافة
العصبي، القولون بمتالزمة امُلتعلقة تلك فقط ليس واالستشاريِّني؛ األطبَّاء إىل املرىض
أخرى وظيفيَّة الضطراباٍت ُمفيد النهج هذا أن إىل صغريٌة تجاِرُب وتُشري عموًما. ولكن
وقد بل القلبي،16 غريُ الصدر وألُم الوظيفي الهضم ُعْرس منها الهضمي، الجهاز يف أيًضا
والتهاب كرون داء ِمثل أخَطر، ذاتيٍة َمناعة اضطراباِت من يُعانون الذين املرىض يُساعد

األمعاء.17 بطانَة املناعة َجهاُز فيه يُهاجم الذي التقرُّحي، القولون
طويلة؛ مدًة تستمرُّ الفوائد أن يبدو األقل، عىل العصبي القولون ُمتالزمة حالة يف
استجابوا قد كانوا العصبي القولون بمتالزمة مريض ٢٠٠ من أكثر هورويل تابَع فحني
بل يُرام، ما عىل ظلُّوا منهم ٪٨١ أن وجد سنوات، خمس َطوال املغناطييس بالتنويم للعالج
العالج وا تلقَّ الذين املرىض ن تحسُّ وحقيقة الدائم، التأثري هذا ن.18 التحسُّ أغلبُهم وواَصل
الضابطة، املجموعات يف الذين أولئك من أكربَ بدرجٍة التجاِرب يف املغناطييس بالتنويم

فحسب. الوهمي العالج بأسلوب يعمُل ال بأنه يُوحيان
بالسيبو بتأثرياِت العصبي القولون متالزمة مرىض يشعر أن املمكن من أنه رغم
أنه مثًال هورويل يُالحظ تة. مؤقَّ تكون ما غالبًا فإنها الثاني، الفصل يف رأينا كما هائلة،
بعد ينتِكسون لكنهم البداية، يف ن بتحسُّ يشعرون ما غالبًا ِجراحة، َمْرضاه يُجري حني
أنماط تغيرِي عىل يُساعدهم املغناطييس بالتنويم العالج أن يعتقد النقيض، وعىل ذلك.
ُمدَمجًة أقراًصا املرىض ويُعطي األبد. إىل األعراض تخفيف أجل من أمعائهم يف التفكري

ذلك. إىل احتاجوا متى املنزل يف التدريب مواصلة من يتمكَّنوا حتى جلساتُهم، عليها
التوتر. تقليل عىل يقترص ال العالج أن إثبات عىل هورويل دراسات ساَعَدت كذلك
وهو لأللم، الحساسية ُمفِرطَة العصبي القولون متالزمة مرىض لدى األمعاء ِبطانُة تكون
يشعر تؤلِمه. إنها يقول حتى ونفِخها الشخص مؤخرة يف بالوٍن بوضِع قياسه يمكن يشءٌ
العصبي القولون مرىضمتالزمة أما تقريبًا، زئبقيٍّا مليمرتًا ٤٠ ضغط عند باأللم اء األصحَّ
تلك يُعدِّل املغناطييس بالتنويم العالج أن يبدو أنه إال ذلك. نصف إىل يصلون ال فعادًة
قد وجدهم عالجية، دورة بعد االختباَر هورويل لهم أجرى حني ألنه امُلفِرطة. الحساسيَة

الطبيعي.19 املعدَّل إىل عادوا
يكون مغناطيسيٍّا، تنويمهم عند املرىض، أنَّ الحاسمة، األهمية ذات األمور ومن
يُقاس ما (وهو الدقيقة األمعاء يف ملحتوياتها َمعدتهم إفراغ رسعِة عىل التأثريُ بمقدورهم
القولون.21 انقباض معدَّل عىل وكذلك الصوتية)،20 فوق باملوجات التصوير باستخداِم
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يُفرتَض التي األشياء من تلك ليست الدم، ق تدفُّ عىل وكاسيليا أولنيس تجاِرب حالة يف كما
بإرادتنا. أدائها عىل القدرَة لدينا أنَّ

تجعَل أن بدَّ «ال للمريض: وتقوَل تجلَس أن عىل يقترص ال «األمر هورويل: يقول
أن الناس بمقدوِر أن يبدو لإليحاء، ا جدٍّ القابلة الحالة هذه يف لكن تسرتخي». عضالتك

الوعي.» حالة يف ِفعَلها بالرضورة يستطيعون ال أشياءَ بأجسادهم يفعلوا

السابقَة الطريان ُمضيفَة سألُت البطاقات، عليه تصطفُّ الذي كروكشانكس مكتب يف
طافية. وكأنها شعرت إنها يل فقالت ِمغناطيسيٍّا. منوَّمٌة وهي به شعرت ا عمَّ نيكول
امُلشِمسة، العطالت مياه دافئة. خرضاءَ تركوازية ِمياًها أتخيَّل بام تتحدث «حني وأضافت:

بداخيل.» أبتسم كأنني أشعر االسرتخاء. عىل تبعث التي
استيعابه يف صعوبة وجَدت إنها قالت نفًعا؟ املغناطييس بالتنويم العالج يُْجديها وهل
بعيننَي كلينا، إىل ُمتطلعًة الحديث، عن أمسَكت ثم املايض… األسبوع منذ لكن البداية. يف

به. سيَبوح ُمثري رسٌّ لديه شخص مثل المعتني
األلم وكان صدري. حتى يصالن والتورُّم االنتفاخ كان فقد معجزة. «حَدثَت قالت:
عىل وهي بام، إىل تحوََّلت ثم مسكِّنات.» أي أتناول وال انتفاخ. لديَّ يَُعد لم واآلن مستمرٍّا.
أشعر لم بأنني قويل إن ا. جدٍّ طويًال عانيُت لقد تقبيَلِك! «أريد لها: وقالت البكاء. َشفا

رائع.» أمٌر إنه أسبوع، طيلَة بألٍم
قائلًة: بهدوء فأجابت األسبوع. سار كيف كروكشانكس سألتها نيكول تُغادر أن قبل
قبل، من بالرسطان أصيبت قد كانت ظهرها. يف ورٌم إنه للتَّو.» الرسطاُن عاَوَدني «لقد
رأسها. هزَّت نيكول لكن ألجلِك.» ا جدٍّ باألسف أشعر «إنني لها: قلت اآلن. عاد قد لكنه
إنه يشء. أسوأ «هذا َمعدتها. إىل أشارت ثم باألمر.» آبَُه ال ُمبكًرا. اكتشفناه «لقد وقالت:

للروح.» وتحطيًما إيالًما األكثر اليشء
أخرى شكٍر بطاقُة ثمَة ستكون قريبًا قويٍّا. ِعناًقا كروكشانكس عانََقت نهَضت، حني

الحائط. عىل

أراد املغناطييس، بالتنويم العالج لوحدة زيارتي بعد هورويل بيرت مكتب إىل عدُت حني
عوامُل فثَمة فقط. والقلق التوتر إىل ترجع ال العصبي القولون متالزمَة أن عىل يُشدِّد أن
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املخُّ بها يُعالج التي والطريقة األمعاء، وميكروبات الغذائي، والنظام الجينات، منها أخرى
بالطبع. ذاتها واألمعاء األلم،

الحاالت، بعض يف العوامل. هذه من مختلف خليٌط لديه مريض كل أن إىل ويُشري
حاالٍت ويف كبريًا. دوًرا تلعب النفسية الحالة أن يبدو نيكول، انتفاخ أو إيما ألم مثل

اإلطالق. عىل ا مهمٍّ عنًرصا تكون ال قد جينا، لدى الذي اإلمساك مثل أخرى،
من التي امُلتكررة، البطن بِجراحات أكثَر مرتبطٌة جينا مشكالت أن هورويل يعتقد
استئصال إىل باإلضافة إنها، يقول فهو األمعاء. لعمل الرضورية األعصاب تُتِلف أن املمكن
َعجب فال مؤخرتها. عىل الِجراحات من سلسلٌة لها «أُجِريَت املثانة، واستئصال الرحم،

ينبغي.» كما تعمُل ال أنها
جانب إىل دائًما يُستخَدم أن بد ال املغناطييس بالتنويم العالج أن يُرصُّ السبب لهذا
جينا يُساعد ربما املغناطييس بالتنويم العالج أن من الرغم عىل التقليدية. العالج أساليب
عضالٍت بُمرِخياِت أيًضا أوىصهورويل فقد ألعراضها؛ امُلصاِحب التوتر عىل السيطرة عىل

للقولون. استئصال بإجراء نفًعا، تُجِد لم وإذا وُمليِّنات، قوية
يف ِجراحاٌت قبُل من لهم أُجريت الذين هورويل إىل امُلحالني املرىض عدد أذهلني
أنها يؤكِّد وهو اليوم. ذلك يف بهم التقيُت الذين العَرشة املرىض من سبعة األقل عىل البطن؛
اسًة حسَّ األمعاء تصريُ فقد العصبي. القولون بمتالزمِة اإلصابة يف الرئيسية العوامل من
املخ. إىل فيها ُمباَلًغا ألٍم إشاراِت تُرسل وتبدأ الِجراحة، أثناء اضطربَت أو تحرَّكت إذا
يُجري أخرى حاالٍت يف األول. املقام يف العصبي القولون متالزمة إىل يؤدِّي ما غالبًا وهذا
أن يجدون لكنهم املرىض، أعراض من التخفيف أمِل عىل ِجراحًة الهضمي الجهاز أطباء

النهاية. يف سوءًا تزداد حالتهم
يأتون كثرية حاالٍت ويف العمليات. إجراء عىل ُمربَمجون الجرَّاحني «إن هورويل: يقول
ثقب أو املرارة التهاب أو الدودية الزائدة بالتهاب ُمصابًة كنِت إذا العالج. يف بمعجزات
رد يكون البطن، يف ألٍم من شخٌص يُعاني حني لكن حياتَِك.» يُنقذون فسوف األمعاء، يف
املشكلة. تفاُقم إىل هذا يؤدي ما كثريًا لألسف لكن ما. يشء إزالة هو االعتيادي ِفعلهم
األمعاء، ِبنْية من ين تُغريِّ إن ما لكن تماًما. حسنٍة بنوايا تُجرى «إنها هورويل: يقول

املغناطييس.» بالتنويم ذلك إزالة من تتمكَّني فلن والتصاقات، نُدوبًا ُمحِدثًة
يتخبَّطون الذين امُلزمن، اإلجهاد ُمتالزمة مرىض يُواجهها التي باملعضلة هذا ذكََّرني
سألت نفيس. وهٌم أو للعالج قابل غريُ عضويٌّ مرٌض إما حالتهم بأن القول بني ما
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النقيض، طَرَيف بني عالقون اآلخرون هم العصبي القولون ُمتالزمة َمْرىض هل هورويل
فيُقطِّع محضة، جسدية مشكلٌة العصبيَّ قولونه كأنَّ يُعاَلج فبعضهم والعقل؟ الجسد
يف كامنٌة املشكلة إن آلَخرين يُقال حنِي يف أمعائهم، من األخرى ِتلو قطعًة الجرَّاحون

مًعا؟ والجسد العقل يُعالج نهٌج هو ا حقٍّ إليه يحتاجون ما أن حنِي يف رءوسهم،
تماًما.» صحيح «هذا قال: ثم لحظًة. إيلَّ هورويل نظر

ما كلِّ مع ملجاله، اختياره حياَل كثريًا ُمغتِبًطا يكون قد هورويل أن إليكم يُخيَّل قد
يَئِس قد كان الذين املرىض آالَف وساعد الفعالية، شديَد عالًجا وضع فقد أنجزه. قد
العالج عىل عشوائية مضبوطًة تجاِرَب العالم أنحاء يف الِفرُق تُْجري آَخرون. أطباءُ منهم
باهرة دائًما تكن لم وإن إيجابية؛ بنتائج أيًضا وتأتي لألمعاء، ه املوجَّ املغناطييس بالتنويم

األمد.23 وطويل ال فعَّ العالج أن إىل حديث منهجيٌّ استعراٌض ل وتوصَّ للغاية،22
اململكة يف الرعاية وجودة للصحة الوطني املعهُد أصبح األدلة، هذه ِمثل بفضل
الِخدمات هيئُة تستخدمها التي الطبية العالجات عىل يُوافق الذي إيه)، يس آي (إن املتحدة
القولون مُلتالزمة املغناطييس بالتنويم بالعالج يُويص إس)، أتش (إن الوطنية الصحية
الوحيدة التكميليَّة العالجات من واحٌد هذا التقليدية. العالجاُت معها تفشُل حني العصبي
يُويص التي الوحيدة العضوية والحالة الرعاية، وجودة للصحة الوطنيُّ املعهد يدعمها التي

املغناطييس. بالتنويم بعالجها
تلك رغم ألنه ا. جدٍّ ُمحبًطا يبدو الواقع يف هورويل. عىل السعادة تبدو ال لكن
كثريًة إداريًة هيئاٍت فإن الرعاية، وجودة ة للصحَّ الوطني املعهد وتوصيِة التجاِرب،
العالجي، النهِج هذا دعَم ترفض تزال ال املتحدة اململكة يف العالج تمويل عن مسئولًة
الدراساِت بأن املرىض الوطنية الصحية الخدمات لهيئة اإللكرتوني املوقع ينصح حني يف
قوية أدلٍة أيَّ تُعطي «ال الصحي القولون ملتالزمة املغناطييس بالتنويم العالج عىل البحثيََّة

فاعليَّته.»24 عىل
يخضع ال امِلغناطييس بالتنويم العالَج أن هي املشكالت إحدى أنَّ هورويل يرى
، معنيَّ بعالٍج التوصيِة قبل العقاقري. الختبار ُوِضَعت التي للتجاِرب الصارمِة للتَّصميمات
املريُض يعلُم ال حيث التَّعمية، مزدوجِة تجاِرَب إىل األدلة عىل القائِم الطبِّ أنصاُر يتطلَّع
اختبار عند منطقي هذا الوهمي. أو الحقيقيَّ العالَج هو اه يتلقَّ الذي كان إذا ما طبيبُه وال

فَحْسب. بالسيبو تأثريَ تُحِدث لم بأنها للحكم العقاقري،
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لتنويٍم تخضَع أو — ِمغناطيسيٍّا األشخاص أحَد تُنوِّم أن تستطيُع ال لكنك
العالج بياناِت املموِّلون أو امُلراجعون يُطالع قد لذلك تعرف. أن دون — ِمغناطييس
مزدوجُة تجارُب يوجد ال أنه ويَرون العصبي، القولون ملتالزمة املغناطييس بالتنويم
للعقل.» ُمناٍف «هذا هورويل: يقول ضعيفة. تدعمه التي األدلة أن فيستنتجون التعمية،
التفاعل بني للفصِل عقار، تجربِة يف املرىض عىل التعتيُم املنطقيِّ من يكون أنه ومع
ِغرار عىل عالجات اختباِر عند محلِّه غرِي يف فهذا نفسية، آثاٍر وأيِّ للعقار الكيميائي
من يتجزَّأ ال جزءًا وتوقعاتهم املرىض اعتقاداُت فيها تكون التي املغناطييس، التنويم

سريه. طريقة
طائفٍة من األدلة ِلَقبول استعداٌد امُلراجعني لدى يكون أن بد ال بأنه هورويل ويُجادل
مًعا، والجسد العقل مع يتعامل عالٍج اختباَر تُناسب التي التَّجارب تصميمات من أكرب
املثال، سبيل عىل للباحثني، يُمكن الذهبية. القاعدة من امُلستطاع قدر قريبًة تزال ال لكنها
بمجموعٍة مقارنًة املغناطييس بالتنويم العالُج فيها يُختَرب مفَردة، تعميٍة تجِربَة يُْجروا أن
أيَّ يعلم ال باحٍث بواسطِة مستقلة بصورٍة املرىض أعراُض فيها وتُقيَّم مناسبة، ضابطٍة

املرىض. اه تلقَّ عالج
القائم الطب مركز يف العلوم وفيلسوُف الوبائيَّة األمراض خبريُ هويك، جرييمي يُقرُّ
أو صعبًا يكون أن يمكن التعمية مزدوجِة تجاِرَب إجراء بأنَّ أكسفورد، يف األدلة عىل
أنها إىل يُشري لكنه مًعا، والجسد العقل مع تتعامل التي العالجات حالة يف ُمستحيًال
الطبيعي. العالج أو الِجراحات ِمثل أيًضا، التقليديَّة العالجات بعض حالِة يف مشكلة
تها، بُرمَّ البالسيبو مجموعة عن نتغاىض أن الحاالت تلك ِمثل يف املنطقي من أنه ويقرتح
كان «إذا ويقول: بفاعليَّتها. معروفة أخرى وعالجات العالج بني ذلك من بدًال ونُقارن
أليس البدائل، هذه كل بني األفضل العالج هو معرفتَه تودُّ فما صحية، مشكلٌة لديك

املرىض.»25 يُهمُّ ما فذلك كذلك؟
أغلب يف ا جدٍّ رائج غريُ املغناطييس بالتنويم العالَج أن هي األعمق املشكلُة تكون قد
هذا أنصاُر ويشكو بالدَجل. مرتبطًة مدلوالٍت يحمل زال وما والطبِّية، الِعلمية الدَّوائر
مقارنًة ا، جدٍّ محدوٌد املغناطييس التنويم ألبحاث امُلتاح التمويل أن من العالجي النهج
ضئيل اهتماٌم ة وثَمَّ ل،26 التأمُّ مثل مًعا، والجسد العقل مع تتعامُل أخرى بعالجاٍت حتى
أولنيس: كارين املغناطييس التنويم باحثُة تقول املرىض. بها يُساعد قد التي بل السُّ بدراسة

مهم.» أو رضوريٌّ أنه الصحية الرعاية اختصاصيِّي أغلُب يرى «ال
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بالتنويم للعالج وضعه الذي النموذَج يُوسع أن هورويل حاَول السنني، َمرِّ عىل
تواصَل قد إنه ويقول الهضمي. الجهاز اضطرابات من أكثَر حاالٍت ليشمَل املغناطييس
عىل املرىض تُساعد قد التِّقنيَة هذه أن ُمعتقًدا مختلفة، مجاالٍت يف اختصاصيِّني مع
بالرفض وُقوِبل الرسطان. إىل اإلكزيما من لحاالٍت امُلصاِحبنَي والتوتُّر األلم مع التعامل

مرضانا.» ِمن أيٍّا يُساعد قد تفعله ما أن أظن «ال له: قال َمن ومنهم جميًعا، منهم
الطبُّ صار لقد املغناطييس. التنويم ضدَّ هائل تحيٌُّز «يوجد ًصا: ملخِّ هورويل يقول
األشياء تلك وسائُر ة باألشعَّ والفحوصاُت العقاقري علينا تُفَرض إذ بَِشع. بشكٍل تقنيٍّا
إليه النظُر يمكن فال املغناطييس التنويم مثل وعاديٌّ بسيط يشءٌ أما التقنية. العاليِة
إعادَة سيتطلَّب املغناطييس بالتنويم العالج استخدام إن ويقول نفع.» أيِّ ذا باعتباره
الطبيُّ النهج «يقوم الطب. ممارسة كيفيَّة يف ولكن التجِربة، تصميِم يف فقط ليس النظر
لم وإذا املرىض، رصف ثم َعقار، وإعطاء املَريض، التاريخ تسجيل عىل للعالج النموذجي
تتخلَّص حيث مختلف فنهٌج هذا أما دواَليك. وهكذا آَخر، عقاًرا أعِطهم نفًعا، الَعقار يُجِد
أنت وتكون يشء، كل من وتتخلص املكتب، من وتتخلَّص الطبِّية، الوصفات دفرت من

ذلك.» يف ينجح ال أو حاًال أفضَل يجعَلهم أن إما الذي اليشءَ
ه املوجَّ املغناطييس بالتنويِم ُعولِجوا آخَر مريٍض أللِف تقييًما للتَّو هورويل نرش
األعراض، يف إكلينيكيٍّا كبري انخفاٌض لهم حَدث ٪٧٦ اإلحصاءاِت: يَُرسد حيث لألمعاء.27
خمس إىل سنة من ترتاوح مدٍة مروِر بعَد يُرام ما عىل يَزالون ال امُلستجيبني من ٪٨٣
استشارتهم قلَّت ٪٧٩ أقل، أدويًة يتعاطون ٪٤١ أدوية، أيَّ يتعاَطون ال ٪٥٩ سنوات،
يُخطط وال قريبًا، التقاعد وشك عىل أنه إال مطلًقا. يستشريونه يَعودوا لم أو لطبيبهم
الوقت.» ذلك بحلول َفِشلنا قد سنكوُن ربما أننا «أعتقد ويقول: التجاِرب. من املزيد إلجراء
يف دائًما لكننا حاسمة. أبحاثًا الجيِّدة، األبحاث من الكثري أخَرْجنا «لقد ويستطرد:
أدلٌة توجد ال إنه يقولون ما دائًما فإنهم العالج. يُموِّلون الذين األشخاص مع معركٍة

ذلك؟» من أكثَر أدلٍة من يريدون كم كافية.
بتاريخه العالج، َقبول دون تَُحول التي العَقبات تكون وربما ا، ُمحقٍّ يكون ربما
التنويم اخرتاع يُعاد األطلنطي، من اآلخر الجانب عىل لكن فعًال. ا جدٍّ شديدًة املتقلِّب،

أخرى. مرًة املغناطييس
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الجليدي األخدود نحو

امتدَّ وباألسفل افة، شفَّ الُجدران كانت ُمتأللئ. جليدي أخدوٍد عربَ بتؤدٍة أتهادى أخذُت
بزعانفها، تلوح ، جانبيَّ عىل الجليدية الرفوف عىل بطاريُق جثََمت الزرقاء. املياه من رشيط
أرشقهم ُرحُت بالفحم. ابتساماٌت وجوههم عىل ُرِسمت رجال هيئِة عىل ثلجية وتماثيُل
الشظايا من ة زخَّ يف ينفجرون كانوا مبارشة إصابًة أُصيبهم كنت وحني الثلج، بُكرات
قصة (قط شيشاير قطط من صفٍّ مثَل الهواء يف الباسمة ُوجوَههم تاركني الشكل، املثلَّثة
صوُت تردَّد الخلفية، يف دًة. متجمِّ امُلميزة) بابتسامته املشهور العجائب» بالد يف «أليس

آل.» تدُعَوني أن «يمكنك يُغنِّي: وهو سايمون بول
لكنني ُدْرت. ثم املياه، إىل وألسفل حالكة، وسماءٌ ثلٍج ُرقاقاُت حيث ألعىل نظرُت
إليها، االنتباُه ينبغي جليدية جسوٌر توجد كان األمام. إىل أنجرف نفيس تركُت باألحرى
الثلج؛ بُكرات بَرشقي يردُّون الثلج رجال رشع الالمعة. الثلجية األكواخ بعُض تحملها
إىل أدَّى مما ذلك؛ من بدًال قذائَفهم واستهدفُت الرجال، إصابة عن بُرهة بعد فت توقَّ لذلك

الجو. يف بها بأس ال صدامات
ذاَت الصوف، يكسوها ماموث حيوانات من عائلًة رأيُت ُمنعَطف عند تحليقي أثناء
ثلج كرَة أطلقُت ُركِبها. حتى وَصل الذي املاء يف باألسفل واقفًة مقوَّسة، ضخمة أنياٍب
أزرق لون ذاُت الطائرة، األسماك بعُض ظهَرت ثم بوق. كنفخِة صوتًا فأطلق أحدها، عىل

التيَّار. مع تتقافز وهي الثلج ُرقاقات من أثًرا تاركًة ِفيض،
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كان . لقدميَّ يحُدث ما ليشءٍ قليًال انتبهُت األخدود، نُزويل أثناءَ مختلفة لحظاٍت يف
يحُدث أن يمكن ذلك لكن حارًقا. أَلًما يكون قد أنه ن التمعُّ عند أعتقد يشءٌ ثم وخز، ثَمة
عليه بالرتكيز نفيس أزعج أن يمكن وال الساحر، األخدود بهذا له عالقة ال آَخر، عالٍم يف

تنفجر. تلك املاموث حيوانات جعل أستطيع كنُت إذا ما هو أكثَر ني يُهمُّ ما اآلن.

بأفغانستان. قندهار يف العسكرية، اته مهمَّ أُوىل يف براون سام امُلالزم أُرِسل ،٢٠٠٨ عام يف
واقعون إنهم فيه قيل قريبة فصيلٍة من اتصاٌل جاء ته، مهمَّ من يوم آِخر يف الغَسق عند
عَربتُه اصطدَمت الطريق يف لكن للمساعدة، الصحراء عرب رجاَله براون قاد كمني. يف

الطريق.1 جانب عىل ُزِرَعت بقنبلٍة الهمفي
صارت ثواٍن، وبعد الهواء، يف املدرَّعة املركبة ارتفَعت حني ساطًعا وميًضا سام رأى
جسده. يف ُمشتعلًة كانت النار لكن منها، خرج كيف يتذكَّر ال الُحطام. من ُملتوية كومًة
املدفعيَّة جنديِّ بمساعدِة لكنه االنفجار، حفرة بجوار املوت حتى يحرتق سيظلُّ أنه ظن
أطَفآ قد كانا الذي الوقت بحلول لكن الرمل. من بحفناٍت اللهب ألِسنَة أخمَد له، التابع
كان ويَديه. ووجِهه جسده عن الجلُد وزال احرتقا، قد الرسمي زيِّه ا ُكمَّ كان الحريق، فيه

ُمتفحًما. أسوَد أو مسلوًخا أحمَر إما ي املتبقِّ لحُمه
بتكساس. أنطونيو، سان يف العسكري الطبي بروك مركز إىل جوٍّا براون نُِقل أخريًا
الثالثة، الدرجة حروُق ر تُدمِّ جسده. أغلب يف الثالثة الدرجة من بحروٍق ُمصابًا كان
األطباءُ ظل وقد الجلد. طبقات جميَع الثَّخانة، الكاملة بالحروق أيًضا إليها يُشار التي
حاًال. األسوأ األجزاء لتغطيِة وكتَفيه ظهره من الجلد يُزيلون كانوا بينما أسابيَع يُخدرونه
أصعب لكن اليُرسى. سبَّابته برتُ منها األخرى، الِجراحية العمليات من سلسلٍة عىل أفاق
من امليت النسيَج فيها تكشط امُلمرضات كانت التي اليومية الجلساِت م تجشُّ كان يشء

أخرى. مرًة للحرق بالتعرُّض شبيًها ذلك كان املكشوفة. جروحه
تبنيَّ ما وهو يومي، طبيعي عالٍج إىل بحاجٍة كان تُشفى، ُحروقه بدأْت حني الحًقا
ما غالبًا براون جروح ِمثل ة امُلمتدَّ الجروح يف الندبات فنسيُج إيالًما. أكثَر كان أنه
كان ُحروقه، تلتئَم أن بعد بحرِّية الحركة عىل قادًرا سيظلُّ أنه ولضماِن ويتقلَّص. يثخن
الندوب نسيَج يُمدد كان مما وأطرافه؛ جسده تحريِك يف املبالغة إىل يضطرُّون ُمعالجوه

تكوينه. أثناء ويُمزقه
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لعالج شخص ٧٠٠٠٠٠ نحُو سنويٍّا الطوارئ ُغرَف يزور املتحدة، الواليات يف
إنهاك اجتياِز عىل ملساعدتهم املستشفى.2 إىل يُدَخلون تقريبًا ٤٥٠٠٠ ومنهم الحروق،
الجرعات بأعىل أفيونية عقاقريَ يُعَطون الطبيعي، العالج وجلسات الجروح رعاية
بسبب محدودٌة إعطاءها األطباءُ يستطيع التي الكمية أن إال الطب. يف املستخَدمة
الوعي وفقدان التبوُّل عىل القدرة وعدم الحكَّة بني ما ترتاوُح التي الجانبية، أعراضها
كما رهيبة. بآالٍم يشعرون املرىض من كثري يظلُّ اآلِمنة، الجرعات أعىل مع وحتى واملوت.

اإلدمان. لخطر يُعرِّضهم شهور طيلَة األفيونية العقاقري تناُول أن
العالج يجُد كان يتناوله. كان الذي العقار جرعات تقليَل باستماتٍة براون حاَول
يأُمروه أن إىل يضطرُّون أحيانًا كانوا رؤساءه إن حتى باملرة، ُمحتمل غريَ الطبيعيَّ
يف يرغب كان إن ُسئل ثم ُمدمنًا. يَصري أن يخشاه ما أكثر كان لكن للعالج. بالخضوع

رائدة. بحثية تجِربٍة يف االشرتاك

وصفاٍت بال تَُرصف أقراٌص فلدينا الصحية. الرعاية مجال يف املسكِّنات يف نقٌص يوجد ال
مثل ومسكِّنات والكودايني، املورفني مثل قوية ومخدِّرات واإليبوبروفني، األسربين مثل
استخداُمها يمكن وكورتيكوستريويدات للتشنُّج وُمضادات اكتئاب وُمضادات الكيتامني.
ه، بأْرسِ الجسم أو الجلد، من صغرية بُقعٍة تخديَر األطباءُ ويستطيع األلم. لتسكني كلها
نملكها التي الوسائل هذه من أيٌّ تقِض لم لألسف لكن تماًما. املريض وعي تغييَب أو

ذلك. من حتى تَدُن لم بل الطِّب. يف األلم عىل
طبيَّة وإجراءات الت لتدخُّ يخضعون الذين الناس لدى أخصَّ بوجٍه مشكلٌة األلم
يف كما الحروق حالة يف بالجروح العناية مثل أثناءها، ُمستيقظني يظلُّوا أن عليهم يتحتَّم
عىل تحلُّ التي البطن)، (ِمنظار امِلفتاح ثَْقب جراحة يف أو املثال، سبيل عىل براون، حالة
التشخيصيَّة واالختبارات الخزعات من يشء كل يف املفتوحة الِجراحات محلَّ ُمتزايد نحٍو
األلم مسكِّناِت فإن براون، حالة من يظهر وكما األورام. وتدمري طبية أجهزة َغْرز إىل

شديد. ألٍم يف املخدَّرين املرىض حتى وترتك غالبًا، تكفي ال وحدها
من تتفاوُت حاالٍت يف ُمزمنة، آالٍم من يُعانون الذين الناس مالينُي يوجد أنه كما
املاضينَي الَعقَدين مدار عىل بشدٍة زادت وقد الليفي. العضيل االلتهاب إىل املفاصل التهاب
لإلندورفينات صناعية معادالٌت وهي — األوكسيكونتني مثل األفيونية ِشبه العقاقري كميُة
توجد كانت املايض يف الحاالت. هذه مِلثِل تُوَصف التي — البالسيبو تأثري يف الضالعة
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مثل الشديدة الحاالت يف إال تُستخدم ال التي األخري، املالذ عقاقريُ عليها يُطَلق عقاقريُ
يُعانون الذين للمرىض ُمنتظمة بصفٍة تُوَصف اآلن لكنها امُلتأخرة. املراحل يف الرسطان
أو شهوًرا تَعاطيها إىل النهاية يف األمر بهم يصل قد الذين ومتوسطة، خفيفة آالٍم من

أعواًما.
التي الطبيعية اإلندورفينات عكس عىل الصناعية، البدائَل هذه أن يف املشكلة تكمُن
أقلَّ املستقبالُت تصري لذلك، واستجابًة املخ. يف األفيون أشباه ُمستقِبالت تغمُر املخ، يف
املفعول لتُحِدَث فأكرب أكربَ جرعاٍت إىل ونحتاج ل، تحمُّ لدينا ويصري للعقار. حساسيًة
الناسعنها يمتنُع وعندما رهيب. حدٍّ إىل اإلدمان تُسبب العقاقريَ أن أيًضا يعني وهذا نفَسه.
ُمستقبالتهم ألن لأللم؛ امُلفِرطة اسية والحسَّ التوتُّر منها بشعًة، انسحاٍب أعراَض يُعانون

لها. ينبغي كما الطبيعية لإلندورفينات تستجيب تَُعد لم اسة حسَّ غريَ صارت التي
والجرعات األفيون أشباه إدماِن يف كبري ارتفاٍع إىل الطبية الوصفات زيادُة أدَّت
إنها عرصنا.»3 يف ف تتكشَّ التي املآيس من «واحدٌة بأنها ُوِصفت التي القاتلة الزائدة
تستهلك لكنها العالم، سكان من ٪٥ تُشكِّل التي املتحدة، الواليات يف باألخصِّ مشكلة
بحلول طبية.4 بوصفٍة تُباع التي األفيونية ِشبه العقاقري من العالم مخزون من ٪٨٠
فت ُرصِ أدوية من زائدة جرعاٍت جرَّاءَ َسنويٍّا يموتون أمريكيٍّ ١٥٠٠٠ كان ،٢٠١٢ عام
،٢٠١٣ عام ويف مًعا.5 والكوكايني الهريوين بسبب يموتون ن ممَّ أكثُر وهم طبيًَّة، وصفاٍت
األمريكية املتحدة الواليات يف يس) دي (يس منها والوقاية األمراض مكافحة مراكُز وَصَفت

املتحدة.6 الواليات تاريخ يف ُمخدِّرات وباءِ ُ أسوأ بأنه املسكِّنات إدماَن
وصِف من بدًال كلِّيًة؟ خاطئة بطريقٍة األلم مع نتعامل هل هو تساؤًال يُثري وهذا
آَخر. سبيًال ثمة أنَّ الباحثني بعض يزعم لإلدمان، املسبِّبة املسكِّنات من ُمتزايدة معدَّالٍت

آالمنا. وتخفيف العقاقري استخدام لتقليل التخيُّل قوة رون يُسخِّ إنهم

سياتل، يف واشنطن لجامعة الطبي املركز يف األلم تجاِرب ُمختَرب إىل وصلُت حني
حذائي فردة أخلَع أن مني وطلبَت هوفر. كريستني البحوث، شئون مساعدُة استقبَلتني
مة ُمصمَّ أنها يل أوضَحت قدمي. بجلد صغرية سوداءَ ُعلبًة لصقت ثم وَجوربي، اليُمنى
ُمتطوِّعيها هوفر تعرض أن أيًضا امُلعتاد من برسعة. حرارتها ترتفَع بأن األلم إلحداث

يومها. يعمل الجهاُز ذلك يكن لم حظي لُحسن لكن متكرِّرة، كهربائية لصعقاٍت
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من مقياٍس عىل لأللم درجٍة إعطاءَ مني طلبَت ثم ثانية، ثالثنَي ملدة العلبة َلت شغَّ
أن ُمنتظرًة درجة، بنصف تُقدَّر قليلة بزياداٍت الحرارة، ترفع أخذَت ثم عَرشة. إىل واحٍد
ِحدَّة من لكلٍّ عَرشة من درجات ستَّ أعطيُت وأخريًا املقياس. نصف من االستجابة تقرتب
ويستحيل حادٌّ لكنه اعة، فقَّ ترك درجة إىل يصل ال حارًقا، السًعا شعوًرا كان والكَدر. األلم

التجِربة. يف هوفر ستستخدمها التي الحرارة درجَة هي هذه كانت تجاُهله.
وسماعاٍت الدقة، عاليَة األبعاد ثالثيَة صوًرا تعرض افرتايض واقع نظَّارَة ألبَستْني
بإعجاب أشاهد الثلوج، وسط طافيًة أصبحُت وفجأًة ُمجسم. صوٍت ذاَت للضوضاء مانعًة
بفأرة الثلج ُكرات وأقذف ل أتجوَّ كيف هوفر أَرتْني الجليد. من ألخدوٍد المعة جدرانًا
بمعايري سيَّما ال الواقعية، شديدَة تكن لم لكنها لطيفًة الجرافيك تصميماُت كانت كمبيوتر.
فيها أستغرق جعَلتني بخاصيٍة تتميُز لكنها الحارض. وقتنا يف الفيديو ألعاب من العديد
كانت الخارجيِّ العالم من الصادرة واألصوات املناظر فكلُّ قط. قبُل من أشعر لم كما
خلفي. وِمن تحتي ومن فوقي من االفرتايض العالم امتدَّ حويل، نظرُت وحني محجوبة،

بداخله. بأنني شعرُت فقد املشهد، كرتونيِة من الرغم عىل
الحرارية العلبَة أثناءها هوفر َلت شغَّ والبطاريق، الثلج رجال مع دقائق عَرش أمضيُت
انخفَضت وقد أخرى. مرًة للتجِربة درجات إعطاءَ ذلك بعد مني طلبَت ثم مرَّات. ثالَث
وليس وجيز وخٍز بمثابِة مرة كلُّ كانت (لكن خمسة إىل ستٍة من قليًال، األلم ِحدة درجُة
ستِّ من األلم عن الناتج الكدُر تراَجَع كذلك قبل). من عانيتُه الذي املمتدِّ األلِم مثَل
كانت فقد عَرشة، من ثمانيًة عامًة بالتجِربة استمتاعي درجَة وجعلُت اثنتنَي. إىل درجات

أخرى. مرًة أُجربها أن وأودُّ ا، جدٍّ ُممتعة
تتمحور تها بُرمَّ املسألة إنَّ املختَرب، هذا يُدير الذي رشار، سام التخدير، طبيُب يقول
أن نستطيع ال إننا يل وقال الواعي. االنتباه عىل محدَّدة قدرٌة لديه فاملخُّ االنتباه. حوَل
إحساٍس عىل ركَّزنا إذا انتباَهنا. إليه ه نُوجِّ ما نختاَر أن بُوسعنا لكْن نُقلِّلها، أو نَزيدها
وُمبهج آِمن يشء — آَخر يشءٍ يف فكَّرنا إذا لكن األلم. بذلك شعوُرنا سيَزيد باأللم،

به. نشعر الذي األلُم سيخفت — وبعيد
فيديو عيلَّ رشار عَرض اإللهاء. أشكال من ا جدٍّ ال فعَّ شكٌل هي املرئيَّة الصور
خمسَة ُحوِرص أن بعد جيب بسكني ذراعه بَْرت إىل اضطرَّ الذي — رالستون آرون الة للرحَّ
الذهنية الصوُر ساَعَدته كيف بعُد فيما واصًفا — ٢٠٠٣ عام يوتاه يف ناءٍ أخدوٍد يف أيام

ِمحنته.7 اجتياز عىل
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شديًدا جفاًفا ويُكابد الربد، من يرتعُد رالستون كان األخدود، يف الخامسة ليلته يف
سوف أنه ُمدِرًكا كان عليها. سقط ُجلموٍد أسفَل انسَحَقت التي ذراعه من مربًِّحا وأمًلا
«كان قائًال: رالستون يحكي به. أحاطت التي املؤلِمة الظروف حجبَت رؤيا شاَهد ثم يهلك.
بشاحنة ويلعب أحمَر، قميًصا يرتدي كان تقريبًا. العمر من الثالثة يف صغري صبيٌّ هناك

املحرِّك.» صوَت بها يُحاكي كان التي الجَلبة بعض يُصِدر وهو إياها، محرًِّكا لعبة،
واستطعُت نحوي، راكًضا وجاء وراءَه، ونظر ف، توقَّ «ثم قائًال: حكايته واستأنف
يف ينظر منا كلٌّ أخذ حيث كتفي، عىل وأَضُعه الصغري الطفَل أرفع وأنا نفيس أرى أن
الرؤيا تلك انطمَست ثم املستقبيل. ابني وجَه أرى كنُت أنني وعَرفُت مبارشًة. اآلَخر عينَي

جسمي.» حرارة درجة يف االنخفاِض ذلك جرَّاءَ أرتعُد األخدود، إىل وُعدت
ذراعه. قطع ألم ل تحمُّ عىل ساَعَده أحبَّائه تخيَُّل إن قائًال الحديث يف رالستون يستمرُّ
ثانيًة ثالثني طيلَة ظللُت اإلطالق. عىل حياتي يف ِعشتُه ألم بأسوأ شعرُت أقطعها «وأنا
قط. أبِك ولم دمعة، أذرف ولم أتأوَّه، لم لكنني س. وأتنفَّ عينيَّ أُغمض أن ِسوى أملك ال
التفكريَ استطعت ما كلُّ كان ، عينيَّ فتحُت حني ألنني لكن خارق. إنساٌن ألنني ذلك وليس

أخرى.» مرًة أرستي رؤية هو تخيَُّله، استطعت ما كل فيه،
املستقبَيل وابنه أرسته صور — رأسه يف ره تصوَّ الذي العالم كان رالستون، حالة يف
يل قال البشعة. ِمحنته ألم عن بعيًدا انتباهه تركيِز عىل ساعده ما هو — تخيَّله الذي
لكن نفِسه األثِر لخلِق محاولٌة هو اآلن دخلتُه الذي االفرتايض الجليدي األخدوَد إن رشار

اصطناعيٍّا.
جامعة يف السلوكي النفس علم اختصايص هوفمان، هانرت أفكار بَنات من إنه
أنتج قد هوفمان كان الثمانينيَّات، يف االفرتاضيَّة. العوالم ِبناء يف ص املتخصِّ واشنطن،
يُمكن أغراض وكذلك وخزائن، بأسطٍح ز مجهَّ افرتايضٌّ مطبٌخ وهو املطبخ»، «عالم لتوِّه
الحوض. يف تتلوَّى بسيقان وعنكبوت وِمقالة، خبز ومحمصة شاي إبريق مثل حملُها،
آِمنًا مكانًا بمنحهم العناكب، ُرهاب من يُعانون الذين الناس يُساعد أن يأُمل هوفمان كان

العناكب. مخالطة عىل لالعتياد
التنويَم يستخدم الذي النفس عالم باترسون، ديفيد عمِل عن صديق من سمع ثم
لجامعة التابع الطبِّي هاربورفيو مركز يف الحروق َمْرىض آالم لتخفيف املغناطييسَّ
ما صلٍة ذاَت تكون قد التقنية أن الصديُق اعتقد اآلخر. هو سياتل يف والكائن واشنطن،
بإمكان كان إذا ِلرَييا مًعا؛ العمَل االثنان وبدأ له، إلهاءٌ لديَّ وأنا هوفمان فقال باإللهاء.
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يف إيالًما اإلجراءات أكثِر بعَض يخوضون الذين املرىض مساعدُة آر) (يف االفرتايض الواقع
لذلك طفل.» أول مع األمُر «أفلح هوفمان: ويقول املطبخ. عالم يف بوضِعهم بدآ الطب.

فقط.8 الحروق ملرىض افرتايض عاَلٍم تصميِم يف َرشع
وقد التكنولوجي. التقدُّم ذروَة هو نوع أيِّ من افرتايض عالم تصميُم كان آنَذاك
تكلَّف جرافيكس»، «سيليكون رشكة ُصنع من خارًقا كمبيوتر جهاَز هوفمان استخدم
يُحاكي بَرناَمج عىل قائًما الجديد مشهَده وجعل ثقيلة، خوذٍة عىل يشتمل دوالر ٩٠٠٠٠
وكان طائرات. حاملة من تُقِلع ُمقاتلة اثة نفَّ لطائرٍة نموذًجا يعرض الحربيَّ الطريان
جهاز دوار من القلق غاية يف كنَّا «لقد يل: يقول إذ التعديالت. من القليل إىل بحاجة
تأكَّدُت لقد املسكِّنة. َعقاقريهم من الغثيان ينتابهم الحروق مرىض من فالكثري امُلحاكاة.
أن خشيُت لكنني األلم، عن اإللهاء إمكانيُة لديه االفرتايضَّ العالم أن األول املريِض منذ
تغيرِي عن الناس إلثناء ضيق؛ أخدوٍد إىل التضاريَس قلَّص فقد لذلك َعقبًة.» الغثيان يكون
الثلوج. عالَم وأسماه االسرتخاء. عىل يبعث جليٍد من وبَناه حلقات. يف الدوران أو االتجاه
الخارَق الكمبيوتر لكن عليه. هو ما عىل الثلوج عالم جوهُر يزال وال عاًما ِعرشون مرَّ
امُلصابني تُناسب ال (فالخوذات الدقة عاليِة ونظارٍة محمول بكمبيوتر استُبِدال والخوذة
ألياف ذاَت كهرباء بدون نظَّارًة م صمَّ قد هوفمان كان ووجوههم). رءوسهم يف بحروٍق
حتى العيننَي، من عني لكلِّ صغرية زجاجية ليفة مليون ١٫٦ يف اإلشاراِت تحمل ضوئية،
تصميماِت طوَّر وكذلك املرىض. حروق تقشري أثناءَ املياه أحواض يف استخداُمها يُمكَن
(موسيقيٌّ سايمون بول إن ُموضًحا هوفمان يقول التصويرية. املوسيقى وغريَّ الجرافيك،
يُحبَّ لم لكنه له، راَق وقد العروض. أحد يف مرة ذاَت الثلوج عالم جرَّب شهري) أمريكي
بأغنيته. تربَّع لذلك يستخدمونها؛ كانوا التي الفضائي السماوي الوقع ذاَت املوسيقى

عىل العشوائية املضبوطة التجاِرب من سلسلًة واشنطن جامعة فريُق أجرى كذلك
َمْرىض وعىل الكهربائية) والصدمات الحرارية هوفر ُعلبة (باستخدام اء أصحَّ متطوِّعني
من ملحوٍظ حدٍّ إىل نفًعا أكثُر الثلوج عالَم أن اكتشفوا وقد هاربورفيو. مركز يف الحروق
العنرص أن ويبدو الفيديو. ألعاب أو وحَدها، املوسيقى مثل اإللهاء من أخرى أشكاٍل
شعور زاد بالحضور، الشعوُر زاد فكلما العالم. هذا يف باالنغماس شعوِرك َمدى هو املهمَّ

األلم. بتخفيف األشخاص
بنسبة األلم درجات يُخفض ما دائًما املختَرب يف الثلوج عالم إن هوفمان يقول
درجات يُقلِّل املسكِّنات، مع استخدامه وعند املوسيقى. حالة يف ٪٥ بنحو مقارنًة ،٪٣٥
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الباحثون يرى العقاقري.9 مع عليه يحصلون ما عىل عالوًة أخرى، ٪١٥–٤٠ بنسبة األلم
للدماغ، الضوئي التصوير يف أيًضا ولكن الذاتي، األلم درجات يف فقط ليس التأثرياِت

باأللم.10 املرتبطة املخ مناطق يف النشاُط تماًما فيه يختفي يكاد الذي
استخداَم أن يبدو املثال، سبيل فعىل التأثري؛ لتعزيز ُطرًقا يُجرب الفريُق يزال ال
باالنغماس. الناس شعور من ن يُحسِّ للهلوسة املسبِّب الكيتامني عقار من صغريٍة جرعاٍت
املتحدة. الواليات يف مستشًفى ١٥ نحِو يف بالفعل مستخَدمة الثلوج عالم تكنولوجيا لكن
بتكساس، هيوستن سام فورت يف يس)، إم إيه (بي العسكري الطبي بروك مركز هو أحدها
عانى وأفغانستان. العراق يف القتال أثناء بحروٍق أُصيبوا الذين الجنود مئاِت عاَلج الذي
عىل مزروعة قنابل دي)؛ إي (آي نع الصُّ يدوية تفجرٍي أجهزِة جرَّاءَ حروٍق من أغلبُهم
هوفمان: تعبري حد عىل أو انتحارية، تفجريات أو خة، مفخَّ سيارات أو الطريق، جانب

التدمري.» أشدَّ مدرَّعًة همفي َمْركبة تدمري يمكنها ا حقٍّ امُلرتجلة القنابل «هذه
العسكري، الطبي بروك مركز يف جنديٍّا ١٢ عىل تجِربًة وزمالؤه هوفمان أجرى
الطبيعي، العالج جلسات أثناء الثلوج عالم يف استغرقوا وحني براون.11 امُلالزم منهم
يف دونه من قَضوه الذي بالجزء مقارنًة درجتنَي نحو آالمهم أسوأ درجاُت انخفَضت
ويف .٪٢٢ إىل ٪٧٦ من األلم يف التفكري يف يَقضونه الذي الوقت نسبة وانخفَضت الجلسة.
فقد اإلطالق.» عىل ُممِتع «غري باعتباره العادي الطبيعيَّ عالجهم صنَّفوا قد أنهم حني

ما.» حدٍّ إىل «ُممتع باعتباره الثلوج عالم يف انغماِسهم أثناءَ الطبيعي العالج صنَّفوا
األلم؛ درجات بأسوأ بَدءوا الذين الستة املرىض مع أكرب فائدًة الثلوج عالُم قدَّم
لدى األسوأ األلم درجة هبَطت املثال سبيل عىل إليه. الحاجة أمسِّ يف كانوا الذين الجنود
كان الذي — عالجه صنَّف الثلوج عالم يف كان وحني درجات، ستِّ إىل عرش من براون
أنه بعُد فيما كيو» «جي ملجلة ُمراسًال أخرب وقد ا. جدٍّ مسلٍّ ا حقٍّ بأنه — سبق فيما ُمضنيًا
كان حني كولورادوا، يف الكريسماس ُعطلة أثناء شقيقه مع الجليد عىل بالتزحلُق ذكَّره

بوينت. ويست يف األمريكية العسكريَّة األكاديمية يف طالبًا يزال ال
يشءٍ عىل ُمقِبلون رفاُق يا أنَّكم «أعتقد قائًال: الجلسة بعد لهوفمان برأيه أدىل وقد

شأن.»12 ذي

يقود عاًما وعرشين اثننَي العمر من البالُغ ترييل كان ،٢٠١٤ عام من أبريل يف ليلٍة ذاَت
سياتل، جنوَب موين، ودي كينت بني رسيع طريٍق يف الساعة يف ميًال ٨٠ برسعة سيارته
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عن َفت وتوقَّ الهواء، يف دورتنَي وداَرت السيارة، انقلبت السيارة. عىل السيطرة فَقد حني
النريان. فيها اشتعَلت ثم الحركة.

وحروٍق مكسورة بذراٍع الطبِّي، هاربورفيو مركز إىل ترييل إسعاف عربة حَمَلت
ثَمة كانت اآلالم. أسوأ انتابَتني استَفقُت «حني قائًال: يل يحكي وصدره. ساقه يف خطرية
منَعوني. لكنهم أُخرجها، أن حاولُت مكان. كل يف وأنابيُب حلقي، يف موضوعٌة أنابيُب
َروع هَدأ إْن ما جسمه. أنحاء جميع يف حروق آثاُر توجد كانت ُمتورًما.» وجهي وكان
لكن تُصدِّقني. «لم ويقول: لحادث. تعرَّض بأنه ليُخِربها بصديقته اتصَل حتى ترييل

أعنيه.» ما عَرَفت هنا، إىل وصَلت حني
ُمرتديًا املستشفى، يف ِفراشه عىل ُمستلقيًا ترييل كان الحادث، عىل شهر مرور بعد
أزرَق لون ذاِت وسائَد خمِس نحُو وتدعمه الكتَفني عند ُمجتمعة ثَنياٍت ذا أخَرض ِرداءً
التمَعت حليَقني. غريُ وسالفان ذقنه عىل اللحية شعر من كتلٌة لديه الِبنْية، هزيَل كان فاتح.
عينه بجانب إحداهما الداكنة، بَرشتِه عىل األبيض باللون املعدنية الُعملة حجم يف نُدبتان
ب ويترسَّ بالضمادات، بكثافة مغطَّاة اليُرسى ساقه وكانت جبهته. عىل واألخرى اليُمنى

قدمه. إىل وصوًال مصفرٌّ بُنِّي َمصٌل خاللها من
وَصحن َقضمة منها مقضوم وكعكٍة لبن ُعلب — تنتِه لم وجباٍت ببقايا ُمحاًطا كان
ورقها عىل ُكِتب التي الهيليوم بالونات من ومجموعٍة — فارغة وأكواب زبادي وُعلب َعشاء
عدَّة بُعِد عىل بالشفاء.» و«تمنياتي ا» جدٍّ ُمميَّز شخٌص «إنك َقبيل: ِمن رسائُل الالمع
وجُهه كان الغضب؛ عليه يبدو ضخم رجٌل يوجد كان تار السِّ من اآلخر الجانب عىل أقدام
يبدو الجانبني. عىل ُممتدتنَي امُلضمدتان وذراعاه والبُنِّي، الوردي باللوننَي ُمحرتًقا العابس
بأن مرورنا أثناء الطِّبيني امُلساعدين أحُد يل همس فقد املستشفى؛ خارَج أعداءً لديه أنَّ

حمايته. أجل من املستشفى ت سجالَّ من ُرِفع قد اسمه
أن يستطيع (ال ِجراحات خمس أو ألربع ترييل خَضع املاضية، القليلة األسابيع خالل
يزال ال كان اليمنى. ساقه من بجلٍد اليُرسى ساقه يف التي الحروق لرتقيِع عددها)، يتذكَّر
أمله؛ لتخفيِف والهيدرومورفون امليثادون األفيونيني العقارين من هائلًة جرعاٍت يتعاطى
بَلَغت «لقد قائًال: الرصاَخ االسم املجهول الرجل بدأ حني دائم. نُعاٍس حالِة يف يجعله مما
الخافِت ترييل حديث سماع بصعوبٍة حاولُت حاًال!» هنا إىل أحٌد فليأِت عَرشة، أملي درجُة

امُلتداخل.
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وصديقته. ه أمِّ مع يعيش حيث سياتل، جنوَب مدينة وهي رينتون، من أنه أخربَني
يُكمل لم وإنه الخِطرين» األشخاص «بعض بها إنَّ يل فقال رينتون، تبدو كيف سألته
يجد أن يأُمل لكنه حاليٍّا، يعمل ال وإنه ُمشاغبًا.» سلوًكا «سلك ألنه الثانوية؛ دراسته
غسيل يف الرسيعة، للوجبات باباي مطاعم سلسلِة يف املستشفى من خروجه بعد وظيفًة

شاكلتهم.» عىل وَمن امُلجِرمني «يوظِّفون قوله: حدِّ عىل فهناك، الصحون،
وجَه الباهتة ة امُللتفَّ الرسوم بني تبيَّنُت وقد وصدَره. ترييل ِذراَعي الوشم يُغطِّي
لكنَّه بارزة. وضلوٍع مكشوفة بأسناٍن شخصيات وعدِة التعبري من خاليتني بعيننَي ُمهرٍج
صغرية بحروٍف اليمنى ِذراعه عىل مكتوبًا كان فن.» مجرَّد «إنه قائًال: عنها الحديث تجنَّب
إذا ما فسألته إيه.» أوه «إم األوىل الحروف أكرب بخطٍّ يُرساه عىل ُكِتب بينما الرَّب»، «ابن
«املال تعني إنها ُمضيًفا بالنَّفي. ضاحًكا فأجابني صديقته. اسم من األوىل الحروُف كانت

يشء.» كل فوق
ونظَّارة. محمول كمبيوتر جهاز عليها ثقيلة، رماديًة ِخزانًة يدفع امُلساعدين أحُد جاء
املحمول الكمبيوتر جهاُز كشف بينما الرأس، سماعَة ووضع وسائده إىل ظهَره ترييل أسنَد

يُشاهده. كان ا عمَّ املفتوُح
إذ ا. جدٍّ مختلٌف املشهد لكن الثلوج، عالم إىل نَقَلتني التي ات املعدَّ ِمثَل تماًما كانت
إىل تدريجيٍّا يُؤدِّي لكنه البداية، يف ُمتقلقًال الحركة بطيءَ جدول، يف ينجرُف ترييل كان
أشجار من كثيفة غابٌة ثم حشائُش جانبَيه وعىل رمليَّتنَي. تنَي بضفَّ َضْحل صاٍف نهر
لم صافية. زرقاء سماء أسفَل بالثلوج ِقمُمها اكتَست جباٌل بَدت مبارشًة وأمامه الصنَوبر.
مغناطييس. تنويٍم جلسَة كانت وإنما يُصوبها. ثلج ُكراِت أو بطاريَق فال لعبة؛ هذه تكن
إيحاءاٍت يُعطي ُمَطمنئ ذُكوري صوٌت ينبعث ثم عَرشة، إىل واحٍد من األرقاَم عابرًة تطفو

األلم. من والتحرُّر باالسرتخاء
اشتكى حني يوَمني، قبل لكن قبل. من املغناطييس التنويم عن سمع قد ترييل يُكن لم
إن سألوه يتعاطاها، كان التي العقاقري رغم درجات» «عرش بَلغ قد أمَله أن من للطاَقم
لم ذلك فعلُت «حني يقول: وهو فواَفق. االسرتخاء عىل ُمساعدة وسيلًة يُجرِّب أن يَودُّ كان
بال استلقى أخرى. مرًة األمَر ليُجرب ف ُمتلهِّ هو اليوَم به.» مشغوًال أُعْد لم بألم. أشعر
ذلك بعد لكنه الهادئ. الغابة مشهد يف األمر أول ُمستغرًقا الربناَمج، تشغيل أثناء َحراٍك

النُّعاس. غلبه لقد فَمه. وفتح عينَيه، أرخى
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يل قال هوفمان، زميل النفس عالم باترسون، لديفيد بعُد فيما القصَة هذه حكيُت حني
مركز يف والصدمات الحروق مرىض مع يعمل باترسون ظلَّ فقد شائعة. مشكلٌة إنها
آالِمهم، لتخفيِف دوائية غرِي وسائَل عن باحثًا املاضية، عاًما الثالثني طيلَة هاربورفيو
إلهاء يف للغاية جيٌد الثلوج عالم أن رغم العقاقري. لهم تمنُحها التي من أكثر راحًة ومنِحهم
النظَّارات. يخَلعوا أن بمجرِد يختفي التأثري فإن قصرية، زمنيًة أوقاتًا أملهم عن املرىض
التنويُم يُوصلها التي اإليجابية لإليحاءات يُمكن كان إذا عما أيًضا باترسون يبحث لذلك

الطويل. املدى عىل تعافيهم عىل وتُساعَد األلم من تُقلِّل أن املغناطييس
إسدايل، جيمس هو التخدير املغناطييسيف التنويم استخداِم فكرَة ابتكر َمن أوُل كان
يرى كان عَرش. التاسَع القرن منتَصف يف الهند يف يعمل كان الذي االسكتلندي الجرَّاح
تؤدِّي ُطفيلية َعْدوى وهو الفيل)، (داء اللمفاوي الفيالريات بداءِ امُلصابني املرىض آالَف
له بالسماح امُلصابني إقناع يف صعوبًة يجد كان لكنه بالسوائل، مليئة ضخمٍة تورُّماٍت إىل
ألُم كان دونها ومن الوقت. ذلك يف ُمتاحًة املخدِّرة العقاقري تُكن ولم النُّتوءات. هذه بإزالة

الصدمة. من يموتون املرىض من كثريٌ وكان ُمربًحا، الِجراحة
أوروبا يف رائجًة كانت التي للميسمرية، املسكِّنة التأثريات عن قَرأ قد إسدايل كان
أن قرَّر فقد املغناطييس، للتنويم يُخَضع أحًدا قبُل من رأى قد يكن لم أنه رغم آنَذاك.
أجرى الذين املرىض عن لة مفصَّ بُمالحظاٍت الجرَّاُح احتفظ ُمذهًال. نجاًحا ونجح يُجرِّبه
الذي شاه، جوروشوان يُدعى العمر من األربعني يف متجٍر صاحُب بينهم من عمليَّات، لهم

للكتابة. طاولة بمثابِة يستخدمه كان ِرطًال ٨٠ يزن صفٌن كيس لديه كان
بالطريقة بتنويمه للحس» «فاقًدا شاه صار أن بعد العمالق الوَرم إسدايل استأصَل
من كان أنه «أعتقد كتب: فقد الرجل. حياة أنقذَ اإلجراء بأنَّ ُمقتنًعا وكان امليسمرية،
اشتدَّت الصدمُة كانت أو وامُلعاناة، األلم من تساَرَعت الدموية الدورَة أن لو ا جدٍّ امُلحتمل
ومع املوت.»13 حتى سينزف الرجُل كان والذهنية، الجسدية امُلعاناة من الجهاز عىل
«مصنع بمثابة مستشفاه وصار إسدايل، لرؤية الفيل داء َمْرىض تهافَت الخَرب، انتشار
بذلك مقارنًة ا جدٍّ ُمنخفضة وفاٍة بمعدَّالِت العمليات آالَف يُجري كان حيث للميسمرية»،

الوقت.
تخديٍر موادُّ لدينا صار وقد اآلن كبرية. بدرجٍة إسدايل تقنياُت نُِسيَت فقد اآلن أما
يف (لكن تخدير. دوِن من لِجراحة الخضوع إىل بحاجة أكثرنا يَُعد لم الة، فعَّ كيميائيٌة
سبيل فعىل الحال. هو هذا يكون ال وكوارث، حروب ومناطِق نامية دوٍل يف كثرية، مواقف
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،٢٠١٠ يف هاييتي ر مدمِّ زلزاٌل َرضب أن بعد شخص آالف أربعِة أطراُف بُِرتت املثال،
فيما يبحثون الذين الباحثني من قلة يوجد لكن امُلسكنات.) أشكال من شكل أي دون غالبًا
والنقاهة بالجروح للعناية العقاقري؛ استخدام تقليُل املغناطييس التنويم بإمكان كان إذا

امُلزمن. واأللِم الِجراحة من
حياته» َت «غريَّ تجِربة بعد املغناطييس بالتنويم ا ُمهتمٍّ صار أنه باترسون أخربَني
مريٌض كان إذ هاربورفيو.14 مركز يف الحروق قسم يف العمَل بَدِئه من أشُهر بضعة بعد
العناية جلسات َل يتحمَّ أن ٍة بمشقَّ يُحاول العمر من الستينيَّات يف خطرية بحروٍق ُمصاب
وقال: ئات. واملهدِّ املورفني العقاقري؛ كل من الُقصوى الُجرعة تعاطى قد «كان بجروحه.
نفس علِم اختصايصُّ باترسون، ُمعلِّم عليه اقرتح هنا املوت.»» ل أُفضِّ إليها، أعود «لن

املغناطييس. التنويَم يُجرِّب أن فورديس، بيل األلم،
عىل وقَرأه الكتب، أحد يف املغناطييس التنويم عىل للحثِّ ا نصٍّ باترسون وَجد وهكذا
ذلك بعد امُلمرضاُت تلمُس حني غشيٍة يف الرجل يستغرق بحيث ًما ُمصمَّ وكان املريض.
يعجُّ العنرب كان حدث قد ما ألرى ُعدُت «حني باترسون: يقول بُجرِحه. العناية أثناء كتَفه
األمر كان النعاس.» فغلبه كتَفه ملسنا لقد الرجل؟ بذلك فعلَت «ماذا قالوا: بالهمهمات.

ُمذهًال.»
تخفيف إيحاءات أنَّ عن للمخ الضوئي التصوير دراساُت كشَفت الوقت، ذلك منذ
األلم. بإدراك املتعلِّقة املخ مناطق عىل تؤثِّر املغناطييس التنويم أثناء تُعطى التي األلم
العالج إىل امِلغناطييس التنويم إضافة بأن صغرية عشوائيَّة مضبوطة دراسات عدُة وأفادت

الحاالت. من مجموعة يف والحادِّ امُلزمن األلم من كبرية بدرجٍة يُقلل التقليدي
تنويمهم أجِل من مبارشًة يأتون ال باترسون يَراهم الذين الناس أغلب أنَّ هي املشكلة
املنطقة، يف الكربى والحروق اإلصابات حاالت كلَّ هاربورفيو مركُز يخدم مغناطيسيٍّا.
كان إذا عما النظر بغضِّ السيارات، حوادِث إىل النارية الطَّلقات عن الناجمة الجروح من
يُدِمنون أو نفسيَّة، مشكالٍت من هناك املرىض من الكثري يُعاني ال. أو طبي تأمنٌي لديهم
وهو قوية، بُمسكِّناٍت ويُخدَّر األلم من يُعاني ترييل، مثل وأغلبهم، املخدِّرات. أو الكحول
ماهية عن فكرٌة لديهم يكون ال وقد الرتكيز، يف صعوبًة ويجدون مخدَّرون أنهم يعني ما
عىل الحثِّ عىل للرتكيز ُمستعدِّين أو قادرين غريَ يكونون ما وكثريًا امِلغناطييس. التنويم

تقليدية. مغناطييس تنويم عملية
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ألنك ُمكلًفا؛ يكون قد أنه التقليدي املغناطييس للتنويم األخرى السلبية الجوانب من
حلَّ يستطيع كان إن باترسون تساءَل لذلك لتنفيذه. الطبِّي الطاقم أفراد أحد إىل تحتاج
فمع مغناطييس. تنويٍم غيبوبِة يف املرىض لينغمَس االفرتايض الواقع باستخدام املشكلتنَي
بهم، خاصة برصيٍة صوٍر إنشاءِ إىل املرىض يحتاج ال مسبًقا، لة املسجَّ االفرتاضية الجلسة

مغناطييس. منوِّم حضوِر دوَن وقت، وأي مكان، أيِّ يف العالج إعطاءُ ويُمكن
السابعة يف إطفاءٍ رجَل هو ،٢٠٠٤ عام يف عليه، باترسون جرَّبه مريض أوُل كان
عىل الِبنزين صبَّ قد أسابيع، ستة قبل جرانت، كان جرانت. يُدعى عمره من والثالثني
كتلِة إىل أدَّى مما سابق؛ اشتعاٍل من جمٌر بها يزال ال كان أنه ُمدِرك غريَ ِشواء، حفرِة
مؤلِمة ِجراحات ستَّ اجتاز ساعِتها ومن جسمه. من ٪٥٥ يف عميقة بحروٍق أصابته نار
هَلٍع ونوباُت الهذَيان ينتابُه وكان ُمربِّحة. آالًما يُعاني ظل لكنه بالجلد، الحروق لرتقيع
الطبي الطاَقُم كان حني اليوميَّة الجلسات أثناء خاصًة شديًدا، تخديًرا يُخدَّر لم ما عنيفة،
َمداه. االنزعاُج به بَلغ قد «كان باترسون: يقول وتضميدها. جروحه تنظيِف إىل يحتاج

الثلوج.» عالم ِسوى أمامنا يكن لم
لة مسجَّ لقطات مشاهدَة جرانت من باترسون طلب تفاعليَّة، لعبٍة لعِب من بدًال
األخدود عرب هو انجرَف فيما عَرشة، إىل واحد من األرقام ثلجية أكواًخا أظهَرت مسبًقا.
باالسرتخاء سيشعُر بأنه إيحاءً املريَض باترسون صوُت أعطى النهاية، يف الجليدي.

بالجروح. العناية من التالية الجلسات أثناء األلم من والتحرُّر
أمله لدرجة جرانت تقديُر كان مغناطييس، تنويٍم أيِّ قبَل الدِّراسة، من األول اليوم يف
من للغاية مرتفعًة جرعاٍت تعاطى قد كان أنه مع درجة، مائة وهو األقىص الحدَّ بلَغ
الحروق َمْرىض مع املستخَدمة امُلعتادة الُجرعات من مرًة عْرشَة بخمَس أكثر املسكِّنات؛
الواقع باستخدام مغناطييس تنويٍم جلسَة شاَهَد التايل اليوم صباح يف هاربورفيو. يف
األلم لدرجة جرانت تقديُر انخفض اليوم، ذلك يف الحًقا بُجروحه العناية وأثناء االفرتايض.
قدَّر السمعي، امِلغناطييس التنويم من إضافية جلسٍة بعَد الثالث، اليوم ويف درجة، ٦٠ إىل
احتاجها التي ر املخدِّ جرعُة انخفَضت ذاِته، الوقت يف فقط. درجًة بأربعنَي أمله درجَة
ًدا. مجدَّ املغناطييس للتنويم جرانت يخضع لم الدراسة من األخري اليوم ويف الثلث. بمقدار
لم إنه حتى األلم، من شديد ضيٍق يف كان الواقع يف ١٠٠؛ إىل االرتفاَع أمله درجُة فعاَوَدت

باترسون.15 استبيان بقية إتمام عىل يْقَو
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االسرتخاء عىل الباعَث الغابة َمشهَد باترسون ر طوَّ جرانت، مع تلك الحالة دراسة منذ
مع إيجابية نتائَج ل سجَّ وقد االفرتايض، الواقع باستخدام ِمغناطيسيٍّا التنويم أجِل من
٢١ عىل تجريبيٍّ اختباٍر يف ترييل. مثل مرىضصدماٍت وكذلك آَخرين، َمْرىضحروٍق عدِة
باترسون قاَرَن نارية، طلقاٍت وجروِح بالعظام كسوٍر من مربِّحة آالًما يُعانون مريًضا
ي تلقِّ عدم أو الثلوج عالم لعبة وبني االفرتايض الواقع باستخدام املغناطييس التنويم بني
أملهم درجة تسجيُل منهم ُطِلب ثم الصباح، افرتايضيف واقع املرىضجلسَة ى تلقَّ عالج.16
ألم درجُة ارتفعت عالج، ي تلقِّ عدم أو الثلوج عالم بعد اليوم. من ى تبقَّ ما مداِر عىل

املغناطييس. التنويم مجموعِة لدى انخفَضت بينما اليوم، مدار عىل امَلْرىض
بني للمقارنة الصدمات؛ مرىض من ٢٠٠ عىل أكربَ تجِربًة حاليٍّا باترسون يُجري
رشائط باستخدام املغناطييس والتنويم االفرتايض الواقع باستخدام املغناطييس التنويم
يُتََّخذ «لم ويُضيف: تماًما.» جديٌد «أمٌر الحايل الوقت يف ولكنه العادية. والرعاية سمعيَّة

بعُد.» بشأنه نهائي قراٌر

يدك وأبِعد أمامك. طاولٍة عىل اليمنى يَدك ضع املنزل. يف تُجرِّبه أن يُمكنك شيئًا إليك
مطَّاطي قفاٌز (سيَِفي مزيَّفة يًدا ضع ساتر، خلَف أو الطاولة أسفل ناِظَريك عن اليرسى
اليَدين عىل يربِّت أن صديٍق من اطلب واآلن مكانَها. الطاولة عىل بالغرض) محشوٌّ
بضِع بعد نفِسه. الوقت يف — املخفيَّة الحقيقية واليد الظاهرة املزيَّفة اليد — اليَُرسينَي

يُدك. بالفعل هي املطاطية اليد كأنَّ ستشعر غريب؛ بتأثرٍي ستشعر ثواٍن،
املطاطية.» اليد «وهم باسم معروفة ظاهرٌة هذه

إن فما كذلك. كأنها فستشعر جسدك، من جزءًا ليست املزيَّفة اليد أن تعلم أنك رغم
لألشياء أكربَ برسعٍة الناس يستجيب والسلوك. املخ نشاط عىل يُؤثِّر حتى الوهم ن يتكوَّ
وينتفضون يِدهم)، مع يفعلون كما (تماًما منها قريبًة أو املزيَّفة يِدهم عىل يَرونها التي

ِسكني. أو بإبرة أحٌد منها اقرتب إذا اليَد يسحبون أو َغريزيٍّا
بجامعة موزيل لوريمر األعصاب عالُم كشف مؤخًرا كذلك. جسديًة تأثرياٍت لهذا لكنَّ
األوعية يف انقباٍض من املطاطية، اليد َوْهم أثناء يحُدث ا عمَّ أديليد يف أسرتاليا جنوب
يؤدِّي مما الجسم؛ من الجزء لهذا الدم ق تدفُّ يف وانخفاٍض املرئية، غري اليد يف الدموية
ترتفُع املرئية غري اليد يف األرجيَة االستجاباِت أنَّ كذلك يبدو حرارته. درجة انخفاض إىل

138



األلم يف النظر إعادة

جزءٌ أنها عىل تُعاَمل تُعد لم املفقودة اليَد فكأنَّ املناعي.17 الرفض مع متَِّسقة بطريقٍة
الجسم. من أصيل

بإمكانية الخامس، الفصل يف املذكورة املغناطييس، التنويم باحثي َمزاعَم يؤكِّد هذا
استخلص واألوهام. اإليحاءات باستخدام املناعية واالستجابات الدم ق تدفُّ عىل التأثري
لهيئتنا ذهني ر تصوُّ — ألنفسنا ِذهنية» «خريطة لدينا جميًعا أننا دراساته من موزيل
وَموضعنا أجسامنا مدى عىل دائًما ُمطَّلعني يجعلنا وهذا املخ.18 يف موجودة — املادية
وتنظيمها الفسيولوجية حالتنا عىل السيطرة يف أيًضا ا هامٍّ دوًرا يلعُب وربَّما املكان، يف
الخريطة عىل الطارئة ات والتغريُّ الدم). ق وتدفُّ املناعيَّة االستجابات ِمثل أمور ذلك يف (بما
يف بها يُشَعر ال بسيطة، برصية خدعٍة طريِق عن الحالة هذه يف َقت تحقَّ التي الذهنية،

أيًضا. الجسم يف ولكن فحسب، املخ
الواعي غري الشعوَر أن مثًال موزيل ن يتكهَّ إذ صحتنا. عىل ُكربى تَِبعاٌت لهذا يكون قد
من كذلك الذاتية. املناعة أمراض بعض يف دوٌر له يكون قد املختلفة الجسم بأجزاء للمخِّ
إذا فمثًال امُلزِمن؛ لأللم سببًا والواقع الذهنية الخريطة بني التوافق عدُم يكون أن امُلمكن
فقد ، املخُّ عه يتوقَّ ما مع الجسم من معنيَّ جزءٍ من اآلتية ية الحسِّ املعلومات تعارَضت

ُمحتمل. خطٍر من لتحذيرنا أمًلا تُهيِّج
األطراِف َمبْتورو يشعر حيث الوهميَّة، األطراف ألُم ذلك عىل الواضحة األمثلة ومن
يف ضالعًة تكون قد املحسوسة امِللكية مشكالت لكن موجوًدا، يَُعد لم طَرٍف من نابع بألٍم
املرىض يُعاني إس). بي آر (يس املركَّب الناحي األلم ُمتالِزمة ِمثل أخرى، ُمزمنٍة حاالٍت
الِعظام التئاِم بعد الرُّْسغ، كرس مثل اإلصابات بعض بعد حادٍّ حارٍق ألٍم من الحالة بهذه
يف حدث كما املركَّب، الناحي األلم متالزمة يف امُلصابة اليد برودُة وتزداد طويلة. بمدٍة

املطاطية. اليد وهم
حتى إنه إنجلرتا، غرب جامعة يف اآلالم وعلوم التمريض أستاذ مكيب، كاندي تقول
املخ يُحاول حيث الذِّهنية؛ الخريطة يف ات تغريُّ إىل تؤدِّي قد نسبيٍّا الطفيفة اإلصابات
إىل ينتقَل أن للمرء شديدة برسعٍة «يمكن وتُضيف: اها. يتلقَّ التي ية الحسِّ املعلومات ترجمة
اسية الحسَّ ُمفِرط يُصبح املركزي العصبي الجهاز لكن سطحيٍّا، يشء كلُّ فيه تعاَىف نظاٍم

الطبيعية.»19 الظروف يف األلم تُسبب أن ينبغي ال ألشياءَ
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يف والتهاٍب ميكانيكي تلٍف عن تنتج حالٌة وهي مثًال، الَعْظمي املفاصل التهاِب يف
ترى باأللم. شعورنا ودرجِة الهيكيل التلِف درجِة بني وثيق ارتباٌط يوجد ال املفاصل،
الطريقة لكن نفِسه، املفصِل مشكلَة ليس األحوال أغلِب يف األلم إىل يؤدِّي ما أن مكيب
باإلعياء، امُلتعلقة املركزي الحاكم نظرية يف وكما امَلفصل. بذلك املخُّ بها «يشعر» التي
بها يبعث التي الرسائل أن رغم أنه وتَكراًرا ِمراًرا يَِجدون األلم مجاِل يف الباحثون زال ما
الخطر حجم بشأن الواعية) وغريَ (الواعيَة راتنا تصوُّ فإن باأللم، يتعلق فيما مهمٌة الجسُم

تعديلها. يف ل تتدخَّ ما دائًما نُواجهه الذي
إيهاُم كان إذا ما بشأِن وموزيل، مكيب بينهم ومن الباحثني، بعُض يبحث حاليٍّا
ومتالزمة الوهمية، األطراف متالزمة َمْرىض لدى األلَم يُقلِّل قد سليم عضٍو برؤيِة العقل
شبيهة تجِربٍة يف العظمي.20 املفاصل والتهاب الدماغية والسكتة املركَّب، الناحي األلم
طرفهم من بدًال يَرون، بحيث شاشٍة أو ِمرآة أماَم املرىض يضعون املطاطية، اليد بوهِم
باستخدام املغناطييسُّ التنويم يخلق ِمثلما له. صورًة أو سليم لطَرٍف انعكاًسا ، املعتلِّ
آمن، مكاٍن يف بأننا شامًال وهًما هاربورفيو، يف را ُطوِّ اللذَين واإللهاء، االفرتايض الواقع
من ر املترضِّ الجزء بأن املخ بإقناع تركيًزا، أكثَر حيلًة يؤدَِّي أن بامِلرآة للعالج يُمكن ربما

وُمعاًىف. سليٌم الجسم
وصِف جرَّاءَ العامة الصحَة أصابت التي الكارثِة من الرغم عىل أنه له يُؤَسف مما
عىل الناس ملساعدة الدوائية غري األساليب حول أبحاٍث بإجراءِ االهتمام فإنَّ امُلسكِّنات،
املغناطييس التنويم عىل الجارية باألبحاث يتعلَّق فيما رأينا وكما نسبيٍّا، قليٌل آالمهم ُمجابَهة
إىل العهد حديُث استعراٌض َخَلص وقد اآلن. حتى قليلٌة الدراساِت فإن السابق، الفصل يف
من تأثريًا أفضُل امِلرآة عالج بأنَّ للجزم الجودة العاليِة األدلة من يكفي ما يوجد ال أنه

البالسيبو.21
من جزءًا أنَّ شبيجل، ديفيد املغناطييس، التنويم مجال يف ستانفورد باحُث يعتقد
املسكِّنات صناعة أنَّ إىل يُشري فهو اقتصادية. عوامَل إىل يرجع الحماس قلة وراء السبب
تمويِل عىل حافز أيُّ األدوية رشكاِت لدى وليس الدوالرات، بمليارات يُقدَّر سوٌق هي
أيًضا الحافِز لذلك وجود وال منتَجاتها. عىل املرىض اعتماد من تُقلل أن شأنها من تجاِرب
بامِلثل تنخفُض فسوف الطبية، التكاليُف انخفَضت إذا ألنه الطبِّي؛ التأمني رشكات لدى
ل تتدخَّ «ال أنه األخرى النفسية والعالجات املغناطييس التنويم مشكلة إن ويقول أرباحها.

بها.»22 النُّهوض يف مصلحٌة لديها صناعٌة فيها
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رشكة اشرتَت ٢٠١٤ عام من مارس ففي التغيري. وشِك عىل ذلك يكون قد لكن
مليارات تسعِة ُمقابَل «أوكولوس» ى تُسمَّ كاليفورنيا يف معروفة غريَ ناشئًة رشكًة فيسبوك
سماعَة للتَّو َرت طوَّ وقد االفرتايض، الواقع ألعاب يف صة متخصِّ الرشكة هذه الدوالرات. من
تتكلَّف وبينما الغطس. ِقناَع وشكلها حجمها يف ُمشاِبهًة ريفت»، «أوكولوس باسم رأٍس
تبيع الدوالرات، آالِف عَرشاِت وباترسون هوفمان يستخدمها التي االفرتايض الواقع ات ُمعدَّ
الواقع بجعل ذلك يُبرش فقط. دوالًرا ٣٥٠ مقابل الواحدَة الرأِس سماعَة «أوكولوس»
السلكية أقنعٍة تشغيِل من سيَتمكَّنون الذين العاديِّني، امُلستهلكني متناول يف االفرتايض
عالم تشغيَل بالفعل جرَّب إنه هوفمان يقول الذكية. هواتِفهم أو اللوحية أجهزتهم من
طبيعيٍّا. عالًجا إجرائه أثناء ُحروٍق مريِض مع ريفت»، «أوكولوس رأس سماعة عىل الثلوج

ا.» حقٍّ ُمرضيًَة النتيجة «كانت ويقول:
االفرتايض الواقع استخدام من قريبًا ستتمكَّن الناس أن تعني راِت التطوُّ هذه ِمثُل
ِخدٍع أو ِمغناطييس، تنويٍم أو االنتباه، لتشتيت ألعاب باستخدام سواءٌ — األلم لتخفيِف
االفرتاضية العوالَم أن أيًضا يعني ذلك أن هوفمان ع ويتوقَّ املنزل. يف — امِلرآة نوعية من
براِمَج لتطويِر املوارَد الفيديو ألعاب صرشكاُت تُخصِّ إذ تعقيًدا؛ أكثَر تصريَ أن وشِك عىل
عالجاٍت إىل أيًضا يؤدَِّي أن يمكن أفضَل ألعاٍب ظهوَر إن ويقول الجديدة. السماعات تُالئم
تجاِرَب قريبًا نرى أن الوارد من كان إذا ا عمَّ أتساءل أيًضا يجعلني ما وهو لأللم. أفضل

األدوية. رشكات وليس األلعاب، صناعة تُموِّلها األلم لتسكني
جاهزة افرتاضيٍة عواِلَم من كاملة مكتباٌت املستقبل يف يَصريَ أن هوفمان ر يتصوَّ
اإلمكانياُت وتتجاَوُز أهواءَهم. يُالئم ما منها يختاروا أن اآلالَم يُعانون الذين أولئك يستطيُع
االضطرابات عالج يف االفرتاضية العوالم باستخدام ا ُمهتمٍّ زال ما فهو األلم؛ تسكنِي مسألَة
وعالَم حافلة تفجرِي وعالَم العاملي التجارة مركِز عالَم م صمَّ وقد املثال، سبيل عىل النفسيَّة

مخاوفهم. يُواجهوا أن الصدمِة بعَد ما باضطراِب للمرىض ليُتيح العراق؛
الطبِّي. املجتَمع يف املواقف لتغيري الكافية بالفاعلية االفرتايضُّ الواقع يُصبح ربما بل
لكنني للمرىضحاليٍّا. االفرتايضُمفيٌد العالم باستخدام االنتباه تشتيت «إنَّ هوفمان: يقول
إن األلم. مع التعامل كيفية يف نوعية بنقلٍة ل تُعجِّ هائلة إمكانياٍت عىل ينطوي أنه أظنُّ
مسكِّنات استخدام استكشاف يف البَدء عىل الطبي املجتمَع ع يُشجِّ وهذا ا، جدٍّ قوية النتائَج

ذلك؟» يقود أن يُمكن إالَم يعلم َمن املسكِّنة. العقاقري إىل باإلضافة دوائية غري
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ُمنتبًها وجدتُه حني فوِجئت وقد ترييل، لرؤية ُعدُت املشوَّش، األول ِلقائنا من يومني بعد
َد املتعدِّ «حذائي «أُسميه مازًحا: يل قال وقد دة، املضمَّ قدمه يف ِحذاءً ينتعُل كان وُمبتسًما.
إىل أيًضا وذهب بل الحادث، منذ مرة ألول بمفرده استحمَّ قد لتوِّه كان األغراض».»
املستشفى يف سيمكث إنه سابًقا قالوا قد كانوا األطباء أن ورغم الرياضية. األلعاب صالة
أيام. ثالثِة خالَل أي اإلثنني؛ يوم للمنزل العودُة يُمكنه بأنه وَعدوه فقد آَخرين، أسبوَعني
ذلك ومع تُؤمله. إصاباتُه زالت ما جرَّبه، منذ ساَعده؟ االفرتايضَّ الواقَع أن يظنُّ هل
االنطباَع هذا أكََّدت أكثر.» ُمرتاٌح بأنني أشعر االختالف. ببعض أشعر «لكنني يقول:
املغناطييس التنويم جلسة بعد ترييل شخصية» «تغريُّ عن ثَتني حدَّ التي امُلمرضاِت إحدى

وَودودة. مهذَّبٍة أخرى إىل تماًما مة ُمتجهِّ شخصيٍة من األوىل،
من أفضُل مكاٌن يوجد «ال قال: إذ األشجار. إنها قال فيها، أحبَّه الذي ما سألته حني

ذلك.» كل من والتخلُّص الغابة إىل الذَّهاب يُمكنك غاضبًا كنَت إذا الغابة.
األلم.» «كل فأجاب: ماذا؟» «كل سألته:

142



السابع الفصل

ثمعي حتدَّ

االهتمام؟ يُجدي ملاذا

وغطاءً الجرَّاح)، اختاره الذي (االسم جونز وتوم الساطعة األضواء أتذكَّر زلُت ما
ذهني عىل خَطَر يشءٍ أوِل عن صديقي مع تحدَّثت وعندما صدري، يُغطي أزرَق طويًال
داخل من النابع بالنبش الغريب اإلحساس عن نفيس ألُلِهَي — تبنيَّ كما املثلَّجات، —

الغطاء. فوق عاليًا بالدماء، مغطَّاة رضيعة، ُرِفَعت ثم بطني.
يف حميل من األخرية األيام يف بأيام، ذلك ُقبيل .٢٠٠٩ عام أغسطس يف ذلك كان
وصحيٍّا، بدنيٍّا الئقة كنُت فقد الوالدة. حيال ُمفِرًطا قلًقا قلقًة أُكن لم األوىل، طفلتي
تحت للوالدة مركٌز املحيلِّ املستشفى يف يوجد كان الوالدة. قبل ما فصوِل جميَع وحرضُت
الرياضية التمرينات يف تُستخَدم التي بتلك شبيهة (كرات للوالدة ُكراٌت به القابلة، رعاية
ُمتحمسًة كنت مياه. وأحواُض الوالدة) لتيسري الحمل أثناء تمريناٍت السيداُت بها تُماِرس
االسرتخاء تدليك بعض مع بسالسٍة املخاض لخوض وخطَّطُت انقباضات، بأول للشعور

العميق. س والتنفُّ
بأي أشعر لم املبكِّر املخاض من أياٍم فَطواَل امِلنوال. ذلك عىل األمُر يجِر لم لكن
أو األكل عىل قادرة غريَ جعَلني الحوض يف بالغ بألٍم فقط وإنما واضحة، انقباضات
ضغط يف االرتفاع كان — املستشفى إىل وصويل ومع يُرام، ما عىل األمور تبُد لم النوم.
كنت — الوالدة عنرب يف الحاُل بي انتهى لذلك التوليد؛ ملركز لة مؤهَّ غريُ أنني يعني الدم

وُمرتِعبة. ُمرَهقة
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هرمون وأعطتني الجنني، لقلب بُمراقٍب وأوصَلتني َرِحمي، ماءَ قابلٌة ت فضَّ الفور عىل
قد كنت الذي الشديد األلم أن أدركُت عندئٍذ انقباضاتي. لتحفيز صناعيٍّا أوكسيتوسني
يتمزَّق حويض كان أشدَّه؛ أملي بَلغ اآلن طفيف. وجٍع مجرَد كان السابق يف به شعرُت
بالذُّعر. أشعر بدأت واأللم، الخوُف عيلَّ استوىل وبعدما ما. ً خطأ ثَمة أن بد ال شك، بال

من ِنسبيٍّا مبكِّرة مرحلٍة يف أزال ال نظرها وجهة من كنُت فقد ُمستاءة. القابلُة بَدت
جباًال تسلَّقت بأنني أحتجَّ أن أردُت أفضل. نحٍو عىل َلها أتحمَّ أن ينبغي وكان املخاض،
وأنا األقل). عىل امَلرجانية عاب الشِّ قروش (حسنًا، القرش أسماك مع وغطسُت قبل. من
عىل الصرب أو اإلرادة عديمَة الُقوى خائرَة لسُت الجوجيتسو! يف أسود حزاٍم عىل حاصلٌة
بني تُرصُّ القابلة ظلَّت صارخة. شورشٍة يف يتبدَّد وْعيُك بينما الكالُم يصعب لكن األلم.
إما وحيدة. بأنني أشعر كلماتُها جعلتني وقد تماًما. طبيعي كلَّه هذا أن عىل االنقباضات

الوالدة. يف ذريًعا فشًال فاشلة كنُت أنني أو به، أشعر كنُت ما ُمدِركًة تُكن لم أنها
وجُهه كان حيث صعب، وضٍع يف كان الجنني أن طويلٍة بمدٍة ذلك بعد اكتشفُت
ت انحَرشَ بسالسة، الوالدة َقناة دخوِل من بدًال إنه أي للخلف؛ يكون أن من بدًال لألمام
لديهم يكوُن حني الوضع هذا يف األطفال يستديُر ما أحيانًا خطري. بشكٍل فيها ُجمجمته
الذي السائُل اختفى أوكسيتوسني، وأعطتني َرِحمي ماءَ القابلُة ت فضَّ أن بعد لكن الوقت.
ألسفل، َهوادة بال جمجمتَه يدفع امُلنقبُض رحمي وظل سلسًة، الجنني حركَة يجعل كان

بالعظام. تحتكُّ والعظاُم
بعد أحيانًا يحدُث كما لكن كالسحر. األلُم فاختفى الجافية، فوق تخديًرا طلبُت
ُمستلقيًة التاليَة ساعًة والعرشين األربع وقضيُت انقباضاتي. تباطأِت الجافية، فوق تخديِر
وقٍت منذ األوىل القابلة غادَرت بعدما واألجهزة. واملحاليل األسالك بي تُحيط ظهري عىل
ورَفْعن البيانيَة املخطَّطات ْصن تفحَّ ويَْمضني. عيلَّ يتوافدن أْخَريات قابالٌت ظلَّت طويل،
رأِس فروَة وشَكْكَن حالتي، تطوِر من ق للتحقُّ داخليًة فحوصاٍت وأجَرين الجرعات،
وأنني عالقة، بأنها طبيٌب أخربني النهاية ويف حالتها. تطوِر من ق للتحقُّ بإبرة طفلتي

عاجلة. قيرصيٍة ِجراحٍة إىل سأحتاج
الِجراحة بعد بشدٍة وأرتعش بغثيان أشعر كنُت فقد البداية؛ يف الطفلَة أحمل لم
الرضاعة يف الحًقا ابنتي عانَت األول، التالُمس هذا دون ومن الفكرة. أحٌد يستحسن ولم
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البالستيك من (نوع الربسبيكس من قوائُمه مهٍد يف وَجْوعى باكيًة حياتَها بدأت الطبيعيَّة.
ليًال للتوبيخ تعرَّضُت بينما األول)، أسبوعها يف وزنها من ٪١٠ من أكثَر (فقَدت اف) الشفَّ

يات. الصحِّ والزائرات القابالت من أخرى مجموعٍة من حالتها بسبب ونهاًرا
بعد يُفَرز الذي (الحليب اللبأ من قطراٍت أعترص ساعاٍت أميض إحداهن جعَلتني
حني العتمة يف الصعُب األمر (وهو صغريٍة َمحاقَن يف العزيز الوالدة) من األوىل الساعات
وتُؤنِّبني النوبة يف التاليُة تأتي ثم رأسك)، خلَف الجدار عىل امُلتاح الوحيد امِلصباُح يكون
دجاجة. تحشو كأنها ابنتي فِم يف ثديَيَّ تحرش أخرى وظلَّت َمهِدها. يف طفلتي تركي عىل

نوم. دون من إنساٌن يصمد أن يمكن كم تساءلُت
غاية يف كنُت املنزل. إىل بالعودة يل ُسِمح ُمتعددة، هلٍع ونوباِت أيام أربعة بعد
أخرى. طريقٌة ثمة كانت إذا عما أتساءل ظللُت لكنني ُمعافاة، بطفلٍة ُرِزقت أنني االمتنان

األطفال والدُة صارت الحديثة الطبية الرعاية بفضِل تقليدية. والدًة كانت أخرى، بعبارٍة
يموتون أو َمْوتى األطفال من فقط ٪٠٫٧ حواَيل يُوَلد املتحدة، اململكة يف تماًما. آمنًة
أن كما ذلك. من أقلُّ الوالدة أثناءَ يَُمتن اللواتي النساء ونِسبة قصرية.1 بمدٍَّة الوالدة بعَد
يف ُمزعجة تجِربٌة الوالدة فإن ذلك، كل من الرغم عىل لكن لدينا. ُمتاحٌة األلم مسكِّنات
من يومني بعد ُسئلَن اللواتي النساء نصِف نحُو قال االستطالعات، أحد يف األحوال. أغلِب
قد كن منهن ٪٩١ أن من الرغم عىل تخيُّلُه، يُمكن ألٍم َ أسوأ كان ذلك إن أطفالهن والدة

لأللم.2 مسكِّنًة عقاقريَ ني تلقَّ
ثلث نحو أطفالهن. والدة حيال ُمتضاربٍة بمشاعَر يشعرن النساء من العديد وتظل
بعَد ما اضطراِب من النساء من ٪٢-٦ تُعاني بينما الوالدة، بعد بصدمٍة يشعرن النساء
باستخدام لوالداٍت خَضعن اللواتي النساء هنَّ له تعرًضا (أكثُرهن كامل نحٍو عىل الصدمة

ُمتزايد).3 خطر تحت طارئة قيرصيَّة والدات أو أدوات
املتحدة اململكة مثل املتقدِّمة الدول يف الوالدات ِنصف من أكثُر أخرى، ناحيٍة من
أدواٍت استخداَم تشمل أو زة محفِّ إما إنها أي ُمساِعدة»؛ بوسائَل «تتمُّ املتحدة والواليات
والطفل. األم صحِة عىل املدى بعيدُة آثاٌر لها يكون أن النتائِج تلك مِلثِل يُمكن ِجراحة.4 أو
الِجراحة إجراء عند الخصوص، وجه عىل ذلك. عىل مثاًال القيرصيَة الِجراحاِت لنأُخِذ
د يُهدِّ نزيٍف إىل والعدوى املثانة تَلِف من املحتملة املضاعفات ترتاوُح طارئ، كإجراءٍ

دموية. وجلطاٍت الحياة
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الحمل حاالت يف مُلضاَعفات قيرصية بعمليٍة يَلِدن اللواتي النساءُ تتعرَّض كذلك
أطفاَلهن يُرِضعن ال الغالب يف أنهنَّ كما امَلشيمة. يف ومشكالٌت الرحم تمزُّق منها التالية،
لالكتئاب ُعرضًة أكثَر يكنَّ وقد العدوى)، من األطفاَل تَِقي التي (وهي طبيعية رضاعًة
أفضُل ا حقٍّ هذا فهل بأطفالهن). عنايتهن كيفية عىل يؤثِّر (مما الصدمة بعد ما واضطراِب

الغربي؟ الطب يف رات التطوُّ كل مع ُوسعنا، يف ما
أنه بكندا، تورنتو جامعة يف الوالدة مرحلة تمريض أبحاث أستاذ هودنت، إلني ترى
األلم تقليل يف عليه االعتماُد يمكن شيئًا ثمة أنَّ تبنيَّ إنه وتقول مختلًفا. نهًجا نَتَّبع أن بد ال
تصويًرا أو عقاًرا ليس لكنه الوضع. أثناء الٍت وتدخُّ ُمضاعفاٍت وقوِع واحتماِل والكرب
أحدِث عىل مستشًفى َجناح حتى أو ًدا، معقَّ والدٍة وضَع وليس ِجراحيٍّا. إجراءً أو ضوئيٍّا

الوالدة. ة مدَّ طواَل معِك الرعاية ُمقدِّم نفس بقاء إنه ِطراز.
َشِملت عشوائية مضبوطًة تجِربًة ٢٢ عىل تحليًال هودنت أْجَرت ،٢٠١٢ عام يف
َطواَل مستمرٍّا فرديٍّا دعًما ني يتلقَّ اللواتي النساء أن ووجَدت دولًة، ١٦ يف امرأٍة ١٥٠٠٠
احتماَل أن كما ُمساعدة، بوسائل الوالدة أو القيرصية الِجراحة إىل احتياًجا أقلُّ امَلخاِض
أطفالهن ويوَلد أقرص، مدًة َمخاضهن ويستغرق 5. أقلَّ يكون املسكِّنة للعقاقري استخدامهن
احتمال من فعليٍّا يُقلل الذي أعرُفه الذي الوحيد ل التدخُّ «إنه وتقول: أفضل. حالٍة يف

القيرصية.»6 الوالدة إىل اللجوء
اتخاِذ وعند األرواح، تُنَقذ صحيح، نحٍو عىل استخدامها عند القيرصية، الوالدة إن
التي األشياء من فليست كبرية؛ ِجراحًة تظلُّ لكنها تماًما. آمنًة تكون االحتياطات جميع
عىل أنه من ٢٠١٠ عام العاملية الصحة منظَّمُة حذََّرت وجيه. سبٍب دوِن من نخوضها
ارتفاَع فإن خطورًة، تُمثل التي القيرصية للوالدة ا جدٍّ امُلنخفضة املعدَّالت من الرغم
األمثل َل املعدَّ أن شتَّى بُلداٍن يف دراسات وتُفيد أيًضا.7 خطريٌ رضورٍة دوَن معدَّالتها
يُشري ٪١٥ من واألعىل ٪١ من األدنى املعدَّل وأن ،٪٥–١٠ نحُو هو القيرصية للوالدة
حيث إنجلرتا، يف القيرصية الوالدة ُل معدَّ يبلغ واألطفال. هات األمَّ عىل أسوأ عواقَب إىل غالبًا

8.٪٣٣ يبلغ املتحدة الواليات ويف .٪٢٦ أعيش،
واحد، رعايٍة ِم مقدِّ بُمصاَحبِة عدمها من ِجراحٍة إىل املرأة حاجُة تتأثَّر قد ملاذا لكن
تُشري نَوباتهن؟ حسَب ويذَهبْن يَِجنئ ُمختلفاٍت قابالٍت من ُمتقطع دعٍم ي تلقِّ عن عوًضا
فرصٌة لديهن تكون أن املحتمل من ُمتواصلة، رعايًة ني يتلقَّ اللواتي أولئك أن إىل هودنت
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من أنه كما املخاض. عىل تُساعد جسدية أوضاع اتخاِذ يف أحٌد يُساِعَدهن أن يف أكرب
وتوترهن، النساء خوف من فيه موثوق واحد شخٍص من املعنويُّ الدعم ف يُخفِّ أن الوارد
من يُقلِّل أن لهذا يُمكن حالتهن. عىل السيطرة من بمزيٍد يشعرن أن عىل ويُساعدهن
العقاقري من أقلَّ قدٍر إىل حاجة يف يجعلهنَّ مما املخاض؛ أثناء به يشعرن الذي األلم
مزيٍد إىل الحاجة من ويخفض املضاعفات، من ذاته حدِّ يف يُقلِّل ما وهو لأللم، املسكِّنة
الجسدي ر التطوُّ عىل مباًرشا تأثريًا يؤثِّر أن التوتر لتخفيِف يُمكن كذلك الت. التدخُّ من
سيَّما ال الخوف، أو بالتوتر نشعر حني الدم مجرى يف تُفَرز التي فالهرمونات للمخاض.

التقلُّصات.9 إبطاء عىل تعمل املخاض، من األوىل املراحل يف
التي املواقف يف سيَّما ال النامية، الدول يف تكوُن ما أعىل املتواصلة الرعاية فوائَد إن
مستشفياٍت يف يَلِدن ما وغالبًا املخاض، بشأن جاهالٍت أو مذعوراٍت النساءُ فيها تكون
من النقيض عىل األرسة. أفراد أحِد من أو الرشيك من دعم دون التجهيزات، إىل تفتقر
امُلتواصلة الرعايُة تُقلل لم وكندا، املتحدة الواليات أنحاء يف امرأٍة ٧٠٠٠ عىل دراسة يف ذلك،
الحالة هذه يف الطبية الرعاية أن إىل ذلك يرجع هل اإلطالق.10 عىل التدخالت معدَّل من

إضايف؟ دعٍم إىل يحتجن فال ا جدٍّ جيدة تكون
ل التدخُّ نحَو امُلندفع النهَج أن ذلك من بدًال وترى كذلك. ليس األمر إن هودنت تقول
الساعة. تحكُمه يشء «كلُّ وتقول: امُلتواصلة. للرعاية تأثرٍي أيِّ عىل ق يتفوَّ الدول هذه يف
أدلة، عىل قائًما ليس ذلك مشكلة. ستقُع أو معيَّنة زمنية مدٍة خالَل طفلُِك يُوَلد أن يجب
يبدأ أالَّ ِمثل — الزمني الجدول َوْفق األمور تَِرس لم إن الساعة.» عىل يعتمُد الكل لكن
أطول وقتًا األم تستغرَق أن أو امُلعتاد، من أبطأ تطوراته كانت أو ميعاده، يف املخاض
أو ات املقصَّ أو بالعقاقري الطبي الطاقم يُساعدها — الخارج إىل طفِلها دفِع يف الالزم من

الِجراحة. أو الجفت
ويخَضْعن امَلخاض، أثناء أوكسيتوسني عىل النساء ثُلثا فيها تحُصل بيئٍة يف «إننا
وريديٍّا، تقطريًا ني يتَلقَّ الِفراش. يف محصوراٌت فهن لذلك ألجنَِّتهن؛ مستمرة ملراقبٍة كلُّهنَّ
أثناء الجافية فوق ُمسكِّن عىل األقل عىل النساء ثُلثا وتحصل قوية، عقاقريَ ويتناَوْلن
الوالدة يُحاولن اللواتي بالنساء الحاُل ينتهَي أن من مفرَّ ال بأنه هودنت تدفع املخاض.»
سواءٌ والِجراحات، العقاقري من ُمرتفعة معدَّالٍت إىل يحتَْجن أن إىل الظروف هذه مثِل يف

ال. أم يدعُمهن رعاية مقدِّم لديهنَّ أكان
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مثًال؟ املنزل يف تكنولوجيٍّا، املتقدِّمة البيئة تلك خارَج النساء تلُد حني إذن يحدث ماذا
الواليات يف فقط و١٪ املتحدة، اململكة يف النساء من تقريبًا ٪٣ تتخذُه الذي الخيار إنه
بينما الوالدة، َطوال نفُسها القابلُة معهنَّ تبقى ما غالبًا املنزل، يف النساء تلُد حني املتحدة.

املستشفى. إىل االنتقال دون من الطبيَّة الت والتدخُّ العقاقري أغلُب ر تتوفَّ ال
لها امُلخطَّط الوالدات بني تُقارن عشوائيٍة تجاِرَب إجراءُ امُلستحيل من يكوُن يكاد
أو العميل من ليس ألنه املستشفى؛ يف تكون أن لها املخطَّط وتلك املنزل يف تكوَن أن
الكربى التجاِرب من العديد يوجد لكن . معنيَّ مكاٍن يف الوالدة عىل النساءُ تُجَرب أن األخالقي
حاالِت يف امرأٍة ٦٥٠٠٠ نحَو تابَعت ٢٠١١ عام يف دراسة منها املالحظة، عىل القائمة
يف الوالدة اخَرتْن اللواتي النساء بني الدراسات هذه تُقاِرن الخطورة.11 ُمنخفضِة حمٍل
أنَجبْن قد كنَّ إذا عما النظر (بغضِّ املنزل يف الوالدة حاَوْلن اللواتي وأولئك املستشفى
أو آالِمهن تسكنِي أجِل من املستشفى إىل االنتقال إىل األمر بهنَّ انتهى أو هناك أطفاَلهن
حاجِة احتماُل يقلُّ املنزل، يف الوالدة اختيار مجرِد مع أنه تبنيَّ طبي). تدخٍل أجِل من
كيِس فتِح احتماُل ويقلُّ األلم، تخفيِف أو ترسيعه أو امَلخاض لتحفيِز العقاقري إىل النساء
أدوات. باستخدام والدة أو قيرصية والدٍة إىل الحاجة احتماُل ويقلُّ تمزيِقه، أو الجنني ماءِ
طبيعية. َرضاعًة يرَضعوا أن يف أكرب فرصٌة لديهم ويكون أفضل، حاٍل يف أطفالُهن ويوَلد
يعملن ت، ُمستقالَّ لقابالٍت املتحدة اململكة يف جَرت تجاِرَب من ُمشابهة صورٌة لدينا
ثَمة كان إذا إال الطبيَة التدخالِت يتجنَّبن وهن الوطنية. الصحية الِخدمات هيئة خارَج
تَْرعى نفُسها القابلة وتظلُّ املنزل، يف والداتهن أغلُب وتَجري الستخدامها، واضح سبٌب
عىل ٢٠٠٩ عام أُجِريت دراسٌة لت توصَّ وبعَدها. الوالدة أثناء وكذلك حملها، طوال لألمِّ
املستقلَّة القابلة مجموعة يف كنَّ اللواتي من ٪٧٨ أن إىل امرأٍة ٩٠٠٠ من يقُرب ما
الرعايَة ت تلقَّ التي املجموعة يف ٪٥٤ بنسبة مقارنًة مساعدة دون من َمخاضهن كان
العناية لدخول أو الوالدة عند وزنهم النخفاض ُعرضًة أقلَّ أطفالُهن وكان التقليدية.12

بكثري. أعىل طبيعيٍّا رضاعتهم معدَّالت وكانت النصف، بمقدار املركَّزة
التي اإلضافية التدخالُت أليَست لكن الدهشة، إىل الفوائِد هذه بعُض تدعو ال ربما
تخرج حني األطفال أرواِح إلنقاِذ رضوريًة املستشفى يف التقليدية الوالدات أثناء تُجرى
حاالت ناحيِة من الحاالت. من الكثري يف كذلك ليس األمر أن اتََّضح َمسارها؟ عن األمور
بالقدِر املنزل يف الوالدة فإنَّ قبل، من ُولِدن اللواتي النساء لدى املخاَطرة امُلنخفِض الحمل
تقييم مؤلِّفو ألقى بالضبط. نفِسها واإلصابة املواليد وَفياِت وبُمعدَّالِت األمان، من نفِسه
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ُمقابل املنزل يف الوالدة عن الطِّب) ملهنة املعياري (التحليل ٢٠١٢ لعام كروكني سة مؤسَّ
الصرب «نَفاد عىل املستشفيات يف املضاَعفات معدَّل ارتفاع بالئمِة املستشفى يف الوالدة
الصحية الِخدمات هيئة أصدَرت ،٢٠١٤ عام يف الطبيَّة.»13 اإلجراءات من الكثري ر وتوفُّ
عدُم النساء أولئك مِلثل األفضل أن ُمفاُدها جديدة توجيهيًة مبادئَ الربيطانية الوطنية
إرشاف تحت الوالدة وحدة يف ا إمَّ الوالدة عىل تشجيعهن من بد وال التوليد، َجناح دخول

املنزل.14 يف أو القابالت
تصريُ للمرأة، النفسية بالحالة االهتمام رة املتوفِّ بالتكنولوجيا نستبدل حني أنه يبدو

أيًضا. والبدنية بل فقط، الذهنيَّة الناحية من ليس بكثري؛ أفضَل حاٍل يف وِطفلُها هي

اتصلُت أكتوبر، شهر أُمِسيات إحدى من ر متأخِّ وقٍت يف الثانية، املرَة املخاُض جاءني حني
للنفخ قابٍل َمسبٍح إىل وإنما املستشفى، إىل ننتقل ولم ت) (املستقالَّ بالقابالت وزوجي أنا

معيشتنا.15 غرفة يف األرض عىل
ازداد الهدوء. غاية ويف والخربة بالكفاءة تتَِّسم وهي أوًال، تومكينز جاكي وصلت
طاقتي، كلَّ تستنزف ُموِجعة قبضٍة بمثابِة انقباضٍة كلُّ فكانت عت، توقَّ ا ممَّ بأرسَع األلُم
بسذاجة، الثِّقُة تَْحدوني األول مخايض دخلُت حني ويف سابقتها. من أقوى واحدة وكل
لجاكي: قلت األمور. عليها تصريَ أن يُمكن التي الصعوبة مدى املرَة هذه أعرف كنُت
أمٍّ مثَل تستطيعني.» «بالطبع العميل: الردُّ فجاءني هذا.» فعل عىل قادرٌة أنني أظن «ال
مدَّة خالل بها ووثقُت جاكي عىل تعرَّفُت قد كنت باملدرسة. له يوم أول يف طفلها تَُطمُنئ
كنَّ اللواتي القابالت من الصادرة امُلطمِئنُة العباراُت تُشِعرني لم حني يف فإنه لذلك حميل؛
كان الهدَف. كلماتُها أصابت املرَة فهذه بالعزلة، إال األول مخايض خالَل باستمرار يتبدَّلن
الغامرة الطاغية بالفوىض مقارنًة يُذَكر يشءٌ يكن لم الخوف؛ إقصاء مع لكن ألٌم يوجد
وأغلَق فاسرتخى، يرتفع، به أشعر وترية: يف دَخلُت النهاية يف قبل. من بها شَعرُت التي
مقاومة من بدًال الساكنة املياه يف موجة تحت االنحناء ِمثل كان زفريًا. وأخرج ، عينيَّ

امُلتالطمة. األمواج
صدَر أنه بدا َحْلقيٍّا، هديًرا كان صوتًا. سمعُت ذلك، نحِو أو ساعات ستِّ بعد
للخروج.» طفَلِك تَْدفعني «إنك جاكي. ابتسَمت يحدث؟» الذي «ما خوف: يف سألُت مني.
فات قد كان لكن الداخل. من ق والتشقُّ التمزُّق مثل ُمختلًفا، أمًلا كان هذا أن اكتشفُت
يكون وقد قصريًة؛ تكون ما دائًما األخريَة املرحلَة هذه أن الحظ ولحسِن الرتاجع. أواُن
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إلكي كانت الكبري. للحَدث ًة مستعدَّ الثانية، قابلتي وصَلت معدودة. دقائَق بعد املخاُض
شاي وتحبُّ األلوان زاهية مالبَس ترتدي وكانت وَودودة، ضخمة أملانيًة امرأًة هيكيل
طويل.» وقٌت يبَق «لم بارتياح: وقالت األخرى. هي الصوَت سمَعت قد كانت جراي. إيرل

األريكة. عىل واستكانت
جاكي حاَكتها التي األمان شبكة يف آخَر خيٍط بمثابِة كان إذ ُمطمِئنًا؛ وصولها كان
وكان برأسه، عالًقا ُكوعه كان إذ حرج؛ وضٍع يف أيًضا الطفُل هذا كان الحظ لسوءِ حويل.
خالل من يُِطلُّ الشمس شعاع راح ساعتنَي، بعد بها. ُمحتكٍّا ببطءٍ الوالدة قناِة يف يتقدَّم
ماضون وهم الخريف أوراق تدهُس لندن إىل القادمني أقداُم وأخذَت النافذة، ِمرصاَعي
أخرى. مرًة ينتابني الهلُع وبدأ ُمنَهكة، كنُت بعد. أتى قد الطفُل يُكن لم لكن أعمالهم. إىل
للرعاية التوجيهية املبادئ بها تسمح التي من أطوَل ملدٍة الطفَل أدفع َظِللُت قد كنت
الوطنية الصحية الخدمات لهيئة التابعات القابالت كانت املرحلة، هذه يف التقليدية.
ُمستعينًا الطفل، التوليد طبيُب يستخرَج حتى املستشفى إىل إسعاف عربِة يف سينُقلنَني
من أخرى. قيرصيَّة بوالدٍة السابق) تاريخي (بسبب األرجح عىل أو وجفت، ات بِمقصَّ
َمخاطُرها، العاجلة للِجراحة يكون قد لكن امُلناسب. الوقت يف والدًة يضمَن أن هذا شأن
البقاء أن كما الطبيعية. الرضاعة عىل الطفل حمِل يف محتملة صعوباٌت بينها من التي
ذات بابنتي العناية عىل قدرًة أقلَّ سيجعلُني النقاهة يف أطوَل وقٍت وقضاءَ املستشفى يف

حياتها. من الَحِرج الوقت هذا يف السنوات الثالث
يشء كلُّ دام ما أنه يل وأكََّدتا الطفل، ُمراقبَة وإلكي جاكي واصَلت ذلك من بدًال
سيأتي رائًعا. بالءً تُبلني «إنِك يل: قالتا التدخل. إىل حاجٌة ثَمة تكن فلم يُرام، ما عىل يبدو
التي اللحظة اإلحصائيات؛ فيها َت تغريَّ التي اللحظَة هي تلك كانت كان. وقد ميعاده.» يف
كان املضاعفات. من خاليًة والدًة بها واستبدلُت طارئة، قيرصية ِجراحًة فيها تحاشيُت
عىل ينطبق أنه التجاِرُب تُظِهر ملا معيشتي، غرفِة أرِض عىل أحداثُه جَرت إثباتًا، هذا
رفاهيًة ليست فيه نثق شخٍص من الصادرَة الطُّمأنينَة أن النساء؛ من اآلالف عَرشات
عنيف، طبي ٍل تدخُّ محلَّ لتحلَّ الكافية بالقوة تكون أن يمكن املناسبَة الكلماِت إن مبتذَلة.

الجسدية. النتائج وتغري
الخافت الضوء يف عنه بحثًا جاكي َست تحسَّ املاء. إىل ابني انزلَق معدودة دقائَق بعد
عىل عه أرضِّ كنُت ُممتازة. حالٍة ويف العيننَي وُمنتفخ شاحبًا كان ؛ ذراَعيَّ إىل َهته ووجَّ
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مرحبًا، وقالت ابنتي فيه نزَلت الذي الوقت نفس يف شاي، قدح األخرى يدي ويف األريكة
تها. بُرمَّ العملية طواَل نامت قد كانت أن بعد

النساء من فكثرياٌت النساء. — أغلب حتى أو — لكل الحلَّ ليست املنزل يف الوالدة بالتأكيد،
أمنًا أكثَر يكون قد بأنه سابًقا املذكورة التجاِرب وتُفيد املنزل، يف الوالدة يف يرَغبْن ال
إصابتهم أو األطفال وَفيات تقلُّ إذ ذلك؛ عىل يُقِدمن أال مرٍة ألوِل يَلِدن اللواتي لألمهات
من يكون (يكاد باملنزل. مقارنًة املستشفى يف الوالدة عند طفيف بقدٍر خطرية بإصاباٍت
أو املقعدية الوالدة مثل امُلخاَطرة العاليِة الحمل حاالت عىل ينطبق نفَسه األمر أن املؤكَّد
من ا جدٍّ قليًال ألن األمر؛ هذا حول تقريبًا دراسات أيُّ تُجَر لم أنه من الرغم عىل التوائم،

املنزل.)16 يف الوالدة عىل يُقِدْمن النساء هؤالء
يف العاطفي الدعم أهميِة مدى هو لطفَيلَّ امُلتناقضتنَي الوالدتنَي من تعلَّمتُه ما لكن
الرعاية تجاه ا جدٍّ ُمختلفة بُطرٍق نستجيب فنحن أطفاَلهن. النساءُ فيه تُنجب مكان أي
عىل يؤثِّر ال وهذا الغرباء، من مجموعٍة من وليس فيه ونثُق نعرفه شخٍص من تكون حني
الطبيَّ نظامنا أن املؤسِف من كذلك. الجسدية النتائج عىل ولكن فحسب، النفسية النتائج
رعايٍة عىل الحصوُل إما فبإمكانهنَّ نقيَضني؛ بني االختياَر النساء من يطلُب العموم يف
رعايٍة أو الفور، عىل األرواح تُنقذ طبية تكنولوجيا ر توفُّ دون من لكن املنزل، يف شاملة

املستشفى. يف الشخيص الجانب إىل تفتقر لية تدخُّ
النظاَمني؛ يف ما أفضِل عىل للحصول نطمح أن ينبغي باألحرى أنَّنا هودنت ترى
مع مخاضهن، طواَل النساء مع يبَقنْي قابالٍت مع الداعمة بِخدماتها املستشفيات بيئة
الحاجة عند «فقط» ولكن إليها، الحاجِة عند التكنولوجية الطبية والوسائل املسكِّنات ِر توفُّ
املتَّحدة، اململكة يف القابالت إرشاف تحت التوليد مراكز وراء الحكمُة ما حدٍّ إىل هذه إليها.
امُلنخفِض الحمل ذوات النساءَ فقط تخدم وهي امُلتواصلة، الرعايَة تضمُن ال زالت ما لكنها
أشكاِل أقوى عن لالستغناء استعداٍد عىل اللواتي الحاالت)17 من ٪٤٥ (نحو املخاطرة
أولئك ذلك يف بما — النساء كلُّ تستفيد أن يُمكن أال األُخَريات؟ عن ماذا لكن امُلسكِّنات.

عنًفا؟ وأقلَّ دعًما أشدَّ رعايٍة من — الوالدة عنِرب يف اللواتي
الحصول رفاهيَة نملُك ال أننا هي الشمالية أمريكا يف الشائعة «اإلجابة هودنت: تقول
أكثَر يكون أن بالرضورة ليس أنه ترى لكنها املخاض.» عند ُمتواِصل فردي دعٍم عىل
الشمالية أمريكا أنحاء يف مستشًفى ١٣ يف امرأٍة ٧٠٠٠ نحِو عىل تجِربٍة ففي تكلفًة؛
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والقابالت، املمرِّضات توزيع طريقة تعديِل طريِق عن ببساطة امُلتواصلَة الرعاية َرت وفَّ
التدخالت عدد تقليل فإنَّ وبالطبع 18. معنيَّ وقت أيِّ يف يعمل الذي الطاقم عدد زيادة دون
تتقاضاه الذي املبلغ متوسُط يبلغ تكلفة. أكثَر وليس أرخَص، النهاية يف سيكون الرضورية
نحو واملولود) واملخاض الحمل (رعاية األمومة رعاية ُمقابَل املتحدة الواليات مستشفيات
للنساء دوالر ٣٠٠٠٠ نحو ُمقابل قيرصية، بعمليٍة يَلِدن اللواتي للنِّساء دوالر ٥٠٠٠٠

ِمهبَلية.19 والدًة يَلِدن اللواتي
يحُصلن أن بد ال النساء أن إىل أشارت قد دراساتُها كانت لو إنه هودنت تقول
التايل.» اليوم يف عليه حصل قد الكلُّ «لكان املخاض، أثناء الثمن باهِظ جديد دواءٍ عىل
تغيري أما الطبية. للرعاية الحايل النموذج مع بسهولة ينسجم جديدٍة عقاقريَ فتقديُم
سيتطلَّب لكنه بالرضورة، تكلفًة أكثَر يكون لن فإنه ذلك من بدًال بالنساء العناية طريقة
يوجد ال هودنت، ترى وحَسبما املستشفيات، أقسام تنظيم طريقة يف أكرب تغيرياٍت إجراءَ
واملمرضات األطباء مواقِف يف يحدث لم تحوًال يستلزم «إنه املشكلة. لهذه للتصدِّي حماٌس

سلوكياتهم.» ويف املستشفيات وإداريِّي والقابالت
التدخالت كل عىل يَحصلن املستشفيات يف يَلِدن اللواتي النساء تزال ال ذاِته، الوقت يف
إليها. يحتجن ال التي التدخالت من الكثري عىل يحصلن لكنهن إليها، يحتَْجن التي الطبية

أكسجني قناَع يُريني وهو «سبايدرمان!» قائًال: بحماٍس األعوام الثمانية ذو دانيال صاح
حاَفة حول يرتاقصون صغار سبايدرمان رجال من دائرٌة ثَمة كانت بامللَصقات. زيَّنه
مزيَّنًا أخَرض مستشفياٍت رداءَ ُمرتديًا ساَقيه، يهزُّ الفراش، حافة عىل جالًسا هو كان الفم.

والقلوب. بالنجوم
(عىل سبايكي شعر بقصِة داكن شعٍر ذو إسبانية أصوٍل من لطيٌف فتًى دانيال
وقد نموها، عدم من للتأكِد كثب عن اآلفَة األطباءُ يُتابع املخ. يف كيٌس ولديه أشواك)، هيئة
تصويره إجراء أجِل من ماساتشوستس يف يس) إم (بي الطبي بوسطن مركز يف هنا كان
أسنانه عن وكَشف أنُفه، نَت تغضَّ «سبايدرمان!» ًدا: مجدَّ قال املغناطييس. بالرنني الدوري

عريضة. ابتسامٍة يف الفوقية
فاملرىض صعبة. سكانيًة رشيحًة الطبيُّ بوسطن مركز يَخدم هاربورفيو، مركز مثل
يتحدَّثون ال والكثري ِصحي، تأمنٍي بال منهم والكثري ومحرومون. فقراءُ الغالب يف هنا
مبانَي وجدُت غائم، بارٍد يوٍم صباِح من الثامنة الساعة يف وَصلُت حني اإلنجليزية.
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ضخٌم رجٌل بالخارج كان طفيفة. كآبٌة تَْغشاه العام الجو لكن وباهرة، حديثًة املستشفى
عزيزي.» يا املنزل إىل معي أصطحبُِك «سوف قائًال: ويُفصح اليانكيز فريق قبَّعَة يرتدي

الفكة. بعض يلتمس أن قبل
باب بالسِّ ينطق بالسواد متَِّشح ُمراهٌق ثَمة كان بالكهف، الشبيه الدخول بَْهو يف
ضخمٍة أُصٍص يف املزروعة الشائكة النخالت حول يدور وهو آيفون هاتف يف ُمتحدثًا
كان حيث باإلشعاع، العالج انتظار حجرُة بَدت اليسار عىل باٍب وراءَ األرض. عىل ُمتباعدة
عىل كاردشيان كيم زفاف فستان حول نقاًشا يُشاهدون الضجُر عليهم بدا الذين املرىض
صغرية مساحٍة إىل وَصلُت األجواء. َت تغريَّ ، املمرِّ يف امُليضَّ تابعُت عندما لكن التلفزيون.
يوجد كان الحيوانات. وصور األطفال برسومات ومزيَّنة ُمبهجة لكنها بالستائر، ُمحاطة
باللعب. مليئة ِخزانٌة توجد وكانت صغرية. لِهرٍر ُمقتَطعة صوٌر غطَّتها دبابيس لوحُة
وردية. بنقوٍش زهريٍّا حذاءً انتعَلت وقد تبتسم، كوزيا، باميال املغناطييس الرنني وممرِّضة
بالرنني التصويَر يجتازون املستشفى مرىض أصغِر جعُل هي كوزيا مهمة
ملدة التصوير لجهاز الضيِّق األنبوب يف َحراٍك بال االستلقاء يتطلَّب وهذا املغناطييس.
دون ذلك ِفعل عىل تعمل وهي البالغني. ألغلب حتى ُمضنية تجِربٌة وهي تقريبًا، ساعة
ُدمنا ما عقاقريَ أحد أيَّ نُعطَي أن تنا مهمَّ «ليست ذلك: باإلمكان يكوُن حينما تخديرهم،
توتًرا. واألكثَر سنٍّا األحدَث األطفال تُخدر إنها قولها. حدِّ عىل ذلك.» إىل بحاجة لسنا
الطاولة عىل ويستلقون التصوير جهاَز يدخلون لجعلهم يمكن الحالة، هذه يف حتى لكن

تحديًا. يُمثِّل أن للتخدير
اإلنجليزية، تتحدث ال وأمه النمو. يف تأخًرا لديه إنَّ دانيال. مثُل األطفاُل ذلك مثال
التي التصوير عمليات بعض أنَّ كما ابنها. إىل ينتقُل مما املستشفى؛ يف التوتر وينتابُها
املخدِّر العقاَر تحمل كانت التي اإلبرة خَرَجت حني ذلك مثال مؤلِمة، كانت سابًقا أْجراها
يف يََرشع كان دانيال أن حدِّ إىل األمر وصل ذراعه. إىل ب يترسَّ السائل وبدأ وريده من

البهو. يف كوزيا يرى أن بمجرِد البكاء
وصامتًا، هادئًا كان اليوم، دانيال جاء حني مختلفة. األموُر صارت فقد اآلن أما
تعرف (كانت الكربيت ُعَلب من املصنوعة السيارات بعَض كوزيا ناوَلته متَّسعتان. وعيناه
قناع هو «ها َمِرحة: بنربٍة قالت ليحمله. األكسجني قناَع أعَطته ثم لديه)، لة املفضَّ أنها
ألوِل ابتسم الفراولة؟» أم الَعْلكة تريد هل دانيال، سيد يا حسنًا بك. الخاصُّ الطيَّار
شديدة علكة برائحة الجوُّ فامتأل ينبغي كما القناع كوزيا ت رشَّ «علكة!» وقال: مرة.
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زيَّنه إن ما بخرطومه. يعبث وراح باعتزاز، لتوِّه ُعطِّر الذي قناَعه دانيال أمسك الحالوة.
حماًسا. يتوثَّب أخذَ حتى بامُللَصقات

فهو الرتهيب. يف غايًة الجناح َمدخُل كان التصوير. حجرة إىل الذَّهاب وقُت حان ثم
عىل مكتوب) (تحذيٌر ف!» «توقَّ واألرض. والجدران األبواب عىل التحذير بعالمات ُمحاط
دائُم مغناطييسٌّ مجال «احرتْس، واألسود. باألصفر مربَّعات عىل و«خطر.» حمراء. لوحاٍت
أكشاٍك عىل املحمولة ات، باملعدَّ مليئة كبرية حجرٌة العتبة من األخرى الجهة عىل النشاط.»
ات ومقصَّ افات كشَّ ويوجد وامضة. ومصابيَح وأزرار وأسالك بشاشاٍت عجالت ذات
ويف كريم. وأنابيب ازات قفَّ وعلب ات مضخَّ وحقائب ترسيب وأجهزة غاز وأسطوانات
جهاَز هو هذا كان عاٍل؛ أزيٌز عنه يَصُدر الدونات، كعكة شكل عىل أنبوب الحجرة، وسط

ذاتَه. التصوير
مما لألرض؛ امِلغناطييس املجال من املرَّات آالِف عرشاِت أقوى طاقٍة مجاَل يولِّد إنه
أو ورق مشبك أو ساعة أو قلم — سهًوا الحجرَة يدخل َمعِدني غرض أيَّ أن يعني
إنه ُمميتة. برسعٍة بداخله) شخص (وأيِّ املسح جهاِز نحَو يندفَع أن املمكن من — ُقرط
إدخال يف املستخَدمة االت بالنقَّ تُذكِّرني للمريض ُمنزلقة ضيِّقة طاولٌة وله وَمهيب، كبريٌ

امَلرشحة. يف التجميد حجرات من وإخراجها الجثث
الة. النقَّ تلك عىل وضُعه عليها اآلن الباب. إىل بدانيال كوزيا وصلت

إجراءً لتُواجه وضع؛ حالة يف أو رضوح أو حروق مريَض تكون أن بالرضورة ليس
ضوئي، تصويٍر لعملياِت فقط ليس سنويٍّا الناس مالينُي يخضع مؤلًِما. أو ُمزعًجا طبيٍّا
عكس عىل ُمستيقظون. وهم املفتاح ثقب وِجراحات الخزعات مثل لة ُمتوغِّ إلجراءاٍت ولكن
يعمل امِلفتاح ثقب ِجراحة يف الجلد، يف كبري شقٍّ قْطَع ن تتضمَّ التي املفتوحة، الِجراحة

أنبوب. طَرِف يف كامريا من بصوٍر ُمسرتشًدا صغري، ثقٍب خالِل من الجرَّاُح
املرىض يستطيع ما وغالبًا املفتوحة، الِجراحات يف تلتئم مما أرسَع الِجراح وتلتئُم
وإنما عام، تخديٍر إىل العموم يف املرىض يحتاج وال نفِسه. اليوِم يف منازلهم إىل العودَة
االستيقاَظ فإن الفوائد، من الرغم عىل لكن ئة. مهدِّ بعقاقريَ ممزوًجا موضعيٍّا ُمخدًرا ون يتلقَّ
الخطرية الجانبية األعراض إن مروِّعة. مسألًة يكون أن املمكن من لِجراحة الخضوع أثناء
يُفصح ما وعادًة أذًى، دون إعطاءها األطباءُ يستطيع التي ئة املهدِّ العقاقري كميات من تحدُّ

واأللم. التوتُّر من ُمرتفعة مستوياٍت عن املرىض
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تقول: اإلجراءات. تلك مثَل يُْجرون ممن هي النج، إلفريا لية، التدخُّ األشعة اختصاصيُة
عىل باالستلقاء املريض إقناع تحدِّي مواجهُة عيلَّ ُمستيِقظني. ألشخاٍص ِجراحاٍت «أجري
تتساءل كانت وقد بوقار.»20 أريُده بما القيام عىل والقدرة الطاولة، عىل وإبقائه الطاولة،
فقد لذلك بالعقاقري. إغراقهم من بدًال للمرىض النفسية املوارِد استنفاُر ُممكنًا كان ما إذا
التي البرصي والخيال اإليجابي واإليحاء التعاطفي التواصل مهارات من توليفًة َرت طوَّ
«حديث توك كومفورت وأْسَمتها آالمهم. وتخفيف االسرتخاء عىل تُساعدهم أن تأُمل كانت

امُلواساة.»
بوسطن، يف هارفارد بجامعة الطب كلية مستشفيات يف النج عمل أثناء
خَضعوا مريٍض ٧٠٠ عىل عشوائية مضبوطٍة تجاِرَب يف منهجها اختربَت ماساتشوستس،
قارنَت التجاِرب يف الُكىل.21 أورام استئصال أو الثدي خزعات مثل لية توغُّ طبية إلجراءاٍت
العقاقريُ تكون حيث الواعي»، («التنويم العادية للرعاية باإلضافة التدخل يف أسلوبها بني

وحَدها. العادية الرعاية مع إليها)، الحاجة عند ُمتاحًة وريديٍّا بالَحْقن املسكِّنة
بقدٍر شعورهم عن امُلواساة» «حديث وا تلقَّ الذين املرىض أفصح النج، تجاِرب كل يف
عىل تجِربٍة يف فقط. العادية الرعايَة وا تلقَّ الذين أولئك عن والقلق األلم من كثريًا أقلَّ
ل التدخُّ مجموعة يف األلم درجاُت بلَغت واألوعية، الُكىل يف إلجراءاٍت خضعوا شخًصا ٢٤١
أما الضابطة، املجموعة يف ونصٍف بسبٍع مقارنًة ذروتها يف عرشة من ونصًفا درجتنَي

صفر. إىل انخفض فقد باضطراد، االرتفاع من بدًال القلق،
يُعطي الوالدة، تجاِرِب ِغرار عىل أنه، النج وجَدت فقد يشء. كلَّ ذلك ليس لكن
الذين أولئك إن حيث أيًضا. ملموسة جسديًة فوائَد للمرىض النفسية للحالة األولوية إيالءُ
وكانت ئة، املهدِّ العقاقري من كثريًا أقلَّ قدٍر إىل احتاجوا املواساة» «حديث عىل حَصلوا
احتاج مثًال، الدموية واألوعية الُكىل ِجراحات تجِربة يف بكثري. أقل بُمضاَعفاٍت إصابتهم
أرسَع إجراءاتهم ت تمَّ كما فقط. العقاقري كمية نصف إىل التدخل مجموعة يف املرىض
الواحد.22 للمريض دوالًرا ٣٣٨ املستشفيات عىل ر وفَّ مما املتوسط؛ يف دقيقة عْرشَة بسبَع
رشكاُت عليه تستميُت الذي النوع من تجاِرب ونتائج العمل، من َعقَدين بعد لكن
بنفِسها اآلليَة تنرش أن قرََّرت فقد لذلك النج. أفكاَر أخرى مستشفياٌت تتبنَّ لم األدوية،
منهِجها.23 عىل الطبية الطواقم تُدرِّب حيث الخاصة، رشكتها إلنشاء هارفارد وغادَرت
من بدًال االقتصادية النتائج عىل اآلن تُركز لكنها الرسيرية، التجاِرَب تُجري تزال وال

املستشفيات.» مسئولو له يكرتُث ما برصاحٍة ذلك «ألن الصحية؛
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حالة مثل املغناطييس بالرنني التصويُر تحوًال فيها تُحِدث أن تتمنَّى التي املجاالت من
يف َحراك دوَن باالستلقاء تسمح ال التي البالغ التوتر من حالٍة يف املرىض كان إذا دانيال.
التصوير؛ إلغاء إىل يضطرُّون فإنهم فحصهم، أجل من تقريبًا ساعة ملدِة التصوير جهاز
ُرهاب بسبب املغناطييس الرنني (فشل الكلوسرتو» «معدل اة املسمَّ الظاهرة من يَزيد مما
الطبي، بوسطن مركز يف املغناطييس الرنني مرفق مديرُة بريجريون، كييل تقول الحبس).
املغناطييس بالرنني التصوير إن قائلًة وتُعلِّل مستمرَّة. ُمعاناٌة الكلوسرتو معدَّل تخفيَض إن
الطبي؛ بوسطن مركِز يف الذين أمثال من للمرىض فزٍع أيَّما ُمفزًعا يكون أن املمكن من
ا حقٍّ دراية عىل ليسوا «إنهم بالطب. درايٍة عىل وليسوا للتعليم، يفتقرون الغالب يف ألنهم

ُمخيًفا.» يكون التكنولوجيا من النوع لهذا إخضاعهم فإنَّ لذلك لهم. يحُدث بما
أول يف املغناطييس الرَّنني فحص إكمال عن املرىض عجِز عند إنه بريجريون تقول
كانوا إذا لكن مهدِّئ. عقاٍر بمساعدِة غالبًا ثاٍن، موعٍد أجِل من يَعودوا أن بد ال مرة،
الوعَي األشخاص أحَد يُفِقد قد ما العقار. يُقاومون «إنهم العقار. يُجدي ال فقد ا جدٍّ قِلقني
مرًة العودة إىل يضطرُّون فإنهم لذلك النشاط.» من فورٍة يف املريَض هذا يجعل ألسبوٍع
ومرحلِة صحيٍة َمخاطَر من ذلك عىل يرتتَّب ما بكل عام، لتخديٍر يخضعون وربما ثالثة،

مادية. وتكلفٍة نقاهة
بني يرتاوح بما تلك امُلهَدرة املغناطييس بالرنني التصوير فحوص تكلفَة النج تُقدِّر
«حديث كان إذا املتحدة.24 الواليات يف سنويٍّا دوالر مليار و١٫٤ دوالر مليون ٤٢٥
املمكن من فهل املفتاح، ثقب وجراحات للخزعات الخضوع عىل الناَس يُساعد امُلواساة»

أيًضا؟ املغناطييس بالرنني التصوير اجتياز عىل يُساعدهم أن

تشعر «سوف دقيقة.» خالَل أخرى ٍة حادَّ بنخزٍة «ستشعر قليل!» بعد بوخٍز «ستشعر
الحرقة.» ببعض

يف أسايس عنٌرص هو به الشعور عىل امُلوِشكني الضيق أو األلم من املرىض تحذيُر
أثناءَ النوسيبو لتأثري ُعرضة أكثَر نكون أننا ترى النج لكن التقليدية. الطبية الرعاية
الذي األذى بقدِر إخبارنا وأنَّ الجراحات، أو الضوئي التصوير مثل الطبية اإلجراءات
بقَدِمك َ تطأ أن «بمجرد ًة: محتجَّ النج تقول سوءًا. إال أَلَمنا يَزيد ال األشياءُ بنا ستُلِحقه
لديك تكون إذ مغناطييس. تنويٍم حالِة يف تصري أسنان، طبيِب عيادَة أو صحيٍّا مرفًقا

لإليحاء.» ا جدٍّ كبرية قابليٌة

156



معي تحدَّث

لتحليِل كابتشوك، تيد البالسيبو، باحث مع النج تعاونَت نظرها، وجهِة إلثباِت
يف دقيقة.25 ١٥ كلَّ وقلقهم أمَلهم يُقيمون وهم لجراحات خَضعوا ملرىض فيديو ١٥٩
ن (تتضمَّ الوشيك األلم عن لًة مفصَّ تحذيراٍت يُعطيهم الطبي الطاقُم ظلَّ الفيديوهات،
تُسبِّب قد التي األحداث قبل التحذيراِت هذه املرىض ى تلقَّ حني أعاله). املذكورَة الُجمَل
َقبيل من نُعوت، السلبيَة الكلماِت يسبق كان وإن حتى — الجلد ثقب أو الَحْقن مثل األلَم

كبري. حدٍّ إىل ترتفع وقلقهم أملهم درجاُت كانت — «قليًال» أو كثريًا» «ليس
من التخلُص هو النج َرته طوَّ الذي املواساة» «حديث نهج من أسايس فجزءٌ لذلك
تقرتح األلم، من سيُعانون كم باستمراٍر املرىض إخبار من بدًال امُلخيفة. أو السلبية اللغة
كل بعد «لكن الواعية. املوافقة مرحلة أثناء مسبًقا سلبية احتماالت أيِّ من التحذيَر النج
بوخز سيُشعره األمر إن تقول أن إىل بحاجٍة لسَت أمامك، املريُض صار أن وبعد تم، ما

حرقة.» أو
بريجريون أن رغم املواساة». «حديث استخدام عىل بريجريون فريَق مؤخًرا النج درَّبَت
يف ساَعَدتهم النج إن تقول فإنها املرىض، مع بحساسيٍة بالفعل يتعامُل فريقها أن تعتقُد
أفراُد كان تدريبهم قبل التصوير. إجراءات أثناء يستخدمونها التي اللُّغة يف النظر إعادة
الحقن عىل يُوِشكون مثًال كانوا حني وشيك، ضيٍق من روتينيٍّا املرىض يُحذِّرون الطاقم
تقول املسح. يف أوضح بصورٍة معيَّنة أنسجة ظهور عىل تُساعد التي التباين، بصبغة
نقول: نا ِرصْ ذلك. كل من تخلَّْصنا لقد النحلة. أو اإلبرة وخز نذكر نَُعد «لم بريجريون:
الطاقم صار التصوير، جهاز املرىضيف حبِس من وبدًال التبايُن.»» صبغة أُعطيك «سوف

االستدعاء. زرَّ يُسمى الهلع زرُّ وصار ُمسرتيحني. يجعلهم
أكثر أحُد إيجابية. صوٍر تخيُِّل عىل املرىض حثُّ النج نهِج يف األخرى العنارص من
ِقناٌع وهو الرأس»، «ملف يف التثبيُت هو املغناطييس بالرنني التصوير يف رهبًة األجزاء
لألطفال يُوحون وُزمالؤها بريجريون صارت اآلن الوجه. فوق مكانه يف يُثبَّت بالستيكيٌّ
الكبار، أما قدم. كرة قناُع هو الرأس ملف أنَّ أو صاروخية، مركبٍة يف يَطريون بأنهم
العالج بني االختياَر عليهم ويعرضون بل للتدليك، طاولٍة عىل باالستلقاء لهم يُوحون فقد

امُلنتَجع. إىل ذَهابهم وهِم لتعزيِز الالفندر أو الربتقال بأقراِص الِعْطري
هذا يُقدَّم ا.26 نصٍّ الطاقُم له يقرأ أن املمكن فمن ة، بشدَّ ُمتوتًرا املريُض كان وإذا
املرىض يُدعى حيث املغناطييس، التنويم عىل الحثَّ يُشابه لكن اسرتخاءٍ تمريَن باعتباره
يتخيَّلوا أن قبل بالطفو، الشعور عىل والرتكيِز بعمق، س والتنفُّ أعىل، إىل عينَيهم لتوجيِه
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يف ذلك فعل من الحرُج ساوَره فريقها إن بريجريون تقول اختيارهم. من ُمبهًجا موقًعا
لتجد الورقة تلك من القراءُة «يُمكنك تقول: فهي الفوائد. رأوا أن َلِبثوا ما لكنهم البداية،
ما نوًعا سخيًفا األمر يبدو تُهدِّئهم. فسوف يُْصغون داموا ما تأثريًا. تُؤتي تزال ال أنها

ا.» حقٍّ يُفلح لكنه
النج أظهَرت املغناطييس، بالرنني تصوير ميعاِد ١٤٠٠٠ من يقرب ملا دراسٍة يف
قلَّل قد املواساة» «حديث استخدام عىل املغناطييس بالرنني التصوير طواقم تدريَب أن
دوالًرا ٧٥٠ بني يرتاوُح مبلًغا املستشفيات عىل ر وفَّ (مما ٪٤٠ بنحِو الكلوسرتو َل معدَّ
ُوجدت وقد واملنشأة.)27 التأمني جهة حَسب أنَقذها، تصوير عمليِة لكلِّ دوالر و٥٠٠٠
مركز فريُق فيها شاَرك َموعد، ٩٠٠٠٠ عن اآلن حتى تُنَرش لم دراسة يف ُمشابهة نتائُج

الطبي. بوسطن
إلقناع رصاٌع يَنْشب أن ع تتوقَّ بريجريون فإنَّ اإليجابية، النج نتائِج من الرغم عىل
عىل دواءً ليس الحقيقة يف «ألنه تقول: إذ املواساة». «حديث بتطبيق الطبية املؤسسة
تفكري طريقَة أو أداًة تُدِخل أن ا جدٍّ الصعب ومن تفكري. طريقِة مجرُد وإنما اإلطالق،
منذ إنه تقول لكنها والنتائج.» االختباراُت هه تُوجِّ غربي، ِصحي نظاٍم يف النوِع ذلك من
وصارت اختباراتهم، يف للُميضِّ قابلية أكثَر املرىض صار املنهج هذا استخداَم فريقها بدأ
احتاجوا الذين املرىض عدد وانخفَض أقل، مقاطعاٍت مع أرسَع تجري التصوير عملياُت

بالعقاقري. التهدئة إىل
أثناء يرصخ طفًال طويلة مدٍة منذ أَر لم «أنني ذلك من األفضل إن بريجريون تقول

ته.» بُرمَّ األمر هذا فوائِد أكرب أحَد ذلك كان وقد دخوله.

البُنِّي األنبوب حول به وساَرت التصوير. َجهاز ُحجرة إىل الخطر عتبَة بدانيال كوزيا عَربَت
ُحجرة من نافذة خالِل من البيضاء َمعاطفهم يف الطبي الطاقم أفراُد يُشاهدهما الفاتح،
الضخمة.» الكبريُة الكامريا بداخلها يوجد الكربى. الحجرة هي «هذه امُلجاورة. التحكم

الطاولة. إىل أشارت ثم يده، براحِة األنبوب جانب يرضَب أن عىل دانيال َعت شجَّ

بك. الخاصُّ الطيَّار ِقناع هو «ها الكالم. هي وواصَلت قفًزا َصِعد هنا.» واجلس «تعاَل
امُللَصقات بعض عىل الحصول يف رأيك ما طيَّار. قناِع إىل بحاجٍة الَفضائية امَلركبات فكل
تخطيط جهاز وسائَد تُلصق وهي هادئًا جلس أربعة.» ثالثة، اثنان، واحد، بطنك؟ عىل
الدم. ضغط قياِس ِسواِر يف ذراعه وتُدِخل قلبه، نشاط لرصِد صدره؛ عىل القلب كهربية
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الطيَّارون «يحصل وقال: دانيال. بقناع ووصَله بالستيكيٍّا أنبوبًا التخدير طبيُب بَسَط
دانيال وضع األكسجني.» تتنفَس أن هي تُك ومهمَّ السماء. يف يرتفعون حني أكسجني عىل
إحدى يف «فلتُفكِّر وهمَست: بشدة. كوزيا ته فضمَّ رصخ، ثم س. وتنفَّ وجهه عىل القناَع

حسنًا. بالءً دانيال أبىل لقد نام.» «لقد ثانيتنَي: بعد قالت ثم سبايدرمان.» مغامرات
القادمة. املرة يف مهدِّئ دون من التصوير إجراءَ يُجرب أن املمكن من إنه كوزيا قالت
ِقناعه وتزينِي ِعطر باختياِر له والسماح امُلخيفة، اللغة تجنُّب مثل بسيطة، أشياءَ حوََّلت
بد ال كان ُمقاوًما صارًخا صبيٍّا فضائية، َمركبٍة يف رحلة تخيُّل عىل وتشجيعه بامللصقات،
أي إىل فصاعًدا اآلن من يحتاج أال ل يؤمَّ ُمنهِمٍك آخَر إىل مؤملة، ظروٍف يف تخديره من

اإلطالق. عىل تخدير
كان التصوير. جهاز داخل تدفَعه أن قبل بمالءة، وغطَّته دانيال كوزيا أرقدت
شاشٍة عىل خرضاء ذبذباٍت يف قلبه رضبات معدُل وظهر والرنني، الصفري بأصوات ُمحاًطا
كمبيوتر، شاشة عىل مخه مسطَّحات ظهرت التحكُّم، حجرة امُلجاورة، الحجرة يف قريبة.

واألسود. باألبيض تتحرك

جاكسون فيكي ترعى العام، ماساتشوستس مستشفى يف البلدة من اآلخر الجانب يف
وصَف ليس عملها فإنَّ تخفيفية، رعايٍة اختصاصيَة ولكونِها ُعضال. بمرٍض امُلصابني
عىل تُطَرح ال غالبًا التي األسئلة تُواجه إنها الحديث. وإنما العالجات، أو العقاقري
َسري عات توقُّ عن معرفتها يريدون التي املعلومات قدُر ما املوت: عىل امُلوِشكني األشخاص
املوت؟ يَودُّون وكيف أين العمر، إطالَة أو األعراض من التخفيف يُفضلون هل مرضهم،
لهم. ي املتبقِّ الوقت خالل املرىض هؤالء حياة نوعية تحسنُي هو األسايس جاكسون هدف
أكثَر تفعل أن يُمكن األحاديَث هذه أن ٢٠١٠ عام ت نُِرشَ رائدٍة تجِربٍة يف وَجَدت لكنها

بكثري. ذلك من
مريًضا ١٥٠ تيميل، جينيفر األورام طب اختصاصيُة ََّستها ترأ التي الدراسة، تابَعت
كان املرىض هؤالء تشخيص عند ُمتأخرة.28 مرحلٍة يف الرئة يف برسطاٍن لتوِّهم صوا ُشخِّ
تيميل دراسة يف املرىض نصُف حصل ع. متوقَّ هو كما ليعيشوها سنٍة من أقلُّ أمامهم
عىل عون، تتوقَّ قد كما ُمنصبٍّا، األطباء اهتماُم كان الرسطان. ملرىض امُلعتادة الرعاية عىل
أي عىل والسيطرة أورامهم، ر تطوُّ ومراقبة لعالجاتهم، التخطيط للمرىض: الطبية الحالة
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أيًضا يحصلون كانوا لكنهم بالضبط، نفِسه العالِج عىل املرىض بقية حصل مضاعفات.
التخفيفية. الرعاية من شهرية جلساٍت عىل

للرسطان الطبية التفاصيِل عىل وزمالؤها جاكسون تُركز لم الجلسات، هذه أثناء
َقبيل من مسائل ذلك يف بما الشخصية، حياتهم عىل وإنما املرىض، منه يُعاني كان الذي
سبيل عىل لعالجهم. جانبية أعراٍض أيِّ ومع التشخيص، مع وعائالتهم تكيُّفهم كيفية
قد كانت — بيرت ه فلنُسمِّ — البنكرياس برسطان مريٍض عن جاكسون يل حَكت املثال،

سيِّئ. خٍرب عن له مسٍح آِخُر كشَف أن بعد للقائنا، السابق اليوم يف رأته
املسح، نتائِج مراجعِة يف دقيقًة ٤٠ األورام اختصايصُّ أمىض «لقد جاكسون: تقول
طبيُب بها أوحى التي الرسالُة كانت معه.»29 مراجعتها يف أخرى ساعًة أنا أمضيُت ثم
مهمة أما الكيماوي، العالج من املزيد من نفًعا بيرت يجد أن ح املرجَّ غري من أنه األورام
يعيش أن يجب التي الطريقُة حيث من ذلك داللَة بيرت مع تُناقش أن فكانت جاكسون
يعيش سوف أنه أعتقد ال أشُهر. ستة غضون يف ابنُه يتزوج «سوف يل: قالت حياتَه. بها
البالد، يف ُمتفرقٍة مناطَق يف يعيشون الذين أبنائه مع سيتواصُل فكيف الُعرس. ليشهد

ابنه؟» وخاصًة
كاملة؛ معرفًة َمْرضاها تعرف أن دون عملها إنجاَز تستطيُع ال إنها جاكسون تقول
حول تتمحوُر ال ة الحقَّ التخفيفية الرعاية إن وتقول وأَُرسهم. ومبادئهم اهتماماتهم
التوصُل يتطلَّب الحياة. عىل مساعدتهم حول تتمحور ما بقدِر املوت، عىل الناس مساعدة
الجولف، لعَب كان سواءٌ لهم، الحياُة تَعنيه وما شخصياتهم معرفَة ذلك لفعل سبيٍل إىل
«يختلف زفاف. حضوِر من للتمكُّن بالعافية التمتَُّع أو التلفزيونية، املسلسالت مشاهدَة أو

آلخر.» شخص من األمر
جلسات أربَع املتوسط يف وجاكسون تيميل دراسة يف الرئة رسطان مرىض ى تلقَّ
هؤالء تمتََّع الضابطة، باملجموعة فمقارنًة ُمذهلة. النتائُج وكانت التخفيفية. الرعاية من
وكان جسدية)، ألعراٍض تقييماٍت يشمل (مقياس بكثري أفضَل حياٍة بنوعيِة املرىض
فحَصلوا حياتهم، نهاية يف قسوًة أقلَّ رعايًة وا تلقَّ أنهم كما كثريًا. أقلَّ باالكتئاب شعورهم
ُفوجئ لكن الرعاية. دار يف أطوَل أوقاتًا وقَضوا الكيماوي، العالج من أقلَّ دورات عىل
شهًرا ١١٫٦ التخفيفية الرعاية مجموعُة عاشت فقد آَخر. أمًرا اكتشفوا عندما الباحثون

الضابطة.30 للمجموعة أشُهر ٨٫٩ ب مقارنًة املتوسط، يف
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حدوث سبب وتحديِد النتيجة هذه لتأكيِد الدراسات من واملزيد املزيَد األمر سيستغرُق
معدالُت تكون قد تخفيفية. رعايٍة اختصايصِّ مع الحديث بمجرِد الهائل التأثري هذا مثل
العموم. يف طويًال يعيشون ال امُلكتئبون الرسطان فمرىض العوامل؛ أحَد األقلُّ االكتئاب
معتلِّني املرىض يكون حني الحياة، نهاية يف املكثَّفة العالجات تكون أن الوارد من أنه كما

تأخريه. من بدًال باملوت ل تُعجِّ التي األشياء من للغاية،
منه، يُعانون الذي الورم عن ال شخص مع ليتكلَّموا للمرىض الفرصُة تَسنَّت حني
الرعايَة اختاروا أنهم مع مختلفة. قراراٍت اتَخذوا لهم، ي املتبقِّ الوقت يف يُريدونه ا عمَّ ولكن
جودِة تحسنِي إىل األخرية القليلة الشهور يف تركيزهم حوَّلوا لكنهم البداية، يف املكثَّفة
جانِب إىل لذلك، نتيجًة أطوَل عاشوا قد أنهم ويبدو ، أقلَّ أخريًا عالًجا وا تلقَّ وهكذا حياتهم.

األخرى. الفوائد كلِّ
العالجاُت تكون امِلعيارية الرعاية نموذج يف النقيض عىل بأنه جاكسون تُجادل
جولًة األخرية مراحله يف بالرسطان امُلصابون ى يتلقَّ امُلتاح. الوحيد اليشءَ هي املكثَّفة
ببساطٍة معناه بديٍل أيِّ غياِب يف بذلك القيام عدم ألن الكيماوي؛ العالج من أخرى ِتْلو

االستسالم.
كذلك.» ليس «لكنه قائلًة: تستدرك ثم لألمل.» ُمرادًفا التدخُل «يصري جاكسون: تقول

شاِغًال باعتبارها الذهنية حالتنا إىل يُنَظر طبيٍّا، عالًجا ى نتلقَّ حني األحيان من كثرٍي يف
فة املخفِّ العقاقري وطلَب املوافقة استمارات توقيَع املرىض نحن دورنا يتعدَّى وال ثانويٍّا،
العديد (شأَن شعرُت لكنني عرصية، طبيًة رعايًة يُت تلقَّ األوىل، طفلتي وضعُت حني لأللم.
الطبية التدخالت من لسلسلة سلبيٌّ ُمتلقٍّ ناقل، حزاٍم عىل غرٌض كأنني النساء) من
أهميِة عىل نُركز ما غالبًا عاجلة. بِجراحٍة وانتهت الرحم، ماء بفضِّ بدأْت التي امُلرِبكة
من إزعاًجا أكثُر السيطرة فقدان أنَّ النهاية يف وجدُت لكنني الوالدة، أثناء األلم تخفيف

قوية. عقاقريَ دون بعُد فيما وَلدُت حني به شعرُت الذي الجسدي األلم
أثناء للنساء القابالت ُمساندة — الفصل هذا يف ِذكُرها جاء التي الثالثة املشاريع إن
األسئلَة األطباء ومناقشة املرىض، مع كالمهم طريقَة األشعة اختصاصيِّي وتغيري الوالدة،
قد اًال. فعَّ َدوًرا ذلك من بدًال املرىض تمنُح — شفائهم من امليئوس املرىض مع الصعبة
الطبِّي، نظامنا حالة (ويف جذريٍّا تحوًال كلُّها د تُجسِّ لكن بديهية، الٍت كتدخُّ هذه تبدو
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يُغِدق السيطرة ُمطَلق طبيبًا الطبُّ يصري ال إذ ما. شخٍص رعايُة تَْعنيه فيما ثوريٍّا) تحوًال
ُمتساِوين. بَرش بني َرشاكة وإنما سلبي، ُمتلقٍّ عىل العالجاِت

يف بما اآلن، حتى رأيناها التي الحاالت من العديد صميَم املبدأ هذا يُشكِّل كذلك
ي ومتلقِّ املغناطييس، للتنويم هورويل بيرت عيادة يف العصبي القولون مرىضمتالزمِة ذلك
هانرت ثلوج عالم يف امُلستغرقني الحروق ومرىض شيدلوسكي، مانفريد لدى الُكىل زراعة
والتدخالت، العقاقري من التزايد دائمِة بجرعاٍت دوائيٍّا مشكالتهم حلِّ من بدًال هوفمان.
رعايتهم. يف حاسًما ُمكونًا لتكون املرىض؛ لدى النفسيَة املوارَد هؤالء الطبِّ ُممارسو ر يُسخِّ
الوالدة ومن الطوارئ، وحاالت امُلزِمنة الشكاوى ومع واألطفال، البالغني مع هذا ويفعلون

املوت. وحتى
النتائَج ن ويُحسِّ أقل. تكلفتَه أن كما للمرىض. أفضل تجِربًة النهُج هذا يمنح
تُظِهر أطوَل. ويعيشون أرسع، ويتعاَفون ، أقلَّ ُمضاَعفاٍت من املرىض يُعاني الجسدية.
وإنما سعيدة، ُصدًفا ليست وحالتي دانيال حالة مثل الفرديَة الحاالِت أنَّ التجاِرب نتائُج
نحن األمر، نهاية ففي املرىض. من اآلالف مئات عىل بشدة تنطبق أشمَل صورًة تعكس
يشعرون الذين اعتبار. لها الذِّهنية حالتَنا فإن طبية، رعايًة ى نتلقَّ حني آالٍت. ولسنا برش،

وسيطرة. وأمان بدعٍم يشعرون الذين مثل حالتهم ن تتحسَّ ال والخوف بالوحدة
وإنما َمْرىض، حياتنا من األكرب الجزءَ نقيض ال فنحن الوقت؟ بقيَّة عن إذن ماذا
مروٍر وحركَة ُمجِهدة ووظائَف صعبًة عالقاٍت نُواجه اليومية، األزمات تتناَزُعهم أشخاص
من الثاني الجزء يف وديون. وإحباطات العمل، يف نهائيٍة مواعيَد عىل ونتفاوض سيئة،
الحياة يف أذهاننا أهمية لنستقَيص الطبِّية وامُلداواة العالج أساليَب سنتجاوز الكتاب،
حياتنا؟ مداِر عىل الجسدية ِصحتنا عىل ومشاعرنا واعتقاداتنا أفكارنا تؤثِّر كيف اليومية.
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قتل ما األفكار من

زلزاٌل َرضب ،١٩٩٤ عام يناير من عرش السابَع صباِح من والنصف الرابعة الساعة يف
إذ اإلطالق؛ عىل كربى أمريكية مدينًة يهزُّ زلزاٍل أقوى كان أنجلوس. لوس مدينَة ُمدمٌر
تحت ميًال ١١ بُعد عىل الصدمية املوجات تولََّدت ريخرت. بِمقياِس درجات ٦٫٧ بقوة كان
جسوٌر وسقَطت سكنية، َمباٍن انهاَرت ُمرعبة. ثواٍن عِرش َطواَل املدينَة واجتاحت األرض،
لقي مساره. عن عربًة ٦٤ من شحن قطاُر وخرج مستشفيات، رت وُدمِّ كهرباء، وخطوُط
وخروِج املدينة، أنحاء يف األنوار انقطاع مع اآلالُف، وأُصيب مرصَعهم، األشخاص عَرشات

السيطرة. عن الحرائق
يف ساماريتان جود مستشفى يف يعمل كان الذي القلب طبيُب كلونر، روبرت كان
قائًال: الذكرى يستعيد وهو الهزَّات. بدأِت حني منزله يف نائًما أنجلوس، لوس وسط
َمت وتهشَّ الزجاج، من مصنوع يشء كل تحطَّم قطار. مثل املنزل واهتزَّ األنوار، «انقطعت
تساَرعت كلونر، جسَد الذعُر غَمر حني النوم.» حجرة حائط من جزءٌ وسقط نوافذنا،
فيها شعرُت التي القالئل املرَّات من واحدة «إنها ذروته. دِمه ضغُط وبلغ قلبه، نبضاُت

أموت.»1 قد أنني
كان امُلطَلق. الرعب َجسامة يف تكون التي الجسد عىل العقل تأثري مظاهُر هي قليلٌة
بعرشات يتعلَّق فيما أنه الحًقا اكتشَف لكنه سامًلا. الزلزال من نجا إذ محظوًظا كلونر
عىل أنهم يف التفكري مجرُد كان نفِسها، املنطقة يف يعيشون كانوا الذين اآلخرين األشخاص
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أنجلوس لوس زلزال جرَّاء للَوَفيات الرسمية الحصيلة بَلَغت لقتِلهم. كافيًا يموتوا أن وشك
راكبًا كان رشطة وضابُط َمنازلهم، أنقاض تحت ُحورصوا أشخاٌص منهم شخًصا، ٥٧
حني لكن رسيع. طريٌق انهار حني حتَفه ِليَلقى قدًما ٤٠ سقط حني البُخارية درَّاجتَه
للكارثة السابقة املدة خالل املقاطعة أنحاء يف عنها أُبلِغ التي القلبيَة الوَفياِت كلونر دَرس

الخفيِّني.2 الضحايا من مجموعة عن كَشف نفِسه، اليوم ويف
يوميٍّا يموتون املتوسط يف شخًصا ٧٣ كان للزلزال، السابقني األسبوَعني َطوال
بكثري. التباين نطاَق ُمتجاوًزا ،١٢٥ إىل الرقُم قفز امُلرعب، اليوم هذا يف لكن قلبية. بأزماٍت
كان للكارثة. مبارشة نتيجٍة يف قلبي فشٌل أصابهم شخًصا ٥٠ نحَو أن عىل هذا يدلُّ
الهجوم مثًال منها أخرى،3 ألزماٍت نتيجًة القلبية الوَفيات يف حادٌّ ارتفاٌع أيًضا ُشِهد قد
باليونان أثينا، َرضبَت التي رة املدمِّ والزالزل ،١٩٩١ عام إرسائيل عىل العراقي الصاروخيُّ
مات حرفيٍّا ُمتساقط، بناءٍ من الهالك من بدًال .٢٠٠٥ عام باليابان وكوبي، ،١٩٨١ عام

رعبًا. اإلضافيُّون الضحايا

َهْدأة يف ُمخيفة َجلبٍة عىل استيقظت أو سيارة، ُمتفاديًا تحرَّكَت أن لك سبَق قد كان إذا
الثانية من جزء خالل للخوف. بقوٍة يستجيَب أن لجسدك يُمكن كيف فستعلم الليل،
أنفاسك وتصريُ قلبك، خفقاُت فتتسارُع األدرينالني ق بتدفُّ تشعُر الخطر، استشعار من
واألعضاء األمعاء مثل ة امُللحَّ غري املناطق عن الدُم ويتحول عينَيك. حدقتا وتتَّسع أثقَل،
مجرى يف والجلوكوز الدهون تُفَرز بينما الهضم، ُ ويتباطأ واملخ. األطراف نحَو التناسلية

بالطاقة. التالية خطوتك لتزويِد الدم
خاضعٌة وهي الفرار.» أو «املواجهة باسم بالطبِع للطوارئ االستجابة هذه تُعَرف
وكذلك والكورتيزول، األدرينالني ومنها الدم، مجرى يف تُفَرز التي الهرمونات لسيطرة
للجسم الرئيسية العضوية واألجهزة املخ بني يربط الذي السمبثاوي، العصبي الجهاز

الرابع). الفصل يف ِذكرها ورَد التي املرشوطة االستجابات عن (واملسئول
التوتُّر؛ أو الجسدية للصدمات استجابًة األصل يف الفرار أو املواجهة فعل ردُّ نشأ
إىل حاجٌة توجد فال أيًضا. نفسيٍة عوامَل عن يَنتج قد لكنه الجوع. أو اإلنهاك أو اإلصابة
مصدَر نرى أن فوَر مستنَفرًة تصري أجسادنا فإنَّ ُمفِرتس. حيوان هجوِم حتى االنتظار

نتخيَّله. حتى أو نسمَعه أو ه نَشمَّ أو تهديٍد
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إدراك عن الناِتَجني امُلتسارَع والنبَض االرتفاع الشديَد الدم ضغط أنَّ كلونر اكتشف
فجأًة املوت أن شكَّ ال علينا. يَْقضيان قد أنهما لدرجة الشدة من يكونان ما أحيانًا الخطر
أنها كلونر أخربني الناس. من نسبيٍّا صغريًا عدًدا تُصيب ُمتطرفة، ظاهرٌة الرعب من
تشعر شديًدا ظرًفا وتستلزم األصل، من الضعيفة القلوب أصحاَب األرجح عىل تُصيب
ردُّ فهي ُمفيدة؛ عامٍّ بوجٍه الفرار أو املواجهة استجابة إن بدني.»4 بتهديٍد «شخصيٍّا فيه
من السنني ماليني مدار عىل التغريُّ رسيعة بيئاٍت يف أسالفنا حياة عىل حافَظ غريزيٌّ فعٍل

مجدًدا. أجساُدنا تسرتخي الخطر زوال وعند البرص، ملح يف تعمل وهي ر. التطوُّ
ستانفورد، جامعة يف الرائد التوتر باحُث يُبني كما األنواع. ألغلِب يحدث ما هذا أو
الوحيشُّ الِحمار يُصاب ال «ملاذا بعنوان ١٩٩٤ عام الصادر كتابه يف سابولسكي، روبرت
استجابة يف له، األسد مطاَردة عند ُقواه بكل الوحيش الِحمار يستعنُي املعدة»، بُقرحة
وتعود يُؤَكل)، لم (ما الوحيش الِحمار يتعاىف املطاردة، تنتهي حني الفرار. أو املواجهة
يستعرُض ال الحيوان إن والهدوء. السكينة صورة يف طبيعتها؛ إىل الفسيولوجية حالته
القادمة املرَة سيُحالفه الحظُّ كان إذا فيما التفكري يُمِعن أو ذهنه، يف املطاردة ُمالبَسات

ال. أو
القدرَة تطوًرا األكثُر أذهانُنا أعَطتنا فقد الوحيش. الحمار عن ُمختلفون الناس لكن
االنشغال عىل القدرَة أيًضا أعَطتنا لكنها للمستقبل، والتخطيِط أخطائنا من التعلم عىل
من باملستقبلية، وننشغُل املاضية املواقف استعراض نُعيد إذ الوقت. طوال بُمشكالتنا
نُسمي صديق. مع ِشجار أو سيئة مرور حركة إىل عالقات أو بطالة أو إرهابية هجماٍت
وإن زلزال، يف تُحاَرص أن مثل للطوارئ نفَسها االستجابة الجسم يف يبعُث وهو توتًرا، هذا
ونتناول أصدقاؤنا بنا يُحيط املنزل، يف املدفأة بجواِر جالسني نكون فقد أقل. بدرجٍة كان

شديد. تأهٍب حالِة يف وأجسادنا أذهاننا تظلُّ لكن مغذِّية، وجبًة
بنفس تكون قد لكنها الحال، يف علينا اليومية املخاوُف هذه تقيض ال الحظ لحسن

الوقت. مرور مع الفتك

أن من خوٍف يف «أحيا تقول: إذ فهمها. أو توقُعها يُمكنها ال بقواننَي مقيَّدة ليزا حياة
حركة أو خطوًة أو اليومي الروتنِي يف طفيًفا تغريًا يكون قد براندون.» قواعد أحَد أخرَق
سيجعلُه الذي ما حتى أعلم ال «أحيانًا اإلطالق. عىل فيه لها يَد ال شيئًا أو موضعها، غرِي يف

ينزعج.» حني حيوان إىل يتحوَل أن املمكن من ويرصخ. يبكَي أن يَلبث ما ثم يثور،
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وبراندون فرانسيسكو، سان من العمر، من واألربعني الثانية يف اقتصادية خبريٌة ليزا
وملا عاٍل. وظيفيٍّ أداءٍ ذو د توحُّ بأنها َصت ُشخِّ قد حالتُه كانت سنوات أربع قبل ابنُها. هو
الحياُة تكون كيف ألعرَف بها اتصلُت فقد يوميٍّا، مستمرٍّا تحديًا تُمثل به العناية كانت

يفرت. ال دائم توتٍر مع
لكن هادئة. غريبة شخصيٍة ذا كان طفلها أن فحسُب ظنَّت وهلٍة ألوِل إنها ليزا تقول
يفتح أو الكلمات، يُكرر كان ما. َخطبًا ثمة أنَّ واضًحا صار العمر، يف براندون تقدُّم مع
حالتُه َصت ُشخِّ أن بعد الواحدة. املرة يف دقيقة ٢٠ ملدة ربما ف، توقُّ بال ويُغلقها األبواب
تعمل (فهي كامل بدواٍم العمل عن ليزا تخلَّت ُمختلًفا. مساًرا األرسُة اتخذَت د، توحُّ بأنها
يف براندون سلوك استمرَّ لكن ناثان. األكرب وشقيقه برباندون للعناية جزئي) بدواٍم اآلَن

عنيفة. غضٍب نَوباِت يف وينفجُر الخيايل، عاَلِمه يف ينغمُس كان فقد التدهور.
يل فأرسَلت صورته، ليزا من طلبُت وقد أعوام. ثمانيَة اآلن العمر من براندون يبلغ
الصورُة تُظِهر اليوم. ذلك من سابق وقٍت يف املنزل يف التُِقَطت واحدًة اإللكرتوني بالربيد
براندون يبدو وُمبتسَمني. اسرتخاءٍ يف أريكة، إىل ُمستنَدين األرض، عىل جاِلَسني واالبَن األمَّ
مبارشًة هة موجَّ لطيفة وابتسامٍة فاتح بُنِّي بشعٍر األكمام، قصرِي أزرق قميٍص يف جميًال

أمه. إىل
كابَدت أنها أدركُت ليزا، لقصِة أصغيُت حني لكن الهموم، من خاليًة اللقطُة تبدو
أو عاٍم َطواَل براندون سلوك ظلَّ املرحلة. هذه إىل لتصَل والكَمِد الشاق العمل من سنواٍت
«ظننُت تقول: فهي املنزل. مغادرة تستطيُع تكن لم ليزا إن حتى للغاية، سيئًا ذلك نحِو
من مساعدٍة عىل الحصول بعد لكن الرعاية.» سات مؤسَّ إحدى يف به ستنتهي الحال أن
ابنها مع باللعب العالَج اآلن ليزا وتُمارس تدبريًا. أسهل الحياُة صارت سلوك، ُمعالِج
وقد بالخرائط، مهووٌس إنه تقول إذ بالعيننَي. والتواصل التفاعل عىل عه فتُشجِّ يوميٍّا،
يصري الخيايلَّ عامَله أُساير «حني بالكامل. فرانسيسكو لسان العامِّ النقل نظاَم حفظ

ا.» حقٍّ محبَّبًا
وتقول أسرتيح.» أن يُمكنني ال باستمرار. ذلك أُواصل أن بد ال «لكن قائلًة: تُضيف
أثناء أصدقاء. أيُّ لديه وليس دراسيٍّا، ر متأخِّ لكنه عادية مدرسٍة إىل يذهب براندون إن
ُمتظاهًرا األلعاب منطقة نطاق حوَل هو يسري مًعا، اآلخرون األطفال يلعُب حني االسرتاحة،

هذا. يفعل كيف يعرف ال لكنه التواصل، يريد بأنه ُمقتنعٌة ليزا حافلة. سائُق بأنه
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ويُريد إليه يذهُب األلعاب منطقة يف ُمصابًا أحًدا يرى حني ُمفِجع. يشءٌ «إنه تقول:
وهو املدرسة، يف شخيص ُمساعٍد إىل براندون يحتاج يقول.» ماذا يعرف ال لكنه املساعدة.
مدرسٍة إىل تتطلع فهي لذلك اآلخرين؛ األطفال وبني بينه آخَر حاجًزا ويُمثِّل يكرهه، أمٌر
يف أجعَله أن أجل من حياتي أُكرِّس «إنني االستقاللية. من بمزيٍد فيها يتمتَع أن يستطيع

املناسبة.» البيئة
قائلًة: األمر ترشُح وهي دقيقة. ١٥ تستمر أوقاٍت يف حياتَها ليزا تعيش املنزل، يف
مشكلة. يف سيقُع وإال مبارشًة، معه أتفاعَل أن أو ليفعَله شيئًا باستمراٍر أُعِطيَه أن بد «ال
هي األوقات أسوأ خريًا.» آُمل ثم سيسري. كيف لليوم، أُخطِّط أن بد ال أستيقظ، أن بمجرد
تقول أحيانًا. لساعاٍت ويرصخ، يصيح فهو كثريًا. يحدث ما وهو براندون، يهتاج عندما
يف فلَكَمني َهواه. عىل سارت قد األمور تكن ولم كنسيَّة مجموعًة غاَدر مرة «ذاَت ليزا:
األم بشخصية أتحىلَّ أن عيلَّ سيكون أُعيده. أن يُمكنني ال ويحي، نفيس يف فقلت بطني.

أُحبه.» أن ملجرِد ترييزا
األشياء من يرتبُك بأنه فأجابت براندون. غضب تُثري التي األشياء نوعية عن سألتُها
عاٍل الصوَت ألن اخ الرصُّ يف «يرشع ضيوف. يأتيهم حني الضحك صوت مثًال املستفزَّة،
أيَّ هذا يشمل صوابَه. تُفِقَده أن له تَروق ال التي الصغرية للتفصيالت يُمكن أيًضا ا.» جدٍّ
ناثان يكن ولم املدرسة من براندون لتأخذ ذهبَت حينما مثل اليومي، الروتني يف تغيري
إحدى عىل أخوه يدوس حني أو الطبيب. لدى َموعٌد لديه كان ألنه كاملعتاد؛ السيارة يف

شيئًا. لتُدوِّن ورقًة فيها اقتطَعت التي املرَة تلك أو خرائطه.
ذلك.» من غضبُه وثار الورقة، اقتطعُت أنني له يَُرق لم للهول. «يا تقول: فهي

ر أتصوَّ أن حاولُت تبكي. وهي تتحدث كانت ليزا أن أدركُت ثم بُرهًة، الصمُت ساد
أجل من وامُلعاناة املتقلِّب الحال املستقبل. بشأن ن التيقُّ وعدم اإلنهاك، األمر. يبدو كيف
ال عاَلٍم يف وُمحبًَطا، وحيًدا وحده، حبيس طفٌل لديك يكون أن ِمن القنوط التواصل.

ِلماًما. تراه أن ِسوى يَسُعك ال عالم منه؛ تُنِقذه أن تستطيع
تبكي. أجَعَلها أن أقصد لم وإنني آسفة، إنني قلُت

«أكرُه قائلًة: تعرتف فهي االنهيار. حدِّ إىل ليزا برباندون العناية ياُت تحدِّ دفَعت طاملا
أُرستَهما أقَحما وقد صوابي.» أيًضا أنا أفقُد صوابه يفقُد حني أحيانًا لكنني بذلك، اإلقرار
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ويُخطِّطان طيبة، عالقٍة عىل زاال ما إنهما االنفصال. وشِك عىل وزوجها فهي األمر. يف
ابنهما. حالة وطأة تحت انكَرست بينهما الرابطة لكن ألطفالهما، حاِنينَي بيتنَي إلنشاء
اآلثار تبدو أبنائي.» ا وإمَّ زوجي فإما وأطفايل. زوجي مع التعامَل أستطيع «ال ليزا: تقول

الجسدي؟ األثر عن ماذا لكن واضحة. ملوقفها رة املدمِّ والعاطفية النفسية
يُدمر أن املمكن من املستمرَّ التوتُّر أن العلماء أدرَك املاضية القليلة العقود مرِّ عىل
خاص. نحٍو عىل لذلك اٌس حسَّ الوعائيَّ القلبي الجهاز أن املستغَرب من وليس أجسادنا.
لوقٍت استمراِره عند الفرار، أو املواجهة استجابة عن الناتج املرتفع الدم لضغِط فيُمكن
من ترتاوح مشكالٍت إىل النهاية يف يًا مؤدِّ الدموية، األوعية ُجدران تلِف إىل يؤدَِّي أن طويل،
الربيطانيني آالِف عرشاِت تابَعت التي التَّجاِرُب كانت القلبية. النَّوبات إىل الرشايني انسداِد
الذي الشارع باسم نًا تيمُّ هول» وايت «دراسات باسم املعروفة — الحكومة يف العاملني
أكثَر وظائَف يف يعملون الذين أولئك أن وَجَدت قد — لندن يف الحكومية املباني فيه تقع
ظلِّ يف الرشقية أوروبا ويف غالبًا.5 قلبية بأمراٍض بكثري، أصغَر أعماٍر يف يموتون إجهاًدا

القلب.6 يف بقصوٍر الوفاة معدَّالُت ارتفعت الشيوعية سقوِط بعد االجتماعي االنهيار
استجابة أثناء الوقوَد الجسُم يحرق إذ القلب. يتجاوُز امُلزمن التوتُّر تأثري لكن
الطاقة، من رضورية شحنًة يمنُحنا وهذا الدم. سكَّر معدَّالت لرفِع الفرار؛ أو املواجهة
يُدمر أنه كما والسكَّري. بالبدانة اإلصابة خطِر من الوقت مع يَزيد أن املمكِن من لكنه

املناعي. جهازنا
عىل يؤثِّر أن النفيس للتوتُِّر يمكن أنه العلماءُ يعتقد لم ماضية، قليلة عقوٍد حتى
التأثريات إن العالقة. تُثِبت التي األدلة من فيٌض اآلن يوجد ولكن للعدوى، الجسم استجابة
ا مستعدٍّ ليكون املناعة جهاز تُنشط الحادَّة التوتِر نوباِت أن يبدو عموًما لكن دة، معقَّ

الكورتيزول.7 منها التي التوتُّر هرمونات بواسطة يتمُّ الذي التأثري وهو لإلصابة،
معدَّالتها إىل رسيًعا الهرمونات هذه تعود التوتر، عىل الباعث الحَدث انقضاء بمجرَّد
يضمن ذكي نظاٌم إنه لنفسه. إيقاف ِمفتاِح وظيفَة يؤدِّي مثًال فالكورتيزول الطبيعية؛
ظلَّت إن الجسم تهاِجَم أن املمكن ومن الطاقة، تستهلك التي — املناعيُة الخاليا تكوَن أال

إليها. حاجٌة ثَمة كان إذا إال موجودًة — الالزم من أطول لوقٍت تعمل
هذا فيعمل الوقت. طوال الجسم يف الكورتيزول يُفَرز ُمزمن، توتٍر يف نكون حني لكن
للقاحات، استجابتَنا امُلزمن التوتر يُضعف املناعة. جهاَز ويُثبط دائم، إقفاٍل ِمفتاِح بمثابِة
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البرشية املناعة نقص فريوس وحتى الربد نزالت من العدوى ألنواع ُعرضًة أكثَر ويجعلنا
يف).8 آي (إتش

التشغيل، إقفال مفتاح يتآكُل فقد الالزم، من أطول ملدٍة الالزم عن توتُرنا يَزيد وحني
املناعي للجهاز يسمُح هذا ينبغي.9 كما للكورتيزول االستجابة عن أجسادنا وتتوقف
رضًرا األكثر واألمر الحساسية، ألنواع ُعرضًة أكثَر يجعلنا ا ممَّ السيطرة؛ عن بالخروج
يَظهران اللذَين واالحمرار التورُّم يف نراه الذي االلتهاب، امُلزِمن. االلتهاُب هو اإلطالق عىل
تتَّسع واإلصابات. الَعْدوى مواجهة يف الدفاعية الجسم خطوط أوُل هو الخدوش، حول
النسيج إىل َب الترسُّ املناعية والخاليا للدم فتُتيح ناضحة، وتَصري الصغرية الدموية األوعية
التالفة والخاليا الغازية واملكروبات امُلهيِّجات من ما منطقًة يُنظف أن هذا بإمكان املحيط.
الجروح. التئام عملية من أسايس جزءٌ هو وجيزة ًة مدَّ االلتهاب واشتداُد وكفاءة، برسعة
ببطءٍ الجروُح وتلتئم العملية، امُلفِرط االلتهاُب يُعطل طويلة، مدًة استمراره عند لكن
ألزهايمر، بداء ُمصاب قريٍب رعايَة يتولَّني اللواتي النساء يف هذا الباحثون شهد وقد أكثر؛
تؤدِّي يتَشاجرون.10 حني وامُلتزوجني اختباراتهم، يُواجهون حني األسنان طب وطالب
التصلُّب إىل اإلكزيما من الذاتية املناعة أمراض تفاقِم إىل االلتهاب من املرتفعة املستويات
واملفاصل العظام مثل السليمة األنسجة عىل االلتهاب يقيض الوقت، مرور ومع املتعدِّد.
«ُعصارة هذا معهم تحدَّثُت الذين التوتر باحثي أحُد ويُسمي الدمويَّة؛ واألوعية والعضالت
حدٍّ إىل مرتفعة مستوياٍت من ثُلِثنا من يقرب ما يُعاني املتحدة والواليات أوروبا يف املوت.»
ومنها الحاالت، بعض يف يُسِهم أو يُسبِّب هذا أن العلماءُ أدرك وقد االلتهاب،11 من خطري
األمراض كل أي والخرف؛ العظام وهشاشة املفاصل والتهاب القلب وأمراض كري السُّ

العمر.12 يف التقدُّم مع بها نُبتَىل التي امُلزمنة
أيًضا. الرسطانات بعض يف يٌد لها التوتر عن الناتجَة الفسيولوجيَة التغرياِت أن يبدو
أنه الوقت، مدار عىل األشخاص مالينَي تتبَعت التي الوبائية، الدراسات من العديُد وجَدت
الحياة أحداَث فإن الخمور، ورشب التدخني مثل السلوكية العوامل يف التحكم بعد حتى
أي يرون ال آَخرين أن (إال الرسطان من معيَّنة بأنواٍع اإلصابة خطر من تَزيد امُلجِهدة
ومرحلة امُلتأثرة، الجسم وأنسجة التوتر، نوع عىل غالبًا يعتمد رابط أيَّ ألن ربما تأثري؛
إصالح آلياِت يُعيق التوتر أن إىل املختَربية التجاِرُب تُشري ذاِته الوقت يف الورم).13 ر تطوُّ
من جوانَب يُثبِّط وأنه األقل، عىل الحيوانات يف إيه)، إن (الدي بغي الصِّ النووي الحمض

عادًة.14 األورام تُقاوم التي الطبيعية، الفاتكة الخاليا مثل املناعية، االستجابة
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دموية أوعيٍة نموَّ ويُحفز التالفة، الخاليا من يتخلَّص الذي االلتهاب، وبزيادة
مورُد بالضبط؛ الناشئ الورُم إليه يحتاج ما الفرار أو املواجهة استجابة تُقدِّم جديدة،
الرسطان من مختلفة بأنواٍع امُلصابة الفرئان تعرََّضت إذا للنمو. ومساحٌة موضعي دٍم
(يُؤدي أرسع.15 وتنتُرش تنمو أورامها فإنَّ األدرينالني، التوتر بهرموِن ُحِقنَت أو للتوتر،
حاليٍّا وتَدُرس التأثري، إعاقة إىل بالخاليا االرتباط من األدرينالني يمنُع عقاًرا إعطاؤها
تُسمى — البرش مع ُمشابهة عقاقري استخداُم كان إذا ما البحثية املجموعات من العديُد
له — التوتُّر َفْرط عالِج يف الصحية الرعاية يف بالفعل استخدامها ويَشيع البيتا، حارصات

ُمشابه.)16 وقائي تأثريٌ
ويُمكن التوتر، فيها يتسبَّب أن يُمكن أخرى مشكلٌة توجد كافيًا، ليس كلَّه هذا وكأنَّ
من بالكبرين وإليزابيث إبيل إليسا أجَرت ،٢٠٠٤ عام يف اإلطالق. عىل األسوأ إنها القول
إيه إن الدي تتابُعات عىل التوتُّر لتأثريات قياساٍت فرانسيسكو، سان كاليفورنيا، جامعة
تلعب التي الطَريف)، (القسيم التيلومريات ى تُسمَّ التي الكروموسومات، نهاية يف امُلتكررة
كلِّ يف كروموسوماتنا أطراَف األغطيُة هذه تَحمي الشيخوخة.17 عملية يف أساسيٍّا دوًرا
حني ذلك. أثناءَ نفسها هي تَبْىل أنها إال خاليانا. وتنقسُم إيه إن الدي فيها يُنَسخ مرة
ما وهو االنقسام، عىل قدرتَها وتفقد الخاليا تتعطَّل الِقَرص، باِلغَة التيلومريات تُصبح

نفِسها. تجديد عىل قادرًة أنسجتُنا تعوَد أالَّ يعني
أطفاٌل لديها مجموعة هات؛ األمَّ من مجموعتنَي يف التيلومريات وبالكبرين إبيل درَست
أنه تبنيَّ وقد د. التوحُّ مثل ُمزِمنة بحاالٍت ُمصابون أطفاٌل لديها ليزا، مثل وأخرى، اء؛ أصحَّ
إجهاًدا األكثِر النساء لدى كان أقَرص.18 التيلومريات كانت باإلجهاد، النساء شَعَرت كلما
وكانت أقل، بتوتٍر شعرن اللواتي النساء لدى التي من سنوات بعِرش أكرب بَدت تيلومريات
بعبارٍة النصف. إىل ُمنخفضًة التيلومريات، بناء يُعيد الذي اإلنزيم التيلومرياز، مستويات

نَشيخ. يجعلنا أيًضا إنه فحسب. َمْرىض يجعلنا ال التوتر أن الباحثون زعم أخرى،
أخدوًدا عَربَت «قفزة بأنها الدراسَة سابولسكي روبرت التوتر مجال يف الباحُث وصف
وتجاِرِبهن للنساء دة املعقَّ الحياة بني ربََطت إذ امُلتعددة»؛19 صات التخصُّ من شاسًعا
لكن البداية، يف ُمتشككني التيلومريات ُخرباء من العديد كان خالياهن. داخل والجزيئات
بالتيلومريات ُمرتبًطا اآلن التوتر وصار األبحاث، رشارة أشعَلت وبالكبرين إبيل دراسة
الرعاية يُقدمون ومن سنٍّا، األكرب النساء ومنها املختلفة، املجموعات من الكثري يف األقرص
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واألشخاص الطفولة، وصدمات واالغتصاب األَُرسي العنف وضحايا ألزهايمر، ملرىض
الصدمة.20 بعد ما واضطراِب االكتئاب مثل نفسية باضطراباٍت امُلصابني

هوبكنز جونز طب كلية يف التيلومري اضطرابات تَدُرس التي أرمانيوس، ماري تقول
عىل التِبعات بعَض للبيئة أن يقنٍي عىل وأنا سنوات عرش «منذ بماريالند: بالتيمور، يف

التيلومري.»21 طول
ُمرتبطة بحاالٍت لإلصابة ُعرضًة أكثُر هم أقُرص تيلومرياٌت لديهم الذين فاألشخاص
سنٍّ يف يموتون أنهم كما كتة، والسَّ وألزهايمر القلب وأمراض السكري مثل بالتوتر،
القصرية للتيلومريات كان إذا ما هو اآلن الباحثني بال يَشَغل الذي املهمُّ السؤال أصغر.22
بالتقدم امُلرتبط للتلف ضارٍّ غري جانبي أثر مجرد إنها أم والوفاة، املرض يف ُمبارش دوٌر
امُلصابون فاألشخاص الصحة؛ تُدمر بشدٍة التالفَة التيلومرياِت أن الواضح من ن. السِّ يف
بكثري أقرص تيلومرياٌت لديهم الذين حاالتهم، أرمانيوس دَرَست الذين جينية باضطراباٍت
إذا عما تتساءل لكنها األعضاء.23 يف وفشٍل ُمتسارعة شيخوخٍة من يُعانون الطبيعي، من
التيلومري طول أنَّ سيَّما ال داللة، ذاُت التوتُّر عن الناتجة األصغر ات التغريُّ أن سيتبنيَّ كان

األول. املقام يف تماًما ُمتغريِّ
مهمة. النفسيَة العوامل بأن اقتناًعا تزداد إنها بالكبرين تقول أخرى، ناحيٍة من
الحاالت من أدنى حدٍّ إىل التيلومريات تُقرص التي الجينيَة الطفراِت أن إىل تُشري فهي
ُمزمنة بحاالٍت امُلستقبلية اإلصابة خطَر تَزيد تزال ال أرمانيوس درَستها التي القصوى
تتنبَّأ التوتر عن الناجمِة لتلك امُلكافئة التيلومري طول يف التباينات أن ويبدو متعدِّدة.24
مثل التقليدية الخطر عوامَل االعتبار يف نأخذَ أن بعد حتى املستقبل، يف الصحية بالحالة

الدم.25 يف السكر مستويات أو الجسم كتلة مؤرشِّ
تَرك قد التوتُر كان إذا ا عمَّ سألتها فقد لليزا. ُمفاجئًا بالشيخوخة االرتباُط يُكن لم
فردَّت د. بالتوحُّ ابنها حالِة تشخيِص عىل سنوات أربع مرور بعد عليها، جسديٍّا أثًرا
شعر مثل األصل، يف فاتح بُنِّي وشعرها عمرها، من واألربعني الثانية يف فهي باإليجاب.

رماديٍّا.» شعري استحال املاضية، الثالث السنوات خالل فجأًة، «لكنني براندون.

ومالت بعيًدا املدينة غابت حتى جورجيا، بوالية أتالنتا، من جنوبًا ثم رشًقا السيارة ُقدُت
الحمار خطوط مثل خطوًطا األسفلت عىل ُمحِدثًة نَوبر، الصَّ أشجار عرب الشمس ة أشعَّ
تنظر املحلِّقة الجارحة الطيور وراحت الراديو، من بيتي توم صوُت تصاعد الوحيش.

الطريق. عىل بوفرٍة املدعوسة الحيوانات جثث إىل باشتهاء
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إىل الطُّرق بت تشعَّ ميلدجفيل. ى تُسمَّ بلدٍة َمشارِف إىل وصلُت ساعات بضع بعد
خشبيٌة َمنازُل توجد كانت منسيٍّا. ه بأْرسِ املكاُن وبدا َوْعرة، حواف ذات ضيقة مساراٍت
ما، مرحلٍة يف بالستيكية. كرايس أمامها املقطورات وبعض سلكية، أسواٍر وراءَ َخِربة
حًىص إىل األسفلت استحال حيث مسدود؛ طريٍق إىل سيارتي يف املالحة نظام َهني وجَّ

خشبية. وقوائَم صغرية نوافذ ذي ملطَّخ أبيض منزل أمام األشجار، بني منتٍرش
الواليات رشقيِّ جنوِب عربَ هالل شكل عىل األرض من رشيط عىل ميلدجفيل تقع
القرن يف االسم هذا استُوِحَي األسود.» «الحزام باسم رسمية غري بصفٍة يُعَرف املتحدة،
مَلزارع َموطنًا كانت التي العادية، غرِي الخصوبة ذاِت املنطقة تُربة لون من عرش التاسَع
من امُلرتفعة النسبة إىل يُشري بعد فيما وصار العبيد. فيها يعمل كان التي القطن

السكان. من ٪٥٠ عن إجماًال يَزيدون إذ هنا؛ يعيشون الذين األفارقة األمريكيِّني
٣٠٠ عن األسود الحزام يزيد ال ُمدِقع. فقٍر من هنا الناس من كثريٌ يُعاني حاليٍّا
بتدنِّي املنطقة تتَّسم البالد. فقراء ثلث نحَو يُؤِوي لكنه عرًضا، ميًال و٢٥ طوًال ميل
والبطالة، الجريمة معدَّالت ارتفاع عن فضًال واملواصالت، واملدارس اإلسكان مستوى

األفريقية.26 األصول ذَوي األمريكيني السكان عىل أكرب بنسبٍة تُؤثر مشكالٌت وكلُّها
عائالت صحة يدرس الذي جورجيا جامعة يف النفس عالم برودي، جني وبحسب
ومنها البالد، يف امُلزمنة األمراض معدَّالت أعىل بعَض األَُرس هذه لدى فإنَّ األسود، الحزام
عىل يؤثر ال التوتَُّر أن يتبنيَّ إذ والرسطان. الدماغية والسكتة والسكَّري القلب أمراض

بأَْرسها.27 سكانية مجموعات صحَة يُْردي ميلدجفيل مثل أماكَن ففي فحسب. األفراد
بعض مع أتواصل برودي جعلني فقد هنا، الحياة طبيعة بمعرفة ُمهتمة كنُت ملَّا
الطوب من متينًا كوًخا وجدت أخريًا، منزلها إىل وصَلت حني سوزان. ومنهم السكان،
يف الطوب من وِفناءٍ الواجهة، إىل تؤدي الطوب من بساللَم — الشارع يف منزل أجمل —
مبارشًة الخلف يف تمتدُّ األحمر. والكاردينال األزرق العصفور طيور رسيًعا مرَّت الخلف.
الطوب من واملزيد محطَّمة، صغرية شاحنٌة توجد حيث ُمرتامية، ساحٌة الغابة وحتى
وكذلك هنا، ُمستديمة زائرٌة القيوط حيوانات أن بعُد فيما سوزان أخربَتني املكدَّس.

الربِّية. الرومية والديوك واألرانب الثعالب
تَعرب وهي ُمعتذرًة، يل قالت ذراَعيها. بني ُمتحمًسا أبيَض كلبًا حاملًة الباب فتَحت
أحد عىل للمنزل.» إخالءٍ ِخضمِّ يف «إننا نظيفة: معيشٍة حجرِة إىل ُمبعثَرة صالًة بي
األرض عىل ذهبيَّان. ران مصغَّ كمانان آخَر وعىل ُمزخَرفة، ضخمة ِمرآة توجد الجدران

172



الفرار أو املواجهة إما

وزجاٍج عائلية بصوٍر الرفوف امتألت بينما طويلة، بأطراٍف ونَمارُق أزغب، فريوزي ِبساٌط
منحوت.

غريَ مالبَس وترتدي تجميل، مساحيِق وبال رمادي قصرٍي شعٍر ذاَت سوزان كانت
عليه مطبوٍع األكمام قصرِي واسع وقميٍص زاٍه، وردي ركٍض رسواِل عن عبارًة رسمية

ورنَّانًا. قويٍّا صوتها كان حيَّتني وحني بوبكاتس». كوليدج «جورجيا
ألن االسم بهذا ي ُسمِّ — شوزن» «منزل يف ميلدجفيل يف ترعَرَعت إنها يل قالت
خارجيَّني مياٍه وصنبوَري خارجية، مياه بدورِة — آلخره أولِه من فرتاه الوقوَف بإمكانك
املياه.» لتدفئة ضخم أسوُد ِقدٌر لدينا «كان قائلًة: تتذكر عائالت. تسِع مع باالشرتاك
تعيش كانت الخنزير. لحم نسائل من بارًدا ولحًما ألنفسهم الصابون يصنعون وكانوا
كان أعرفهما.») شخَصني مجرد كانا لكنهما . والَديَّ أعرف «كنُت يل: (قالت يها. جدَّ مع
عن يتغيَّبون أصدقائها من الكثري وكان بالعصا. بها تُؤدِّ كانت تها َجدَّ لكن يُدللها، َجدُّها
بذلك. لها تسمح تكن لم تها َجدَّ أن إال سوزان، أرادته ما وهو القطن؛ لقطف املدرسة

«. يَديَّ ويُبيل بأظافري، املحيط الجلد كل يَْربي إنه تقول «كانت
الكنيسة، يف بنشاٍط تعمل فهي ؛ املحيلِّ املجتمع هذا يف محورية عضوٌة اآلن سوزان إن
كان جورج. زوجها، من عاًما ٥٠ منذ ُمتزوجة وهي املنطقة. ألطفال مركٍز يف وتتطوع
هذا بنى قد جورج إن تقول فهي يَمِلكانه. ما أجل من بشدٍة ناَضال قد أنهما َجليٍّا يبدو
إىل وأشارت هدمها. أثناء أخرى َمنازَل من جَمعها طوب قوالَب ُمستخدًما بنفسه، املنزَل

طفولتها. فيه عاشت الذي املنزل طوب من بُنِيَت قد الكبرية امِلدفأة أن
مشكلٌة البطالة أن أخربتني الحارض، الوقت يف ميلدجفيل يف الحياة عن سألتها حني
األعمال أرباب ِكبار أغلب اختفاءَ أيًضا شهدت وقد الزراعية، األعمال اختفت فقد كربى.
ستيفينز» بي «جي ورشكة األبسطة؛ ألياف تصنع التي «ماوهوك»، رشكة املنطقة؛ يف
وتُضيف: كبريًا. َمبلًغا هنا بالشباب بَلغ قد اليأس إن تقول بريك». و«أوكوني للتصنيع؛
امَلنال.» السهلُة النقود هو يُريدونه ما فكل الجامعة. إىل للذَّهاب مستعدِّين غريُ «إنهم

باملخدِّرات». «موبوءة املنطقة كانت ذلك، عن ِعوًضا
األطفال نصف من أكثُر يعيش إذ الرسمية. اإلحصائيات يف هنا الحياة تحديات تتجىلَّ
يرعاها منازَل يف أغلبُهم وينشأ فقر، يف الريفي الجنوب يف أفريقية أصوٍل من األمريكيِّني
تكون أن املمكن من هنا ُمنخفض بدخٍل املعيشة إن برودي يقول ُمنفرًدا. األبَوين أحُد
وظائف، توجد وال سيارة، دون التنقُل يستحيل إذ الداخلية؛ املدينة أحياءِ يف منها أصعَب

173



شفاء

درايس، رسوٍب من (وعواقبها، للخمر الشباب ُمعاقرة إن الشباب. ليفعله يشءٌ يوجد وال
بوتريٍة الريفية املناطق يف تتزايد باملخاطر) محفوفة جنسية وممارساٍت سلوك، وسوءِ
يف أقرانهم بقدر الخمَر اآلن الريف يف وُد السُّ امُلراهقون يُعاقر إذ املدن؛ يف منها أرسَع

منهم.28 أكثر أو الحَرض
القيم لغرِس تسعى كانت إنها تقول اآلن. كبار كلهم أبناء، أربعُة سوزان لدى
من جينيفر، ابنتها، إلنقاذ كافيًا يكن لم ذلك لكن الكبار. احرتام جانِب إىل فيهم، املسيحية
الهاتف عىل الجريان أحد مع تُثرثر كانت حني سوزان تتذكر والجريمة. املخدِّرات غواية
العام األمِن مبنى إىل الحال يف الذَّهاب منها وطلب الهاتف، عامُل وقاطَعها األيام أحد يف
أُنِقذَت قد شهًرا، عَرش الستَة ذاُت جيسيكا، جينيفر، ابنُة كانت الرشطة. لقسم التابع
وقد ُمشاِبهة، سنٍّ يف أخرى وطفلٌة هي بمفردها كامًال يوًما فيه تُركت منزٍل من لتوِّها
يبدو. ما عىل الخارجية فة الرشُّ يف بالخارج كانوا الذين الثالثة الرجاُل تماًما تجاَهَلهما

عاًما، ٢٠ من أكثَر ُميضِّ بعد السجن. يف أخرى، مقاطعٍة يف كانت جينيفر أن تبنيَّ
األرض، عىل جالستنَي األخرى والطفلَة حفيدتَها ورأت دخَلت حني تتذكَّر سوزان تزال ال
ذلك يف جيسيكا وزوجها هي أخذت سيقاِنهما. بني الفوم من صحون يف طعاٌم ُوضع وقد
بطفِل يعتنيان صارا املطاف نهاية ويف كيفني، األكرب أخاها يُربيان بالفعل كانا اليوم.

أيًضا. الثالث جينيفر
حني السنوات، َمرِّ عىل التوتُّر من هائًال قدًرا لها سبَّبَت جينيفر إن سوزان تقول
هي أعياها وقد أيام، عدَة كيفني مع اختَفت مرٍة ذاَت مثًال. باألطفال لتُطالب تظهر كانت
املنزل غاَدروا قد األحفاد كان اآلن لكن نُُزل. يف أخريًا إليهما ال توصَّ حتى القلُق وزوَجها

الطَّوق.» عن شبُّوا لقد اآلن؟ إليها حاجتنا «ما ابنتها. ترى ما ونادًرا
تَرك العسكرية الحياة يف وجيزة مدة فبعد الهمَّ. لها يُسبب زال ما كيفني أن إال
أسابيع بضعة قبل إنه سوزان تقول السوء. رفاَق وخاَلط ميلدجفيل إىل وعاد الجيش،
منه طلبت لكنها إليه. االنتقال يف راغبًا املنزل إىل وجاء السجن من خرج زيارتي، من

مني.» يرسقون أشخاٍص مع أعيش أن أستطيع «ال املغادرة:

الذي الطبيب إىل ذهبَت إنها حتى حفيدها، مع املواجهة بعد شديٍد بإعياءٍ سوزان شعَرت
التي — األحياء من النوع هذا يف العيش أن شك ال املرتفع. الدِم لضغِط دواءً لها وصف
رعاية بعبءِ األبََوين أحد وانفراِد املخدرات، وتعاطي الجريمة معدَّالت بارتفاع تتَّسم
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عىل الصحة عىل وخيمٌة عواقُب له يكون أن املمكن من — العمل فرص وانعدام األبناء،
وألن الحجم، صغاَر يُوَلدوا ألْن عرضًة أكثُر الدخل امُلنخفضِة األَُرس أطفال إن العمر. مدى
صحيًة مشكالٍت يُواجهون يكربون وحني قصرية. بمدٍة الوالدة بعد ويموتوا ُمبكًرا يُوَلدوا
أكثَر يكونون حياتهم، يف الحقٍة أوقاٍت ويف والربو. اإلنسولني ومقاومة البدانة منها أكثر،
وأمراِض الوعائية، القلبية واألمراض الدماغية بالسكتة واملوت باألمراض لإلصابة عرضة

الرسطان.29 أنواع وبعِض املزمنة الرئة
فهو املختلفة، البُلدان يف والفقراء األغنياء بني الصحية الحالة يف االختالُف يتفاوُت
عالِم ميلر، جريج فِبحَسب البلد.30 ذلك يف االقتصادي التفاوت بمستوى يرتبُط يكاد
عىل الفقر آثاَر يدرس الذي إلينوي، بوالية إيفنستن، يف ويسرتن نورث جامعة يف النفس
بريطانيا تقُع بينما مثًال، السويد أو كندا يف منه املتحدة الواليات يف بكثري أعىل أنه الصحة،
الدول كل يف موجودًة زالت ما الصحة يف الفوارق «لكن ميلر: ويقول ُوسطى. منطقٍة يف
الدول، داخل «نراها نامية.» دوًال أو ُمتقدمًة صناعية دوًال كانت سواءٌ تقريبًا، نعرفها التي
كلِّ ويف املختلفة، الِعرقية املجموعات ويف الرجال، ويف النساء يف ونراها الدول، بني ونراها

الدماغية.»31 والسكتة الخَرف وحتى الحمل نتائِج من بدءًا العمر مراحل من مرحلٍة
املادية؛ املوارد أو الصحية الرعاية توفُر يُربِّره ال التأثري إن االختالف؟ يُسبب الذي ما
يتمتَع أن الفقر من معينًا خطٍّا يتعدَّى شخص لكلِّ فينبغي هناك، ما كلَّ هذا كان فإذا
االجتماعي الطيف يف خطيٌّ ي صحِّ تدرٌج يوجد ذلك من بدًال لكن نفِسها. الصحية بالحالة
الذين الناس أن من الرغم وعىل حظٍّا. األوفر املجموعات إىل صعوًدا بأِرسه، االقتصادي
إقباًال أكثُر مثًال (فهم أكثَر صحية غرِي حياة أساليِب اتباِع إىل يميلون فقٍر يف يعيشون
هذا يَضعون حني الباحثني فإنَّ للرياضة)، ممارسًة وأقلُّ والتدخني الخمر معاقرة عىل
يُسبب السلوكية العوامل عىل عالوًة أنه ميلر يرى الصحية. اآلثاُر تختفي ال اعتبارهم، يف

الناس. حياة َطواَل الصحة يُدمر ُمزمنًا التهابًا فقريًا لكونه املرء واغرتاب التوتُر
عىل تُؤثِّر الخصوص وجه عىل ِصغار ونحن لها نتعرَّض التي البيئة أن يبدو
ويذهبون الفقرية، األَُرس أطفال بعض يَكدُح املثال، سبيل فعىل بعد. فيما للتوتر استعدادنا
املعيشة بنمط يَحَظون حيث آخر، مكاٍن يف جيدٍة وظائَف أجِل من ويُغادرون الجامعة، إىل
من ُمنخفضًة معدَّالٍت لديهم إن برودي يقول حظٍّا. األوفُر أقرانهم فيه يعيُش الذي نفِسه
ا عمَّ كشفت إذا «لكن مثالية. صحٍة يف ويَبْدون السلوكية، واملشكالت املخدِّرات تعاطي
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دِمهم فضغُط مختلفني.» يَبْدون تجُدهم البيولوجية، حالتهم عىل نظرة وألقيَت بداخلهم
وااللتهابات.32 الدموية الدورة يف التوتر هرمونات من أعىل معدَّالٌت ولديهم أعىل،

بيئاٍت يف يَنَشئون الذين أولئك لدى كذلك تَزيد الحاليَّة، ظروفهم عن النظر بغضِّ
ة. كافَّ امُلسبباِت جرَّاءَ والوفاة واملرض القلب وأمراِض بالرسطان إصابتهم معدَّالُت سلبية
يف وفاتهم أن ووجَدت دنماركي، ُمتبنٍّى ١٢٠٠٠ من أكثر الدراسات إحدى تابَعت
وليس البيولوجي، ألبيهم االجتماعي باملستوى مرتبطة كانت عمرهم من األربعينيَّات
٤٠ َطوال هوبكنز، جونز جامعة يف الطب طلبَة أخرى دراسٌة وتابَعت بالتبنِّي.33 ألبيهم
فقرية أٍُرس يف نَشئوا الذين أولئك كان امليسورين، فني املثقَّ األطباء هؤالء وسط عاًما.34

الضعف. يفوق بما الخمسني بَلغوا حني القلب بأمراض إصابًة أكثَر
الرئيسية الُقوى من اآلَخر هو املساواة وعدِم الشدائِد عن الناجَم التوتُّر أن يبدو
املتورِّطني أو الثانويَّ تعليمهم يُكملوا لم األشخاصالذين فإن التيلومريات. تآُكل إىل ية املؤدِّ
أيًضا الدراسات أظهَرت بينما أقرص، تيلومرياٌت لديهم املثال، سبيل عىل مؤذية، عالقٍة يف
بنظام والعمل املتدنِّي، االقتصادي االجتماعي والوضِع القصرية التيلومريات بني الروابَط
ارتبطت أفريقية، أصوٍل من األمريكيِّني ويف البيئي.35 والتلوُّث الَخِطرة، واألحياء النوبات،
األقرص.36 التيلومريات منها متنوعة، بيولوجية توتُّر بعالمات العنرصية التفرقة تجاِرُب
مواجهَة أو لالنتهاك التعرُّض فإن للخطر. ُعرضًة خصوًصا األطفاَل نجد أيًضا وهنا
— األم من التوتُّر لهرمونات التعرض طريق عن الرحم، يف ذلك يف بما — مبكًرا امِلَحن

العمر. من لهم ى تبقَّ ما األشخاص تيلومريات يُقرص
امُلزمنة األمراض وباءَ نُعالج لكي بأنه للمجادلة العلماء بعَض كهذه نتائُج تَقود
دعم وباألخصِّ االجتماعية، املساواة انعدام من الحدِّ إىل الحكومات تحتاج امُلستفحل،
امِلجلَّة يف تعقيبًا إبيل وإليسا بالكبرين إليزابيث كتبت ،٢٠١٢ يف اإلنجاب. سنِّ يف النساء
التوتر من «للحد أولوية إعطاء إىل السياسيِّني فيه تدعوان «نيترش»، املرموقة العلمية
تربية وأثناء الحمل أثناء النساء له تتعرُض الذي التوتر أن إىل وأشاَرتَا املجتمعي.»37
ُمقِبلة، عقوًدا تستمرُّ التايل الجيل يف اقتصادية وتكاليَف صحية ملشكالٍت يؤدِّي أبنائهن،

رفاهية. أكثر ظروٍف إىل بعُد فيما األطفاُل أولئك هرب ولو حتى
بيولوجيٍّا بها نَشيخ التي الطريقة تَشكُّل عىل دامغة أدلٌة اآلن توجد أنه إبيل أخربَتني
سطحية، حلوٍل إىل اللجوءَ نُحاول وَظِللنا ذلك، تجاَهلنا «إذا حياتنا. من مبكِّرة مرحلٍة يف

عالج.»38 وضع يف سنفشل وإنما الوقاية، ُسبُل إىل أبًدا نصل فلن
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من الهائل الكمَّ أن إال الجديدة، بالفكرة ليست االجتماعية املساواة انعدام معالجَة إن
فيها ننشأ التي الظروف أن واكتشاف — والفقر التوتُّر عن الناتجة الصحية املشكالت
أقوى سببًا يُعطيا أن املفرتض من — الحياة مدى باملرض إصابتنا احتمال تُشكِّل
فوق من للقفز بعُد ُمستعدِّين غريُ السياسيِّني أن الجائز من لكن للترصف. للحكومات
تكن لم إبيل، فحَسَب َعْقد. منذ وإبيل بالكبرين عَربَته الذي املتعدِّدة التخصصات أخدود
اعتقدُت لذلك قويٍّا بيانًا كان «لقد تقول: فهي «نيترش». مجلة ملقال تُذكر استجابٌة ثَمة

ذاك!»39 أو هذا إما يُؤيدوه. أو ينتقدوه أن إما الناس شأن من كان أنه
العارش الفصل يف وسنرى التطبيق، موضَع رؤيتها لوضع الجهود بعُض توجد أنه إال
هي التي املحلِّية املجتمعات بعض يف التوتر آثار تخفيَف الباحثون يُحاول حني يحدث ما
يُمكننا يشء أيُّ يوجد هل ذاِته، الوقت يف لكن، ميلدجفيل. ومنها ذلك، إىل الحاجة أَمسِّ يف

للتوتر؟ امُلنِهكة اآلثار من أنفسنا لحماية األفراَد نحن ِفعله
سوزان تستطيع ال بينما حياتهم، يف التوتر كل من التخلَُّص منا قليلون يستطيع
بعَض ة ثمَّ لكنَّ براندون. من التخلَص ليزا تستطيع وال فيه، تعيش الذي حيِّها تغيريَ
طفل وإنجاب امُلتوترة والعالقات الديون — الخارجية املشكالت إن السارَّة. األخبار
لتلك النفسيُة استجابتنا هو يُؤذينا ما مبارشًة. أجساَدنا تؤذي ال العموم يف — د متوحِّ
السيطرة يُمكننا يشء وهذا «الذهنية». حالتُنا وإنما بيئتنا، حالَة ليست إنها أي الظروف؛

عليه.
فرانسيسكو، بسان كاليفورنيا، جامعة يف النفس عاِلمُة مينديز، ويندي تستعني
طريقها وهو ُمنحدر؛ جليدي درٌب ع متوقَّ غرِي نحٍو عىل يُصادفها التي املتزلِّجة بمثال
ب يتأهَّ بينما امُلتزلجة قلب نبضات معدَّل يرتفع أن ح املرجَّ من الجبل. لنزول الوحيُد
الالزمَة املهاراِت لديها أنَّ تعتقد كانت إذا وما خربتها درجة حَسب لكن للهبوط. جسدها

االبتهاج.40 أو الخوف مشاعُر إما عليها ستُسيطر للمواجهة،
صور من صورتنَي تُمثالن امُلتناقضتني الذِّهنيَّتني الحالتني هاتني إنَّ مينديز تقول
الجسم.41 عىل االختالف شديدَة ُعضوية آثاًرا لهما أنَّ إال الفرار، أو املواجهة استجابة
يُنشطانه االبتهاج أو الحماس لكن السمبثاوي، العصبي الَجهاَز االحتمالني ِكال يُثري
عىل الخناَق يُضيق وهو الصيَّاد عقلية هذه رية، التطوُّ النظر وجهة من أكرب. بدرجٍة
الغَلبة أن يعلم مقاتٌل الهرب؛ من واثٌق لكنه مطاردة، من فراًرا يركض شخص صيده؛
املشبَّع الدَم فيضخُّ أكرب، بكفاءٍة قلبُنا ويعمل الطرفية، الدموية أوعيتُنا تتمدَّد له. ستكون
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االستجابة من النوَع هذا يختربون الذين األشخاص إن واملخ. األطراف إىل باألكسجني
الذهني وإنما فَحْسب، الجسدي املستوى عىل ليس الطبيعي، من أفضَل أداؤهم يكون

أيًضا.
األرضار؛ عىل السيطرة وضعية يف يدخل الجسَم يجعل النقيض، عىل فهو، الخوف أما
هنا بأًسا. يفوقنا َخصم مع معركٍة يف إننا لنا. مفرَّ وال ُمطاَردون فإننا للهزيمة. يستعدُّ إذ
الطرفية، الدموية أوعيتنا فتنقبض أقل. بدرجٍة لكن السمبثاوي، العصبي الجهاز يَنشط
عىل هذا يعمل الجسم. أنحاء يف أقلَّ بكمياٍت الدم يُضخُّ لذلك أقل؛ بكفاءٍة قلبُنا وينبض
الجهاز ويُنهك أداءنا يُضعف لكنه وأُِصبنا. األرس يف وَقعنا حالِة يف الدم فقدان تقليل
عالوًة الجسم. يف الدم لضخ أكرب بجهٍد العمل إىل يضطرُّ القلب ألن الوعائي؛ القلبي
لإلصابات املناعي الجهاز يستعدُّ إذ الكورتيزول؛ التوتر هرمون نسبة ترتفع ذلك، عىل

وااللتهابات.
حني و«التهديد.» «التحدِّي» امُلتناقضة االستجابات هذه عىل النفس علماء يُطلق
مع مواجهًة أو جمهور، أمام ِخطاب إلقاءَ — العرصية الحياة يف عصيبًة مواقَف نُواجه
الحسابات دوُر يأتي — التزلُّج منحدر مثل جسديٍّا يًا تحدِّ أو تحاشيَه، نُفضل شخص
سنفوز أننا أعماقنا يف نعتقد هل فرصنا: بني وعي دون نُوازن حيث نفِسها. القديمة
ذاكرَت هل العوامل. من َخليًطا تكون عامٍّ بوجٍه اإلجابة إن مينديز تقول سنخَرس؟ أو
تلك كل «بإمكان السابقة؟ الليلة جيًدا ِنمَت هل ُمتفائل؟ شخٌص أنت هل لالختبار؟

بصددها.» نحن التي املهمة مواجهة يف ملواردنا إدراكنا طريقِة عىل التأثريُ العوامل
إيجابيًة تبدو التحدي استجاباِت فإن الطويل، املدى عىل بالصحة يتعلَّق فيما أما
الذين الناس أن مينديز اكتشَفت فقد رضًرا. أشدُّ فهي التهديد حاالت أما كبرية، بدرجٍة
طائفٌة وتُشري ما، حدٍّ إىل رسيًعا الطبيعية حالتهم إىل يعودون التحدِّي باستجابة يمرُّون
التي «اإليجابي»، التوتر ذلك من واملعتدلة الهادئَة النوبات تلك أن إىل الدراسات من
تقول إذ واملناعي. الوعائي القلبي للَجهاَزين ُمفيًدا تمرينًا ر توفِّ راحة، أوقاُت تتخلَّلها
جيٍد نحٍو عىل يُشبه نفسيٍّا امُلجهدة املهامِّ هذه يف نفعله ما كثرية، نَواٍح «من مينديز:
لقدٍر نخضع حني الجسدية، التمارين يف يحدث كما تماًما التمارين.» جهد يف تراه ما
ومرونة. قوًة أشدَّ النهاية يف هذا يجعلنا ونسرتيح، املنزل إىل نعود ثم الجهد، من معقول

ُمرعبًا. فيلًما نُشاهد أو املالهي قطاَر نركب مرة كل يف نفعله ما هذا الحقيقة يف
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حالتهم إىل ليعودوا أطوَل وقتًا التهديد حالة يف األشخاص يستغرُق النقيض، عىل
بشأن أكثَر للقلق يَْجنحون فهم والبدني. الذهني الصعيَدين عىل املهمة، انتهاء بعد األصلية
ُمرتفًعا. دمهم ضغط يظل كذلك مستقبيل. تهديد ألي يقظة أكثَر ويظلون أبَلوا، كيف
وكما الدم. ضغط يف ارتفاٍع إىل القلب عىل الزائد الضغط يؤدَي أن املمكن من الوقت، مع

املناعي. الَجهاز إتالف إىل الكورتيزول إفراز تَكراُر يؤدي أن املمكن من رأينا،
استجابتنا يف تفكرينا طريقة تغيري مجرد أن اكتشَفت مينديز أن االهتماَم يُثري مما
ة شاقَّ ملحنٍة ُمتطوعني عرََّضت فقد األثر. أكربُ له يكون أن يُمكن التوتر تجاه الجسدية
أمام ِخطاب إلقاء من دقيقًة ١٥ يشمل وهو االجتماعي». للتوتر ترير «اختبار تُسمى
هذا عىل ويُعتَمد الصارمني، الُحكام من لجنٍة أماَم ذهنية حسابية عملية وإجراء جمهور

الفرار. أو املواجهة حالة إثارة يف املختَربية الدراسات يف االختبار
االختبار، أثناء للقلق جسدية بأعراٍض الشعور أن امُلتطوعني بعَض مينديز أخربَت
باألكسجني امُلشبَّع الدم أن يعني بأنه ت َ وفرسَّ جيدة. عالمٌة القلب، نبضات تَساُرع مثل
أن األمر يف امُلدِهش أفضل. أداءٍ تقديِم عىل سيُساعدهم وأنه والعضالت، املخ إىل يصل
ع توسُّ من مزيٍد مع — التحدِّي استجابة إىل يتحوَّلون امُلتطوعني جعل هذا معرفِة مجرَد
بتجاُهِل أفراُدها نُِصح (الذين البالسيبو بمجموعِة مقارنًة — القلبي النِّتاج وزيادِة األوعية

اإلطالق.42 عىل توجيهات أيَّ تتلقَّ لم وبمجموعٍة توتُّرهم) مصدر
النحو هذا عىل الجسد استجابات تشكيل إعادة أن مينديز أظهَرت أخرى، دراسٍة يف
من طلبت فقد أيًضا. أدائهم من تُحسن وإنما فحسب، املتطوِّعني فسيولوجية تُغري ال
يف للَقبول رضوري مصريي اختبار — الخرِّيجني تقييم الختبار يستعدُّون كانوا طالٍب
تمتَّع الضابطة، باملجموعة مقارنًة املختَرب. يف زائف الختباٍر الخضوَع — العليا الدراسات
الفسيولوجية الفوائد بنفس إيجابيٍّا شيئًا باعتباره توتُّرهم ترجمُة منهم ُطِلب الذين أولئك
االختبار يف ليس أعىل؛ درجاٍت عىل أيًضا حَصلوا لكنهم السابقة. الدراسات يف حدث كما
بعد له خَضعوا الذي الحقيقي، الخريجني تقييم اختبار يف أيًضا وإنما فحسب، الزائف
هذه املنشورة، السبعني أو الستِّني أبحاثي جميِع بني «من مينديز: تقول أشُهر.43 ثالثة

التفكري.» طريقة يف جدٍّا طفيًفا تغريًا كان لقد فاجأتني. التي النتائج أكثُر
بتحوٍل ولو فبإمكاننا للتوتر. الخضوع إىل ُمضطرِّين لسنا أننا مينديز أبحاث تُثبت
بالءً نُبِيلَ وأن نفسيٍّا، امُلجِهدة لألحداث الصحية اآلثار من الحدَّ نبدأ أن موقفنا يف بسيط
نُفكر أن أو توتًرا أقلَّ نكون أن نُقرِّر أن لألسف دائًما يتيرسَّ ال لكنه الضغط. تحت أفضَل
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عىل امُلزمن، التوتر من يُعانون الذين لألشخاص يُمكن إيجابية. أكثَر بطريقٍة مشكالتنا يف
سلبية. تفكرٍي أنماِط رهَن يَصريوا أن الخصوص، وجه

ماديٍّا. أدمغتنا تشكيل يُعيد الوقت، بمرور التوتر، ألن وذلك

أصابع عن ُمبتعدًة السنوات الخمس ذاُت ابنتي َوثبَت الشاي، تناُول ساعِة يف ليلة ذاَت
َمقعدها، قرب الحائط عىل كبري عنكبوٍت إىل أشارت ورصَخت. تتناولها كانت التي السمك

الكائن. ذلك من التخلُِّص حتى العودة ورفَضت
املنزل يف الوحيدة البالغَة كنُت ملا لكن العناكب. من أرتعُب ألنني مشكلة يل هذا شكَّل
ابنتي إىل املربَّر غريَ خويف أنقل أال أحاول األمر. حياَل شيئًا أفعل أن عيلَّ كان فقد حينذاك
امُلزعج، العنكبوت من اقرتبُت اآلن). حتى ذلك يف َفِشلُت قد أنني الواضح من كان (وإن

بالستيكي. وكوٍب فنجان بقاعدِة ُمتسلحًة
لم باألحمر. تُومض إنذار إشارُة كانت جانٍب من ذهني. يف دائر برصاٍع شعرُت
الخطر عالمَة يُصارع كان ونُفور. عميق خوٍف عىل تنطوي وإنما كلمات، تحوي تكن
الجيشان هذان كان يُرام. ما عىل يشء كل أن عىل يُرصُّ مطمِنئٌ عاقٌل صوٌت هذه البدائية
د، تتجمَّ بأن عضالتي يُقنع أحدهما كان أيًضا. جسدي عىل السيطرة أجل من يتصارعان
املطبخ من العنكبوت أخرجت ُقدًما. وامُليضِّ باالسرتخاء توجيهاٍت يبعث اآلخر كان بينما

أسود. عسٍل يف الخوَض يُشبه هذا فعُل كان لكن ينبغي، كما
لحظاٌت علينا تمرُّ لكن ُمتماسكني. كاملني أشخاًصا كوننا بوهِم نعتصُم الوقت، أغلب
امُلتضاربة. املخ آلياُت فيها تنكشف عنكبوت، مواجهة مثل يومية مواقَف يف حتى معيَّنة،
الواجُب ما لتُقرِّر املخ من رئيسية أقسام عدُة تتفاعل ُمحتمًال، خطًرا نستشعر حني
التهديدات لرصد رسيعة استجابة نظاُم وهو الدماغية، اللوزة هو األقسام هذه أحد ِفعله.
تظهر وحني منها، امُلزعجة وخاصًة العاطفيَة، الذكريات يختزن وهو البيئة. يف املوجودة
اللوزة إن الفرار. أو املواجهة واستجابَة والقلق الخوَف يُثري ُمشابهة، حاالٌت ُمجدًدا
تنطوي وال البرص ملِح يف تعمل إذ املسبقة؛ واألحكام بأنواعه الرُّهاب مصدر هي الدماغية

واٍع. تفكرٍي عىل
البدائية، نزعاتها ضدَّ للذكريات، واقعيٍّا محتًوى يُضيف الذي آمون، قرن يعمل
التخطيط ِمثل أعىل معرفيًة وظائَف تؤدِّي التي األمامية، الجبهية القرشة تعمل وكذلك
أكثَر بطريقٍة املواقَف يُحلالن لكنهما أبطأ، بوتريٍة االثنان هذان يعمل العقالني. والتفكري
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يف يفوز الذي الطرف التوتر. أو للخوف استجابتنا من والحد فزِعنا لتهدئة منطقيًة
سنُواجه أم سنفرُّ كنا إذا وما برفق، أم بتقريٍع سنتحدَّث كنا إذا ما يُحدد الذي هو النهاية
سيَّما وال الحياتية، لخرباته شخصوفًقا أيِّ دماِغ يف ترتاكم االحتماالت أن ويتبنيَّ مخاوفنا.

للتوتر. السابق تعرضه
يف ُمراهقني عىل قصريًة فيديو َمقاطَع نفس علماء عَرض املهمة، التجاِرب إحدى يف
مواقَف عىل الفيديوهات هذه احتوت ميزوري. بوالية لويس، سانت يف الثانوية املدرسة
يف أنفسهم تخيُل الطالب من وُطِلب امُلتسوقني، أحَد مبيعات رجل ُمراقبة ِمثل ُمحايدٍة
ُمعِوزة بيئاٍت من منهم امُلنحدرين لكنَّ طبيعي، غريَ يشء أي أغلبهم يَر لم موقف. كل
معتقدين — مهدِّدة بأنها املواقف تفسري إىل بكثري ميًال أكثَر كانوا الِعرق) تَْحييد (بعد
قلبهم نبضاُت وارتفعت — املثال سبيل عىل املتجر، من بالرسقة يُتَّهموا أن وشك عىل أنهم

لذلك.44 تبًعا دمهم وضغُط
نورث جامعة من ميلر جريج حصل فقد الحياة؛ مدى يدوم التأثري هذا أن يبدو
أو فقريٍة َمنازَل يف نَشئوا بالغنَي عىل الفيديوهات عَرض حني نفِسها النتائج عىل ويسرتن
الذين أولئك ولدى ليزا، أمثال من رعاية مقدِّمي لدى ُمشابهة آثاٌر وُشوِهدت ُموِرسة.45
ُمزمن توتٍر من يُعانون الذين األشخاص يجُد َغر. الصِّ يف انتهاك أو صدماٍت من عانَوا
احتماُل ويكون الطبيعي. من النفسية الناحية من بكثري إجهاًدا أكثَر الصغرية املتاعَب

التحدي. استجابة من بكثرٍي أعىل التهديد الستجابة اختبارهم
ماكوين بروس بينهم من أعصاب، علماءُ اكتشف املاضية، القليلة السنوات خالل
عىل وكذلك الحيوانات، عىل تجاِرَب يف ذلك. يف السبَب نيويورك، يف روكفلر جامعة من
أكربَ تُصبح أن يف الدماغية للَّوزة املتكرِّر التنشيط يتسبَّب امُلزمن، للتوتُّر املعرَّضني البَرش
األمامية الجبهية والقرشة آمون قرن أنَّ حني يف الوقت، بمرور اتصاًال وأفضل حجًما
سبتمرب من عَرش الحادي هجمات بعد أُجِريَت دراسٌة َلت توصَّ فمثًال وينكمشان.46 يذويان
مخِّ مناطِق يف الرمادية املادة حجم تضاؤِل إىل سنوات بثالِث نيويورك يف اإلرهابيِة
هذه املخ تشكيل إعادة ارتبَطت رة.47 املدمَّ املباني من بالقرب يعيشون اء أصحَّ أشخاٍص

واالكتئاب. الخَرف منها نفسية باضطراباٍت دوًما
(وسنكتشف العمر طيلَة امُلبكرة امِلَحن آثار استمرار لكيفية تفسريٌ إذن، هنا، ها لدينا
ُمفِرطي يجعلنا مما املخ؛ عمل كيفية عىل التوتُر يؤثِّر العارش). الفصل يف آَخَر تفسريًا
شأنها من التي نفِسها املخ مسارات تدمري خالل من املستقبلية املشكالت حياَل الحساسية

وُمسيطرين. هادئني البقاء عىل تُساعدنا أن
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إسكان «هيئة عليها: مكتوب الفتٌة عليه هادئ طريٍق إىل البلدة عَربُت بسوزان، لقائي بعد
صغريتني. تنَي شقَّ إىل منها كلٌّ ينقسم صغرية، أكواٍخ عن عبارة هنا املنازل ميلدجفيل».
توجد فال سوزان. بمنزل مقارنًة الشخصية اللمسات من تجرُّدها درجة من اندهشت وقد
امُلتطابقة، الطوب صناديِق من ني صفَّ مجرد حدائق؛ أثاُث وال زهور، وال أسوار، وال حدود،

الحشائش. عىل بانتظام املوزَّعة
بعض استغرَقت مونيكا. وقابَلتني إياه أُعِطيُت قد كنت الذي العنوان باب طرقُت
كانت آتية!» أنِك نسيُت «لقد قالت: بحرارة. بي بَت رحَّ لكنها الباب إىل لتأتَي الوقت
ترك االٍت حمَّ بال أصفر يف أخَرض صيفيٍّا فستانًا ترتدي عاًما وثالثني التسعة ذاُت السيدة
كان املطَّاطي. الرشيط وراء من يفيض ومنكبَيها وذراَعيها لصدرها امُلكتنز األسمر اللحم
برَّاقة. ذهبية ِسنٍة عن تكشف تبتسم حني وكانت المعة، خصالٍت يف ا ُملتفٍّ األسود شعرها
ذاُت مربَّعة صغرية مساحٌة وهي مبارشًة، املعيشة حجرة إىل األمامي الباب يؤدي
الستائُر كانت فقد — اإلضاءة خافتَة الحجرة كانت الفينيل. من وأرضية مجردٍة حوائَط
هي الوحيدة األثاث ِقطع وكانت — بالخارج رائعًة كانت الشمس ة أشعَّ أن مع ُمنسدلًة
سجائَر منفضة وجود رغم وتلفاًزا. منخفضة ومنضدًة باهتني زرقاَوين وكرسيٍّا أريكًة
إىل مونيكا أشارت األرض. عىل ُمبعثَرة سجائر أعقاب بضعة توجد كانت املنضدة، عىل

لنتحدَّث. جلسنا حني الذهن شاردَة التلفاز محطة َت وغريَّ األريكة،
بدا مدرسة. َمْقصف يف اآلن تعمل وأنها الثانوية، دراستها تُكمل لم أنها أخربَتْني
عزباءُ أمٌّ أنها كما «شهريٍّا!» شهريٍّا.» دوالر ٧٠٠ «أْجني وقالت: االمتعاض. وجهها عىل
ورسواًال األكمام قصري أحمَر قميًصا ُمرتديًة املدرسة، من لتوِّها عادت التي لتاكيشا،
طويلُة ُمراهقة فتاٌة وهي حمراء. فراشية ُعقدٌة املضفور الطويل شعرها ويف ضيًقا، أسوَد
ر تنقِّ وراحت ُقبالتنا، جلَست ها أمُّ أمَرتْها حني اليشء. بعَض وَخْرقاء بَدينة لكن القامة،

هاتفها. أزرار عىل
سالمة عىل الحفاِظ مسألَة باَلها تَشَغل التي األشياء أكثر ِمن إن مونيكا يل قالت
لكنَّ فقط، عرشة الثالثَة يف تاكيشا إن مكان.» أي إىل بالذَّهاب لها أسمح ال «إنني ابنتها:

الجنس. ويُمارسون ويرشبون يُدخنون بَدءوا قد كانوا فصلها يف اآلَخرين األطفال
صديقٌة دَعتها حني مساء ذاَت منها مراهقتها، سنوات ذكرياِت مونيكا تستعيد
فقد إليهما، ستنضمُّ كانت التي األخرى الفتاة يف تثُق تكن لم ألنها لكن للخروج. مقرَّبة
رجٍل عىل صبَّتا فقد الرسقة. بتهمة ُحِبستا أنهما التايل اليوم يف «سمعُت تقول: رفضت.
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كفيٌل واحًدا سيئًا قراًرا إن السيارة! يف كنُت أنني لنفرتض وَرسَقتاه. ساخنًا شحًما ُمسنٍّ
عىل وتحصل اآلن، حتى املتاعب عن بعيدًة زالت ما تاكيشا لكن بأكملها.» حياتَك يُغري بأن
بالالتينية)، اقتباًسا عَرًضا قالت ُمحادثتنا، أثناء ما مرحلٍة (يف املدرسة يف جيدة درجاٍت

تكرب. حني أطفال طبيبَة تكون أن تودُّ أنها وأخربتني
تاكيشا وتنظر بِرفق، األخرى تُمازح منهما فكلٌّ وثيقة؛ بينهما العالقة أن واضًحا بدا
حني مثًال حَدث كما تتحدث، أن قبل ُموافقتها عىل الحصول أجل من بخجل ها أمِّ نحَو
قالت: ميلدجفيل. يف لتفعلها كثرية أشياءُ توجد ال أنه يبدو وقتها. تَْقيض كيف سألتها
حياتها يف ات فاملرسَّ ُمشابهة. مونيكا إجابة وكانت األكل.» وأحبُّ هاتفي. مطالعَة «أحبُّ
قصًصا تُقدم التي والوثائقية الحوارية، الربامج هو تُشاهده ما أكثر — التلفاز هي
— اإلنرتنت عىل ر للتنمُّ تعرُّضها بعد نفسها شنَقت ُمراهقة فتاٍة عن برنامج مثل حقيقية،
تسنَّت إذا الصحيَّ الطعام تتناول أن تُمانع ال تاكيشا إن مونيكا تقول الطعام. وتناوُل
أشرتيه.» ال ولذلك أتناوله، ال «لكنني لطة. السَّ أو الزبادي أو الشوفان مثل الفرصة، لها
فهي املقليَّة. املأكوالت من وغريها الدجاج أجنحِة لتناوِل ذلك من بدًال ترتاح إنها
آكُل لكنني ذلك، أكرُه لدي. ما كلُّ فهو الطعام. إىل أتَّجُه لذلك فقر. يف نعيش «إننا تقول:

وتوتُّري.» مشكالتي من ألتخلَّص

أن املختلفة الدول من العديد يف العلماءُ اكتشف فقد وحدهما. ليستا وتاكيشا مونيكا
ويقلُّ الخمر، وُمعاقرة التدخني يف لإلفراط عرضًة أكثُر فقٍر يف يَنَشئون الذين األشخاص
لإلصابة عرضًة أكثُر والنساء ِصحي، غريَ طعاًما ويتناولون للرياضة. ممارستهم احتماُل
أيًضا تُؤدَِّي أن السلوكيات هذه شأِن من مبارشًة، بالصحة اإلرضار عىل عالوًة منة.48 بالسِّ
العايل الغذائي والنظام التدخني من كلٌّ يرتبط املثال، سبيل فعىل االلتهاب؛ تفاُقم إىل

تُقلله. أن باستمراٍر التمارين ملمارسة يُمكن بينما االلتهاب، بزيادة الدهون
العديد يوجد ُمختلف؟ نحٍو عىل الفقرية املحلية املجتمعات يف الناُس يترصف ملاذا
من ليست الرياضية األلعاب صالة وُعضويُة الطاَزجة فالَخْرضاوات العملية؛ األسباب من
مصريية قراراٍت عىل لإلقدام األقران من قوي ضغٌط يوجد أنه كما الثمن. الزهيدِة األشياء
ذلك أن من الرغم عىل البيَت تلزم تاكيشا جعِل وراءَ وجيه سبٌب مونيكا ولدى سيئة،
الفقر من الهروب يف مطلًقا منطقي أمٌل لديهم ليس الذين وألولئك ابنتها. صحة عىل يُؤثِّر
ُممتعة، إجازة أو ، تحدٍّ عىل تنطوي وظيفٍة أو الئق، منزٍل قبيِل من بُمكافآت واالستمتاع
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عىل الرتكيز يكون قد بها، يعتزُّون أمالك أو أشخاٍص فقداِن عىل يَدُرجون الذين أولئك أو
تماًما. منطقية استجابًة املقيل الطعام أو السجائر مثل الفورية الرخيصة امُلتع

تُفيد إذ أيًضا. آخَر عامًال ثمة أن ميلر جريج ومنهم النفس علماء بعُض يعتقد لكن
للتهديد تيقًظا أكثر الناَس يجعل ال الحياة من املبكِّرة املراحل يف التوتُّر بأن الدراسات
الطعام من يشء لكلِّ شهيتنا تُنظم التي املخ يف املكافأة دوائِر عىل أيًضا يؤثِّر إذ فَحْسب.

واملال. والجنس امُلخدرات إىل
من أخرى مناطَق تنظيِم عىل األمامية الجبهية القرشة تُساعد املخية، اللوزة جانب إىل
تجعلنا البطيني. املخطَّط ى تُسمَّ منطقٍة من جزءًا تُشكل التي امُلتكئة، النَّواة ومنها املخ
تُرسلها التي الرسائل إن اإلدمان. يف ا مهمٍّ دوًرا وتلعب األشياء، يف نرغُب امُلتكئة النواُة
أفعالنا، بتبعات تُذكرنا إذ رغباتنا؛ من تُخفف امُلتكئة النواة إىل األمامية الجبهية القرشة

املستقبل. يف أكربَ مكافآٍت ُمقابَل الفورية املتعة عن التخيلِّ عىل وتُساعدنا
الدوائر هذه اتصال طريقِة عىل كذلك يؤثر املبكِّر التوتر أن إىل تُشري أوَّلية أبحاٌث ثَمة
من األشخاص. حياة طوال هذا الهرمي السيطرة نظام يُضِعف مما املخ؛ نموِّ اكتماِل مع
الصغريَة املكافآِت متدنِّية اقتصادية اجتماعية بيئاٍت من اآلتون أولئك يُفضل أن ح املرجَّ
دراسًة طلبت الحاليَّة.49 حياتهم ظروف عن النظر بغضِّ لة، املؤجَّ الكبرية عىل الفورية
ربُح إما فيها يُمكنهم لُعبًة يلعبوا أن بالًغا ٧٦ من ٢٠١١ عام نُِرشت املخِّ لتصويِر
لديهم انخفَض بمكاسبهم فقرية بيئاٍت إىل امُلنتمون أولئك َعِلم عندما َخسارته.50 أو املال
وامُلخطَّط األمامية الجبهية القرشة بني االتصاالت وضُعَفت األمامية، الجبهية القرشة نشاُط

البطيني.
للمتعة األولويَة النحِو هذا عىل ه مخُّ يعمل الذي الشخُص يُعطَي أن ح املرجَّ من
سلوكياٍت مَلخاطِر وُعرضًة ُمندفًعا، سيكون إذ املستقبَلية. النتائج حساب عىل الفورية
املحفوفة الجنسية واملمارسات واإلدمان بالدهون الغنيَّة األطعمة تناول مثل ية، صحِّ غرِي
الحساسية ُمفِرَط تكون أن مثل تطورية، نظٍر وجهِة من منطقيٌّ األمر وهذا باملخاطر.
يكون مكان، كلِّ يف األخطار بك وتُحيط املوارد فيها تندر بيئة يف تكوُن فحني للتهديد؛
صغرية سنٍّ يف األطفال تُنجب أن أو مثًال، تجده، حني عرات بالسُّ الغني الطعام التهاُم
الناس هروب صعوبة من السلوكياُت هذه تَزيد الحديث، العالم يف لكن جيدة. إسرتاتيجيًة

نفِسه. الوقت يف صحتَهم وتُدمر الفقر، من
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يجعل نحٍو عىل املخ تشكيَل يُعيد أن املختلفة، الطُّرق من بالعديد للتوتر، يُمكن إذن
مدى ُمزمن ملرٍض ويُهيئهم أكرب، رضٍر من يُعانون ُمناوئة بيئاٍت يُكابدون الذين الناَس
للتوتر، املعرَّضني األشخاَص يجعل الذي السبب تفسري القايسيف اإلرُث هذا يُساعد الحياة.
آثاٍر من ُمعاناتهم استمرار وسبب يتَّخذونها، التي االختيارات عىل يُقِدمون مونيكا، مثل
هذه دون الحيلولة يُمكن هل تساؤًال. يُثري أيًضا لكنه ظروفهم. نَت تحسَّ إن حتى صحية

عكسها؟ حتى أو املخ، يف التغريات
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التاسع الفصل

باللحظة استمِتْع

مخك؟ تُغري كيف

بوالية مونيكا، سانتا يف الشاطئ عىل أسري كنُت بينما صباًحا السابعَة الساعة كانت
ذهبيًة تزال ال حب والسُّ األمواج عىل الساطعة امُلنخفضة الشمس ة أشعَّ كانت كاليفورنيا.
عىل انتثرت بينما الرَّْطبة، الرمال عىل الرمل وزمار الكروان طيوُر َعت تجمَّ الفجر. أثر من

األثرياء.1 أنجلوس لوس سكاُن فيها يقطن التي البيضاء فيالُت هوليوود ِتالل
عنه أبحث كنت ما وجدُت ثم ذلك. نحو أو ميل َطواَل مهجوٍر ِشبَه الشاطئ ظل
من َحْفنة جلس املياه، حافة من قليلة أمتاٍر بُعِد عىل بالضبط. ٢٧ اإلنقاذ محطة شماَل
عىل محلِّية، بوذية مجموعة أعضاء كانوا ُمنتظم. صفٍّ يف َمناشَف عىل مرتبِّعني الناس
البحر. مواجهة يف الصف، نهاية يف مكاني اتخذُت الصامت. ل التأمُّ من ساعٍة يف البدء وشك
االستنارِة عن بحثًا ل التأمُّ يُمارسون الرشقية الدينية العقائد أتباع ظلَّ قرون، طيلَة
ثقافة من كجزءٍ العرشين القرن ستينيَّات يف الغرب إىل املمارسُة هذه جاءت وقد الروحية.
دورز». و«ذا «البيتلز» مثل موسيقية وِفرٍق مشاهريَ بتأييِد حِظيَت التي ة، املضادَّ الهيبي
املشاغل وسَط واملعنى السالم عن الناُس بحث إذ تتنامى؛ شعبيَّتُها ظلَّت الحنِي ذلك منذ
حاليٍّا كاليفورنيا يف شاطئ عىل لني متأمِّ رؤية تَُعد لم أنه ويبدو العرصية، للحياة املادية

التبت. يف َمعبٍد يف تراهم حني يستجلبُه مما أكثر االنتباَه يستجلب أمًرا
بأنه الِعلمية بامَلزاعم ة مهتمَّ كنت روحانية. رحلة أجِل من هناك أُكن لم أنني إال
مجاالت جميع بنِي من التوتر. من بالحدِّ والذهنية البدنية الصحَة ن يُحسِّ أن ل للتأمُّ يمكن
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بالدِّين الوثيقة بِصالته ل، التأمُّ كان دوًما والجسد، العقل بني العالقَة تَدُرس التي الطب
أفادت بالعلم. ُمتوترة عالقٍة عىل — العقل تُوسع التي امُلخدِّرات عن ناهيك — والروحانية
يُمارسون الذين الرهبان باستطاعِة بأن العرشين القرن سبعينيَّات منذ ُمتنوعة دراساٌت
إىل إراديٍّا الدم ضغط خفض من بدءًا امُلذهلة، الجسدية اآلثار من طائفة تحقيَق التأمل

للغاية. ُمتزامنة كهربائية بموجاٍت أدمغتهم غمِر
لون يتوصَّ بأنهم دينية، بمنظَّماٍت وثيًقا ارتباًطا امُلرتبطني الباحثني، بعُض اتُّهم لقد
قادرون نائية َخلواٍت يف حياتهم ُجلَّ أمَضوا الذين الرهبان أن ومع رؤيته. يودُّون ما إىل
الواضحة. األمور من ليست لبقيَّتِنا هذا أهمية فإن ُمدهشة، فذَّة بأفعاٍل اإلتيان عىل شك بال
والتجاِرب املخ تصوير عىل القائمة الدراسات من جديد جيٌل وضَع األخري، الَعْقد يف لكن
قد أفكارنا رصد أن رغم أنه تُثبت فهي الِعلمية. الخريطة عىل بثبات التأمل الرسيرية

وأجسادنا. أدمغتنا عىل ملموسة مادية آثاٍر إحداَث بإمكانه فإن مؤقتًا، يبدو
الطُّرق مئاُت توجد الغامض. النشاَط هذا ألُجرِّب حان قد الوقت كان أوًال، لكن
الكائنات من رفاقنا مع والحنان الحب مشاعر ُمشاَطرة يشمل التعاطف تأمل ل؛ للتأمُّ
يجعل التجاوزي ل والتأمُّ العارش)، الفصل يف األمر هذا عن املزيد (سنعرف األخرى الحية
الذهنية اليقظة تأمُل ينطوي نفِسه الوقت يف متكرِّرة. (ترنيمة) مانرتا عىل يُركزون الناَس
خضوًعا وأكثِرها امُلماَرسات، أشهر من واحٌد وهو بك. يُحيط وما بأفكارك الوعِي عىل
بامُلراَقبة ى املسمَّ الذهنية اليقظة َل تأمُّ أُجرب أن الصباَح ذلك قرَّرت لذلك للدراسة؛
كانت. أيٍّا أفكاٍر من ينشأ ما وتُالحظ وثابت، ُمنتِصب وضٍع يف تجلس أن وهو املفتوحة.

تميض. َدْعها وإنما معها، تتفاعل أو تنتقدها أن تُحاول وال
من األميال آلالِف املشهد امتدَّ الرَّقراقة. املياه تأمل يف وَرشعُت ِمنَشفتي عىل ربَضُت
دوِن من الشاسع االمتداد هذا مواجهة أن بيَد األلباب. يَخلُب جماله وكان الهادئ، املحيط
يف تتشابُك ما عادًة إذ اليشء. بعَض ُمزعج أمٌر هو بايل تَشَغل يقظة أحالِم أو أفكار
أعتقد وال وامُلتذكَّرة. رة، واملتصوَّ واملسموعة، واملكتوبة، املنطوقة والكلمات؛ األفكاُر رأيس

سهًال. أمًرا سيكون إقصاءها أنَّ

األستاذ ويليامز، مارك قول حدِّ عىل املجردة، األفكاُر رأَسها تمأل التي الوحيدَة لست
اآلثار يف خبريٌ إنه املتحدة. باململكة أكسفورد، جامعة يف اإلكلينيكي النفس علم يف الفخري
الذهنية» «اليقظة بعنوان ٢٠١١ عام صَدر الذي الكتاب تأليف يف وشارك ل، للتأمُّ النفسية
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من الحدِّ إىل يؤدَي أن وعيًا أكثَر يكون أن عىل الدماغ لتدريب يُمكن كيف يرشح الذي
شهادات مع مبيًعا، الكتِب أعىل من صار أنه واملفاجأُة اليومية. الحياة يف والقلق التوتر

هاون. وجولدي واكس روبي مثل مشاهريَ من
نحن أين إىل ا حقٍّ واعني فلسنا بلحظة، لحظًة مشغوٌل «أغلبُنا قائًال: حدَّثني وقد
نغسل ونحن حدث.»2 قد ما ر تصوُّ نُعيد أو للمستقبل، نُخطط عادًة إننا نفعل. ماذا أو
نُخطط الشاَي، نحتيس وبينما سنتناوله. الذي الشاي فنجان يف نُفكر ربما مثًال، الصحون

سنشرتيه. فيما نفكر ماركت، السوبر إىل القيادة وأثناء ماركت. السوبر إىل ِلذَهابنا
هذا يكون قد بنا. املحيِط العالم مالحظة من بدًال الذهني، عاَلِمنا يف ننهمُك إننا
لصديق. مثالية ميالد عيد لهدية تخطيٍط أو ُمرتَفة، بُعطلٍة يقظة كُحلِم ُمبهجة، تَجِربًة
تناوِل ِخضمِّ يف نكون قد بالتوتر. ُمفَعمًة سلبية مواقَف نستعيَد أن أيًضا املمكن من لكن
استعراَض رءوسنا يف نُعيد لكننا الشاطئ، عىل نسري أو أطفالنا نُحمم أو شهية، وجبٍة
الواقع يف يعود ال حدٍّ إىل التايل، اليوم يف العمل التزامات بشأن قِلقون أو األمس، جدال

نفع. بأيِّ
يعني لكنه متوتِّرين، يجعلنا ذاته حدِّ يف القلق أو االنشغال ذلك مثِل يف ود الرشُّ إن
قلقنا. من ف تُخفِّ قد التي حولِنا من العاَلم يف اإليجابية األشياء مالحظة عن عْجَزنا أيًضا
انتظارنا، يف التي املتاعب يف بالفعل انهَمْكنا قد نكون الصباح، يف للعمل استعدادنا أثناء
الراديو، عىل رائعة أغنيٍة وعن يبعثُه، الذي باالطمئنان والشعوِر الشاي ِدفء عن فنغفل
عن باستمراٍر غافًال حياتك تعيَش أن املمكن «من ويليامز: يقول طفلنا. ابتسامِة وعن
التي الصغرية والسعادة الجمال َمواطن عن ُمنعِزلني اعة، فقَّ يف إننا السعيدة.» اللحظات

نَْحياها. بأن جديرًة الحياَة تجعل
اآلَخر عىل والجسم الذهن من كلٌّ يتغذى فقد الحذر نتوخَّ لم إن إننا ويليامز يقول
لكنها الجسم. يف التوتر استجاباِت تُثري السلبية األفكار إن التدهور. من دوامٍة يف هابطني
ب التأهُّ شديَد املخُّ يصريُ الفرار، أو املواَجهة وضعية يف نكون فحني أيًضا؛ عكسية عمليٌة

سلبية. أفكاٌر تأتيَنا أن احتماُل زاد بالتوتر، شعورنا زاد وكلما للتهديد.
ُموضًحا ويليامز يقول ذلك. حدوِث دون الحيلولة عىل الذهنية اليقظة ل تأمُّ يُساعد
ال للتوتر امُلثرية أو السلبية الفكرة أن وإدراك الرتاجَع لنا يُتيح بأفكارنا وعِينا زيادَة إن
هامشية ثرثرٍة مجرُد إنها انفعاليٍّا. االستجابة إىل بحاجٍة فلسنا بالرضورة. الواقَع تُمثل

الثرثرة. تلك إخماُد باستطاعتنا يصريُ هذا، نُدرك أن وبمجرد املخ. عن ناتجٍة
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باجنوني، جوسيبي أجرى املثال، سبيل عىل الفكرة. هذه املخ تصوير دراساُت تُؤيد
أثناء أشخاٍص ألدمغِة مسًحا بإيطاليا، إميليا وريجيو مودينا جامعة يف األعصاب عالُم
ثم األفكار مالحظة عىل ينطوي الذهنية، اليقظة ل تأمُّ مثل وهو، الزِّن، تأمل ممارسة
بواسطِة ينشأ بداخلنا يجري الذي امُلنفرد التلقائية األفكار حوار أن يُعتَقد رصفها.
ال حني نشاًطا أكثر ويكون االفرتايض»، الوضع «شبكة تُسمى املخِّ مناطِق من مجموعة
خفَض يستطيعون لني املتأمِّ أن باجنوني اكتشف خارجية. مهامَّ أيِّ عىل منكبِّني نكون
من أرسَع الهدوء من الحالة هذه إىل العودة عىل قادرون وأنهم الشبكة، هذه نشاط

انتباههم.3 تشتيِت بعد الخبرية غرِي الضابطة املجموعة
ذلك لكن بخطوة، الوحيش الِحمار عن متقدِّمني جَعَلنا العالم عن أفكاًرا امتالكنا إنَّ
بعد، تحدث لم أو بالفعل، حَدثَت أشياءَ بشأن املخاوُف تُنِهكنا أن املمكن فمن ُكلفة. له
بخطوٍة متقدِّمني تجعَلنا أن يُمكن الذِّهنية اليقظة أن ويبدو اإلطالق. عىل تحدُث ال قد أو
علينا. تُسيطر نرتكها أن مجَربين لسنا لكننا أفكار، لدينا تكون أن املمكن فمن أخرى؛

آخَر مكان أيِّ يف يكون أن إىل توَّاًقا ِذهني بدا البديع، املنظر من الرغم عىل البداية، يف
وصور بأفكار قبالتي ُملقيًا يسكن، أن رافًضا ويتململ، يتلوَّى ظل فقد الشاطئ. هذا غرِي
سيارات ومواعيد الفطور)، لتناول سأذهب أين أُخطط كنُت (إذ بَيْض رسيع. تتابٍُع يف
ذلك عَرص بباحٍث ألتقي (فسوف مقابلة وأسئلة بها)، ألحَق أن بد ال طائرة (فلديَّ األجرة
أِضلَّ حتى وراءها، باالنسياق وتُْغريني تُناديني، تلك من وصورة فكرة كل كانت اليوم).

ِشعابها. يف
تاجٌر ذهني كأنَّ رسيًعا، أخرى تتبُعها كانت األفكار، من سلسلًة أنبذ كنُت مرة كل يف
اشرتيتها حمراء ُسرتة إذن!» هذه فلتُجرِّبي هذه؟ تُعجبِك «ألم يشء: لبيع ُمتلهٌف سوٍق يف

العودة. عند لصغاري سأشرتيها هدايا أي الشاطئ. هذا عىل ِرست حني مرة آخر
أمامي، القائم املشهد تفاصيل عىل ركَّزُت الذهنية، الزوبعة هذه إلقصاء محاولٍة يف
األمواج كانت بالنشاط. حافًال الشاطئ بدا وهلة، ألول األمام. إىل بإرصار عينَيَّ ثبتُّ وقد
عىل دوائَر يف تُحلق املدوران طيور وراحت لطيف. رعٍد مثَل تُدوِّي وهي وتتدفق، ق تتدفَّ
كالبهم، يُنزهون وآَخرون يركضون أشخاٌص رؤيتي مجال عرب الشاطئ. حافة امتداد
طوال األنظار. عن بعيًدا تسبَح أو تطريَ أن قبل املاء يف البجع من مجموعٌة مكثَت بينما
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السماء، خلفية يف أسوَد بَلوٍن ُظلِّل وقد ويجيء، يذهب أمواٍج راكُب ظل تقريبًا، دقيقة ٢٠
أيًضا. هو يختفَي أن قبل

غريب نحٍو عىل ُمنفصلة أنني أشعر بدأُت الوقت، امتداد مع ولكن مدًة، انغمسُت
إنهم أفكاري؛ مثُل األمواج وراكبي والراكضني الطيور أن تخيَّلُت الشاطئ. هذا نشاط عن
يَبْدون بَدءوا جميًعا. يمضون النهاية، يف لكن مختلفة، زمنيًة وأوقاتًا أشكاًال يتَّخذون
نفيس وجدُت ويذهبون، يأتون مشاهدتهم من وبدًال واقعية، أقل ما، بطريقٍة أهميًة أقلَّ
الداكنة الزُّرقة من الثابت وخطِّه الساحر، هدوئه إىل انجذبُت األفق. نحَو بعيًدا أركِّز

الساكنة.
. وجنتَيَّ عىل ساخنًة الصباح وبشمس أطرايف يف بألٍم شعرُت الساعة، نهاية مع
يكتنُفني بالهدوء فعًال شعرُت األوىل، املحاولة هذه بعد الشاطئ أنحاء يف نظرُت حني
بالتفاصيل انشغاًال وأقلُّ األكرب، املشهد من جزءٌ كأنني ربما غريب؛ نحٍو عىل وبالتواصل
ذلك؟) له يروق ال (وَمن السلبية األفكار من التحرُّر فكرُة يل تَروق ليومي. الشخصية
مختِلف منظوٍر الكتساِب الة فعَّ آليًة األمر يصريُ قد الوقت، بمرور أنَّه أرى أن وبُوسعي
أن نستطيع وال ُرهبانًا، ليسوا منا العظمى فالغالبية ا؟ حقٍّ يُفلح هذا هل لكن الحياة. عن
فتِك من ا حقٍّ تَحميَنا أن قصرية جلسات لبضع يُمكن هل الوقت. طوال التأمَل نُمارس
البدنية؟ صحتنا عىل بَدوره ذلك يؤثِّر أن يُمكن وهل تأثريه؟ تعكَس أن حتى أو التوتر،

سنوات، عِرش قبل يُعذِّبنا. أن للمايضواملستقبل يُمكن كيف عن شيئًا ووكر جاريث يعرف
أون «بوبي تعبريه، حدِّ عىل أو إنجلرتا، شمال يف شيفيلد، يف رشطة ضابط يعمل كان
بوظيفته ُمستمتًعا عاًما والعرشين الستِة ذو الشابُّ كان دورية). (ضابط بيت» ذا
يوركشاير وديان يف ويسريَ التِّالل إىل يخرج أن له يحلو كان فراغه أوقات ويف النشطة،

الجميلة.
عينه يف مشوَّشًة الرؤية ليجَد جاريث استيقظ ،٢٠٠٦ عام أيام أحد صباح يف ثم
ُمضاداٍت طبيبُه له وصف َخْطب. أيَّ يجَد أن البرصيات اختصايصُّ يستطع لم اليُرسى.
بالرَّنني التصوير لفحص خَضع النهاية يف فارًقا. تُحِدث لم لكنها امللتحمة، اللتهاب حيويًة
لجاريث املناعي الجهاز كان كالصاعقة؛ خربًا األعصاب طبيُب عليه وألقى املغناطييس،
إس). (إم امُلتعدد التصلُّب من يُعاني كان أنه األرجح التفسريُ كان البرصي. عصبه يُهاجم
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تدريجيٍّا، العصبي الجهاَز شاذٌّ التهاٌب فيها يُدمر ُمزمنٌة حالٌة هو املتعدِّد التصلُّب
عىل السيطرَة املريَض يُفِقد أن مثل األعراض، من واسعة مجموعًة يُسبب أن املمكن ومن
العمل عن واملثانة واألمعاءُ والعيناِن األطراُف تتوقف أن املمكن من فشيئًا. شيئًا جسده
إدراكية مشكالٍت عىل عالوًة واإلجهاد، األلم من املرىض يُعاني كذلك اآلخر. ِتلو واحًدا
خامد»، «انتكايس شكٍل صورِة يف عموًما امُلتعدد التصلب يبدأ االكتئاب. وخاصًة ونفسيَّة،
أي املطاف؛ نهاية يف «تزايُدية» تصري الحالة أن إال فجأًة. تختفي ثم الهجماُت فيه تأتي

منه. شفاءَ وال الة، فعَّ قليلة عالجاٌت وتوجد بثَبات. ويتفاقم يتفاقم يظلُّ الرضر إن
بعض يف ألنه االلتهاب؛ من تلك مثَل نَوبتنَي امُلتعدد التصلب تشخيُص يستلزم
طبيب لكنَّ أخرى. مشكالٍت من يُعانون ال ثم فقط، واحدة بنوبٍة أشخاٌص يُصاب األحيان
حتمية إعاقًة يُواجه فسوف آَخر يشء أيُّ حدث إذا أنه من حذَّره لجاريث امُلعاِلج األعصاب
بدأ ،٢٠٠٩ عام يف ثم، عادية. حياٍة عيَش يُواصل أن جاريث حاَول سنوات لثالث ُمتفاقمة.
ُمتعدد. تصلُّب بأنها رسميٍّا حالتُه صت ُشخِّ ،٢٠١٠ عام ويف مثانته. عىل السيطرَة يفقد
بدأ وجيزة مدٍة بعَد مروِّعة.» لدرجٍة «ُمرِهق بأنه التشخيَص تال الذي الوقَت يصف
يُحبه. الذي العمل من مَرضية إجازًة يأخذ أن إىل واضطرَّ امليش، يف صعوبة يجد جاريث

أبًا. صار العام، ذلك من يونيو ويف
أسبوع، ملدة ُعطلة يف وابنه زوجته اصطحَب ،٢٠١٠ عام من أغسطس يف أنه يتذكر
واالحتفال لالبتعاد لألرسة فرصًة كانت بة. الخالَّ توسايد قرية يف كوخ يف أقاموا حيث
يتناولون وراحوا قريبة، محميٍَّة يف نُزهة يف ذهبوا مشِمس، يوم ذات الجديد. باملولود
بضعة املياه، يف ينزال أن جاريث زوجة اقرتَحت ماء. جدوِل بجانِب دكة عىل الشطائر
س يتحسَّ جاريث بدأ إن ما اليشء. بعَض صخريٌّ لكنه ضْحل مساٍر يف فحسُب أقدام

يسقط. قد كأنه قدَميه، يف باختالٍل شعر حتى الصخور، بني طريقه
سنوات؟ بضع بعد حالُه سيكون فكيف اآلن، يُعاني كان إذا خاطر. له خطَر فجأًة
نزهاٍت يف ابنَه يُشارك ال قد أنه فكرة فداهَمته شهَرين عمره كان الذي العزيز ابنه إىل نظر
أو القدم، كرة أو البحرية، سطح عىل األحجار قذف لعبَة أبًدا معه يلعَب لن أبًدا. كهذه
سيكون ذلك، من بدًال أطفالهم. مع الطبيعيون اآلباءُ يفعل مما تُحىص ال أخرى أشياء
املمكِن من كان ما وحدها اللحظُة هذه أفسَدت وعاجًزا. قعيًدا ُمتحرك، كريسٍّ عىل جالًسا
منها يملك لم التي والخياالت املخاوف من سيًال وأطلَقت مثاليٍّا، عائليٍّا احتفاًال يصريَ أن

ِفكاًكا.
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كانت أفعل. ماذا أعرف لم املستقبل. عن حلمته ُحلٍم كلُّ مني ُسلب «فجأًة ويقول:
يل.»4 بالنسبة املأساوية غاية يف فرتة

اليأس، عن البعد كلَّ بعيًدا صار جاريث أنَّ يبدو سنوات خمس مرور بعد لكن
تغيري يف الواعي ل للتأمُّ الفضل ينسب وهو قط. ذلك من أسعَد يكن لم إنه يقول إنه بل
٦٠٠٠٠ من وأكثر اإللكرتوني بموقعه تأثريًا، ُمنارصيه أقوى أحَد اآلن أصبح وقد حياته،

امُلذهل. التحوِل هذا عن املزيد ملعرفة ملقابلته رتَّبُت وقد تويرت. عىل ُمتابٍع
تَْعدين بلدَة السابق يف وكانت يُقيم، حيث بارنزيل بلدة قطار محطة من ليُِقلَّني جاء
يف بي خرج وقد الباردة، يناير أيام أحد يف الغداء ساعة كانت يوركشاير. قلب يف تقُع
الريفية. سيلكستون قرية إىل طريقه يف الثلوُج، كَستْها حقوًال عابًرا البلدة من الحال

بارنزيل. يف الطعام لتناُول الئقٌة أماكُن توجد ال بأنه ُمتعلًال واعتذر
عيننَي ذو وُمتواضع، سجيتِه وعىل ودوٌد وهو عاًما، ٣٦ اآلن العمر من جاريث يبلغ
يبدو كان الشمال. أهل طريقة عىل ممدودًة الساكنة الحروَف وينطق ثابتتني، رماديتنَي
فهو — يُثرثر ظل جينز. ورسوال حمراء كنزة يف الُهزال، درجة إىل ليس ولكن نحيًفا،
املكاَن بَلغنا أن إىل — اليوم طوال الذهنية اليقظة فوائِد عن التحدَث باستطاعته إن يقول
عبور عىل ليُساعده ُعكاًزا استخدم ثم للُمعاقني، مكاٍن عن بحث الغداء. فيه سنتناوُل الذي

امَلْقهى. إىل السيارات موقف من القصرية املسافة
قصرية فرتة بعد إنه قال الذهنية. اليقظة اكتشف كيف جاريث سألت جلسنا، عندما
التوتُّر مع للتعامل كسبيٍل األشخاص أحُد بها نصَحه الجدول، إىل امُلفِجعة النُّزهة تلك من
ل. التأمُّ كيفية عن فكرٌة لديَّ يكن «لم يل: قال امُلتعدد. بالتصلُّب تشخيصه عن الناجم
لذا الهيبي.» جماعات يخصُّ يشء أنها أعتقد كنت لكنني قبُل من الكلمة سمعت قد كنُت
أمريكي كاتٍب تأليِف من الذهنية اليقظة عن مبيًعا األكثر الكتب من إرشاديٍّا كتابًا اختار

ذا.» أنت ها تذهب، «أينما بعنوان كبات-زين جون يُدعى
يُغِمض فكان اليشء. بعض مرتَجلٍة بطريقٍة مرة، كل يف دقائق خمَس ل بالتأمُّ بدأ
البداية إىل يعود كان عرشة، إىل يصل أن قبل فكرٌة أتته لو وزفريه. شهيقه ويعدُّ عينَيه

تغيريًا. الَحَظ قليلة، شهوٍر بعَد لكن البداية. يف الكثري يحدث لم جديد. من ويبدأ

والكيمياء النفيس الطبِّ بني الفاصِل األخدود فوق قَفَزت قد بالكبرين إليزابيث كانت إذا
أوسَع. كان كبات-زين رأبَه الذي دْع الصَّ فإن الطَريف، للَقسيم دراستها يف البيولوجية

193



شفاء

ل التأمُّ بأن اقتناٍع عىل كان ماساتشوستس، من يوجا ومعلَِّم جزيئيَّة أحياء عاِلَم بصفته
ال الذين الناس يُساعد أن يُمكن البوذية عقيدته من جزءًا باعتباره يُمارسه كان الذي
الذين أو يحترضون كانوا الذين أولئك مثًال بال، ذا شيئًا لهم يفعلوا أن األطباءُ يستطيع
بينما يوم، ذات ثم دينيٍّا. نشاًطا أبًدا يصفوا لن األطباء أن يعلم كان لكنه األلم. رهم دمَّ
الجوانب من إياها مجرًِّدا الذهنية، اليقظة اخرتاَع سيُعيد رؤيا. راوَدته خلوة، يف ل يتأمَّ كان

الطب. مهنة ُمماريس لدى ُمستساغًة ليجعَلها والروحية، الدينية
اليقظة تأمِل من عناَرص َن تضمَّ أسابيع ثمانية مدتُه بَرناَمًجا وضع ،١٩٧٩ عام يف
عىل القائم التوتر من الحدَّ أسماه الهاثا. ويوجا اسرتخاء تقنيات إىل باإلضافة الذهنية
قال أمريست. يف ماساتشوستس جامعة يف عيادًة وأنشأ آر)، إس بي (إم الذهنية اليقظة
إليها انضَممُت التي البوذية املجموعة إيه»، إل «إنسايت يُدير الذي جودمان، ترودي يل
املستشفى يف لألطباء «قال آنذاك: كبات-زين مع يعمل وكان مونيكا، سانتا شاطئ عىل
يفعلوا أن عساهم ما يَْدروا لم إذ فأرسلوهم؛ فيهم. األمَل فقدتُم الذين َمْرضاكم أعطوني

هادئة.»5 ميتًة البعُض ومات البعض. آالُم ت خفَّ وقد ذلك. غريَ بهم
يقول باملخاطر. محفوفة إسرتاتيجيًة ل التأمُّ عىل العلمانية الصبغة إضفاءُ كان
قد نكن لم بيشء.» ذلك يُفيد ولن التعاليم، تُخفف «إنك الناس: بعض «قال جودمان:
جميًعا.» نَدُرسها كنا التي البوذية من الذهنية اليقظة اقتطَع أحد عن قبُل من سمعنا

ثقافية. ظاهرٍة إىل محدودة دينية وسيلٍة من التأمل ل حوَّ لكنه
الثمانية بَرناَمج شخٍص ٢٠٠٠٠ من أكثَر أتمَّ عيادتَه، كبات-زين س أسَّ أن منذ
ال عدٍد يف الذهنية» اليقظة عىل القائم التوتر من «الحدُّ ظهر وَضعه. الذي أسابيع
وينفري. أوبرا برنامج منها تلفزيونية برامَج ويف واملجالت، الجرائد مقاالت من يُحىص
بالغني عَرشِة كل من واحٍد نحُو حاليٍّا التأمل يُمارس إنه الوطنية، الصحة ملعاهد َوفًقا
تطبيقات من ومئاٌت «مايندفول»، تُسمى ُمتخصصة، شهرية مجلٌة وتوجد أمريكيني.6
١٩٠٠٠ من يقرب ا عمَّ أمازون عىل الذهنية» «اليقظة عن البحث يُسِفر الذهنية. اليقظة
وتمارين بل التوتر، من للحد عَملية ُخطٍط إىل روحية رحالٍت من َرْقمي، وقرٍص كتاٍب
سيليكون من مكان كل يف عنها واملحارضات الذهنية اليقظة جلسات تُقام حني يف لألطفال،

هيل.7 كابيتول إىل فايل
فتَح قد الدينية أصولها عن الذهنية باليقظة النَّأَي أن إىل كبري حدٍّ إىل هذا يرجع
الرشعية. من املزيَد التقنية أكسَب مما ِعلمية؛ دراسًة املحتملة فوائدها لدراسة الباب
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الذهنية. اليقظة عىل قائمة لعالجاٍت العشوائية املضبوطة التجاِرب من مئاٌت اآلن توجد
القائَم التوتر من الحدَّ أنَّ الشمولية والتحليالت املنهجية املراجعاُت تستخلص وباستمراٍر
نوعية ويُحسن التوتر يُقلل وأنه والقلق، امُلزمن األلم يُخفف أن يُمكن الذهنية اليقظة عىل

اء.8 األصحَّ امُلتطوعني إىل الرسطان من الناجني من الناس جميع حياة
امُلعلمني بعُض ويشكو الشعبية. يف الهائلة الزيادة هذه إزاء قلٌق البعَض يُساور
ملاهيَّتها الدقيقة التفاصيل وأن ِتجارية، ِسلعًة صارت الذهنية اليقظة أن من البوذيِّني
عىل الذهنية اليقظة فصول إعطاء تزايُد من النفس علماء وحذَّر ضاعت.9 قد الحقيقيِة
األخبار عناوين تَذْكر بينما ُخرباء، بوصِفهم نفسهم يُقدمون لني مؤهَّ غرِي ُمعلمني يِد
هذه إحدى فخالل ل؛ للتأمُّ خلواٍت حضورهم أثناءَ ضعفاء ُمشاركني عىل مأساويًة عواقَب
طعام دون من طويلة أوقاتًا التأمُل املشاركني عىل كان مثًال، أريزونا، صحراء يف الدورات
شخًصا ١٨ ودخل أشخاص، ثالثُة مات وقد للتعرُّق»، «كوخ يف طقس حضور قبل ماء أو

الُكلوي.10 الفشل إىل الحراري اإلنهاك من تراوَحت بإصاباٍت املستشفى
مكسيكو نيو جامعة يف االجتماع عاملُة باركر، كريستني ترى أخرى، ناحيٍة من
اليقظة تأمَل تصُف إذ بالذنب؛ الشعور يف هائل انغماٍس بمثابِة الحركَة بألباكركي،
الضوء وتُسلط لحظة.»11 كل يف نفعله ذاتي عالٍج عىل طبية لِصبغٍة «إضفاءٌ بأنه الذهنية
عليه؛ ُمتوقفة حياته «كأنَّ ل يتأمَّ أن املرء عىل إن قوله مثل كبات-زين، نصائح بعض عىل
َطوال الذهنية يقظتنا عىل تعتمد ِصحتنا أن فكرة أن من وتُحذر كبري.» حدٍّ إىل كذلك ألنها
وتجعلنا الصحية، غري أفكارنا إلصالح عالٍج إىل بحاجٍة مرىض إىل جميًعا تُحولنا الوقت

السعادة. من الحالة هذه نُحقق لم إذا فاشلون بأننا نشعر
يقظٍة يف يكون أن أحٌد يستطيع «ال ويقول: األخرية. النقطة تلك من جاريث يَسخر
فقط دقائق خمَس التأمل من أشُهر بضعة بعَد إنه يقول لكنه الوقت.»12 طواَل ذهنية
صربًا، أكثَر صار أنه ذلك عىل وترتَّب أسهل. صار قد الراهنة اللحظة يف البقاء وجد يوميٍّا
استباق يف أُبالغ لم «إذا يقول: لم. السُّ صعود مثل البدنية التحديات من إحباًطا وأقلَّ
ل التأمُّ بدأ ذلك، بعد كثريًا.» أيَرس األمور تصري فحسب، الراهنة اللحظة وِعشُت األحداث

«هائلة». كانت الفوائد أن يزعم وهو أطول، أوقاتًا
املستقبل. أو املايض من تأتي امُلتعدد بالتصلُّب اإلصابة يف امُلعاناة معظم أن ح ويوضِّ
عمله — يعشُقها كان التي األشياء كل عن راَوَدته أفكاٌر عذَّبته حالته، تشخيِص فبعَد
أبناءه يرى لن أنه من الخوف مثل املستقبل، وعن أبًدا، ثانيًة عليها يُقِدم ولن — والتَّجوال
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ُمعاناِة إىل سيضطرُّ أنه أو اآلن)، ابنان (لديه بَرصه امُلتعدد التصلُب سلبه إْن يَكربون وهم
يُحتَمل. ال ألم

من يوم أيِّ يف تُحىص ال مرَّاٍت األفكار تلك من نفيس أنتشل أن عيلَّ «يتعني ويقول:
رجٌل «إنني أسهل. هذا يجعل الذهنية اليقظة عىل امُلنتظَم تدرُّبَه أن يعتقد وهو األيام.»
يف القصُة تلك تبدأ سنوات؟ عرش بعد حايل سيكون فكيف والثالثني، السادسة أتعدَّ لم
الحاليَّة اللحظة يف البقاء من تمكَّن إذا إنه ويقول باملواصلة.» لها أسمح ال لكنني ذهني
بل طيبة، الحياة وتصري حالته، من امُلعاناة معظم تزول حوله، من يجري فيما والرتكيز

رائعة.
ل ويتأمَّ ُمبكًرا املنبِّه يضبط فهو يوميٍّا. ساعة نصف َل التأمُّ جاريث يُمارس حاليٍّا
إىل ُمنتبًها ويبقى السماعات، يضع أو أنفاسه، عىل يُركز أن فإما الِفراش، يف جالًسا
وقاطَعني ابني جاء «إذا حياته. يف الذهنية اليقظة يدمج أن كذلك يُحاول لكنه املوسيقى.
لنفسه السماح من بدًال انتباهه كلَّ ابنه يُوِيلَ أن يعني هذا ل.» التأمُّ موضوَع هو يصري

اللعب. أثناء بالتشتُّت
التي بالحياة االستمتاع عىل له الذهنية اليقظة مساعدة بجانب أن جاريث يعتقد
عىل أيًضا ساَعَدته فقد أبنائه، مع يقضيه الذي الوقُت ذلك يف بما وتقديرها، يعيشها
أشياءَ الحظَت إذا إال أحٍد مع تتعاطَف أن يُمكنك «ال وتعاطًفا: تسامًحا أكثَر يُصبح أن

األشياء.» مالحظُة هو الذهنية اليقظة وجوهر — زوجتك وجه عىل الُعبوس مثل —
الثالث؛ العصب التهاِب من جاريث يُعاني األلم. مع التأقلم عىل ساَعَدته أنها كما
وجهه. جانب يف تنتابُه — قوله حدِّ عىل ثلج مخرز مثل — الحادِّ الواخز األلم من نوبات
سهَمني؛ يمتلك األلم أن عن بوذية قصًة يل حكى حالته. تقدُّم مع تتفاقَم أن ع املتوقَّ ومن
الحروق بمرىض االستعارة ذكَّرتني وقد األلم. بذلك نربطها التي والقصة الجسدي، األلم
يُلِهَي أن من بدًال لكن والخوف. بالقلق أمُلهم يتعاظُم الذين ذلك قبل بهم التَقينا الذين
إىل يَهدفون الثلوج، عالم مثل بأداٍة األلم عن أنفَسهم الذهنية اليقظة تأمِل ُممارسو

مبارشًة. بمواجهته النفيس املضمون من التخلِص
شاي لفنجاِن وتدعوه باأللم، ب تُرحِّ للدخول. األلَم تدعو «إنك ُموضًحا: جاريث يقول
أقلُّ أُعانيها التي األلم نوبات فآثاُر ا. حقٍّ نفًعا يُجدي لكنه جنونًا، هذا قويل يبدو وتُعانقه.

ا.» جدٍّ بكثري
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التصلب َمْرىض لدى كربى مشكلًة يكون ما عادًة فهو اإلجهاد؟ عن ماذا سألتُه
التأمَل. بدأ منذ به يشعُر يَُعد لم لكن باإلنهاك يشعر أن اعتاد إنه جاريث قال د. املتعدِّ
مع والتعايِش األبوَّة بني التوفيق جانب فإىل املقاييس؛ بكل حافلة حياًة اآلن يعيش وهو
الشكاوى يف للتحقيق مكتبية وظيفٍة يف حاليٍّا يعمل فهو كامل، بدواٍم للعمل عاد حالته،
مايندفولنيس»،13 «إيفريداي اإللكرتوني، موقعه يُدير زال وما الرشطة. ضد املقدَّمة
بوذا: من مقتبَسٌة تغريدها يُعاد التي اقتباساته (أكثر تويرت. عىل به املرتبط والحساب

اختيارية.») امُلعاناة لكن األلم، من مفرَّ «ال
الصحيح. هو العكس لكن الوقت، يستهلك التأمَل أن الناس «يظنُّ جاريث: ويقول
الفائدة. عديمة أفكاٍر سلسلِة متابعِة يف نُمضيه ال الذي الوقت كلِّ بسبِب الوقت، ر يُوفِّ فهو

اآلن.» أعيشها التي الحياة عيش عىل قادًرا سأصبح كنت ما التأمُل ولوال
جاريث. مع تحدَّثُت حتى التأمل من الهدَف ا حقٍّ «فهمت» قد كنُت أنني أعتقد ال
من املزيد إجراءُ ويلزم املنتِظمة، املمارسة من ساعاٍت يتطلب إذ رسيًعا؛ حالٍّ ليس فهو
وديان يف الشطائر أمَضُغ بينما اآلن لكن وكيف. بالضبط منه يستفيد َمن لتحديد التجاِرب
يُعانيه ما يصُف وهو الرشطة وضابط األِب لهذا وأُصغي بالثلوج، املغطَّاة يوركشاير
االعتقاِد سوى أملك ال مواجهتُه، عيلَّ يشء أيُّ بجانبه يصغر وخوٍف وتوتُّر ألٍم من يوميٍّا
من بد فال وبهجة، بل بشجاعة، هواجسه مواجهَة له تُتيح الذهنية اليقظة دامت ما بأنه

ا. جدٍّ قوية أداٌة أنها

حجرة أنحاء يف ُمحَرجًة جسدي أهزُّ وأنا أتمىشَّ وكنت فرباير، شهر يف صحًوا صباًحا كان
املتِحدة، باململكة إكسِرت جامعة يف امِلزاج اضطرابات مركَز هو هذا كان باألغراب. مليئة
يأٍس من تحميَهم أن الذهنية اليقظُة تستطيَع أن يَْرجون كانوا هنا معي الذين وأولئك
للتوتر. امُلثرية األفكار عىل الطريِق بقطِع حاد، اكتئاب جرَّاء من حياتهم ويُهدد ينتابهم

وقد تي). يس بي (إم الذهنية» اليقظة عىل القائم املعريف «العالج الدورة ى تُسمَّ
من «الحد عىل كبري حدٍّ إىل يعتمُد وهو أكسفورد، جامعة من وزمالؤه ويليامز مارك وَضعه
التقليدي الطب نظر وجهة من االكتئاب. عىل الرتكيز مع الذهنية» اليقظة عىل القائم التوتُّر
ى املسمَّ العصبي الناقل يف نقص املخ؛ يف الكيميائي التوازن اختالل من ينتج االكتئاب أن
وحدها العقاقري لكن السريوتونني. مستوياِت االكتئاب ات مضادَّ أغلُب ترفع السريوتونني.
األول، الفصل يف رأينا وكما االكتئاب، من التخلُّص عىل فقط املرىض ثلِث نحَو تُساعد
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العقاقري، أغلِب مثَل أنها، كما البالسيبو. تأثرِي إىل الواقع يف يرجع فوائدها من كثريًا فإن
انتحارية). أفكاٍر إىل جنيس وعجٍز األمعاء يف مشكالٍت (من جانبية آثاٌر تُصاحبها

تي) بي (يس السلوكي املعريفُّ العالج شيوًعا. يزداد النفسية العالجات بديُل يزال ال
بغرض ومشكالتهم، حياتهم عن املرىض مع امُلعالُج يتحدث حيث دراسًة، أكثُرها هو
املعريف العالج لكنَّ وتغيريها. امُلجِدية غرِي السلبية التفكري أنماط تحديد يف مساعدتهم
املعريف العالج عنارص وبعض الذهنية اليقظة بني يدمج (الذي الذهنية اليقظة عىل القائم
قوي عالٌج هو السلوكي املعريف العالج أن حني ويف بالركب. اللَّحاق يف أرسُع السلوكي)
أداًة ليكون الذهنية اليقظة عىل القائم املعريف العالج م ُصمِّ فقد بالفعل؛ َمْرىض هم ملن
يُرام. ما عىل يَظلوا أن عىل لتُساعدهم اليومية؛ الحياة يف استخدامها الناس يستطيع
كايكني ويليم ويُديرها الدورة، وا أتمُّ الذين لألشخاص طة منشِّ جلسة هي اليوم وجلسة

إيفانز. وأليسون
متكرِّرة نوباٍت من جميًعا عانَوا وقد ُمتفاوتة، وخلفيَّات بأعماٍر شخًصا ٣٠ هنا يوجد
بنَي فصلت وقد املختلفة، التدريبات بعض يف إيفانز أخذتنا املايض. يف الحادِّ االكتئاب من
إىل ننتبَه أن منا طلبت نا، تنفسُّ عىل الرتكيز بعد رنَّان. َمعِدني إناءٍ عىل بالدقِّ منها كلٍّ
السري وهو نشاًطا، األكثر الجزء جاء ثم بها. نشعر جسدية أحاسيَس أيِّ وإىل أجسادنا
يُساعدك جسمك حركات إىل االنتباَه أن هي الفكرة الجسد. هزهزة مع القاعة أرجاء يف

املستقبل. أو املايض بشأن شواغَل يف االستغراق من بدًال الحارض، عىل الرتكيز عىل
مقدمة من الجادَّة، املحفورة ومالمحه الفارع بطولِه كايكني،14 يقول للتوضيح
هذه مع التأقلَم استطعتم وإذا الحاليَّة. اللحظة يف األمان إىل تسَعون «إنكم الندوة: حجرة
حياتهم يف املبدأ هذا تبنِّي عىل امُلتدربون ع يُشجَّ التالية.» اللحظة تُشكل فسوف اللحظة،
— فَحْسب التنفِس أو والسماء، األشجار إىل واالنتباِه تمشيٍة يف الذَّهاب مثل — اليومية
عالماٍت استخداُم األخرى الِحيَل من بقهرهم. تُهدد التي السلبية التفكري أنماط من للهروب

حولهم. ما ومالحظُة باالنتباه، للتذكري — الثالجة فتح حمراء، مرور إشارة — يومية
يف ُمذِهلًة. الذهنية اليقظة عىل القائم املعريفِّ العالج تجاِرب نتائُج تزال ال اآلن حتى
عىل القائم املعريفَّ العالج أن وزمالؤه ويليامز وجد و٢٠٠٤، ٢٠٠٠ عاَمي ت نُِرشَ دراساٍت
ُمتكرر شديد اكتئاٌب ينتابهم الذين املرىض يف االنتكاس معدَّل من يحدُّ الذهنية اليقظة
املتحدة اململكة يف الرعاية وجودة للصحة الوطني املعهَد هذا جعل النصف.15 بمقدار
الذين املرىض بأن أفاد حيث أخرى، دراسًة كايكني أجرى ،٢٠٠٨ يف ثم بالعالج. يُويص
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وتمتَّعوا أقل، أعراٌض لديهم كانت الذهنية اليقظة عىل القائم املعريف العالج عىل حَصلوا
عقاقري.16 عىل حَصلوا الذين أولئك من أقلَّ انتكاسهم معدُل وكان أفضل، بحياٍة

وهي فيكي، تقول إذ الذهنية. اليقظِة بمزايا ُمقتنعني إكسِرت يف هنا املرىض يبدو
عاًما: ٢٠ االكتئاب من تُعاني ظلَّت ُعمرها، من واألربعني الثالثة يف وعَملية قصرية امرأٌة
أُتابع ثم استطاعتي، فوَر تعاطيها عن أتوقَّف دائًما كنت االكتئاب. مضادَّات أكرُه «كنت
وأتردَّى مشاعري، فيُثري صغري يشءٌ يحدث كان لكن الوقت. ذلك أنىس أن وأحاوُل حياتي
املرة من أسوأ كان يحدث، ذلك كان مرة كل يف إنه وتقول أخرى.» مرًة عميقة ُهوَّة يف
يف ترغب تكن لم االكتئاب، ينتابها كان حني أبنائها. عن تُخفيَه أن وأصعب السابقة،

ُمتتالية. ألياٍم الفراش مغادرة
التحذير إشارات مالحظة يف ساَعَدتها إنها وتقول عاَمني، منذ الدورَة فيكي ت أتمَّ
— الوقت طوال بالقلق وتشعر جيًدا، تنام وال باستمرار، مشغولًة تكون أن مثل أموًرا —
ملاذا أفهم أُكن «لم ذلك: قبل إنها وتقول، االنتكاس. َشفا عىل تكون قد أنها عىل تدلُّ التي
أماٍن سلَِّم بمثابِة إنه به. أشعر بما بكثري وعيًا أكثَر ِرصت اآلن هوَّة. يف فجأًة سقطُت

أخرى.» مرًة الدَّْرك ذلك من إخراجي يُمكنه
ُمحرتفٌة، صخوٍر متسلِّقُة وهي عاًما، والثالثني الثالثة ذاُت سو الحارضين، بني وكان
عليها ر التنمُّ أدَّى حتى املحيطات، علوم يف كخبريٍة عملها يف واعد مستقبٌل لديها وكان
أهتاج كنُت فقد ُضِغط. ِزرٍّا كأنَّ «كان وتقول: حاد. اكتئاٍب بنوبِة إصابتها إىل العمل يف
الخروج أستطيع ال إنني حتى بالغثيان وأشعر أعرق كنت قلبي. نبضات وتتسارع بشدة
عرش قبل اكتئاب نوبِة لعالِج اكتئاٍب اُت مضادَّ لها ُوصفت أن بعد األمامي.» الباب من
الصعب «من أبًدا. أخرى مرًة العقاقريَ تتعاطى بأال عهًدا نفسها عىل سو قطعت سنوات،

األساسية.» املشكلة تحلُّ ال أنها كما فظيعة. جانبية آثاٌر ولها عنها، اإلقالُع ا حقٍّ
مع إن تقول وهي كايكني. إىل تُحال أن قبل سلوكي، معريف عالج دورة ت تلقَّ وقد
من لكن تُراوَده. أن من «املعتلَّة» األفكار يمنع أن املرء «يُحاول السلوكي املعريف العالج
اليقظة مع وتقول، الخطأ.» االتجاه يف كانت مشاعرك أن تظنَّ أن نفسك، تُبكِّت أن السهل
وشعوٌر للنفس. أكثُر تقبٌُّل هذا يف يشء. كل عن التحدُّث لعدم بارتياح «شعرُت الذهنية:
املستمرَّ االنبعاث أن احتمال مثُل الشواغل، بعُض لديها أنها بيَد خَطأَك.» ليس الخطأ بأن
مع تتعامل لكنها عاملة. بصفِتها اإلبداعية لقدرتها رضوريٍّا كان ربما رأسها يف لألفكار
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تمريَن أُمارس ما، يشءٍ ِفعِل عىل أقدر ال «حني أخرى. تجِربة مجرد كأنها الذهنية اليقظة
ُمذِهل.» ذلك يُحِدثه الذي الفرق إن ًدا. مجدَّ وأحاول دقائق ثالث س التنفُّ

تَْكسوه وجٍه ذاُت عمرها، من والخمسني السابعة يف امرأٌة وهي آنا، قابلُت ثم
اكتئاٍب من تُعاني ظلَّت وقد ِحصان، ذيِل هيئِة عىل معقوٍص أبيَض وشعٍر التجاعيد
انتحارية، ميوٍل من تُعاني حاالتها أسوأ يف وكانت حياتها. من األكرب الجزء طيلَة ُمتكرر
مضاداِت تكرُه األخرى هي كانت دونها. من حاًال أفضَل سيكونون أبناءها أن معتِقدًة
السلبية املشاعر من تتخلَّص تكن لم طاقتي. تسلبُني «كانت عنها: تقول إذ االكتئاب.
ولديها يوميٍّا، التأمل تُمارس حاليٍّا وهي املشاعر.» كل من تتخلَّص كانت بل فحسب،
ال األفكار أن أدرَكت «لقد عقاقري. دون من بعافية تظلَّ أن عىل سيُساعدها بأنه يقنٌي

تُؤذيَك.» أن يمكن
الذهنية، اليقظة عىل القائِم املعريف العالج بسبب حياتها اختلَفت كيف سألتها حني

حيًَّة.» «ِرصت بسيطة: إجابتها كانت
الشمس، ة أشعَّ تغمُره الذي مكتبه يف وكايكني أنا جلسُت الِجلسة، انتهت أن بمجرد
الذهنية اليقظة عىل القائم املعريف العالج تطويُع باإلمكان يكون أن يأُمل أنه أخربني حيث
الرُّهاب أو امُلزِمن القلق مثل أخرى، ذهنية حاالٍت من يُعانون أشخاًصا أيًضا ليُساعد
تُساعدنا أن املحتمل من أنه يعتقد املطاف نهاية يف أنه إال األكل. اضطرابات أو االجتماعي

الحديث. املجتمع ُمتطلبات مع التعايش عىل كلَّنا الذهنية اليقظة
يُصابون األطفال صار فأكثر. أكثَر آيل بأسلوٍب الحياَة نعيش «ِرصنا يقول: فهو
التقنيات أن خاص، نحٍو عىل يعتقد، وهو فأصغر.» أصغَر أعماٍر يف ذهنية باضطراباٍت
ضارًَّة تكون أن يُمكن بوك والفيس الجوَّالة والهواتف اإللكرتوني الربيد مثل دائًما لة امُلشغَّ
مع التعامل إىل باستمراٍر ُمضطرون «إننا علينا. تأثريها يف نتحكُم كيف نتعلم لم إذا
بتفكُّر نستجيب أن بَوعي، ذلك نفعل أن ا جدٍّ الصعب من إنه يقول وهو واردة.» بياناٍت

تفكري. دون التفاعل من بدًال حولنا يحدث ملا
املعريف العالج فوائد عىل املوجودِة تلك من حتى أقوى أدلًة يجمع أن أوًال يأُمل لكنه
هو كان السطور، هذه كتابِة وقِت يف املتكرِّر. االكتئاب ملرىض الذهنية اليقظة عىل القائم
العالج كان عاَمني؛ طواَل مريض ٤٠٠ من أكثَر تابعت تجِربًة للتوِّ نَرشوا قد وزمالؤه
املضادَّة العقاقري كفاءة بنفس االنتكاس من َحِفظهم قد الذهنية اليقظة عىل القائم املعريف
ُوِجد سابقة، تجاِرَب من بيانات مع التجِربة نتائُج ُجِمَعت (حني بالضبط.17 لالكتئاب
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ُعرضة أقلَّ كانوا الذهنية اليقظة عىل القائم املعريف العالج دورة وا تلقَّ الذين املرىض أن
(.٪٢٤ بنسبة الدواء وا تلقَّ الذين من لالنتكاس

أكسفورد مركز مديَر اآلن وصار إكسِرت، إىل زيارتي بعد انتقل (الذي كايكني يقول
أن استطعنا إذا العالم. يف باالكتئاب امُلصابني األشخاص مالينُي «يوجد الذهنية): لليقظة

جلًال.» حدثًا ذلك فسيكون االكتئاب، ات ملضادَّ بديًال لهم ر نوفِّ
اضطراٍب يف « ِّ بالرسِّ «جاَهر حني ،٢٠٠٠ عام يف بدأ، منذ طويًال طريًقا قطع لقد
ل بالتأمُّ االهتمام بعد الذهنية اليقظة عىل القائم املعريف العالج يَدُرس سوف أنه ُمعلنًا
مجرد تقَيض أن احتماِل من البداية يف خَيش إنه اآلَخر هو ويليامز يقول طويًال. وقتًا ا رسٍّ
سوف أننا اعتقدنا األوىل التجِربة أجرينا «حني األكاديمية: ُسْمعته عىل ل التأمُّ دراسة
ني مهتمِّ كانوا العلماء لكن عَميل. يترضر أن من قلًقا ناحية من كنُت هائًال. تشكًكا نُالقي

فعًال.»
التي الحديثة االكتشافات من سلسلة إىل كبرية بدرجٍة اإليجابيُّ املوقف هذا يرجع
لذلك ُمذهلة. ملموسة آثاٌر لها ظاهرًة باعتباره ِجديٍّا معه التعامل عىل اآلن العلماء أجَربَت
يفعله لم ما فعَلت ربما التي باملرأة أللتقَي ماساتشوستس؛ بوالية بوسطن، إىل سافرُت

املخ. عىل تأثري من للتأمل ما إلثبات أحٌد

شهٍر بعَد لكن تُرَّهات. محُض تها بُرمَّ والجسد العقل بني العالقة مسألة أنَّ أعتقد «كنت
بها.» ُموَلعًة ِرصُت اليوجا صفوف من

الُقرُفصاءَ جالسًة هارفارد، بجامعة األعصاب علم اختصاصيُة الزار، سارة كانت
امُلراهقني بطاقِة تمتََّعت لكنها رماديٍّا، الهائش شعرها كان كرسيها. عىل القدَمني حافيَة
بعَض تُسِقط كانت إنها حتى شديدة برسعٍة وتتحدث كثريًا، تضحك كانت وحماِسهم.
إطاالٍت مجرِد من بكثري أكثُر أنه رأيت فقد حمايس. األمُر أثار «لقد تماًما. الكلمات

وتمارين.»18
يسرتعي ما به يُكن لم الذي بوسطن، يف يارد نيفي حيِّ يف الزار مكتب يف التَقينا
وتمثاٌل طويلة؛ خرضاء ِمْزهريٍة يف وردية زهوٌر تُزينه مكتبها، فوَق رفٌّ إال االنتباَه
بساٍق لألمام مائلة اليوجا، وضعيات إحدى يف جالسة ة الِفضَّ من وراقصٌة لبوذا؛ برونزي
تلك أؤدي كنُت فبينما الوضعية. تلك «أُحب عنها: تقول وهي َمثنيَّة. واألخرى ُمستقيمة
نفسها عىل لتضغط املكابَدة من بدًال ُمهمة.» وعٍي لحظُة جاءتني اليوجا يف الوضعية
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بوصات. ثالث نحو تقدَّمُت «لقد ضاحكًة: تقول اسرتَخت. كالعادة، الوضعية لتؤدَي
واإلجهاد!» بالتوتُّر إليها تصل التي من أكربَ أهداًفا تبلغ باالسرتخاء

التدرُّب أثناء ركبتُها أُصيبت ثم البكتريي. الوراثة علَم الزار درست الُعليا، دراستها يف
تُمارس بدأْت الوقت، بعض مؤقتًا الركض عىل قادرة غريَ كانت وملا ماراثون. يف للمشاركة
أن جاريث، مثل شعرت، عليها. تأثريها من اندهَشت وقد لياقتها، عىل لتُحافَظ اليوجا
فقد األشياء.» يف تفكريي طريقَة َت غريَّ «لقد وتقول: مختلفة. بطريقٍة يعمل صار ها مخَّ
النظر وجهات رؤية عىل أفضُل قدرٌة ولديها تعاطًفا، وأكثَر أهدأ، صارت أنها شَعَرت
وقد املجانني. السائقني من الكثري يوجد حيث بوسطن يف أعيش «إنني تقول: إذ املختلفة.
هم وربما أمرهم، من عَجلة يف يكونون فربَّما منهم. الغضب إىل بحاجٍة لست أنني أدركُت

ُمتوترون.» أيًضا
علم إىل البكترييا دراسة من الزار تحوََّلت لدماغها، يحدث كان بما ُفِتنَت وإذ
شاهَدت التي نفِسها التقنيِة املغناطييس؛ بالرنني التصوير استخدام عىل تدرَّبَت األعصاب.
مركز يف البلدة من اآلَخر الجانب عىل دانيال دماغ يف تكيٍُّس لتصويِر يستخدمونها األطباءَ
ممكنة؛ غريَ املخ مسح لجهاز الضيِّق الحيِّز يف اليوجا ممارسُة كانت وملا الطبي. بوسطن

بها. امُلتصلة ل التأمُّ مسألَة ذلك من بدًال بحثَت لذلك
تقول: إذ مجنون.» أو «شجاع بأنه الجسدي العقيل الطب عالم دخوَل قرارها تصُف
تسعينيَّات أواخِر يف آنذاك، ل التأمُّ إىل يُنَظر كان فقد باستغراب.» الجميُع يل نظر «لقد
للبحث ُمناسبًا موضوًعا وليس باملخدِّرات، مرتبط للِهيِبيز نشاٌط أنه عىل العرشين، القرن
مركًزا األمريكية الوطنية الصحة َمعاهُد أنشأْت تقريبًا، نفِسه الوقت يف لكن العلمي.
كابتشوك تيد البالسيبو باحُث فيه ُعنيِّ الذي نفسه (املركز والتكمييل البديل للطب وطنيٍّا
عىل سأحصل وأنني هذا، أفعل أن أستطيع بأنني الثقَة ذلك «أعطاني هارفارد). يف

تمويل.»19
املخ، نشاط عىل ُل التأمُّ يؤثِّر كيف يدرسون آَخرون باحثون بالفعل يوجد كان
ماديسون. ويسكونسن جامعة من ديفيدسون ريتشارد األعصاب علم اختصايصُّ أبرزهم
ماَرَس قد منهم كلٌّ كان إذ خربًة؛ ُرهبانه أكثِر من ثمانية ديفيدسون إىل الما الداالي أرسل
الرهبان ماَرس حني امُلتطوعني، بالطالب مقارنًة الساعات.20 من اآلالف عرشاِت ل التأمُّ
مما أعىل جاما، موجات يُسمى الرتدد عايل نشاٍط يف هائًال ارتفاًعا ديفيدسون رأى التأمَل
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فموجات حال؛ أيِّ عىل السليمة األدمغة (يف اإلطالق عىل األعصاب علم اختصاصيُّو ل سجَّ
الرصع). نوبات أثناء أيًضا تُالَحظ االرتفاع شديدُة جاما

أدمغتهم كانت ل، التأمُّ الرهبان ُمماَرسة عند أنه عىل جاما موجات يف االرتفاُع هذا دلَّ
العصبية الخاليا من كبرية أعداٍد نشاِط مع والتنسيق، التنظيم من ا جدٍّ عالية درجٍة عىل
ُمرتبطة منطقٌة وهي األمامية، الجبهية القرشة يف ا جدٍّ ُمرتفع نشاٌط لديهم كان كذلك مًعا.
هؤالء أن واضًحا كان فقد لالهتمام. ُمثريًة النتائج كانت اإليجابية. واملشاعر باألفكار
الطبيعي النطاق خارج الوعي من حاالٍت استحضاِر عىل قادرون امُلخَرضمني لني املتأمِّ

للتجربة.
فيها تبَعث لم لليوجا ُمماَرستها بأن ُمقتنعًة كانت ُمختلًفا. شيئًا فعَلت الزار أن إال
بها يعمل التي الطريقة يف دائًما تحوًُّال فيها تبَعُث وإنما فَحْسب، الوعي من عابرة حالًة
راحت املخ، نشاط عىل االطالع من بدًال لذلك «. تغريَّ قد مخي أن «أدركت تقول: ها. مخُّ
من عاديِّني رجاًال دَرَست لذلك رهبان؛ إىل التوصُل لها يتيرسَّ لم املادي. تركيبَه تفحص
متمرِّسني كانوا — معلومات تكنولوجيا واختصايصَّ وُمحاميًا وطاهيًا ُمعالًجا — بوسطن

يوميٍّا. ويُمارسونه التأمل يف
الكمبيوتر شاشة عىل األشعة صور من سلسلًة الزار عَرَضت اكتشَفته، ما تُريَني حتى
عينَيها لكنَّ امِلْهنية، مسريتها مدى عىل منها اآلالف عرشاِت رأت قد أنها بد ال بها. الخاصِّ
نستطيع أننا «يبهرني وتقول: البرشية. الجمجمة عىل تُطلُّ عندما عجبًا تتَّسعان تزاالن ال
أمٌر إنه الشمس، وضوح واضًحا بعضها يبدو للمخ. لة املفصَّ الصورة هذه عىل الحصوَل

ُمذهل.»
يُمكننا ال ما أيًضا يدهشني لكن الصور، هذه يف رؤيتَه نستطيع بما ُمنبهرة الزار إن
بما يُخربنا يشء أيُّ لة املفصَّ دة املعقَّ التكوينات هذه يف يوجد ال ولكن إنسان، فهذا رؤيته.
يَعاُفه. الذي الطعام أو يُحبها، التي املوسيقى أو األوىل، ذكرياته أو الشخص، هذا به يهتمُّ
هذه الحايل، الوقت يف لكن املخ. َفهم سبيل يف لنقطَعه للغاية طويل طريٌق أمامنا زال ما
يرتكها عالمة فأيُّ أرساره. عىل لدينا نافذٍة أفضُل هي واألسود األبيض باللوننَي الصور

التأمُل؟
قرشة أن ُوِجد الضابطة، باملجموعة املقارنة عند .٢٠٠٥ عام نتائَجها الزار نَرشت
عرشة نحَو ُسْمكها زاد قد األمامية، الجبهية القرشة ذلك يف بما لني، املتأمِّ لدى املخ
كان فقد مهمة.» داللًة يحمل لكنه ا. حقٍّ صغريٌ التغيري «إن الزار: تقول ميليمرتات.21
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التكويَن يُغري أن يمكن وإنما عابرة، حالٍة مجرَد ليس التأمل أن عىل يُربهن ألن كافيًا
للمخ. املادي

أنه إىل للتَّو لوا توصَّ قد العلماء كان فقد ا.» حقٍّ يشء كلَّ ذلك غريَّ «لقد الزار: تقول
طويلًة ًة مدَّ ساد الذي االعتقاد كان للبيئة. استجابًة البالغني مخُّ يتغريَّ أن املمكن من
تموَت أن املمكن فمن هابًطا. مساًرا أدمغتنا تتَّخذ البلوغ مرحلة إىل نصل حني أننا هو
مرىض أدمغِة ترشيُح كشف ،١٩٩٨ عام يف لكن تتولَّد. أن يُمكن ال لكنها العصبية، الخاليا

حياتهم.22 نهاية يف حتى جديدة خاليا تكويِن عن السن يف كباٍر رسطان
سيارة سائِق حتى الكمان عازف من شخٍص كلَّ أن تُبني الدراسات بدأت ذلك، بعد
عضالتنا نبني كما تماًما جديدة، وروابط بخاليا املخ من املعنيَّة املناطق يُعزِّز األجرة
كان مرة وألول أيًضا. هذا يفعل أن للتأمل يُمكن أنه الزار دراسة أثبتت البدنية. بالتمارين
دائًما. تغيريًا والفسيولوجية السيكولوجية الطبيعة التأمُل يُغري قد كيف تفسريُ املمكن من
ل. التأمُّ من مختلفة أنواٍع لعدِة ُمشابهة نتائَج عن ُمعِلنني آَخرون، باحثون تبعها وقد
لالعتقاد مفتوًحا املجاَل الدراساُت هذه ترَكت فقد مشكلة. ثَمة تزال ال كانت ذلك، ومع
لألشخاص يكون أن املحتمل من الزار. تعبري حدِّ عىل األطوار»، غريبو لني «املتأمِّ بأن
املثال) سبيل عىل أيًضا، نباتيُّون منهم (كثري خاصة حياٍة أساليُب َل التأمُّ يختارون الذين
هم األدمغة من معيَّنة أنواٌع لديهم الذين األشخاص يكون ربما أو أدمغتهم، عىل تُؤثر قد
من كان التغريات، يُحِدث ما هو التأمل أن إلثباِت األول. املقام يف التأمل عىل إقباًال األكثَر
ممارسته تأثري ومالحظُة قط، قبُل من التأمل يُمارسوا لم بأشخاٍص اإلتياُن الرضوريِّ

عليهم.
عند و٢٠١١. ٢٠١٠ عاَمي يف تا نُِرشَ دراستنَي يف الزار فعَلته ما ذلك كان ثَمَّ من
عىل القائم التوتر من الحدِّ دورَة وا تلقَّ الذين أولئك أن ُوِجد الضابطة، باملجموعِة املقارنة
املرتبطة املخِّ مناطِق يف الرمادية املادُة لديهم زادت قد أسابيع ثمانية ملدة الذهنية اليقظة
وقد أقل، بتوتٍر شعروا أنهم كما آمون. قرن ذلك يف بما املشاعر، وضبِط والذاكرة بالتعلُّم

املخية.23 اللوزة يف الرمادية املادة كثافة يف انخفاٌض التغريَ هذا صاَحَب
واالكتئاُب املزمن التوتُر يُقلل الثامن، الفصل يف رأينا كما مهم.» أمٌر «ذلك الزار: تقول
وأفضَل حجًما أكربَ املخية اللوزُة تصري فيما األمامية، الجبهية والقرشة آمون قرن حجم من
التغيريات. بعضهذه انعكاَس الزار الحظت التدريب، من فقط أسابيع ثمانية بعد اتصاًال.
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صالحنا، يف األمور ترتيب يُعيد أن للتأمل يُمكن أنه إىل إليها لت توصَّ التي النتائج وتُشري
للتوتر. مقاومًة أكثَر فيجعَلنا

هي التوتر تُقلل (التي البدنية التماريُن كانت إذا ما ملعرفِة دراسًة الزار تُجري حاليٍّا
لدرء ل بالتأمُّ االستعانة إمكانية يف تبحث أنها كما ُمشابهة. تغرياٍت يف تتسبَّب األخرى)
يف تقدُّمنا مع االنكماش إىل األمامية الجبهية والقرشة آمون قرن يميل بالخَرف. اإلصابة
حدوِث يف يُسِهم مما امُلزمن؛ التوتِر عن الناتجة التغريات لبعض ُمماثلة صورٍة يف العمر،
هذه إبطاء عىل يُساعد قد التأمَل أن إىل الدراسات من العديُد أشارت وقد إدراكي. تدهوٍر
األكِرب امُلتأملني يف أوضح الزار الحَظته الذي ية املخِّ القرشة ُسْمك يف االختالُف كان العملية.
ينخفضان الرمادية املادة وحجم املعريفَّ األداء أن إىل مختلفة ِفَرق عدُة َلت توصَّ بينما سنٍّا،

الضابطة.24 باملجموعات مقارنًة امُلتأملني، يف العمر تقدُّم مع أبطأ بوتريٍة
شبيٌه (مقياٌس السائل الذكاء أن ،٢٠١٤ عام ت نُِرشَ دراسٍة يف الزار، اكتشفت أيًضا
مقارنًة والتأمل اليوجا ُمماريس لدى العمر تقدُّم مع أبطأ ينخفضبصورٍة الذكاء) بمعامل
تقول: فهي اتصاًال.25 أكثَر تظلُّ أدمغتهم من مختلفًة مناطَق وأن الضابطة، باملجموعة
يُساعد ل التأمُّ أن إىل يُشري وهو السن. يف بالتقدُّم يرتبط وهو السائل الذكاء من جزءٌ «ذلك

البعض.» بعضها مع تواصٍل عىل املناطُق تلك تظلَّ أن عىل
إليجاِد الوطنية الصحة معاهُد به تقوم جبَّار مجهوٍد من جزءًا الزار أبحاث تُشكل
قرارها بدا ربما السن. يف السكان تقدُّم مع ومعالجته ألزهايمر داءِ من للوقاية وسائَل

املؤسسة. من جزءًا اآلن صارت لكنها حينه، يف جنونيٍّا التأمِل بدراسِة

وأدمغتنا، عقولِنا تغيري عىل القدرة يمتلك الذهنية اليقظة َل تأمُّ بأن اآلن مقتنعٌة إنني
وهو ما؛ يشءٍ معرفَة أريد زلت ما لكنني بانتظام. يُمارسونه الذين أولئك لدى األقل عىل
أن يُمكن وهل املناعي؟ جهازنا عىل فتؤثر املخَّ للتوتر املروضة اآلثاُر تلك تتجاوُز هل
التصلُّب مثل ذاتية مناعة اضطراب حالة تطور إبطاء عىل الذهنية باليقظة التحيلِّ يُساعد

امُلتعدد؟
أن بعد ،٢٠١١ عام يف أنه فأخربني رأيه. عن جاريث سألت يوركشاير، ملقهى عودًة
امُلتعدد التصلُّب من «التقدُّمي» النوع من بأنها حالته َصت ُشخِّ قصري، بوقٍت ل التأمُّ بدأ
عىل التدهور يف الناس حالة تستمرُّ دورية، بنوباٍت اإلصابة من بدًال حيث خطورًة، األشدِّ
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أطبَّاءه؛ فاَجأ ذلك أعقبَت التي تقريبًا السنوات الخمس خالل لكنه فحسب. مطَِّرد نحٍو
كبري. حدٍّ إىل ُمستقرًة ظلَّت حالته ألن

ساعَدت قد ل للتأمُّ ممارسته تكون أن احتماَل عليهم يقرتح حني إنه جاريث يقول
الذهنية اليقظة بأن ُمقتنٌع لكنه تهكُّم». «نظرَة إليه ينظرون مرضه، تطوِر إبطاءِ عىل
وكان سنوات، خمس منذ التقدُّمي امُلتعدد بالتصلُّب ُمصاٌب «إنني يقول: إذ العوامل؛ أحُد

عليه.» أنا مما حاًال أسوأ أكون أن املفرتَض من
يَزيد ُمزمن، التهاٍب يف التسبُّب خالل من التوتر، بأن ُمتزايد اعرتاٌف يوجد ذلك ومع
شمويل تحليٌل َخلُص امُلتعدد. التصلُّب مثل الذاتية املناعة أمراض حاالت تطور من بالفعل
ارتباط يوجد أنه إىل الربيطانية»، الطبِّية «املجلة يف ٢٠٠٤ عام نُرش دراسًة، عْرشة ألربَع
نوبات من يتلوها وما للتوتُّر امُلثرية الحياتية األحداث بني إكلينيكيٍّا» داللة و«له «متَِّسق»
هولندية، دراسٌة وَجَدت املثال، سبيل عىل والخمود.26 االنتكاس امُلتكرِر املتعدد التصلُّب يف
الترسيح مثل — للتوتر امُلثريَة الحياتية األحداث أن املتعدد، بالتصلُّب مريًضا ٧٣ تابعت
التايل.27 الشهر خالل التفاقِم خطِر من ضاعَفت — صديق أو قريب موت أو العمل، من
املتعدد بالتصلُّب مريًضا ١٢١ عىل عشوائية مضبوطٌة تجربٌة أُجِريَت ،٢٠١٢ ويف
أولئك أن ووجدت التوتُّر، عىل السيطرة عالجات أحد الختبار والخمود االنتكاس املتكرِر
من أقلُّ جديدة دماغية آفاٌت لديهم ظهَرت التوتر عىل السيطرة مجموعِة يف كانوا الذين
كان املرض).28 تقدُّم عىل اس حسَّ مؤٌرش (وهو الضابطة املجموعة يف كانوا الذين أولئك
الفائدة أن بيَد جديدة. لعقاقريَ ُموازيٍة تجاِرَب يف ُشوهد الذي لذلك ُمشابًها التأثري حجُم
املجموعتنَي. بني اختالفات أيُّ توجد تَُعد لم أشهر ستة فبعد العالج؛ انتهاء بعد تستمرَّ لم
ليُمارسوه شيئًا الناس بإعطاء أمًدا، أطوُل آثاٌر الذهنية لليقظِة يكون أن ح يُرجَّ هل
الذهنية اليقظة َل تأمُّ بأن تُفيد التي الدراسات من الكثريُ حاليٍّا يوجد الطويل؟ املدى عىل
الكورتيزول، هرمون مثل الجسم، يف الفسيولوجية التوتر عالمات من بالفعل يحدُّ
تأمل ُمعتَكف منها الصغرية، الدراسات بعض تُشري ذاِته الوقت يف االلتهاب. ومؤرشات
يحمَي أن يمكن التأمَل أن إىل بالكبرين، وإليزابيث إبيل إليسا درَسته أشهر لثالثة
يف الشيخوخة عملية يُبطِّئ أن يحتمل مما استطالتها؛ إىل يؤدَي وأن بل التيلومريات،

خاليانا.29
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اختصايصُّ جورسكي، ديفيد يُحذر إذ الجميع. يقتنع لم ولكن ُمثري، اكتشاٌف إنه
للنتائج الرتويج يف اإلفراط من البديل، الطب ُمنتقدي وأحُد ستيت وين جامعة يف األورام
التعمية ُمزدوجِة تجاِرَب إجراءُ امُلستحيل من أنه سيَّما ال ل، التأمُّ بفوائد املتعلقة املبكِّرة
ون تتوخَّ «هل قائًال: ويتساءل الجسدية. العقلية العالجات من غريه مثل التأمل، حالة يف
ليسوا نوبل بجائزة الفائزون حتى السبيل. املرء يضلَّ أن السهل فمن إجرائها؟ يف الدقة

الخطأ.»30 من معصومني
دراسة لفكرِة إطالًقا» مطمئنِّني «غري زالوا ما العلماء بعض أن بالكبرين ردُّ كان
«يَرون الناس لكن أوَّلية، اآلن حتى دراساتها أن عىل تؤكِّد ما دائًما إنها وتقول ل. التأمُّ
إثباُت عليها ُ سيتعنيَّ املتشكِّكني، تُقنع حتى بالذعر.»31 فيُصابون الصحف عناويَن
من أكثَر عىل عاَمني ملدة تجِربة يف وإبيل هي حاليٍّا تعمل أكرب. دراساٍت يف التأثريات
الذهنية اليقظة دورة كانت إذا ما ِلَرتَيا ليزا)؛ (منهن د بالتوحُّ ُمصابني ألطفاٍل ا أمٍّ ١٨٠

التوتر. آثار من تيلومرياتهن حماية عىل ستُساعدهن
ح رصَّ فقد البدنية. الصحة عىل ل التأمُّ تأثريات عىل مختِلطة أخرى أدلٌة توجد
حني أرسَع زواًال زال الصَدفية، الجلدي، الذاتية املناعة مرض بأنَّ ١٩٩٨ عام كبات-زين
سبيل وعىل الذهنية.32 اليقظة عىل القائم التوتر من والحدِّ التقليدية العالجات بني ُجِمع
من يُعزِّز الذهنية اليقظة عىل القائَم التوتِر من الحدَّ أن إىل أخرى دراساٌت أشارت املثال،
الشتاء.34 خالل الناَس تُصيب التي الربد نوبات عدد ويُقلل اإلنفلونزا،33 للقاح االستجابة

تصديُقها. املمكن من يُصبح أن قبل النتائج هذه معظم تَكرار يتعنيَّ زال ما لكن
تحليٌل وجد إذ املتعدد. التصلُّب عىل الذهنية اليقظة تأثريَ ا جدٍّ قليلة دراساٌت تناولت
الحياة نوعية عىل كبرية فوائَد أظهرت وقد فقط؛ تجاِرَب ثالَث ٢٠١٤ عام أُجرَي شمويل
تناوًال املرض تطوَر أحٌد يتناول لم واإلجهاد.35 والقلق االكتئاب وكذلك العقلية، والصحة
الصحة معهد من سيمبسون روبرت الشمويل، التحليِل ذلك مؤلِّف لكن بعد، مباًرشا

املستقبل.36 يف بحثَها يودُّ التي األشياء من إنه يقول جالسجو، بجامعة والرفاهية
املستوى عىل جاريث مرض تطور عىل تُؤثر الذهنية اليقظة أن تبنيَّ سواءٌ لكن
عىل الواقع، يف ُمجِدية. تجعلها وحدها النفسية الفوائد إن يقول فإنه ال، أم الجسدي
يُرصُّ الرسيري، باالكتئاب مرضاها من ا جدٍّ كبري عدٌد يُصاب حالة من ُمعاناته من الرغم
تناولنا أثناء يل قال فقد حياته. مىضيف وقٍت أيِّ يف منه سعادًة أكثُر حاليٍّا أنه عىل جاريث
يف األشياء بعَض املتعدد التصلُب «يجعل أضاف: ثم رائعة.» حالٍة يف عافيتي «إن القهوة:
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الكثري ولديَّ الجيدة، األشياء عىل الرتكيز ل أفضِّ وأنا صعبة. الحياة لكن الصعوبة. غاية
منها.» ا جدٍّ

ألقى حني الرَّضيع، ابنه مع الجدوِل ذلك إىل ري السَّ فيه حاَول الذي اليوَم يتذكر
يوٍم بهجَة فقط واحدٌة خاطرٌة مَحت عندما اليأس؛ من دوَّامة يف املستقبل من خوُفه به
وسوف خاطرة». إال ليست هذه «حسنًا، أقول: فسوف اآلن ذلك حَدث «إذا يقول: كامل.

باللحظة.» وأستمتُع الجدول إىل بصعوبة طريقي أشقُّ
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لألصدقاء الرسية القوة

ظهر عىل األماكن أجمل من واحدٌة هي كوستاريكا غرب شمال يف نيكويا جزيرة ِشبه
نيكاراجوا حدود جنوَب ميًال، ٧٥ املمتدَّة اليابسة من الصغرية القطعة فهذه الكوكب.
املحيط أمواج حتى املمتدَّة امَلدارية املطرية والغابات املاشية بَمراعي مغطَّاٌة بالضبط،
بركوب وقتهم يشَغلون الذين الوافدين مناطق تنتُرش الساحل وعىل امُلتالطمة. الهادئ

الشاطئ. عىل ل والتأمُّ اليوجا وتعلُّم األمواج
صغرية ريفيٍة قًرى يف يعيشون فهم الروعة. بهذه فليست املحليِّني السكان حياة أما
بينها وتربط الكهرباء، َقبيل من أساسية ِخدماٍت عىل الحصول يف محدودٌة ُفرُصها
تهطل حني اجتياُزها يمكن ال وغالبًا ة، الجافَّ الفصول يف مغربَّة تصري وعرٌة مساراٌت
أو عماًال بالعمل أو والزراعة، األسماك صيد من يومهم قوَت الرجاُل يكسب األمطار.
أفراٍن يف الطعاَم النساءُ تطهو بينما للماشية)، ضخمٍة َمزارَع يف أبقار (ُرعاة «سابانريوز»
العلماء انتباَه وجذَب الناَس أدهش بيشءٍ يشتهرون نيكويا سكان أن إال بالحطب. تشتعل

العالم. أنحاء من
بسان كوستاريكا جامعة يف الديموغرايف االختصايصُّ بيكسبي، روسريو لويس كشف
التي املدة لتحديد االنتخابية ت السجالَّ استخدم فقد .٢٠٠٥ يف هم رسِّ عن الِغطاء خوسيه،
بوجٍه ُمدهًشا.1 ارتفاًعا مرتفٌع ع املتوقَّ عمرهم متوسط أن ووجد الكوستاريكيون، يعيشها
راحة، أكثَر بحياٍة يتمتعون حيث ثراءً، األكثِر العالم بالد يف أطوَل أوقاتًا الناس يعيش عامٍّ

هنا. الحاَل يُكن لم ذلك لكن بالعدوى. إصابة مخاطِر وبأقلِّ صحية، رعايٍة وبأفضِل



شفاء

إذ لكن املتحدة، الواليات يف مثيله ُخْمس كوستاريكا يف الفرد دخل متوسُط يبلغ
من ُمبكرٍة مراحَل يف البلد يف نسبيٍّا املرتفعة والحوادث العدوى معدَّالت من ُسكانها نجا
وجد الرجال. عند أقوى تكون ظاهرٌة وهي ا؛ جدٍّ طويًال يعيشون أنهم يتبنيَّ حياتهم،
٢٢ يعيشوا أن ع املتوقَّ من عاًما ٦٠ البالغني الكوستاريكيني الرجال أن بيكسبي روسريو
التسعني، بلغ وإذا املتحدة. والواليات الغربية أوروبا يف مما قليًال أكثُر وهو أخرى، عاًما
بستة العالم يف أخرى بلد أي عن يَزيد ما وهو أخرى، سنوات ٤٫٤ يعيشوا أن ع املتوقَّ فمن

أشهر.
ع املتوقَّ العمر متوسُط يصل حيث نيكويا،2 جزيرة شبِه يف أثًرا أقوى الظاهرَة إن بل
حتى سنوات ثالث إىل بسنتنَي أكرب وهو أخرى؛ عاًما ٢٤٫٣ إىل عاًما ٦٠ البالغني للرجال
ال لذلك البالد؛ يف املناطق أفقر من نيكويا إن أعمارهم. بطول املشهورين اليابانيِّني من

آَخر. أمٍر وجوِد من بد ال أفضل. صحية رعايًة أو تعليًما هم رسُّ يكون أن يُمكن
للدراسات اإلستوني املعهد من بوالن ميشيل هو العمر، طول يف آخُر خبريٌ سافر
للتقيصِّ و٢٠٠٧؛ ٢٠٠٦ يف بويتنر دان حايف الصِّ مع نيكويا إىل تالني، يف كانية السُّ

الوطنية الجغرافية الجمعية لحساب يعمالن االثنان كان بيكسبي.3 روسريو اكتشفه ا عمَّ
التي — العالم أنحاء يف العمر الطويلة املجتَمعات لتحديد جيوجرافيك)، ناشيونال (منظمة
يف رسدينيا األخرى األمثلة ومن أرسارها. اكتشاف ومحاولة — الزرقاء» «املناطق أسَمياها

اليابان. يف وأوكيناوا إيطاليا،
رجٌل وهو ليون، ليون أنجيل رفاييل مثل بأناٍس وبويتنر بوالن اْلتَقى نيكويا، يف
ويَْرعى لنفِسه والفاصولياء الذُّرة يحصد يزال ال وكان عام، ١٠٠ العمر من بَلغ قد كان
فرانشيسكا تعيش كانت منه َمقُربة وعىل عاًما. بأربعني تصغره زوجٍة مع ماشيتَه،
إىل ميل مسافَة وتسري بنفسها، حطبَها تقطع التي عاًما، والتسعني التسعة ذاُت كاستيلو
كانت التي عام، ١٠٢ البالغُة جوميز جوميز أوفيليا هناك وكانت أسبوعيٍّا. مرتنَي البلدة
عليهم ألَقت بويتنر، فريق زارها وحني األحفاد. من واثننَي ابنتها وزوِج ابنتها مع تعيش
التَقوا الذين السن كبار جميع كان نريودا. لبابلو دقائق ستُّ مدتُها قصيدًة الذاكرة من

العمر. يف تقدُّمهم رغم واجتماعيٍّا، وجسمانيٍّا ذهنيٍّا ناشطني يزالون ال بهم
سكاَن يُساعد ما هي تكون أن يحتمل التي باألشياء قائمًة وبويتنر بوالن وَضع
السنِّ يف حتى نشيطة، حياًة يعيشون إنهم جيدة. بصحٍة العمر يف التقدُّم عىل نيكويا
إىل يَخلُدون أنهم يعني لإلضاءة كهرباء وجود عدم قوي. ديني إيماٌن ولديهم املتقدمة.
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غنية مياًها يرشبون أنهم كما املتوسط. يف يوميٍّا ساعات ثمانَي وينامون مبكًرا، النوم
لألكسدة. مضادَّة فاكهًة ويأكلون للقلب)، ُمفيد أمٌر (وهو بالكالسيوم

لكن الحاسمة. العوامل تحديَد يستطع لم فإنه لالهتمام، ُمثريًا كان املرشوع أن رغم
ديفيد مع تعاَون فقد بالضبط. ذلك ِفعل استهدفت دراسًة مؤخًرا بيكسبي روسريو أجرى
عيِّناِت االثنان أخذ بكاليفورنيا. ستانفورد جامعة يف الوبائيات علم اختصايصِّ ريهكوف،
عينات وأرَسال نيكويا. من ٢٠٠ من أكثُر بينهم كوستاريكي، ُمسنٍّ ٦٠٠ نحو من دٍم
التيلومريات. طوَل قاست حيث فرانسيسكو، سان يف بالكبرين إليزابيث مختَرب إىل الدم

نتائجها. يف هذا يظهر أن بد فال ا، حقٍّ ببطء يَشيخون نيكويا سكاُن كان فإذا
التي تلك من أطوُل بالفعل نيكويا سكان تيلومريات أن ٢٠١٣ عام يف الفريق ذكر
إحصائية، صدفًة ليس امُلذهَل َع املتوقَّ أعمارهم متوسط إن اآلَخرين.4 الكوستاريكيِّني لدى
أعمارهم. يف ع متوقَّ هو مما أصغَر خالياهم تبدو حيث حقيقية، بيولوجية ظاهرٌة هو وإنما
أو البدنية التمارين مثل سلوكيٍة عوامَل عن الناتجة للتغريات ُمكافئًا التأثري حجُم وكان

التدخني.
روسريو حلَّل نيكويا، سكان لدى للتيلومريات الشديد الطول وراء السبب لبحث
التعليم ملستوى للسكاِن البدنية الصحة من يشء كل تأثرياِت وريهكوف بيكسبي
أسوأ نيكويا وأهل ظاهًرا، فارًقا الغذائي النظاُم يُحِدث ال السمك. زيوَت الستهالكهم
الدم. وضغط البدانة مثِل الصحية بالقياسات يتعلق فيما الكوستاريكيني من غريهم من
مزيَة نيكويا أهُل يفقد إذ كذلك؛ الجينات عىل ُمرتتٌب السن يف ِمهم تقدُّ بطءَ أن يبدو وال
ثراءً األكثُر فاألشخاص السبب؛ ليس املال أن كما املنطقة. من انتقلوا إذا أعمارهم طول

أقرص. تيلومرياٌت الواقع يف لديهم
أقلُّ نيكويا أهل أن بيكسبي وروسريو ريهكوف وَجد فقد القرائن. بعُض توجد لكن
مع أسبوعيٍّا التواصل إىل ميًال وأكثُر الكوستاريكيِّني، سائر من وحَدهم العيش إىل نزوًعا
إىل يصل التيلومريات طول ففارُق بالغة. أهميٍة ذا االجتماعي التواصل ذلك يبدو طفل.
بمفردهم، يعيشون كانوا وإذا أسبوعيٍّا، مرًة طفًال يَرون ال الذين نيكويا أهل لدى النصف

تماًما. ميزتهم يفقدون
لدى نظريَه يفوق باألرسة النفيسَّ نيكويا أهل ارتباط أن أخرى دراساٌت وجَدت
أنه بيكسبي وروسريو ريهكوف يُخمن لذلك خوسيه. سان كوستاريكا، عاصمة سكان
الذي الحياة توتُّر من نيكويا سكان يَحمي ما هي الوثيقُة األَُرسية الروابُط تكون ربما
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االجتماعية الروابط فإن فقرهم، من الرغم عىل وهكذا لوالها. التيلومريات سيقرص كان
شبابهم. عىل تُحافظ القوية

حول تفصيًال أكثَر بياناٍت تجمع دراساٍت يتطلَّب وتأكيده باهر، اكتشاٌف إنه
مالحظاته. مع ُمتناسقة النظرية إن بوالن يقول لكن نيكويا. ألهل االجتماعية الصالت
املديد العمر بَُؤر سكان وأن العمر، لطول وحيد رسٌّ يوجد ال أنه ريهكوف) (وكذلك ويؤكِّد
شبكاٍت رأى أنه إال والبيئية. الجينية العوامل من ق موفَّ بخليٍط يتمتَّعون ربما نيكويا مثل
يقول: فهو ثَم ومن أيًضا. أخرى زرقاء مناطَق يف مألوف غرِي نحٍو عىل قوية اجتماعيًة

السن.»5 لكبار رائع دعٌم ة فثَمَّ حاسمة. االجتماعية الجوانب «إن
امُلناقضة؛ الظاهرة من تُعاني مجتمعاٍت من األدلة من عقوٌد أيًضا الفكرَة يدعم مما

االجتماعية. للروابط التدريجي الفقدان

العمر من البالغة كويردا لوبيتا فيه تعيش الذي لندن جنوب بلدية ملجلس التابُع العقار
العاملني أحد مع لزيارتها ذهبت وقد وأسمنت. رصف بالطاُت كله وقاتم، كالٌح عاًما ٦٩
املعزولني. املسنِّني مع للدردشة ُمتطوعني تُرسل التي كيه»، يو «أيج الخريية الجمعية يف
وعىل العنكبوت، وخيوط بالوسخ مغطٍّى لوبيتا مسكن إىل املؤدِّي املشرتك السلَّم كان وقد

أقفال. عدُة بابها
خشبية طاولٍة إىل وأرشَدتنا بنا، بت ورحَّ عريضة، بابتسامٍة الباب لنا فتَحت لكنها
أحمَر بلوٍن مطليَّة جدران ذاَت ومرتَّبة، نظيفًة الشقة كانت الصغري. مطبخها يف بسيطة
املطبخ رفوف حَملت بينما الطراز، قديُم َموقٌد يوجد كان بالدفء. يَيش الربتقايل إىل مائٍل
أمريكا من خشبية وُدميًة والقرع، اليقطني من والقليَل التسجيل، رشائط من أكواًما
الفضفاضة املالبس يف أكرب راحًة تجد أصبحت (فقد منامة ترتدي لوبيتا كانت الجنوبية.
رقيقٍة، ومالمَح رشيقتني يَدين ذات وهي كستنائيٍّا. منزليٍّا وروبًا مؤخًرا) سقوطها بعد
نصُف غائرتان وعينان الكثيف، الرمادي شعرها هو اآلن مظهرها عىل يطغى ما لكن

ُمغَمضتنَي.
توىلَّ أن بعد صحافيًة. للعمل َربت تدَّ حيث شييل، سانتياجو، يف لوبيتا نشأت
،١٩٧٣ يف املتحدة الواليات من مدعوٍم انقالٍب يف السلطَة بينوشيه أوجستو الديكتاتور
وُعذِّب زمالؤها، ُسِجن وقد النظام. فظائِع حوَل منشوراٍت بنِرش املقاومة، لصالح عمَلت

املتحدة. اململكة إىل وذهبَت املتحدة األمم أْجَلتها ١٩٧٨ عام ويف والدها،
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لذلك صحافية؛ العمل يف لالستمرار يكفي بما جيدًة اإلنجليزية لغتُها تكن لم لكن
تستمتع كانت وقد المبيث. مجلس يف اجتماعية اختصاصية وظيفة وجَدت دَرَست أن بعد
البالد ترسد أخذَت فقد آخر. يشء أي من أكثَر السفر تَْهوى كانت لكنها والرسم، بالقراءة
تقول: فهي الالتينية. وأمريكا وأيرلندا ومرص والصني والهند إسكندنافيا زارتها؛ التي
ورؤيتها بثقافتهم والشعور األسواق يف الطعام وتناُوَل الناس. مع هناك، وجودي «أحببُت
مدة خالل تماًما برصها ُكفَّ والخمسني، الثامنة يف كانت حني والحًقا، فيها.» أكون وأن

أشهر. ستة
النظر. بِقَرص أصابها مما املقوسات؛ داءِ بعدوى أُصيبت طفلة، لوبيتا كانت عندما
لوبيتا كانت بعد. فيما تماًما برصها قىضعىل ثم جسدها، يف خامًال ظل قد الطُّفيل وكان
تصري أن قبل بالكامل نفِسها عىل تعتمد كانت أنها ورغم بمفردها. اآلن وتعيش مطلَّقة،
يٍد يف الخبز بإمساك تأكُل كانت إذ شطرية؛ إعداد عىل حتى قادرًة اآلن تَُعد فلم كفيفة،

األخرى. اليد يف والُجبن
بدأت لكنها سنة.» طوال الكريس هذا عىل جالسًة وظللُت مصدومة. «كنُت وتقول:
— أنبوب وكل زاوية كل — شقتها عىل التعرف من وتمكَّنَت تدريجيٍّا، جديد من حياتها
التقليدية القبَّعات ومجموعة النباتات، كل الرضورية؛ األغراضغرِي من وتخلََّصت باللمس.
تحسبًا املكسيك؛ من لديها ل املفضَّ املنسوج الِبساط وحتى العالم، أنحاء من جَمَعتها التي
الحائط عىل املؤطَّر امللصق بينها من ثمينة ُمقتنَيات ببضعة فقط احتفظت فيه. تتعثَّر ألن
خطوط ذات ُمبهجة ورسمة رؤيته؛ تستطيع تَُعد لم كانت وإن عليها عزيٌز فهو خلفها،
اإلطالل مثل تبدو إنها عليها معلِّقًة قلت وقد هودجكني. هوارد اإلنجليزي ام للرسَّ وبُقع

َمخدعي!» نافذة «بالضبط، وقالت: فضحَكت زرقاء. سماءٍ عىل نافذٍة من
الخبز، وتخبز وتُنظف لنفسها، ق تتسوَّ أن تعلَّمت فقد استقالليتَها. لوبيتا استعادت
يزال ال الذي األمر لكن اإلبرة. يف الخيط إدخال يف أحٌد ساَعدها إذا حتى، تَخيط وأن
فَقَدت أن فبمجرَّد االجتماعي. التواصل إىل افتقارها هو آخر يشء أي من أكثَر يُضايقها
املقوسات بداء إصابتها بسبب ا، جدٍّ ضعيًفا كان اآلخر هو سمعها أن أدرَكت برصها،
لوبيتا تشعر عينَيها، باستخدام ذلك عن تُعوض أن عىل القدرة دون من حياتها. طيلَة
مع جميًال تعاطًفا الناس «يتعاطف تقول: إذ اآلَخرين. عن بشدة يعزلها صَمَمها أنَّ
أن تجد فهي ا.» جدٍّ ُمزعٌج السمع يستطيع ال شخٍص مع التعامل لكن البرص. ضعف
تتجنَّب لذلك بمفردها؛ وهي ُعزلتها ِمن حتى إيالًما أكثُر مجموعٍة داخَل وهي العزلة
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التي املوسيقية والحفالت املحارضات إىل حفيدتها ميالد عيد من االجتماعية، املناسبات
بها. تستمتع كانت

دون وحدي عدَّة أياًما «أبقى وتقول: ماركت. السوبر إىل تذهب الوحيدة نُزهاتها يف
بصوٍت لها تستمع رشائَط عىل لة مسجَّ كتٍب مع أوقاتها تقيض وهي يشء.» أي أفعَل أن
لها زيارتَنا تُقدِّر وهي باتاجونيا». «يف تشاتوين بروس لكتاب اآلن تستمع وهي مرتفع؛
سأكون القادم «األسبوع تقول: لكنها أسبوع، كلِّ نهايِة يف وأرسته ابنها وترى اليوم،

تماًما.» بمفردي لكن املياه، ومع الطعام، مع يوم. كل اليوم، طيلَة غالبًا وحدي
انغلَق إذا ِمثلما إيالًما، أكثَر تَصري األشياء إن فقالت ذلك. حياَل شعورها عن سألتها
مثل — الصغرية اليومية واملشكالت أمَلها. ليُشاطرها أحٌد يوجد وال إصبَِعها، عىل الباب
تُحاول لكنها مأساويٍّا.» حَدثًا يل يُمثل ذلك «إن — زائر ر تأخُّ أو درج فتح استعصاء
الثَِّمل؟» ار بالبحَّ سنفعل «ماذا أغنية مثل أغنيات وِغناء نفسها، من بالضحك األمر ُمجابَهَة

جزعي.» تُثري األشياء أتفَه «إن أفكارك. نظام تُغريِّ الوحدة إن وتقول
الجارية األحداث وعن حولها، من الناس عن باالنعزال تشعر أنها األمر، يف ما ُ أسوأ
عىل أنني «أشعر كمها. من منديًال وسحبَت صوتها نربة ارتفَعت هنا العالم. أنحاء يف
فعًال تسمع وحني األخبار، لسماع تُعاني أنها تكرهه ومما لالطِّالع.» وأهفو تماًما، الهامش
الدعاء.» سوى يشء أي ِفعل أملك ال الشديد. باإلحباط «أشعر آخر، مكاٍن يف بمشكالٍت

تفقد بدأَت فإذا تواُصل. إنه تواُصل، عن عبارٌة نظري وجهة من الكون «إن وتقول:
املوت.» يف تبدأ ذلك،

التواصل بأن اإلدراك بدأ الشأن. هذا يف ة ُمحقَّ لوبيتا أن تُؤكد التي األدلة كمية تتزايد
جيمس م صمَّ حني العرشين، القرن خمسينيَّات يف الحياة قيِد عىل حرفيٍّا يُبقينا االجتماعي
الحالة يُتابع أن َطموًحا؛ مرشوًعا ميشيجان جامعة يف الوبائيات علم اختصايصُّ هاوس

بأكملها. لبلدٍة الصحية
عام ويف ميشيجان، رشق جنوب يف تيكومسيه بلدة سكاَن وزمالؤه هاوس تتبَّع
البالغون كان الخطر، عوامل وسائر السنِّ مراعاِة بعد ُمقلقة. نتيجٍة عن أعلنوا ١٩٨٢
الَعقد خالل للموت ُعرضًة أكثُر أقلَّ اجتماعية وأنشطًة عالقاٍت لديهم بأن أفادوا الذين
عليهم يقيض كان لديهم االجتماعية الروابط انعدام أن بدا فقد الضعف.6 بمقدار التايل

ُمبكًرا.
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ُمستعرضني «ساينس»، لدورية تحليًال وزمالؤه هاوس كتب سنوات، ستِّ بعَد
من ُمتفرقة أماكَن يف امُلقيمني الناس آالف عىل الحقة دراسات وكذلك تيكومسيه، مرشوَع
عىل وتجارب مختَربية تجارب وكذلك السويد، يف جوتنربج إىل جورجيا، يف إيفانز مقاَطعة
والخمول منة السِّ مثل الصحة عىل خطريٌة االجتماعية العزلة أن استنتجوا وقد حيوانات.7
الذي البارُز املتحدة الواليات حكومة تقريُر أورَدها التي تلك بقوِة األدلة كانت والتدخني.

الرئة. ورسطان التدخني بني ١٩٦٤ عام يف رسميٍّا ربط
لتوِّهم بَدءوا قد فيه العلماء كان الذي الوقت يف هائل. صًدى هاوس لدراسة كان
املمكن من االجتماعية حياتنا أن فكرة كانت الصحة، عىل يُؤثر أن يمكن العقل أن يُدركون
ذلك منذ ثورية. فكرًة التدخني أو الغذائي النظام مثل ماديٍة عوامَل بأهميِة تكون أن
هاوس. الكتشاف املؤيِّدة األدلة من املزيد يجمعون األوبئة علم اختصاصيُّو راح الحني،
٣٠٨٠٠٠ من أكثر تابََعت دراسًة ١٤٨ املتحدة الواليات من باحثون حلَّل ،٢٠١٠ ويف
بشتَّى املوت احتمال من يُضاعف القوية االجتماعية الروابط انعدام أن واستنتجوا شخٍص،
عىل الغربية املجتمعات يف االجتماعية، العزلة أن هاوس اكتشاف يؤكِّد ذلك إن امُلسببات.8
من خطًرا أشدُّ الواقع يف أنه ويقرتح والتدخني، الكحوليات رشَب رضرها يف تُماثل األقل،

السمنة. أو الرياضة ممارسة عدم
يف لدينا صحة. أكثَر حياًة نعيش اجتماعي بدعٍم نتمتُع حني أننا فيه شكَّ ال مما
ندخن. أو الكحوليات نرشَب أال علينا ويُلِح الطبيب، إىل ويأخذنا طعامنا، يطهو َمن حياتنا
يف ذلك أخِذ بعَد حتى موجوًدا الوفاة معدَّالت يف الفرق يبقى لكن قويٍّا، تأثريًا لهذا إن
يشعرون والذين ثرية، اجتماعية وحياٌة حميمة عالقاٌت لديهم الذين فاألشخاص االعتبار.
عىل أطول.» حياًة ويعيشون القدر، بنفس يمرضون «ال مجموعة، يف مدمجون كأنهم
الجسدي العقيل الطب مجال يف والباحث النفيس الطب أستاِذ رايسون، تشارلز قول حدِّ
يف األقوى السلوكيَّ االكتشاَف هو هذا يكون «ربما ويسكونسن-ماديسون. جامعة يف

العالم.»9
املجتمع أن من حذَّروا البارز، تحليَلهم وزمالؤه هاوس نرش حني ،١٩٨٨ عام يف
مقارنًة أنه، إىل وأشاروا الصحة. عىل وخيمٌة عواقُب لها يكون قد بطريقٍة يتغري الغربي
أقلَّ نفِسه القرن سبعينيَّات يف األمريكيني من البالغون كان العرشين، القرن بخمسينيَّات
وأكثَر رسمية، غريَ زياراٍت اآلخرين لزيارة ميًال وأقلَّ تطوُّعية، منظماٍت إىل لالنتماء ميًال

بمفردهم. العيش إىل نزوًعا
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الحادَي القرن أن يعني كان مما كذلك؛ ُمرتاجعًة والوالدة الزواج معدَّالت كانت
وحذَّر أطفال. أو أزواج بال الذين السن كبار عدد يف مطَّرًدا ارتفاًعا سيشهد والعرشين
ثمة الصحة، أجل من االجتماعية العالقات أهميَة فيه نكتشف الذي الوقت «يف الباحثون:

ُرها.» وتوفُّ انتشارها ينخفض أن احتماٌل
الَعقدين خالل يتفتَّت. الغربي املجتمع ظل فقد محلِّها. يف هاوس عات توقُّ كانت
يعيش ،٢٠١١ عام لتَعداد وفًقا املتحدة. الواليات يف األرسة حجم متوسط تقلَّص املاضينَي،
التي النسبة وهي األُرس، من ٪٢٧ يُمثل وذلك بمفردهم، البالد يف شخٍص مليوَن ٣٢
عام األمريكيِّني من نموذجية عينًة الباحثون سأل حني 10.١٩٧٠ يف ٪١٧ من ارتفعت
حني ثالثة. هي شيوًعا األكثُر اإلجابة كانت إليهم، املقرَّبني األشخاص عدد عن ١٩٨٥
من ٪٢٥ أعطاها التي — شيوًعا األكثر اإلجابة كانت ،٢٠٠٤ عام يف الدراسة ُكرِّرت

يوجد.11 ال هي — امُلجيبني

أن إال مجازيٍّا، الوصف هذا ترى قد مؤلِم. ِفراقه إن نقول نُحبُّه، شخٍص عن نبتعد حني
ُمذِهلة. دقًة دقيق وصٌف بأنه تُفيد املخِّ تصويِر عىل املعتمدة تجاِرَب

ي تلقِّ أو لعبة، من االستبعاد مثل — الرفض أو االجتماعي اإلقصاء خرباِت أن تبنيَّ
املناطق الدماغ يف تنشط — متوفَّني أحبَّاء صور رؤية أو سلبية، اجتماعية مالحظات
العزلة أو الرفض نُواجه حني فإننا جسدي.12 بألٍم نشعر حني تنشط التي نفسها

ومهدَّدون. مجروحون بأننا نشعر بل فحسب. بالحزن نشعر ال اجتماعيٍّا،
االجتماعي للرصاع تستجيب أجسادنا أن التوتر مجال يف الباحثون وجد كذلك
وشيك. بدنيٍّ ألذًى استجابتنا طريقة بنفس — اآلَخرين من الرفض أو للنقد التعرُّض —
إحدى أن أو جمهور، أمام الحديُث هو شيوًعا الناس مخاوف أكثر أحد أن مصادفًة ليست
وهي الفرار، أو املواجهة استجابة إلثارة النفس علماءُ يستخدمها التي األدوات أقوى
املحكِّمني من لجنة أمام الحديَث امُلتطوعني من تتطلب االجتماعي، للتوتر ترير اختبار
الباعث باليشء ليس أحٌد يُشاهدنا أن دون ُمشابهٍة بمهامَّ القيام إن الجامدة. الوجوه ذَوي

مطلًقا. التوتر عىل
بنفس يكون أن املمكن من خطًرا، أقلَّ كان وإن االجتماعية، الروابط انعدام إن
مقاييِس يف أدنى درجاٍت يُسجلون كانوا إن حتى امُلنَزوون فاألشخاص الوقت؛ مع الرضر
وااللتهاب، التوتر هرمونات من مرتفعة أساسيًة مستوياٍت لديهم أن إال التقليدية، التوتر
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من يحمينا االجتماعي الدعم أن يبدو كذلك ذلك.13 عىل املرتتبة الصحية املشكالت وكل
تأتي. حني األخرى بالضغوط تأثًرا أكثُر منه املحرومون فأولئك الصعبة؛ الظروف

وجود عدم إن الجبَّار؟ التأثريَ هذا والعزلة االجتماعي الرفُض علينا يؤثر ملاذا لكن
يُجانبني وهنا موت. أو حياٍة مسألَة ليس لكنه السارَّة، األشياء من يكوُن ال قد أصدقاء
وربما إلينوي، شيكاجو، جامعة يف النفس عالِم كاسيوبو، جون قول حدِّ عىل الصواب،

العالم.14 يف الوحدة يف خبري أكرب
يف اآلخرين، عن االنفصاَل أن إىل «الوحدة»، ،٢٠٠٨ عام الصادر كتابه يف يُشري فهو
أو االفرتاس أو جوًعا التضوُّر من ُمحِدقة ألخطاٍر يُعرضنا كان البرشي، التاريخ معظم
بقاءنا تُهدد كانت إذ ا؛ حقٍّ إعدام حكم بمثابة االجتماعية الُعزلة كانت للهجوم. التعرض
ُمتلهفني لنكوَن رنا تطوَّ لذلك، ونتيجًة األلم. أو العطش أو الجوع بقدر الحياة قيد عىل
مع ولو ارتباًطا نُشكل أن يمكن منه ُحِرمنا ما إذا إننا حتى البرشي، للتواصل بشدة
الذي بعيًدا)، (رمي أواي» «كاست فيلم يف هانكس توم شخصية مثل عاقلة، غرِي أشياءَ

ويلسون. يدعوها التي الطائرة الكرة لعبة ُكرِة مع مغًزى ذاُت عالقٌة تربطه
بالوحدة. تشعر حتى صحراوية جزيرٍة يف معزوًال تكون أن األمر يستلزم ال لكن
يف الكلية، يف بآَخرين؛ ُمحاطني كنا إذا حتى بنا باالهتمام نشعر لم إذا بالوحدة نشعر فقد
خطورة بنفس عدائية جماعٍة يف الوجوُد حال، كل فعىل ُمتوتر. زواٍج يف ُمزدحمة، حافلٍة

وحيًدا. تكون أن
درجة عىل ولكن لدينا، التي املادية العالقات عدد عىل الوحدة تأثريُ يعتمد ال ثَم من
صديقان أو واحد صديٌق للمرء يكون قد إنه كاسيوبو يل يقول إذ بالعزلة. «شعورنا»
عىل ذلك تأثري من القلق إىل حاجٌة ثَمة فليس والدعم باالكتفاء يشعر دام ما لكن مقرَّبان،
وحيد بأنك شعوٌر يُداخله اآلخرين، من بالتهديد شاعًرا يجلس املرء كان إن «لكن صحته.

خطوات.»15 اتخاذ إىل داعيًا هذا يكون فقد العالم، يف
مكان من نرتحل إذ املعارص؛ املجتمع يف ُمتزايدة مشكلٌة الزحام» وسط «الوحدة هذه
البُلدان يف الدراسات تُشري واألصدقاء. األرسة عن بعيًدا نعيش كثرية أحياٍن ويف آَخر، إىل
وكانت آَخر، أو وقٍت يف بالوحدة يشعرون البالغني من ٪٤٠ إىل ٢٠ من أنه إىل الغربية
الجامعة.16 يف األوىل السنة طالُب هي بالوحدة شعوًرا ُدِرَست التي الجماعات أكثر من
من ٪٧ إىل ٥ نسبة أفادت لكن ظروفنا. تتبدَّل أو اآلخرين مع يتواصل أن أكثُرنا يلبث ال

مستمرة. أو شديدة بوحدٍة يشعرون بأنهم األشخاص
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الناَس فتجعل املخ، تشكيل تُعيد التوتر، مثل امُلزمنة، الوحدة أن ِمحنتهم أسباب أحد
التفاعالِت امُلنعزلون األشخاص يُقيِّم االجتماعي. للتهديد حساسيًة أكثَر الحالة هذه يف
ُحكًما عليهم ويحكمون ، أقلَّ بدرجٍة اآلخرين يف ويثقون سلبية، أكثَر تقييًما االجتماعيَة
العدائية االجتماعية املواقف ففي أيًضا؛ األمر هذا يف تطوُّري منطٌق وثَمة قسوة. أشدَّ
األشخاص تجعل أن يمكن لكنها أذًى. وقوع واحتماِل للخيانة االنتباُه الرضوري من يكون
يُعطل بالتهديد الشعور إن كاسيوبو يقول اآلَخرين. مع التواصل عن راغبني امُلنعزلني
أي احتياجات حساِب عىل احتياجاتهم عىل منكبِّني فيجعلهم االجتماعية، مهاراتهم أيًضا
ذلك ويكون يستغلُّك. بأنه تشعر ُمنعزل شخٍص إىل تتحدث «حني ويقول: آخر. شخص

جيدة.» غري بطريقٍة

بها يتأثَّر التي الطريقة عىل جديدة نافذًة فتَحت نتيجًة كاسيوبو نرش ،٢٠٠٧ عام يف
— االجتماعي التوتر وخاصًة — التوتر أن أثبَت فقد عقولنا. بمحتويات الجسدي تكوينُنا

مبارشًة. إيه) إن (دي النووي حمضنا إىل يتسلَّل إنه فحسب. املخ عىل يؤثر ال
األكثِر من ثمانيًة كاسيوبو اختار شيكاجو، ُمواطني من ُمسنٍّا ٢٣٠ من مجموعة من
الذين تواصًال، األكثر من وستًة عديدًة، سنواٍت بالعزلة شعروا قد كانوا الذين انعزاًال،
األحياء لعالم دمائهم من عينًة وأرسل اجتماعيٍّا. ودعًما رائعني أصدقاءَ لديهم بأنَّ أفادوا
كانت الجينات أيُّ حلَّل الذي أنجلوس، لوس كاليفورنيا، جامعة من كول ستيف الجزيئية
لذلك الخاليا؛ من املختلفة األنواع يف الجيني التعبري نَسق يتنوع مجموعة. كل يف نشيطًة
الخاليا هذه تُؤديها التي الوظيفة ألن املناعة؛ لجهاز البيضاء الدم خاليا عىل كول ركَّز
للصحة. بالغة أهميٍة ذاُت — مثًال مضادَّة أجساًما تُنتج أو التهابًا تُسبب كانت سواءٌ —
داخَل يحُدث كان ما عىل األثر باِلُغ شيكاجو مُلواطني االجتماعي للموقف كان
أكثَر يف كبريًة اختالفاٍت كول وجد الجينوم، يف جني ٢٢٠٠٠ نحِو بنِي فمن خالياهم.17
لتُنتج خاملة أو معنيَّ بروتني من املزيد لتُنتج طًة منشَّ ا إمَّ كانت الجينات؛ من ٢٠٠ من
هو كول، قول حدِّ عىل ُمذهًال، كان ما لكن بالصدفة، مختلفًة األفراد جيناُت تبدو قد أقل.

األعم.18 النمط
بااللتهاب، متعلًِّقا امُلنعزلني األفراد لدى التنظيم العاليِة الجينات من كبري جزءٌ كان
للفريوسات ة املضادَّ االستجابات يف أدواٌر التنظيم امُلنخفضِة جيناتهم من للعديد كان بينما
إذ صحيًحا؛ العكُس فكان االجتماعيِّني األشخاص حالة يف أما ة. املضادَّ األجسام وإنتاِج
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الرسطانية، والخاليا الفريوسات مقاومة نحَو املناعية خالياهم يف البيولوجي النشاط مال
بالحجم يتعلُق ال االختالف أن األهمية، البالغِة األمور من التهابات. إحداث عن وبعيًدا
دراسًة كانت بالُعزلة. «شعورهم» بمدى ولكن للُمتطوعني، االجتماعية للشبكات الفعيل
يف أسايس عامٍّ وتغيرٍي العقل حالة بني ربَطت التي الدراسات أُوىل من لكنها ا، جدٍّ صغرية

الجيني. التعبري
االجتماعي. ملحيطنا االستجابة عىل مضبوٌط املناعي جهازنا أن إىل النتيجة تُشري
كان املايض، يف الطريقة. بهذه رنا تطوَّ أننا تماًما املنطقي من إنه كاسيوبو ويقول
بسهولٍة تنتقل التي الفريوسات، من للخطر معرَّضني ُمرتابطة مجموعٍة يف األشخاص
ألنهم الرسطان؛ مثل أمًدا األطوِل الحاالت من أو وثيق، اتصاٌل بينهم الذين األفراد بني
أكرب خوٍف من امُلنعزل الشخص يُعاني النقيض، عىل األرجح. يف طويًال يعيشون كانوا
امَلناعة جهاز فروع استثارِة عىل الحياة قيد عىل بقاؤه يعتمد لذلك البدني؛ الهجوم من
هذا يُمثل اليوم عالم يف أنه إال البكتريية. العدوى ومقاومة الجروح بالتئام ة املختصَّ
بالحاالت إصابتنا احتمال من يَزيد إذ مزدوجة، انتكاسًة الجيني التعبري من النموذُج
والرسطان. للفريوسات حساسية أكثَر ذاِته الوقت يف ويرتكنا بااللتهاب، املرتبطة امُلزمنة
كول رأى وقد أكرب،19 عيناٍت يف الباحثني لدى تتكرَّر املبدئية النتيجُة تلك ظلَّت منذئٍذ
قرود من أخرى، ورئيسياٍت البرش يف االجتماعية امِلَحن من أخرى أنواٍع يف نفَسه التأثري
بأزواٍج يعتنون كانوا أشخاٍص إىل اجتماعيٍّا، مستقرَّة غرِي مجموعاٍت يف ُوضعت مكاك

محتَرضين.20
الضار. الجيني النمط هذا عكُس املمكن من كان إذا ما اختباِر يف حاليٍّا كول يبدأ
إصابتُهم حديثًا َصت ُشخِّ امرأًة ٧٩ عىل ٢٠١٢ عام أُجريَت تجِربة يف املثال، سبيل عىل
تعبري من قلَّل قد التوتر عىل للسيطرة الجماعيَّ العالج أن اكتشف الثدي، برسطان
مايكل يقول للفريوسات.21 ُمضادٍّ نمٍط إىل النساء وأعاد بااللتهاب، امُلرتبطة الجينات
امِلزاجية الحالة أن استنتاُجنا «كان الدراسة: قاد الذي فلوريدا، ميامي، جامعة من أنتوني،

مهمة.»22
نفس علم اختصايصُّ كوين، جيمس وبخاصٍة الرأي، هذا مع الجميُع يتَّفق ال لكن
النفس علم يف البارز واملتشكِّك بفيالدلفيا، بنسلفانيا جامعة يف الفخري واألستاذ الصحة،
التأثريُ بُوسعها النفسية العوامَل أن يزعمون الذين الباحثني أن يف يُجادل فهو اإليجابي.
ويُجازفون الرسطان، حالة يف خاصًة ضغط، تحت املرىض يَضعون املرض ر تطوُّ عىل
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حضوِر أو الصحيح باألسلوب التفكري لعدم يتعاَفون ال الذين أولئك عىل اللوم بإلقاء
ستكون الصحيحة، االختيارات اتَّخذَت إذا أنك يزعمون «إنهم املناسبة. الجماعية الحلقات

تموت.»23 فسوف تفعل، لم وإذا ُمعاًىف.
مرىضالرسطان عمر إطالة عىل يُساعد االجتماعيُّ الدعم كان إذا عما التساؤل زال ما
العالج أن ستانفورد جامعة يف النفس عالم شبيجل ديفيد وَجد منذ للجدل، ُمثريًا ال أو
امرأًة ٨٦ عىل ١٩٨٩ عام أُجريَت تجِربٍة يف الحياة قيد عىل البقاء زمن ضاَعَف الجماعي
النتيجة، تلك ِلتَكرار عديدة محاوالٌت منذئٍذ جَرت وقد النقييل.24 الثدي برسطان ُمصابة
بينما الحياة قيد عىل البقاء فرص من بالفعل يُحسن العالج أن منها ثماٍن استنتجْت
عام يف لكن األخرى، هي ُمتفاوتٌة األوبئة علم دراسات نتائُج فرًقا.25 منها سبٌع تجد لم
الرسطان أنواع جميع يف أنه مريٍض ٧٣٤٠٠٠ تابَعوا الذين هارفارد باحثو وجد ،٢٠١٣
بنسبة منه يُعانون الذي الرسطان من للوفاة ُعرضًة أقلَّ امُلتزوجون كان تناَولوها، التي
الطبيب، مواعيد إىل الذَّهاب عىل املساعدة مثل الَعملية الفوائد مراعاة بعد حتى ،٪٢٠

وقتها.26 يف األدوية وتناُول
قيد عىل البقاء عىل كبري تأثري وجود تُؤيد األدلة أغلب أن شبيجل يزعم إجماًال،
مرىض حياة عىل النفسية العوامل تأثري إمكانية «فكرة أن فيستنتج كوين أما الحياة،27
يشء أي تُثِبت أن من أصغُر بأنها أنتوني تجارَب ويصف تُرَّهات.» تها بُرمَّ هي الرسطان
لم بينما آليًة تدرس أن األسنان؛ جنِّية من تأتيك التي النقود عن البحث مثُل وأنها ُمفيد،

تفسريه.28 يتعنيَّ تأثريٌ يوجد أنه بعُد يثبت
ى نتوخَّ أن فعًال علينا تمهيدي. عمٌل هو اآلن نفعله ما كل «إن قائًال: أنتوني ويردُّ
إذا أننا تُظهر إنها نفِسه. االتجاه يف نتائَج الدراساُت تُظهر آخر، بعد عاًما لكن الحذر.
٢٠٠ أنتوني يُتابع حاليٍّا ُموازية.» فسيولوجية اٌت تغريُّ فعًال تحُدث النفسية الحالة نا غريَّ
الرسطان عودة عىل تأثري أيُّ له كان إذا ما لريى العالَج؛ يهن تلقِّ بعد عاًما ١٥ حتى امرأة

الحياة. قيد عىل بقائهن مدَّة عىل أو إليهن
ُمتصلة بطريقٍة الجينيِّ التعبري عىل تُؤثر االجتماعية العالقات أن فكرة عام، بوجٍه
التخلق ِعلم يُشري السلوكي. التخلق علَم يُسمى ناشئ مجاٍل من رًؤى تُؤيدها بالصحة
بطريقٍة موسوًما، أو ماديٍّا، تعديًال ًال معدَّ الخلية يف إيه إن الدي فيها يصري عمليٍة إىل
للخاليا يُتيح ما هذا الخلية. تلك يف الطويل املدى عىل الجينات تنشيط كيفية يف تتحكم
أنها مع — بيضاء دٍم وخاليا وأعصاب جلد — ُمختلفة أنسجٍة إىل تتطور أن أجسامنا يف
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وضع بمجرد أنه يعتقدون السابق يف العلماء كان نفِسه. إيه إن الدي عىل كلُّها تحتوي
بإمكاِن بأن اآلن األبحاث تُفيد لكن العمر. طيلة ثابتًة تظل الجنني، يف التخلُّقية الواسمات

اجتماعية. بواعَث طريِق وعن الحًقا، َ التغريُّ األقل عىل منها بعٍض
باللعق صغاَرهن األمهاُت ترعى حني الفرئان. الحاسمة التجارب بعُض َشِملت
للتوتر يستجبن َشغوفات، أمهاٍت أنفُسهن هن ليكنَّ منهم الصغار اإلناُث تكرب والتنظيف،
ُمضطربني ليُصبحوا فيكربون أُهِملوا الذين الصغار أما صحية. فسيولوجيًة استجاباٍت
السبب؛ الباحثون اكتشف مؤخًرا نْسَلهم. ويتجاهلون للتوتُّر، الحساسية وشديدي جنسيٍّا
التي للجينات التخلقية الواسمات يف ذلك يؤثر ويُنظَّفون، الفرئان صغار يُلَعق فحني

الفرئان.29 يف للكورتيزول امُلكافئ وهو الجنيس، اإلسرتوجني هرمون مستقِبالت تُشفر
البرش من االنتحار ضحايا يف للكورتيزول املستقِبل الجني يف نفُسه الفرق يظهر
البرش يف ُمشابهة عملياٍت حدوِث احتماِل إىل إشارة يف طفولتهم،30 يف انتُهكوا الذين
الظروف حَسب تختلف التخلُّقي التعديل أنماط أن إىل أخرى دراساٌت تُشري أيًضا.
آباؤهم يُربيهم الذين وأولئك سات املؤسَّ تُربيهم الذين األطفال بني االقتصادية، االجتماعية

امُلتطابقني.31 التوائم بني أحيانًا وحتى البيولوجيون،
الناضجة أدمغتهم تصري مِلَحن، األطفال يتعرض عندما أنه بالفعل سمعنا لقد
وبوجٍه — امُلبكرة للصدمة فيها يُمكن ثانية طريقًة التخلق علم يُتيح للتوتر. حساسًة
يُساعد مما الفسيولوجي؛ تكويننا يف ُمربَمجة تَصري أن — القاسية االجتماعية البيئة خاصٍّ
من الكثري من قاسية بيئاٍت يف نَشئوا الذين األشخاص ُمعاناة وراء السبب تفسري عىل
الفرئان. مثل ليسوا فالبرش — أوليًة األبحاث تزال ال اآلن حتى الحًقا. امُلزمنة األمراض
يَسُم ما هي الرحم) يف (أو الطفولة يف نُواجهها التي الشدائد تكون أن الوارد من لكنه
ُمفِرط املناعي جهاَزنا ويجعل االلتهاب، مستويات رفع إىل الحًقا يؤدي نحٍو عىل جيناتنا

للخطر. الحساسية
التخلُّقي العلم َ مبدأ شموليون وُمعالجون الجديد العرص حركِة ُمعالجو استغلَّ
إيه إن الدي يف التحكُّم نستطيع أننا وهو يزعمونه؛ طويًال ظلُّوا ما عىل دليًال باعتباره
فيها ُمباَلغ امَلزاعم تلك مثل لكن عقولنا.32 باستخدام أنفسنا شفاء نستطيع ثَم ومن لدينا؛
التخلقية التغريات بني التوازن يتبيَّنون لتوِّهم الباحثون بدأ فقد بعيد؛ حدٍّ إىل وُمضلِّلة
ُمتأكدين ليسوا أنهم كما الحياة. يف الحًقا مرنًة تظلُّ التي وتلك الطفولة يف ترسخ التي
الحيوانات عىل الدراسات من االستقراء كان (وإن التغريات هذه فيه تقع الذي الوقت من
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هذه طبيعة تحديد إن تقريبًا). سنتنَي سنِّ قبَل لها عرضة أكثر نكون قد أننا إىل يُشري
مهمًة يكون سوف — الصحة عىل تأثرياتها عن ناهيك — وتوقيتها وآلياتها بدقٍة التغريات

التعقيد. شديدَة
وإنما واحدة.33 بيولوجية» «ذاتًا والَدينا من نرُث ال أننا بالفعل واضًحا يبدو لكن
يف بما — االجتماعية بيئتنا وتُساعد املحتملة، الذوات من متنوعًة طائفًة جينوماتُنا ر تُشفِّ

نَصري. الذواِت تلك من أيٍّا تحديِد عىل — البيئة بتلك وعينا ذلك

ذاُت سوزان مدَّت جورجيا، بوالية ميلدجفيل، يف الطوب قوالب من املبنيِّ كوخها يف
بالبطاقات مليئًا كبريًا زجاجيٍّا برطمانًا وأنزَلت ، الرفِّ إىل يَدها عاًما والستني التسعة
البسيطة املنزلية األعمال من مزيج إنها إياها؛ ِلُرتيَني منها بعًضا أخرَجت امللوَّنة.
واحدة»، حجرٍة يف األثاث عن الغبار و«إزالة املطبخ» ِخزانات أبواب «مسح من واملكافآت،
تَذْكار هو الربطمان إضايف.» لوقٍت التلفزيون و«مشاهدة العشاء» لتناُول «الخروج إىل

َعقد. من أكثَر منذ فيها، شاَرَكت رائدة تجِربٍة من
يف امُلعِوزة األَُرس دراسَة بدأ حني جورجيا. جامعة من برودي جني التجِربَة أدار
ملشكالٍت معرَّضون األَُرس تلك أطفال أن يعلم كان الريفية، األسود الحزام مجتمعات
األول، سؤاله كان فقد لذلك جميُعهم. لها يستسلم لم لكن الكحوليات. إدمان مثل سلوكية

ال؟ ِلَم
بني يُقارن ميلدجفيل، مثل أماكَن يف األُرس آالَف يدرس سنوات عرش أمىض لقد
املحيطة. بيئتهم توتِر مع متكيِّفني يَبْدون الذين وأولئك الصواب عن حاُدوا الذين األطفال
أن اتََّضح القاسية؟ البيئة تلك يف نفسيٍّا أقوياءَ يظلوا أن األفراد لبعض يُتيح الذي ما
كما األهل. تربية من معيَّنة طريقٌة هو غريه يشء أي من أكثَر األطفاَل َحِفظ الذي اليشء
من الحاسمة املرحلة هذه يف الوالَدين أحد من الصحيحة الرعاية كانت الفرئان، حالة يف

الحياة.34 يف الحًقا َحِفظهم ما هي النمو
أكثر ربما ظون، متيقِّ حازمون هاٌت وأمَّ آباء ربَّاهم من هم تكيًفا األكثُر األطفال كان
واألمهات اآلباءَ هؤالء أن األهمَّ األمر لكن تهديًدا. أقلَّ بيئاٍت يف تجدهم قد الذين من رصامًة
برودي دعاه ما هذا أطفالهم. حياة يف بشدٍة وُمنخرطني وُمتفاهمني َحنونني كذلك كانوا
عىل عقوباٌت توجد وأنه حدوَدهم، يعرفون األطفال هؤالء كان لة.» املتدخِّ «الراعية األبوَة
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ون ويهتمُّ يُحبونهم آباءهم أن ذلك يف السبب أن أيًضا يعرفون كانوا لكنهم السيِّئ. السلوك
بأمرهم.

واألمهات لآلباء املبادئ هذه لتعليم أسابيَع سبعة استغرقت دورًة برودي م صمَّ
الدورة ركَّزت عاًما. عَرش أحَد البالغني وبناتهم أبنائهم مع حَرضوها الذين (واألجداد)
«دعم مثل موضوعاٍت عن جلساٍت جانِب إىل التواصل، مهارات جانب إىل االنضباط عىل
القوية األفريقية األمريكية األُرس مرشوَع أسماها وقد وتنفيذها». القواعد و«وضع شبابنا»
لريى أرسة؛ ٧٠٠ من يقُرب ما عىل عشوائية مضبوطة تجِربًة أجرى ثم إف). إيه إيه (إس

الدورة.35 ستُحِدثه الذي الفرُق ما
إنها سوزان تقول املبتَكرة. الدراسة تلك من جزءًا جيسيكا وحفيدتها سوزان كانت
امُلفيدة الحيل بعض تعلََّمت لكنها عطوف، حازٍم بأسلوٍب وأحفادها أوالدها ربَّت بالفعل
دخل األكرب، جيسيكا شقيق كيفني، أن حني يف املكافآت. برطمان مثل برودي، دورة يف
يف اآلن وهي املدرسة، يف ناجحًة اآلن عاًما ٢٤ البالغُة جيسيكا كانت فقد مراًرا؛ السجَن
رسومات إحدى بفخٍر سوزان أَرتْني والتسويق. التصميم تدرس أتالنتا يف للفنون كلية
عىل وطفل، طويلتني أفريقيتني امرأتنَي ظلُّ فيها يظهر جميلة، إنها الحائط؛ عىل جيسيكا

صفراء. وسماءٍ سوداء وتالٍل حمراء أرٍض من خلفيٍة
بني العالقاُت تراَجعت بينما أنه وجد كلها، السبعمائة األُرس بني برودي نظر حني
أْرس يف أقوى صارت فقد للدورة، التالية الشهور يف الضابطة املجموعة يف واألبناء اآلباء
فبعد السلوك؛ تحسني إىل أدَّى بَدوره وهذا القوية. األفريقية األمريكية األُرس مرشوع
كمية نصَف يرشبون القوية األفريقية األمريكية األرس مرشوع أطفاُل كان سنوات خمس

الضابطة. املجموعة يف كانوا َمن يرشبها التي الخمر
ذلك عن لإلجابة الفسيولوجي؟ املستوى عىل مستمر تأثرٍي أيُّ ثَمة كان هل لكن
االثنان جمَع ويسرتن. نورث جامعة من ميلر جريج مع مؤخًرا برودي تعاَون السؤال،
عْرشة، التاسعَة يف األبناء كان حني سنوات، ثماني بعد األرس من ٣٠٠ نحو من دٍم عيِّناِت
األرس مجموعة يف كانوا الذين أولئك لدى كان لاللتهاب. مختلفة مؤرشات ستَّة وقاسا
أقوى التأثريُ وبَلغ منها.36 مؤرش كل يف بكثري أقلُّ مستوياٌت القوية األفريقية األمريكية
واألمهات؛ اآلباء رعاية أسلوب يف اٍت بتغريُّ مشفوًعا جاء وقد فقًرا، األكثِر األرس يف درجاته
أطفالهم لدى االلتهاب مستوى كان واملشاركة، الرِّعاية أسلوب إىل الوالداِن اتَّجه فكلما

. أقلَّ
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طويلة، بمدٍة َمنازَلهم األطفاُل هؤالء غاَدر أن بعد سنوات، بعد ُمذِهلة. نتيجًة كانت
تأثريًا البيولوجي تكوينهم عىل يُؤثر يزال ال عرشة الحادية سنِّ يف القصري التدخُل هذا كان
االختالفاُت هذه كانت إذا ما ِلرَيَيا التجربة، أعضاء متابعة يف وبرودي ميلر يستمرُّ هائًال.

العمر. يف تقدُّمهم مع صحيٍة فوائَد إىل فعًال تُرتَجم االلتهاب مستويات يف
تاكيشا امُلراهقة وابنتُها مونيكا كانت نفِسها، البلدة يف سوزان ملنزل امُلقابلة الجهة يف
مونيكا تقول ُزرتهما. حني القوية األفريقية األمريكية األرس دورة من لتوِّهما انتَهتا قد
إيجابية، أكثَر بأسلوٍب ابنتها مع التفاعل كيفية يف التفكري عىل ساَعَدتها قد الفصول إن
ال ا حقٍّ «إنها مونيكا: تقول ُمغنية. تصبح أن تريد إنها تاكيشا قالت حني مثًال حدث كما
هذا أعطاني ذلك. بقويل أحبطها كنُت أنني أدرك لم لكنني للغناء. ُمناسب بصوٍت تتمتع
إدراِك عىل وألساعدها باالستياء، تشعر أجعَلها أن دون الغناء عن ألُحدثها أخرى طريقًة

أخرى.» خياراٍت لديها أنَّ
دراسة يف االلتهاب مستويات من قلَّل قد الحانية الرتبية أسلوُب يكون أن الوارد من
األشياء من وذلك للصحة؛ امُلعززة السلوكيات عىل بالتأثري القوية األفريقية األمريكية األرس
وزن ناحية من يختلفوا لم املجموعتنَي يف الشباب أن إال أكرب. بحثًا يُولِيَها أن ميلر يودُّ التي
الذي التواصل مهارات عىل التدريب أن باألحرى يعتقد فهو التدخني. معدَّالت أو الجسم
عالقات تكوين عىل ساَعَد أنه «أظن التفسري. من جزءًا األقل عىل يُشكل مونيكا عليه أكَّدت

لألوالد.»37 دعٍم مصدَر اليوم حتى تزال ال وأبنائهم اآلباء بني للتواصل وإسرتاتيجيات
مساعدة تستطيع أن تأُمل لكنها موقفها، تغيري عىل فات قد األوان أنَّ مونيكا تشعر
ال العالم. لرتى تمَيض وأن بالفرص، تحظى أن «أريد كاملة. حياًة تعيش أن عىل تاكيشا

الكثري.» أطلب أنني أعتقد
تحقيق عىل املساعدُة هو القوية األفريقية األمريكية األرس دورة من األسايس الهدف
األقران، ضغط ومقاومة قوية ذاتية صورٍة تشكيِل كيفيَة تاكيشا مثل أطفاٍل بتعليِم ذلك؛
استطاعت إذا الصعبة. الظروف مواجهة يف أطفالهم دعِم عىل مونيكا مثل األهل ومساعدة
لديها يكون فسوف اآلن، املدرسة يف حَسنًا بالءً وتُبِيلَ املشكالت عن تبتعَد أن تاكيشا
برودي تجِربة نتائج لكن ما. يوًما مستقبلية مهنة وبناء الجامعة إىل للذَّهاب أفضُل فرصٌة
إن بكثري. ذلك من أكثَر يفعل قد وتاكيشا مونيكا بني الرابطة توطيد أن إىل تُشري وميلر
امُلزمنة األمراض من يحميها قد للِمحن، البيولوجية للتأثريات مقاومة أكثَر تاكيشا جعل

حياتها. بقيَة
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يف التوتر من الحساسية وأِد عىل يُساعد قد الطفولة يف التدخل أن برودي بحث يُظِهر
سبعمائة بُعِد عىل امُلهلة؟ تلك فاتَتْنا إذا ماذا لكن ُمزمن. مرٍض إىل تؤدَي أن قبل املهِد
اآلخر الطَرف عىل االجتماعية الروابط تقوية عىل الباحثون يعمل ميلدجفيل، شمال ميل

بالتيمور. ملدينة الداخلية األحياء يف املسنِّني السكان بني الحياة، من
األمامية الجبهية القرشة تدهوُر يبدأ السن، يف نتقدُم حني أننا بالفعل سمعنا لقد
تدهوًرا االجتماعية، والعالقات العقالني والتفكري النفس ضبط يف الحاسم الدَّور ذاِت للمخ،
أو امُلنعزلني، الناس لدى ُمتسارعة بوتريٍة تسري عمليٌة وهي املخ، أجزاء سائر من أرسَع
كارلسون، ميشيل كانت الخَرف.38 إىل النهاية يف وتؤدي ُمزمنًا، توتًرا يُعانون الذين
تبحث هوبكنز، جونز جامعة يف العامة للصحة بلومربج كلية يف األعصاب علم اختصاصيُة
أقلَّ يصريون إذ واالنزواء؛ الُعزلة إىل السن كبار ينزع التدهور. ذلك إلبطاء ُطرٍق عن
انغَمسوا إذا يحدث قد عما كارلسون تساءلت السن. يف تقدُّمهم مع املجتمع يف انخراًطا

ذلك. من بدًال ثرية اجتماعية بيئٍة يف
السن كباُر يقيض حيث الخربة، فيلق ى يسمَّ مرشوٍع لتصميِم زمالئها مع تعاونَت
غالبًا القراءة. عىل األطفال ملساعدة فقرية؛ ابتدائيٍة مدارَس يف ُمتطوعني أسبوعيٍّا ساعة ١٥
حتى التدريبية، الربامج ِغرار عىل الصحية، التدخالت أغلب يف االنقطاع معدَّالُت ترتفع ما
من تطلب أن «الجنون» من كان فقد لذلك أسبوعيٍّا. فقط دقائق بضع تستغرق كانت إذا
بها التزموا امُلتطوعني أن إال كارلسون. قول حدِّ عىل ساعًة، عرشة خمَس االلتزاَم الناس
لذلك وخربتهم. ِحكمتهم إىل إليهم، بحاجٍة أننا «نُخربهم تقول: الدراسية. السنة طواَل

ينتظرونهم.»39 األطفال ألن ولكن أنفسهم، أجل من ذلك يفعلون ال فهم
صنع مما يُساعدونهم؛ كانوا الذين األطفال مع وطيدًة عالقاٍت املتطوِّعون شكَّل
إن تقول فهي اآلباء. أو املعلِّمني حالة يف دوًما تجده ال كارلسون، قول حد عىل «سحًرا»،
بالصرب يتمتَّعون سنٍّا األكرب امُلتطوعني لكن ُمضطربة، بيئاٍت من جاءوا الطالب من العديد
يف يُواجهونه قد ما إىل راجٌع الصعب األطفال سلوك أن مون يتفهَّ يجعلهم مما والخربة؛
مع التواصَل ا حقٍّ يستطيعون «أحيانًا النجاح. منهم عون يتوقَّ نفِسه الوقت ويف املنزل،

مختلف.» مستًوى عىل الطفل
أيًضا ولكن كبرية، بدرجٍة لألطفال الدرايس التحصيل تحسني إىل الربنامج أدَّى
تجِربٌة أشارت ِسقايتهم.» يُشِبه كان «لقد كارلسون: تقول إذ امُلتطوعني. صحة تحسني
امُلتطوعني، نشاط مستوياُت ارتفعت درايس، عاٍم خالَل أنه إىل ٢٠٠٩ عام ت نُِرشَ أولية
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العمر.40 يف التقدُّم مع الحال بطبيعة تنخفض قياساٌت وهي أقوى، سيقانُهم وصارت
األمامية الجبهية القرشة نشاُط وازداد املعرفية، االختبارات يف أفضَل كان أداءهم أن كما

لديهم.
زالت ما وهي عامان. تها مدَّ للربنامج عشوائية مضبوطة تجِربًة اآلن كارلسون تُكِمل
ُمتطوًعا، ١٢٣ شملت املخِّ تصويِر عىل قائمة دراسًة نَرشت اآلن حتى لكنها النتائج، تكتب
والذاكرة).41 للتعلُّم واملهمة األمامية الجبهية القرشة مع يعمل (الذي آمون قرن عىل تُركز
داء من األوىل املراحل يف ُمعتالٍّ ويصري العمر، يف التقدم مع آمون قرن ينكمش ما عادًة
يف بالسنِّ امُلرتبط التلف ُعِكس لقد امُلتطوعني. لدى حجًما أكربَ أصبح أنه إال ألزهايمر.

أدمغتهم.
العمر يف التقدم إىل ننظر أن يجب بأننا تُفيد النتائِج هذه ِمثَل إن كارلسون تقول
األشياءَ الكايف بالقدر نُربز وال الشيخوخة، سلبيات كل تقدير يف نُغايل «إننا مختلفة. نظرًة
عمٍر ومعرفُة ِحكمة لدينا تراكَمت أننا هو يتحسن ما العمر. يف التقدم مع تتحسن التي

إلعطائها.» وسيلٌة لدينا وليس بأكمله.
املجتمع، يف هدٌف لدينا يكون أن يف عارمة رغبٌة لدينا تظلُّ نهرم حني أننا وتزعم
يف ناشطًة ظلَّت التي لوبيتا، يف أُفكر تعليقاتها جعلتني وقد شباب. ونحن كنَّا كما تماًما
والتجاِرب، القصُص منها ق وتتدفَّ وشجاعة، ذكيٌة فهي حياتها. َطوال واملجتمع السياسة
الصالة. سوى يشءٍ فعِل عىل قادرة غريَ الهامش، عىل الجلوس إىل اآلن ُمضطرَّة لكنها

بأن ولكن لتدهُورهم، تدبًرا تكون ال بحيث السن كبار رعايِة تشكيَل أَعدنا لو ماذا
ملساعدِة الهِرم املخِّ ذلك استخداُم «يُمكننا كارلسون: تقول لقدراتهم»؟ «تسخريًا تكون
فخالل السن؛ يف يتقدمون السكان أن إىل وتُشري ذلك.» إىل الحاجة أمسِّ يف مجتمٍع
عمر دون األطفال من أكثَر عاًما ٦٥ عمر تخطَّوا الذين البالغني عدد سيكون عاًما ٢٠
سنُّ هي الشيخوخة بأن القائلة الرسالُة بالناس تفعله الذي ما نعلم ال «إننا عاًما. ١٨
فقد اآلخرين، مساعدة وقُت هي الشيخوخة إن وقلنا صياغتها أعدنا إذا لكن التدهور.

أفضل.» نحٍو عىل العمر يف التقدم عىل باألحرى تُساعدهم

مقدمة يف الحت فضفاضة. بنَفَسجية عباءٍة عن عبارة الفٍت زيٍّ يف ضخمة امرأٌة فاهينا
بَدت وقد أسَودان. مشطان الجانبنَي عىل كبََحها ية، ِفضِّ هالٌة د املجعَّ األفريقي شعرها

بذلك. أخربتُها وقد وُمِرشقة، بل وسعيدة، ودودًة
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وهو أهاف، البننَي؛ أمٌّ فاهينا أشُهر. بضعة قبل ذلك سأظنُّ كنُت ما بأنني فأجابت
شهًرا ١٨ عمره كان عندما لكن ُمبكًرا، أهاف تكلَّم الثالثة. يف وهو وأناليل، الخامسة؛ يف
عىل والتدريِب الكرة التقاِط مثُل أخرى، مهاراٌت ذهبَت كذلك الكالم. عن توقَّف تقريبًا
واعًدا أمًرا ترى أن للغاية. ُمدمًرا أمًرا «كان تقول: وهي عنيًفا. وصار النونية. استخدام

الستعادته.» التدخَل تستطيع وال يختفي تراه ثم ُمبكر، وقٍت يف
بأنها أهاف حالُة صت ُشخِّ قصرية، بمدٍَّة األصغر أخيه والدة بعد ،٢٠١٢ عام يف
لتوِّها بدأت قد فاهينا وكانت كبرية، مساعدًة والتخاُطبي الوظيفي العالج ساَعد د. توحُّ
نفِسه بالطفِل تُرَزقي بأن أشبَه هذا «كان اآلَخر. هو أناليل انتكس حني الوضع تتقبَّل

مرتنَي.»
اليوم. يف عٍرش إىل تصل هيجانهما نوباُت فكانت لآلخر، ُمعِديًا منهما كلٍّ نشاُط كان
أحظى كنت ذراعي. األسنان آثاُر وغطَّت شفتاي، وتورََّمت أنفي، «ُكِرس فاهينا: تقول
الفصل يف بها التَقينا التي األم ليزا، ومثل الليلة.» يف النوم من ساعات ثالث إىل بساعتنَي
بمفردها، الطفَلني ترعى كانت لذلك الضغوط؛ وطأة تحت زواُجها يصمد لم الثامن،
عيلَّ أحدهما يجلس كان إذ الكيل؛ بي طفح قد «كان سالمتها. عىل تخىش كانت وأحيانًا

اآلخر.» يخنقني بينما الحركة من إياي مانًعا
بطبعها فهي ولذلك جورجيا؛ بوالية أتالنتا، من استعراضية وفنَّانٌة ُمطِربة فاهينا
وأنتيجوا، وغانا إرسائيل يف عروًضا قدَّمت «لقد وتقول: واجتماعية. نفسها من واثقٌة
حيًة عروًضا تُقدم كانت أطفال، لديها يصريَ أن قبل املتحدة.» الواليات أنحاء جميع ويف
أسطوانة وأصدرت عروًضا، أخرجت قد كانت أنها كما األسبوع. يف مرَّات خمَس أو أربَع

ذلك. كل توقَّف ولَديها، حالة تشخيص بعد لكن أشيز». فروم «بيوتي بعنوان
ويائسة. ُمحاَرصة بأنها شعرت تُحبُّهما، اللذَين واالستديو املرسح من ِحرمانها مع
وكنت مستمر، ألٍم يف جسدي «كان وأَرق. وصداع الصدر يف آالم من تُعاني كانت أنها كما
معظمه لكن والرضب، للَّكِم تعرُّيض بسبب ذلك من بعٌض كان . ُمسنٍّ شخٍص ِمثَل أسري
تتعاطى تُكن لم د التوحُّ قبل إنها تقول جسدي.» من تمكَّن الذي التوتر بسبب كان
دواء هو صباح كلَّ يدها إليه تمتدُّ يشء أول واآلن الوالدة، أثناء حتى وال مطلًقا، عالًجا

إيبوبروفني.
ت غريَّ وقد أتالنتا، يف د للتوحُّ ماركوس مركز يف أُجريَت تجريبية دورٍة يف شاركت ثم

يشء. كلَّ
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تقوية أنَّ عىل ُمذهالن ِمثاالن الخربة وفيلُق برودي أجراها التي األبناء تربية دورَة إن
هل لكن وصحتَهم. الناس حياة تُحسن أن يمكن املجتمع داخل االجتماعية العالقات
العالم رؤية عىل أنفسنا درَّبنا إذا سيحدث ماذا أكثر؟ مباًرشا نهًجا نتَّخذ أن املمكن من

اجتماعيٍّا؟ تواصًال أكثر بطريقٍة
تعود أصولها لكن القريبة، إيموري جامعة يف فهينا تعلَّمتها التي التقنية مت ُصمِّ
من بالقرب الهيمااليا منطقة يف نائية قريٍة يف نيجي، لوبسانج واضعها، ُولِد الهند. إىل
الواليات إىل يُرَسل أن قبل الهند جنوب يف بوذي كراهب تدرَّب وقد التبت. غرب مع الحدود
طالبًا إيموري إىل انتقل ثم جورجيا. شمال يف ل للتأمُّ مركز إلنشاء ١٩٩٠ عام يف املتحدة

بالجامعة. األديان قسم يف تدريس هيئة عضو منصب أخريًا توىلَّ ثم للدكتوراه،
ذهبت و٢٠٠٤، ٢٠٠٣ عاَمي يف إيموري يف االنتحار حاالت يف ُمفاجئ ارتفاٍع بعَد
وُمتأثرة الجامعي، الحرم يف العقلية الصحة إزاء قِلقة كانت نيجي. إىل الطالبات إحدى
قد ل بتدخُّ يأتَي أن يمكنه فهل محارضاته. يف نيجي درَّسها التي البوذية املبادئ ببعض

يُساعد؟
هو امُلكتئبون ون امُلغتمُّ الناُس إليه يحتاج ما أكثر أن استنتاج إىل نيجي ل توصَّ
البوذية، املبادئ أخذ زين، كبات جون مثل بهم. امُلحيطني مع أكثَر صحية عالقات تكويُن
نيجي دورة تتمحوُر الذهنية اليقظة عىل الرتكيز من بدًال لكن دينية، غري دورًة ووضع

التعاطف. حول
امَللبس ُمهنَدَم كان إيموري، جامعة حرم من قريب مطعٍم يف نيجي التقيُت حني
غربي، أعمال رجل مثل تماًما ويبدو التفصيل، ُمتَقنَة وُسرتة مكويٍّا، أزرَق قميًصا يرتدي
وراح ُسرتته. ِسوار من أطلَّت التي اللون الكهرمانيِّ الخَرز ذات الصالة سبحة باستثناء

الغراب. بعيش رافيويل طبَق بتلذٍذ يأكل وهو طفيفة، ولُْكنٍة هادئ، بصوٍت يتحدث
مىض. وقٍت أيِّ من أهميًة أكثَر صارت اآلخرين مع التعاطف تنمية بأن يُجادل وهو
«نعيش اآلن، لكننا نسبيٍّا. صغرية مجموعاٍت يف البرشية تاريخ معظم طواَل ِعشنا فقد
من يأتون آَخرين وبني بيننا بُل السُّ تتشابك يوم كل يف التقلُّص. ُمتزايِد د معقَّ عالٍم يف
يعتقد وهو شديًدا.» اختالًفا عنا مختلفة اقتصادية اجتماعية وخلفيات وأديان ثقافات
بطبيعة به نشعر الذي بالتعاطف نتحىل أن بد ال التحول، ذلك مع نتعايَش حتى أننا
وبينهم بيننا أن يبدو ال الذين أولئك حتى به نشمَل أن نتعلم وأن أحبَّائنا، تجاَه الحال

مشرتًكا.42 شيئًا
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بي (يس املعرفة عىل القائم التعاطف عىل التدريب اسم تحمل التي دورتُه، تشمل
العالم رؤية كيفية يف مليٍّا التفكريَ وكذلك والحنان، الحب مشاعر يف التأمَل تي)،43 يس
بٌرش أعماقنا يف جميًعا فإننا اختالف، من الناُس عليه يبدو قد ما رغم جديدة. بطريقٍة
شعوًرا يخلق كلُّنا فيه نتشارك فيما التفكر إن نيجي يقول ُسعداءَ. يكونوا أن يُريدون

أسهل. ومشكالتهم اآلخرين لحاجات االستجابة يجعل ما وهو بالتواصل،
من فحسب، بمفردنا الحياة نستطيع ال أننا «فكرة التكافل، عىل نفُسه األمر ينطبق
عىل ِلنظلَّ إليها نحتاج التي األشياء أبسط حتى أنه إىل ويُشري اآلخرين.» من َعوٍن دوِن
إىل امُلزارعني من كثريين؛ آخرين أشخاص وبني بيننا تربط الشطرية، مثل الحياة، قيد
إليها نحتاج التي األشياء كل عىل التحليل ذلك نطاق توسيع إن ماركت. السوبر عاميل
أننا ح يوضِّ — والوقود والسيارات والطُّرق والكهرباء التدفئة نظام مثل — اليوم خالل

الناس. من كبري عدٍد عىل نعتمد
أن الطبيعي «فمن هذا، كلِّ يف التفكري يف الوقت بعض أمَضينا إذا أننا نيجي يعتقد
اجتماعية روابَط أساُس هو ذلك أن يرى وهو اآلخرين.» تجاه أكثَر وعطٌف امتناٌن يُداِخَلنا

ممكن؟ هذا هل لكن وبنَّاءة. صحية
جامعة النفيسيف الطب اختصايصِّ رايسون، تشارلز مع نيجي تعاَوَن ذلك، الكتشاف
عىل االلتهاب آثاَر يدرس الذي ويسكونسن-ماديسون)، جامعة يف حاليٍّا (وهو إيموري
رؤية عىل األشخاص تدريب يُمكنك كان إذا بما ا جدٍّ ا مهتمٍّ «كنت رايسون: يقول الصحة.
ذلك كان إذا ما أعرَف أن أردت ن. تحسَّ قد االجتماعي تواُصلك كأن تبدو بطريقٍة العالم

للتوتر.» االلتهاب استجابات سيخفض
تشمل أسبوعية جلساٍت يف املعرفة عىل القائم التعاطف عىل التدريب يُدرَّس عموًما
التجِربة يف أيًضا. املنزل يف ممارسِته عىل الحارضون يَُحث ًال، وتأمُّ وتدريبات مناقشات
يف االستجابات عىل كبريًا تأثريًا الدورة تؤثر لم ا، مستِجدٍّ جامعيٍّا طالبًا ٦١ عىل األوىل،
الذين أولئك بني لكن الضابطة. باملجموعة مقارنًة االجتماعي، للتوتر القايس ترير اختبار
يق بالضِّ شعورهم قلَّ املنزل، يف ل التأمُّ يف قَضوه الذي الوقُت زاد كلما كان الدورة، وا تلقَّ

االلتهابية.44 استجابتُهم وانخفَضت االختبار، أثناءَ
عىل القائم التعاطف عىل التدريب ُدرِّس حني نفَسها النتيجة ونيجي رايسون وجد
ي تلقِّ يُسِفر لم أتالنتا. يف غار الصِّ رعاية نظاِم يف االنتهاك ضحايا من مُلراهقني املعرفة
مستويات تضاؤُل ازداد األطفال، تدريُب زاد كلما لكن كبري. تأثرٍي عن فحسُب الدرس
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عىل التدريب أن عىل األوَّلية األدلة بعض توجد لديهم.45 وااللتهاب التوتر هرمونات
العالقات وكذلك اآلخرين، مع التعاطف تحسني عىل يُساعد املعرفة عىل القائم التعاطف
أكثَر الدورة وا تلقَّ الذين الطالُب كان املخ، تصوير عىل قائمة صغرية دراسٍة يف االجتماعية.
املعنيَّة املنطقة كانت إذ الوجه؛ لتعبريات فوتوغرافية صوٍر يف العواطف استقراء يف دقًة

نشاًطا.46 أشدَّ أدمغتهم يف بذلك
بني سنُّهم يرتاوح ألطفاٍل املعرفة عىل القائم التعاطف تدريَب الفريُق درَّس كذلك
وقصص. ألعاب إىل املناقشة مبادئ بَسطوا حيث حكومية؛ مدرسة يف والثامنة الخامسة
البالغني من مجموعة أيِّ من أرسَع َفِهموه «لقد سيلفا: دي أوزاوا بريندان املدرِّب يقول
بعد إنه سيلفا دي أوزاوا يقول لكن بعد، النتائُج تُنَرش لم اإلطالق.»47 عىل لها درَّستُه
الذين أولئك اكتسبه الذي األصدقاء عدد ِضعَف األطفال اكتسب التعاطف، عىل التدريب
الحاجز عىل القضاء عىل الدورُة ساَعَدت كذلك الذهنية. اليقظة تعلَّم الذي الفصل يف كانوا
عىل القائم التعاطف عىل التدريب أطفاُل اكتسب فقد و«اآلخرين»؛ «نحن» بني القائم
نتائَج قوا حقَّ وكذلك أكثر. اآلخر الجنس من وأصدقاءَ أكثَر مشرتكني أصدقاءَ املعرفة

اآلخرين. نظر وجهات تقدير عىل القدرة تُقيِّم التي القصة إتمام مهمة يف أفضل
وزمالؤه نيجي يدرس وحاليٍّا النتائج، هذه كلِّ لتأكيِد أكربَ تجاِرَب إجراءِ من بد ال
لخطِر معرَّضة عديدة مجموعاٍت يف املعرفة عىل القائم التعاطف عىل التدريب تأثرياِت
باضطراِب امُلصابون القدامى وامُلحاربون إيموري جامعة يف الطب طالُب منها التوتر،
كاريبا، فرنانديز صامويل أدارها التي الدورة كانت الرعاية. ومقدِّمو الصدمة، بعد ما
«عندئٍذ تقول: إذ لَفاهينا. وحٍي بمثابِة للتوحد، ماركوس مركز يف النفس علم اختصايصُّ

ينقشع.» الضباب بدأ
تراه ما كلَّ هو صار قد كان د التوحُّ أن الدورة أثناء أدرَكت إنها فاهينا تقول
لهما.» تقديمه أستطيع مما الكثريَ يسلبني كان ِعبء. سوى أرى ال «كنت ِطفَليها. يف
طفَليها، منظور من العالَم ترى بدأت وبؤسها، توتِرها وطأِة تحَت االنسحاق من وبدًال
الشعور من تخلَّصت الدورة، «يف وتقول: الخاصة. شخصيتهما لهما فرَدين تَراهما وبدأت
التحدِّيات.» هذه دون من بحياٍة أحظى أن املفرتَض من كان بأنني الشعور باالستحقاق.
زرعته، ما هذا ليس نفيس، يف أقول «كنُت صالًحا. شخًصا تكون أن دائًما حاَوَلت لقد

هذا؟» أْجني فلماذا
زرعته.» ما «بسبب» املميََّزين املخلوَقني هذين ُمِنحُت لقد األمر. أدركت «ثم
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«ِرصُت تقول: إذ فهينا. حياِة يف التوتر من الكثريُ د تبدَّ الوحيدة، الفكرة وبتلك
استجابًة ِطفالها استجاب وقد والحنق. باملرارة الشعور من بدًال معهما» بوجودي أستمتع
سياحيًة سفنًا يرسم أهاف صار فقد جديد. ازدهاٌر يوجد يوم كل «يف تقول: فهي حسنة.
عىل األفضل اللحظة وكانت يوميٍّا.» أغنية ٢٥ أناليل ويكتب األبعاد. ثالثيِّ بتفصيٍل
أكثر.» اآلن تُحبينني أنِك أعلم ألنني اه. أمَّ يا بِك ا جدٍّ فخور «إنني أهاف: قال حني اإلطالق،
فاهينا اصطحبتنا ثم ماركوس، مركز يف كاريبا فرنانديز مكتب يف نتحدث كنَّا
عالج جلسة من لتوِّهما انتهيا قد كانا اللذَين بابنَيها، لاللتقاء فيل السُّ للدَّور االثنني نحن
داكنة وأهداٍب املطر من واٍق أحمر بِمعطٍف يتوثَّبان وهما اللطف، غاية يف كانا سلوكي.
أخرض. مطاطيٍّا رشيًطا ِمعصمي حول ووضع ُسَلحفاة، عن أغنيًة أناليل غنَّى طويلة.
إىل رسيًعا يُحولها وهو واألزرق، األحمر باللوننَي ترانسفورمر لعبَة بفخٍر أهاف وأراني
بالعربية؟» نحتضن كيف تعلم «هل له: وقال كاريبا. فرنانديز إىل ه توجَّ ثم شاحنة.

واحدة. بذراٍع ُمنكفئًا الطبيب واحتضن
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شافية أعصاب

بلدة حقول وسَط يقع البناء ج متمعِّ ريفي منزٍل يف كنُت عادية. ِطبية عيادًة هذه تُكن لم
وفسيحة، صفراءَ الفحص حجرة كانت سومرست. مقاطعة يف بالصقيع، املكسوَّة شارد
من نظرت حني نِرضة. زهوٌر فيها طويلة ومزهريٍة ُمريحة، وأريكٍة ُمنحدر، سقٍف ذاَت

راكًضا. يمرُّ جواًدا رأيت املثلَّثة، الضخمة النافذة
الُحمرة، إىل مائل أشقر شعر ذات الجسم، ضئيلة وهي — سينتي باتريشيا ثبَّتت
ورشحت رصد. جهاَز أذني يف — زهري برتقايل لون ذاَت ُمكشكشة صوفية ُسرتًة ترتدي
لك سأجري «اآلن الدم. ِق تدفُّ عن الكشف طريق نبيضعن سرُياقب إنه قائلًة منه الغرَض

البيولوجي.» االرتجاع إجراءَ رسيًعا
نبضات أن رغم قلبي. نبضات معدَّل أسود؛ خطٌّ الكمبيوتر شاشة عىل ظَهر الحال يف
نبضاتي معدَّل أن دوًما اعتقدت فقد الرياضة، نُمارس أو نتوتَّر حني رسيعًة تُصبح قلوبنا
اآلن أكتشف أنا وها اإليقاع. بندول مثل ُمنتظمًة رضباٍت يصنع حيث مستقر، الراحة عند
االرتفاعات، من فوضوية سلسلًة الرسُم أظهر مستقيم، خطٍّ من فبدًال باستمرار. يقفز أنه
تُسمى قلبي نبضات معدَّل يف التقلُّبات أن سينتي أوضحت صغري. وبعضها كبري بعضها

يف». آر «إتش أو القلب» نبضات معدَّل يف «التغريُّ
ُمرتابطة.» موجٍة إىل امُلضطرب التقلُّب ذلك تحويَل تستطيعني كنِت إن «لنَر يل: قالت
ببُطء، ويتضاءل يتضخم وراح الشاشة. من األيرس الجانب عىل عريض أزرُق عموٌد ظهر
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األزرق؛ العموَد ُمواِكبًة س أتنفَّ أن سينتي مني طلبت يفرغ. ثم يمتلئ مياه أنبوب مثل
يفرغ. وهو ثواٍن وخمس يمتلئ، وهو ثواٍن خمس

قلبي لنبضات معدَّل أدنى بني الفارق كان ثواٍن، بضع خالل ُمذهل. يشءٌ حَدث ثم
الخط ل وتحوَّ الدقيقة. يف نبضة و٩٠ ٦٠ بني ُمرتاوًحا قبل، ذي من كثريًا أكربَ وأعالها

الثعبان. ِمثل انسيابي ُمنحنًى إىل قبيحة عشوائية ارتفاعاٍت من الرسِم عىل
من تُدير أيًضا لكنها سومرست، يف جزئي بدواٍم عام ُممارس وظيفة يف سينتي تعمل
القلب، عن الصادرة االستشارات تُسميها وهي البديل. للطب الخاصة العيادَة هذه منزلها
أن ومبدؤها القلب. نبضات معدَّل يف للتغري البيولوجي االرتجاع ى تُسمَّ تقنية عىل وتقوم
بمعدَّل الوصول عىل للتمرُّن الكمبيوتر؛ وشاشة القلب نبضات معدَّل رصِد جهاَز تستخدم
«االتساق». أو «الرنني» ب توصف التي الحالة وهي ِلس، السَّ امُلنحنى هذا إىل نبضاتك
معدَّل وأعىل أدنى بني الفرق املوجة؛ ارتفاع من تَزيد أن حاِوْل ذلك، من تتمكَّن أن بمجرَّد
معدَّل تقلب زيادَة نتعلم أن يُمكننا يوم كلَّ بالتدرُّب إنه سينتي تقول القلب. لنبض

أكثر. مرَّاٍت االتساق من الحالة هذه وتحقيق قلبنا نبضات
بل التوتر، من والحدِّ القلب، تقوية من ة، جمَّ فوائَد التدريب لهذا أن املؤيدون يزعم
ُمتزايد عدٌد يوجد العيادة، يف اآللية تُقدم سينتي أن رغم وانتباًها. سعادة أكثَر ويجعلنا
للتغريُّ البيولوجي االرتجاع ملمارسة استخدامها الناُس يستطيع التي املحمولة األجهزة من
الخاضع التوتر) (ُمزيل إريزر» «سرتيس جهاز من املنزل، يف القلب نبضات معدَّل يف
الذي الداخيل)، (التوازن باالنس» «إنر مجسِّ إىل األمريكية والدواء الغذاء إدارة للوائِح
السلبية اآلثار «يخفض أنه ويُزَعم الذكي، بالهاتف يعمل الذي ماث»، «هارت معهد يبيعه
بضع استخدامه بمجرد التكيُّف عىل القدرَة ويَزيد باالسرتخاء، الشعور ويُعزز للتوتر،

يوميٍّا.» دقائق
جسدي. يف يحدث ملا رسيع استعراٍض عىل الحصول فكرُة يل تروق عاملة، بِصفتي
بوتريٍة س التنفُّ باختيار إنني إذ — الفضول يُثري الكمبيوتر شاشة عىل رأيته الذي والتغيري
الواسعَة االدِّعاءات هذه لكن االختالف. أشدَّ مختلف بنمٍط ينبض قلبي جعلُت أبطأ،
لهذا يكون أن ح املرجَّ غري من يل يبدو إذ اإلنذار. أجراس تدقُّ الفوائد بشأن النطاِق
يف للتغريُّ البيولوجي االرتجاع تعرَّض الواقع يف القوية. التأثرياُت تلك البسيط التمرين
يف الرسيري األعصاب علم اختصايصِّ نوفيال، ستيفن من للنقد القلب نبضات ِل معدَّ
محَض إياه ُمعتربًا البديل، الطب يف البارزين امُلتشككني وأحد ييل، جامعة يف الطب كلية
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لكنني جميًال، السلُس امُلنحنى هذا يبدو قد وضوضاء.»1 تقنية وخدع رديئة «ُمرتسمات
ا. حقٍّ الصحة تحسنَي بإمكانه بأن ُمقتنعًة لست

نبضات معدَّل يف التغري يف البحث أخذني فقد ُمفاجأة. عىل ُمقِبلٌة أنني تبنيَّ لكن
وأبحاث والجسد، العقل بني األهمية بالغِة أخرى عالقٍة إىل عت، توقَّ مما كثريًا أبعَد القلب

جانيس. تُدعى وطفلة الكيميائية، العقاقري عىل اتِّكاَلنا تُناهض قد

سباجيتي تُِعد سيسيليا كانت آَخر. جمعٍة يوِم كأيِّ ١٩٨٥ عام من مايو من الثالث يوُم بدأ
ذاُت حفيدتها كانت بينما نيويورك، بروكلني، يف الثالث الطابق يف الواقعِة تها شقَّ مطبخ يف
والنصف، الخامسة الساعة كانت األرض. عىل بسعادٍة تلعب جانيس، شهًرا، عرش األحَد

العمل. من العودة وشك عىل جانيس ووالدا
أمسَكت السباجيتي، نضجت حني يشء. كلُّ فيها تبدَّل التي اللحظة جاءت ثم
وراء َفت توقَّ قد كانت الطفلة لكن لتصفيتها. الحوض إىل واتجَهت الثقيلة امِلقالة سيسيليا
املغليَّة محتوياتُها لتنسكَب امِلقالة؛ وأسقطت تعثََّرت أن إال منها كان فما بالضبط. قدَميها

الغالية. حفيدتها جسم أنحاء عىل
لعالج استُدعوا الذين األطباء أحد عاًما، ٢٧ العمر من البالُغ ترييس، كيفني كان
وكان طبيبًا، عمله من الثانية السنة كانت نيويورك.2 مستشفى إىل وصلت حني جانيس
من جروح — بِشعة إصاباٍت رؤيِة عىل ُمعتاًدا كان ترييس أن مع جرَّاًحا. ليصري يتدرَّب
ذات الضئيلة الشقراء الفتاة هذه َمنظُر روََّعه فقد — الرأس يف وإصابات نارية، طلقاٍت
أكثر تُغطي كانت العميقة الحروق لكن سليًما، وجهها كان قيًحا. ينزُّ الذي ح املتقرِّ الِجلد

وساقاها. وذراعاها ظهُرها ذلك يف بما جسمها، من ٪٧٥ من
حيوي مضادٍّ بدهاٍن وغطَّاها مالبسها، عنها خَلع بآالمها، إحساسه لتخدير محاولٍة يف
بنسبة نجاتها فرصة وقدَّر — والعدوى الجفاف َمخاطر تتعاظم سليم، جلٍد دوِن فمن —

الحروق. قسم يف فوالذية ُقضباٍن ذي مهٍد إىل الُعلوي، للطابق نقلها ثم .٪٢٥
قدرتها لعدم إنها إذ والعالجات. الت التدخُّ من طويلة قائمًة جانيس َلت تحمَّ وهناك
املؤلِمة الرعاية من يومية جلساٍت من وعانت أنبوب. خالل من تُغذَّى كانت األكل، عىل
عدُة أُجريَت ثم السادس. الفصل يف بهم التقينا الذين الحروق مرىض مثل تماًما للجروح،
ُمقتَطعة — جلدية بُرقٍع وتغطيتها املحروقة املناطق إلزالة الكربى الِجراحات من جوالت

نَِفدت. حني متوفَّني ُجثَث من ثم تحرتق، لم التي َعجيزتها من البداية يف
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ودخَلت فجأًة دمها ضغُط هبط مايو، من السابع الثالثاء، يوم يف بأزمتنَي. مرَّت كذلك
ال كاٍف، دم ضغط دون من اإلنتانية. الصدمة باسم معروفة ظاهرٌة وهي غيبوبة؛ يف
األكسجني من للحرمان ونتيجًة بكفاءة. الجسم أنحاء يف الدِم ضخِّ عىل قادًرا القلُب يعود
املوت.3 إىل اإلنتانية الصدمة تُفيض الحاالت، نصف يف واألعضاء. الخاليا تموت واملغذيات،
عدوى من سموٍم عن تنجم اإلنتانية الصدمة أن يظنُّون األطبَّاء كان الوقت، ذلك يف
مطلًقا. ُمعدية حرشٍة عىل يُعثَر ال جانيس، حالة يف كما الحاالت، أغلب يف لكن بكتريية.
لرفع محاولة يف جانيس، جسد يف الوريدية السوائل من جالوناٍت وزمالؤه ترييس ضخَّ
بحلول لكن رشايينها. وتضييِق قلبها رضبات لرفع باألدرينالني وحَقنوها دمها، ضغط
رئتاها وبدأت الرمادي، اللون إىل تحوََّلت قد وقدماها جانيس يدا كانت األربعاء، يوم

تفشل. وُكليتاها
الرسعة بنفس جانيس تعاَفت إذ فجأًة؛ األزمُة انتَهت الخميس، يوم صباح يف
بها أملَّت مايو، من عرش الثاني األحد، يوم يف لكن حالتُها. به تدهوَرت الذي والغموض

أخرى. مضاعفٌة
الحادي القرن «آفة بأنها الحاد، اإلنتان الجديدة، جانيس مشكلَة ترييس يصف
ربِع نحَو يقتل إذ العالم؛ مستوى عىل شيوًعا الوفاة أسباب أكثِر أحُد إنه والعرشين.»4
املرىض األشخاَص يُصيب غالبًا وهو وحدها. املتحدة الواليات يف سنويٍّا شخص مليون
أمراض من أو املثال، سبيل عىل جانيس، مثل بحروٍق إصاباٍت من يُعانون الذين بالفعل،

الصدمات. أو العدوى حاالت أو الرسطان أو القلب
اآلَخر هو ينجم الحادَّ اإلنتان أن يعتقدون األطباءُ كان العرشين، القرن ثمانينيَّات يف
اإلنتانية. الصدمة من أبطأ بوتريٍة ر يتطوَّ وهو دخيلة. بكترييا عن الناتجة السموم عن
عن األعضاء ف وتتوقَّ الجسم، أنحاء يف وااللتهاب العدوى عالماُت املرىض عىل تظهر
جانيس. دِم مجرى يف ميكروباٍت بالفعل االختباراُت أظهرت املرة هذه يف تدريجيٍّا. العمل
ورئتاها وأمعاؤها ُكليَتاها بدأت ثم فهرنهايت. بمقياس درجة ١٠٤ بلَغت ى ُحمَّ وأصابتها

تفشل. وكبدها
وظلَّت ن. تتحسَّ لم حالتها لكن جانيس، دم من البكترييا الحيوية ات املضادَّ أزالت
برؤيتها لها يُسَمح كان (التي أرستها ظلَّت بينما الحياة، دعم أجهزِة عىل تعيش أيام عدَة

املصاعد. عند يائسًة تسهر فقط) القصرية الزيارة ساعات خالل
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مايو، من والعرشين الثامن يوم بحلول عافيتَها. الصغرية الفتاُة هذه اسرتدَّت ًدا، مجدَّ
جانيس بَدت فقد تنجو. سوف أنها مرة ألول بدا األول، ميالدها عيد يوَم يُوافق كان الذي
وبدأت مرة، ألول حليبًا ورشبت املأساوي. حادِثها منذ مىض وقٍت أيِّ من صحًة أكثَر
وهي وجانيس والزينة الشوكوالتة كعكَة ترييس ويتذكر حفًال؛ فأقاموا تلتئم. حروُقها
يحتفلون — بأكمله الطبي والطاقم أُرستها — الجميع كان ُمتورِّدتنَي. بوجنتنَي تضحك
جولٌة أمامها كان الغالية. وحياتها تعافيها، بمعجزة ولكن فقط، جانيس ميالد بعيِد ليس

منزلها. إىل العودة تستطيع وبعدها نسبيٍّا، البسيطة الِجراحات من أخرى
الطفلة عينا زاغت حليب زجاجة جانيس م تُلقِّ املمرِّضة كانت بينما التايل، اليوم يف
بأدرينالني، وحَقنوها رئويٍّا، قلبيٍّا إنعاًشا لجانيس وزمالؤه ترييس أجرى قلبها. ف وتوقَّ
إنهم حتى دقيقة. ٨٥ طيلة يُحاولون استمرُّوا ِمراًرا. الرَّجفان إزالة بجهاز وصَدموها

العمل. يُعاِود لم قلبها لكن كهربائيٍّا. قلب رضبات منظِّم أدَخلوا
سأل الجنازة وبعد املخ، يف بورم أمه يت تُوفِّ عمره، من الخامسة يف ترييس كان حني
الورم استئصاَل الجرَّاحون يستطع لم ملاذا أطفال، طبيب وهو جدَّه، الصغري الصبيُّ
املمكن من يكن ولم امُلجاور. النسيج يف أذُرع له تمتدُّ الورم بأن الرجل فأجابه فحْسب.

أيًضا. السليم املخ تدمري دون من إزالتُه
تقنياٍت وسيجد طبِّية، أبحاثًا سيُجري يكرب حني إنه سنوات الخمس ذو الطفل قال
يموت. شخًصا تاركني ساكنني الوقوف إىل القادمة املرة يف األطبَّاء يضطرَّ ال حتى أفضَل
يُكن لم جانيس. مع بالضبط نفِسه املوقف مواجهة إىل اضطرَّ سنة، ٢٢ بعد اآلن، لكن

يشء. فعُل بُوسعه
الوفاة. وقت يُعلن أن أجل من حتى الكالم عن عاجًزا الحجرة، من ترييس خرج
كوابيَس من عانى تُالحقه. الحالة ظلَّت لكن أخرى. مرًة أرستها أو جانيس، جثة يَر لم
كيفية عن البغيضة املعلومَة مرة كل يف يعلم وهو لكن ًدا، مجدَّ قصتها فيها عاش ُمتكررة،

األمر. انتهاء
القاتلة». «امُلتوالية ،٢٠٠٧ عام نُِرش الذي كتابه، يف جانيس قصَة ترييس يحكي
ولم البحث، من عاَمني يف يَرشع أن املقرَّر من كان جانيس وفاة عند إنه الكتاب يف يقول
«حثَّتني كتابه: يف يقول عَرف. حينئٍذ لكنه مرشوعه، يتناوَله أن يجب مما متأكًدا يكن
وكيف بجانيس، ألمَّ الذي الَخطُب ما يفهم أن أراد اإلنتان.»5 دراسة عىل جانيس قصُة

إصالحه. يمكن كان
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البيولوجي االرتجاع يستهدفها التي الجسم يف الِبنْية نفس إىل النهاية يف بحثه قاده
الحائر. العصب تُسمى األلياف من ُمتعرجة ُحزمة القلب؛ رضبات معدَّل يف ِ للتغريُّ

امِلهنية حياته جرييس، نيو يف روتجرز جامعة يف النفيس الطب أستاذ لريير، بول كرَّس
ذلك بعد رأى لكنه البداية، يف بفوائِده ُمقتنًعا يكن لم البيولوجي. االرتجاع لدراسة

للفضول. ُمثريًة كمبيوتر لعبَة يلعبون الرُّوس األطفال من مجموعًة
أننا هي العامة وِفكرته البيولوجي، االرتجاع من املختلفة األنواع من الكثريُ يوجد
تحويل كيفية تعلُّم يُمكننا فوريٍّا، رصًدا الفسيولوجية لحالتنا املختلفة املظاهر برصِد
االرتجاع لريير دَرس وقد االسرتخاء. حالة مثل مستحبَّة، معيَّنة حاالٍت إىل أجسادنا
املثال، سبيل عىل يرصد، الذي جي)، إم (إي العضل كهربية تخطيط بجهاز البيولوجي
أننا حقيقة عىل القائم األصابع، حرارة لدرجة البيولوجي واالرتجاع العضالت، تقلُّص
لم لكن ُمْجديًا، ذلك كان أدفأ. أصابعنا، أطراف فيها بما أطراُفنا، تصري نسرتخي، عندما
التدريجي العضيل االسرتخاء مثل الجسم، إلرخاء املبارشة األساليب من فاعليًة أكثُر أنه يبُد

ِتباًعا). إرخاءها ثم املختلفة العضلية املجموعات شدَّ ن تتضمَّ تقنية (وهي
بينما يدرس. ابنُه كان حيث بروسيا، بطرسربج، سانت لريير زار ،١٩٩٢ عام يف ثم
لعيادٍة هوه وجَّ وقد البيولوجي، االرتجاع يدرس َمن ثَمة كان إن لرَيى يسأل راح هناك كان
كمبيوتر ألعاب يستخدم العيادة يف الطاقم كان بالرَّبو. امُلصابني األطفال تُعالج خاصة
«أفضلها ُمتذكًرا: لريير ويقول قلوبهم. نبضات ِل معدَّ يف التغري زيادة عىل األطفال ملساعدة
إذا اليشء. بعض ُمضحكة روسية برسوٍم مليئًا سوًرا تُلون ِطالء فرشاَة ن تتضمَّ كانت
تماًما. مطليٍّا يصري السوُر كان يكفي، بما مرتفًعا القلب نبض معدَّل تقلُِّب مدى كان

ِطالء.»6 بال السور من جزءٌ يظل كذلك، يكن لم وإذا
معدَّل تقلِب تعزيُز كان إن يدري لريير يكن لم لكن للفضول، ُمثريًا األمر كان
بعد ذلك. حدوث كيفية أو آخر، شخص أيَّ أو الربو مرىض يُفيد أن يمكن القلب رضبات
ومهندس فسيولوجيا عالم عىل وتعرَّف أخرى، مرًة بطرسربج سانت لريير زار أعوام، عدة
نبضات معدَّل يف للتغريُّ البيولوجي االرتجاع دَرس قد كان الذي فاسشيلو، يفجيني يُدعى
جيبية موجات نسَق الفضاء ُرواد عىل فاسشيلو عَرض الروس. الفضاء ُرواد لدى القلب
ق حقَّ بالتدريب، معها. قلوبهم نبضات معدَّل مطابقة منهم وطلب ذبذبات، راسم عىل

الدقيقة. يف نبضة ٦٠ إىل وَصلت هائلًة تذبذباٍت الفضاء ُرواد

238



الكهرباء إىل االتجاه

ُرِفض أن بعد لكن املتحدة،7 الواليات يف البحثي عمله نرش عىل فاسشيلو لريير ساَعد
التذبذبات تلك بأن امُلراجعني أحد احتجَّ الفسيولوجيا. مجال يف دوريات عدة من البحُث
أو مزيَّفة، أو دقيقة غريَ كانت البيانات أن وإما ُممكنة. ليست القلب نبض معدَّل يف الهائلة
لقلوب يحُدث كان ما الواقع، يف اليوجا.»8 ُمماريس من ما «طائفًة يدرس كان فاسشيلو أن
لكن الهندسية، بخلفيته فاسشيلو أدركه يشء بسيطة؛ فيزيائية ظاهرًة كان الفضاء ُرواد

الفسيولوجيا. علماءُ عنه غفل
منها يتذبذب. القلب نبضات معدَّل تجعل الجسم يف عديدة عملياٌت ثَمة
فيها يتحكَّم التي امُلنعكسات ترصد الضغط). مستقِبالت (منعكس «الباروريفلكس»
واٍع. تفكري أيِّ إىل الحاجة دون من سالمتنا، عىل وتُحافظ الجسم حاالِت العصبي الجهاز
يدك. تسحب امُلنعكس يجعلك مثًال، ساخنًا، شيئًا ملسَت فإذا سلوكنا؛ عىل يؤثر بعضها
آمنة. حدوٍد ِضمَن إلبقائها الفسيولوجية لحالتنا مختلفًة مظاهَر باستمراٍر يُعدل ما ومنها
لسيطرة خاضٌع فهو دمنا. لضغط الضغط مستقبالت ُمنعكس يفعله ما هذا
الشد، مستقبالت تنشط الدم، ضغط ارتفع إذا الرشايني. جدران يف الشد مستقبالت
ضغط ينخفض حتى القلب إلبطاء برسالة عندئٍذ يردُّ الذي املخ، جذع إىل إشارًة فُرتسل
اإلشارة تُرسل الشد ُمستقِبالت فإن الالزم، من أكثَر الدم ضغُط انخفض إذا أما الدم.

أخرى. مرًة قلبنا نبض معدَّل فريتفع امُلعاكسة،
النظم «اضطراب ى تسمَّ القلب نبض معدَّل يف تبايٍن إىل تُؤدي التي الثانية العملية
ثم قليًال، قلبنا رضبات معدَّل ينخفض نزفر، حني فإننا إيه). إس (آر التنفيس» الجيبي
الجسم أنحاء جميع يف األكسجني نقل زيادة إىل هذا يؤدي نشهق. حني االرتفاع يُعاود
له ويسمح يُبطئ القلَب يجعل بينما نقيٍّا، هواءً رئتَينا ملءَ نتنفس حني األقىص الحد إىل

الزفري. أثناء بالراحة
الذين فاألشخاص قوي؛ سليم قلٍب أجِل من رضوريَّان التباين من الشكَلني ِكال
يف مرض من للموت بكثري ُعرضًة أكثُر القلب نبضات معدَّل يف التغريُّ يف انخفاٌض لديهم
حساسية أكثَر الضغط مستقِبالت منعكُس يكون عندما أنه إىل جزئيٍّا هذا يرجع القلب.9
الدم) ضغط يف تغريُّ كل مع القلب نبضات معدَّل يف أكربُ تغريٌ أنه عىل يُعرَّف (الذي
أثناءَ لنا تحُدث التي تلك مثل الدم، ضغط يف ات التغريُّ من التعايف عىل قدرًة أكثَر يجعلنا
نبضات معدُل يصري الزفري، عند اإلبطاء يف القلُب فشل وإذا الرياضة. ُممارسة أو التوتر
ضغط بارتفاِع اإلصابة خطر من يَزيد مما القلب؛ إجهاد إىل هذا يُؤدي أعىل. العام القلب

أخرى. وعائية قلبية ومشكالت الدماغية، والسكتة الدم،
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زمنية نطاقاٍت عىل القلب رضبات معدل يف التغريُّ من النَّمطان هذان يحدث ما عادًة
وانخفاضه القلب نبض معدَّل ارتفاع إىل يس التنفُّ الجيبي النظم اضطراُب يؤدي مختلفة.
يف ثواٍن خمَس ُمستغرًقا أبطأ، الضغوط مستقبالت ُمنعكس يكون بينما س، نتنفَّ ونحن

ُمتقلب. ُمنتظم غري نسٍق عىل نحصل االثنان، يتداخل حني الحالتنَي. من كلٍّ
يف ثواٍن خمس — الضغط مستقبالت ُمنعكس مع ليتماىش َسنا تنفُّ أبطأنا إذا لكن
وتصري نفِسه، الزمني النطاق يف النمطان سيحدث — الزفري يف ثواٍن وخمس الشهيق،
من تمكَّنَّا وإذا سِلسة. واحدة موجًة يُعطي مما ُمتداخلة؛ وانخفاضاتهما ارتفاعاتهما
يعرفها ظاهرٍة إىل هذا بنا سيؤدي لَديك)، الدماء وكمية حجمك عىل الرسعة (تتوقف ذلك
ينخفض، أو الضغط مستقبالت ُمنعكس فيها يرتفع مرة كل يف «الرنني». باسم املهندسون
املناسبة اللحظة يف النشاط بعَض التنفيس الجيبي النظم اضطراب يف الزائد التنوُع يُعطيه
القلب. نبض معدَّل تذبذب يف فأكرب أكربَ لزيادٍة مؤديًا — أرجوحة دفع مثل — بالضبط
فيجعلهما ُمفيًدا، تمرينًا الضغط ومنعكسمستقبالت للقلب يُقدم هذا أن لريير يعتقد
يُحسن البيولوجي االرتجاع أن عىل األدلة بعُض توجد الفكرة، لهذه دعًما مرونًة.10 أكثَر
عىل يُساعد وأنه العالج، انتهاء بعد حتى الوقت، بمرور القلب نبضات معدل يف التغريَ
أفادت لكنها واالكتئاب، والقلق لأللم فوائَد التجاِرُب له وجَدت كذلك الدم.11 خفضضغط
القلب.12 عىل تقترص ال القلب نبضات معدل يف للتغري البيولوجي االرتجاع تأثريات بأن

املعنوية؟ حالتنا عىل قلبنا نبضات نمط تغيري يُؤثر قد إذن ملاذا

بينسون، هربرت هارفارد، يف القلب أمراض اختصايصُّ كان العرشين، القرن ستينيَّات يف
إم) (تي التجاوزي التأمل ُمماريس من مجموعٌة ظهَرت حني الِقَردة يف الدم ضغط يدرس
وأرادوا التأمل، بمجرِد دمهم ضغط خفَض يستطيعون أنهم يعتقدون كانوا الطب. كلية يف
املمارسة هذه مثل يف التدخل يف البداية يف بينسون يرغب لم الربوفيسور. يُدرسهم أن
فقد لذلك قدراتهم. من بدا ما تجاَه فضوٌل بينسون حدا وقد وا، ألحُّ لكنهم «امُلتطرفة»،13

التأمل. إىل القردة من اهتمامه ل حوَّ
الوقت طواَل ُمنخفًضا امُلتأملني دِم ضغُط كان فقد دِمهم؛ ضغُط يتغري لم الواقع يف
لدى فعًال الدم يخفضضغط التجاوزي التأمل أن الحقٍة تجاِرَب يف وجد بينسون أن (إال
ُهواُة يستطيع التأمل، طريق عن أنه يجد أن أدهشه لكن املرتفع).14 الدم ضغط مرىض
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األيض وعملية التنفس فيها يُبطئ الشديد االسرتخاء من حالٍة بلوَغ التجاوزي التأمل
االسرتخاء. استجابَة بينسون اها سمَّ وقد قلبهم.15 نبضات معدُل وينخفض لديهم،

استجابة تُثري فبينما الفرار. أو املواجهة استجابة نقيُض هي االستجابة هذه أن تبنيَّ
عصبية شبكًة االسرتخاء استجابُة تُنظم السمبثاوي، العصبي الجهاَز الفرار أو املواجهة
يجعلنا الذي الباراسمبثاوي الجهاز إنه الباراسمبثاوي. العصبي الجهاز تُسمى ُمقابلة
والجنس الهضم — أخرى مرًة العاجلة غرِي األنشطة ِكفَة ُمرجًحا الطوارئ، حالة بعد نهدأ

وراحة. أماٍن يف نكون حني فيها ننخرط التي — واإلصالح والنمو
من يمتدُّ وهو الحائر. العصب هو الباراسمبثاوي العصبي الجهاز يف الرئييس ن املكوِّ
الرئتان، منها شتَّى، رئيسيٍة أعضاءٍ إىل تصُل فروٍع يف والجذع، العنق إىل نزوًال املخ جذع
نشاط كان كلما للقلب. مكبح بمثابة العمُل وظائفه ومن والطِّحال. والُكىل، واألمعاء،
معدل تباطؤ يزداد الحائر»)، العصب «تواتر باسم يوصف ما (وهو أقوى الحائر العصب
يف التغري ويزداد — التوتر وبعد — الزفري وأثناء الباروريفلكس عملية أثناء القلب نبضات
ِمقياًسا القلب نبضات معدل يف التغري يُستخَدم ما كثريًا الواقع، يف قلوبنا. نبضات معدل

عامًة. الباراسمبثاوي العصبي الجهاز نشاط ملدى ومؤًرشا الحائر، العصب لتواتر
زال، قد التهديد أن ندرك عندما الجسم أنحاء جميع يف التوتر تقليل إىل باإلضافة
أليافه من ٪٨٠ من يقرب ما الواقع، (يف املخ إىل الجسم من الرسائل الحائر العصُب ينقل
تغريٌ لديهم الذين األشخاص أن إىل الدماغ تصوير دراسات تُشري االتجاه). هذا يف تسري
يف التوتر، تجاه وتكيًفا مرونة أكثُر استجاباٌت أيًضا لديهم القلب نبضات معدل يف مرتفع
حتى يَرون إذ اليقظة؛ ُمفِرطو القلب نبضات معدل يف ُمنخفض تغريٌ لديهم َمن أن حني
ُمرتفع تغريٌ لديهم الذين األشخاص عىل يغلب بالًغا.16 إجهاًدا ُمجِهدة الصغرية املشكالت
الرتكيز، عىل أفضل وقدرٌة أفضل، عاملٌة ذاكرٌة لديهم تكون أن القلب نبضات معدل يف

وجوههم. وتعبريات مشاعرهم عىل السيطرة عىل قدرة أكثر أنهم كما
معدل يف مرتفع تغريٌ لديهم الذين األشخاص بأن تُفيد الدراسات بعض إن بل
االجتماعية. بالتفاعالت أكثر ويستمتعون أقوى، اجتماعيًة عالقاٍت يُكوِّنون القلب نبضات
القلب نبضات معدل يف ُمنخفض تقلٌب لديهم الذين األشخاص يكون ال النقيض، عىل
االضطرابات من بمجموعة لإلصابة عرضة أكثُر أيًضا إنهم فحْسب. القلب ألمراض ُعرضة

واالكتئاب. والفصام القلق منها النفسية،
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يف القلب نبضات معدل يف التغري وخبريُ النفس علم اختصايصُّ ثاير، جوليان كتب
ال القلب نبضات معدل يف التغري أهمية «إن قائًال: كولومبوس، يف أوهايو، والية جامعة

املخ.»17 حالة عن به يُخربنا ما إىل وإنما القلب، حالة عن به يُخربنا ما إىل ترجع
الحائر، العصب هذا يحفز القلب، نبضات معدل يف التغري لنرفع سنا تنفُّ نُبطئ حني
يكون أن ح املرجَّ من الفرار. أو املواجهة استجابة عن العدول املخ من بَدوره يطلب الذي
تحثُّ التي تيش، والتاي اليوجا ِغرار عىل أخرى أنشطة (وربما والتأمل البيولوجي لالرتجاع
البيولوجي االرتجاع باحث درس حني ُمماثل. تأثريٌ عليه) امُلسيَطر البطيء التنفس عىل

الرنني.18 من قوية حالًة يخلقون فعًال أنهم وجد الزن، رهبان من مجموعًة لريير
اختالًفا الرنني لتحقيق الالزمة التنفس رسعة اختالف إىل نظًرا بأنه يُجادل لكنه
سنواٍت يستغرق قد وحده بالتأمل استفادٍة أقىص تحقيق فإن آخر، إىل شخٍص من طفيًفا
فهو معدودة. دقائق يف تعلُمه فيمكننا البيولوجي، االرتجاع حالة يف أما املمارسة، من
عن االختالف غاية يختلف وذلك الفور. عىل إتقانه من الناس معظم «يتمكن يل: يقول

سنوات!» عرش َديٍر يف العيش
املناقشة. قيَد زال ما الطويل املدى عىل كبرية صحية تأثرياٍت يف هذا كلِّ َد تجسُّ أن بيَد
معدل يف للتغري البيولوجي االرتجاع أن تُظِهر الرسيرية التجارب أن إىل لريير يُشري
لكن الربو.19 إىل الدم ضغط ارتفاع من بالتوتر امُلتصلة الحاالت يف يُجدي القلب نبضات

شمولية. تحليالٍت يف الالئق التقييم تُقيَّم ولم صغرية، عامٍّ بوجٍه الدراسات
عىل أبحاث لدعم كربى أدوية رشكات لدينا ليس الحظ «لُسوء قائًال: لريير ويُقرُّ
مع البنسلني فاعلية بنفس يُجدي بأنه القول أستطيع ال لذلك حالة؛ لكل شخص ٢٠٠٠٠
البيولوجي االرتجاع فُمعدات ورائه. من املال يجنَي أن ألحد يمكن ال أنه املشكلة العدوى.
عىل أنه، كما بها.» بأس «ال بأنها األدلة يصف فهو ذلك، ومع الثمن.» وزهيدة التقليد سهلُة
الجميع؟» يفعله ال فلماذا تعلُّمه. ويسهل ا. جدٍّ قوية آثاٌر له دوائي غريُ «عالٌج قوله: حدِّ
العالجات من العديُد منه عانت الذي املسدود الطريق إىل وصل قد لريير أن يبدو
بفضل لكن محدوًدا. األبحاث تمويُل يكون تبيعه، يشء وجود عدم فمع الجسدية؛ العقلية

الحائر. بالعصب ُمتزايد اهتماٌم ثَمة صار ترييس، كيفني أبحاث

أن يعتقدون األطباءُ كان اإلنتانية، والصدمة اإلنتان دراسَة ترييس بدأ حني ،١٩٨٥ يف
توجد تُكن لم األحيان أغلِب يف أنه الغريب لكن دخيلة. بكترييا عن تنجمان الحالتنَي هاتنَي
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يف تتسبَّب أن يُمكن أجسادنا أن أحٍد باِل عىل يخطر لم لالكتشاف. قابلٌة ُممِرضة كائناٌت
جانيس. منها عانَت التي تلك ِمثل رة مدمِّ أعراٍض

ناجًما يكون َعْدوى لدينا تكون عندما يحدث رضر أيَّ أن افرتاِض عىل العلماءُ اعتاد
ونحن منها نُعاني التي األعراض من العديَد أن ببطءٍ أدَركوا لكنهم امُلْعدي. الكائن عن
تنجم ال — واالكتئاب اإلجهاد وحتى األنسجة، وتلف الوزن، وفقدان ى، الُحمَّ — َمْرىض
السيتوكينات. تُسمى ناقلة بروتينات طريق عن املناعي، َجهاِزنا عن ولكن امُلمِرضات، عن
العدوى. مواجهَة الجسِم ملحاولِة رضورية ثانوية نتيجًة األعراُض هذه تكون أحيانًا
ويُشجعنا الُغزاة. من التخلِص عىل تُساعد ى الُحمَّ أثناءَ بها نشعر التي املرتفعة فالحرارة
ننَرش ال حتى اآلَخرين عن االبتعاد وعىل َمْرىض، ونحن الراحة عىل واالكتئاب اإلجهاُد

امُلترضرة. الخاليا من والتخلُّص البكترييا ملقاومة رضوريٌّ االلتهاَب إن العدوى.
عىل األطفاُل، يُعانَي أن يُمكن التوازن. تقدير يف أجساُدنا تُخطئ أن املمكِن من لكن
اإلجهاُد يزول ال وأحيانًا بشدة. حرارتُهم ارتفَعت إذا خطرية نوباٍت من الخصوص، وجه
منها عانت التي ة الحادَّ اإلنتانية الصدمة أن ترييس بنيَّ وقد قط. العدوى عن الناجم
الورم نَْخر عامَل ى املسمَّ السيتوكني من ُمفِرطًة كمياٍت الجسُم يُنتج حني تحدث جانيس

إف). إن (تي
بكترييَّة عدوى وجود عدم ورغم الورم، نخر بعامِل فأًرا َحَقن حاسمة، تجِربٍة يف
ومات.20 خطريًا، انخفاًضا دِمه ضغُط وانخفض عنيفة، بصدمٍة الحيوان أُصيَب فقد
استجابًة تُثري ال الورم نخر عامل من االرتفاع الشديدَة املستوياِت أن ترييس اكتشف
تسدُّ الجسم. يف بيضاء دٍم خليِة كلَّ األساس يف ط تُنشِّ وإنما وُمتناسبة، مناِسبة التهابيَّة
األكسجني من الالحقَة الخاليا وتحرم الدم، تدفق فتُِعيق الدموية، األوعيَة الخاليا هذه
يحدث — الثانية جانيس أزمة — الحادَّ اإلنتان أن اكتشف أخرى، تجاِرَب ويف واملغذِّيات.

السيطرة.21 عن ،HMGB-1 يُسمى آَخر، سيتوكني يخرج حني
إذا أيًضا. أخرى مشكالٍت يف تتسبَّب أن يُمكن السيتوكينات هذه أنَّ ترييس أدرك
حني لكنه ة. حادَّ صدمٍة من نُعاني الجسم، أنحاء جميع يف الورم نخِر عامُل انترش
عامل من امُلفِرطة فالكميات أخرى، التهابيٍة حاالٍت إىل يُؤدي معيَّنة مواقَع يف ينحُرص
داء يُسبب قد األمعاء ويف الروماتويدي، املفاصِل التهاِب إىل تُؤدي املفاصل يف الورم نخر
السيتوكينات لتثبيط َمت ُصمِّ العقاقري من جديدة فئٍة ظهوِر إىل االكتشاُف هذا قاد كرون.
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يف بنجاح منذئٍذ يُستخدم زال ما الذي الورم نخر عامِل مضادُّ منها مفعولها، إبطاِل أو
املرىض. مالينِي عالِج

ثم السيتوكينات. هذه من ضارَّة لكمياٍت الجسم إطالق سبُب بعُد واضًحا يكن لم
نورث جامعة مستشفى يف يعمل ترييس كان إذ العرشين، القرن تسعينيَّات أوائل يف
عقاٍر عىل يعمل فريقه كان آَخر. ثوريٍّا اكتشاًفا ق حقَّ آيالند، بلونج مانهاسيت، يف شور
وغريه الورم نخِر لعامل البيضاء الدِم خاليا إنتاج يعوق ،CNI-1493 ى يُسمَّ تجريبي

السيتوكينات. من
يف الدماغية السكتة عالج يف يُساعد أن للعقار يُمكن كان إذا يرى أن ترييس أراد
منطقة إىل الدِم تدفُق ف يتوقَّ حني املخ يف تلِف إىل اإلقفارية الدماغية السكتُة تؤدِّي الفرئان.
شملت الورم. نخر عامَل امُلحترضة الخاليا تُفِرز حني سوءًا التلُف ذلك ويزداد الدماغ. يف
مبارشًة. املخِّ يف CNI-1493 من صغرية كمية بَحقِن هذا منع محاولَة التجاِرِب من سلسلٌة
مختلفة. حالٌة لَديها فرئان أدمغة يف عرًضا CNI-1493 ُحِقن األيام، أحد يف لكن
إفراِز يف البكتريية السموُم تتسبَّب حيث داخيل، دمويٍّ ٍم بتسمُّ ُمصابًة الفرئان هذه كانت
إنتانية. صدمٍة إىل يًة مؤدِّ الدم، مجرى يف الورم نخر عامل من االرتفاع شديدِة مستوياٍت
إنتاَج أوقَفت الفرئان أدمغِة يف العقار من الصغرية الجرعَة هذه أن ترييس أدهَش ما
َحْقن من مرٍة ٣٠٠٠٠٠ فاعليًة أكثَر وكانت أجسامها.22 أنحاء سائر يف الورم نخر عامِل

الوريد. يف العقار
نخر عامِل إنتاِج عن التوقَف منه طالبًة املناعة، جهاز إىل أُرسَلت ما إشارًة أن بد ال
قبل، من مفرتًَضا كان كما الجسم يف لحاالت استجابة مجرَد اإلطالق عىل تكن لم الورم.

بإحكام. االلتهابية االستجابَة تُنظم الفرئان أدمغة كانت إذا
ثم الدم. مجرى يف هرمون عىل العثوَر ترييس يستطع لم الرسالُة؟ وَصلت كيف
كان كهربائية. وإنما كيميائيًة، تكن لم ربما اإلشارة أن وهي جذرية، فكرٌة له خطرت
حيث بولدر، كولورادو، جامعة يف واتكينز ليندا وهي أخرى، لباحثٍة بحث عىل اطَّلَع قد
منع تستطيُع أنها واكتشَفت .IL–1 يُسمى بسايتوكني بحقنها ى بالحمَّ الفرئاَن أصابت

الحائر.23 العصب بقطع الظاهرة
وجهاز املخ أنَّ مرة ألوِل فيلتن وديفيد آدر روبرت اكتشَف كيف الثالث الفصل يف رأينا
وإن االرتباط، عىل آخَر دليًال واتكينز تجِربُة كانت األعصاب. طريق عن يتواصالن املناعة
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دَرسه الذي السمبثاوي، العصبي الجهاز طريق عن محمولًة املرَة هذه اإلشارُة تكن لم
الحائر. العصب خاصٍّ وبوجٍه الباراسمبثاوي، الجهاز طريق عن وإنما وآدر، فيلتن

إذا عما ترييس وتساءل املخ، إىل املناعة جهاز من اإلشارُة انتقلت واتكينز، تجِربة يف
هي تلك كانت ربما أيًضا. اآلَخر االتجاه يف الرسائل حمُل الحائر العصِب بإمكاِن كان
الجسم يف الورم نخر عامِل إنتاَج املخِّ يف العقار من صغرية جرعٌة بها أوقَفت التي الكيفية
يف العمليات ُحجرة إىل ذَهب فقد الفكرة. الختبار لطريقة ل توصَّ ،١٩٩٨ مايو ويف كلِّه.

األعصاب. لتحفيز بالبطارية يعمل محموًال َجهاًزا واستعاَر املستشفى،
امُلعتاد الداخيل. الدَموي م بالتسمُّ ُمصابة فرئاٍن عىل تُجرى التجِربُة كانت أخرى، مرًة
بنبضٍة الحيوانات لدى الحائر العصب ترييس حفز حني لكن إنتانية، صدمٍة من تموت أن
عالُجه أوقف وهكذا كبريًا.24 انخفاًضا الورم نخر لعامل إنتاُجها انخفض كهربائية،

الفور. عىل اإلنتانية الصدمَة ُت املؤقَّ
لاللتهاب، قوي كمكبٍح يعمل أن الحائر العصب بإمكان أنَّ عىل دليًال هذا كان
«امُلنعكس اسَم الظاهرِة عىل ترييس أطلق القلب. عمِل إبطاءِ عىل قدرته جانب إىل
آمنة، حدوٍد يف الدم ضغط عىل الضغط مستقِبالت ُمنعكُس يُحافظ ِمثلما االلتهابي».25
كما مستقالٍّ العمل من بدًال املناعة. لجهاز الفتَّاكة األسلحة من االلتهابيُّ املنعكُس يحمينا
بصفته ف يترصَّ الذي املخ، مع املناعة جهاز يتواصل طويًال، زمنًا يظنون العلماء ظل
نشط قد االلتهاَب بأن الحائر العصب طريق عن رسالًة املخُّ رصَد إذا الرئييس». «املتحكِّم

أخرى. مرًة لتهدئته ُمعاكسة إشارًة الحال يف يُطِلق الجسم، يف
أن بد ال جانيس. أصاب ما بشأِن ق موفَّ لتخمنٍي َل التوصُّ ترييس استطاع وأخريًا
الحائر العصب يف كاٍف نشاط وجود لعدم إلصاباتها؛ نتيجًة اختلَّ قد العصبيَّ َجهازها
العصُب ينقل لم ة، الحادَّ الصدمة من األوىل نوبتِها خالَل املخ. يف أخرى مشكلة أو نفِسه،
الثانية، األزمة يف خطرية. ياٍت بكمِّ الورم نخر عامل إفراِز ملنِع الرضوريَة اإلشاراِت الحائر
فإنَّ مرة، كل يف الظاهِر تعافيها رغَم .HMGB-1 تدفق منع يف العصب فشل اإلنتان، أزمة
تَبْقى أن لها يُتيح أن من بكثري أكربَ يبدو ما عىل كان جانيس أعضاء يف امُلرتاِكَم التَلف

الحياة. قيد عىل
العديد وراء السبُب هو الحائر العصب نشاط يف القصوَر أن كذلك ح املرجَّ من بدا
ترييس رسم الَغداء، وقت يف السيطرة. عن االلتهاُب فيها يخرُج التي األخرى الحاالت من
وُمتصل مزروع قلب رضبات بمنظِّم شخٌص فيه يظهر تقريبيٍّا، رسًما منديل ظهر عىل
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فهل للتَّو. ِفرئانه أنقذَت قد كهربائية نبضة كانت الحائر.26 عَصِبه يف كهربائي بقطٍب
أيًضا؟ البرش مع نفَسه اليشء تفعل أن يُمكن

يبدو الحائر. العصب تواتر لتعزيِز الوحيدة الطريقَة سنا تنفُّ معدَّل تغيريُ يكون ال ربما
الجهاز عىل «تصاعديٍّا» تأثريًا يمتلك القلب نبضات معدَّل يف للتغريُّ البيولوجي االرتجاَع أن
الحائر؛ العصَب تحفز بطريقٍة القلب نبضات معدَل يُغري إذ الباراسمبثاوي؛ العصبي
الشمالية كارولينا جامعة يف نَْفس علماء أجراها التي التَّجاِرَب لكن امُلخ. عىل تؤثر ثَمَّ ومن
أيًضا، ألسفل أعىل من الحائر العَصب تواتر زيادَة نستطيع أننا إىل تُشري هيل تشابل يف

أفكارنا. نمط بتغيرِي
٧٣ من فريدريكسون وباربرا كوك بيثاني طلبَت ،٢٠١٠ عام أُجريَت دراسِة يف
ُمتواصلون بأنهم يشعرون درجٍة أي وإىل سعداءُ، هم كم يوميٍّا يُدوِّنوا أن ُمتطوًعا
وكذلك كبرية، بدرجٍة العاطفيُة سالمتهم نَت تحسَّ أسابيع، تسعِة خالَل اجتماعيٍّا.27

املبهمي. تواتُرهم
عام يف نُِرشت عشوائيَّة مضبوطة تجِربٍة يف أخرى مرًة الظاهرَة هذه االثنان اخترب
يُمارسوا أن وكذلك الطريقة، بنفس مشاعرهم يُقيِّموا أن امُلشاركني من ُطلب .٢٠١٣
ُمطابًقا ليس لكنه التعاطف، ل لتأمُّ ُمشاِبه (تأمٌل الحب عن الناشئ الحنان َل تأمُّ يوميٍّا
سعادًة أكثُر بأنها التأمل مجموعُة شعرت شهَرين فبعد نفُسه؛ اليشء حدث وقد له).
بَدوره العاطفيُّ التحوُل ذلك زاد وقد الضابطة.28 املجموعة من بكثري اجتماعيٍّا وتواصًال

الحائر. العصب تواتر من
هم البداية يف أعىل الحائر العصب يف تواتٌر لديهم الذين كان الدراستنَي، ِكلتا يف
املعرفة لعلوم بالنك ماكس معهد يف حاليٍّا تعمل (التي كوك تقرتح استفادًة. األكثَر
من «حالة إىل أدَّى قد اإليجابية العواطف يف التفكري أن بأملانيا) اليبزج، يف واملخ البرشية
ِكال يف اآلخر يف والذهن الجسم من كلٌّ أثَّر حيث الحائر، العصب نقلها املستمر» ن التحسُّ
إىل بَدوره أدَّى الذي الحائر، العصب تواتَر اإليجابية العواطُف نَت حسَّ فقد االتجاَهني.
، أدقَّ اختباًرا كوك وضعت بعد، تُنَرش لم ثالثة، دراسٍة يف أكثر. امُلتطوعني حالة تحسنِي
يوم كلَّ لديهم، اجتماعية تفاعالت ثالثة أهم أُلفة درجَة ببساطٍة امُلتطوعون قيَّم حيث
ثالثة أطول فائدِة تقييُم الضابطة املجموعة يف أولئك من ُطلب بينما أسبوًعا. ١٢ َطوال

اليوم. ذلك يف فيها انخَرطوا أنشطة
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مقارنًة االجتماعية الحميمية مجموعة يف هائلة زيادًة الحائر العصب تواتُر ازداد
ليست اإليجابية املشاعر أن هو باستمراٍر أكتشُفه «ما كوك: تقول الضابطة. باملجموعة
هذه تكن لم إذا اإليجابية. «االجتماعية» املشاعر ولكن الحائر، للعَصب املهمة وحدها
واالمتنان والود بالحبِّ بالشعور مرتبطًة تكن لم وإذا اجتماعيًة، اإليجابية العواطُف
أن العارش الفصل يف رأينا العالقات.»29 هذه عىل تحصل ال فإنك األشياء، هذه وسائر
عىل جزئيٍّا ولو هذا يحدث ربما للتوتر، استجابتَنا ف تخفِّ أن يُمكن االجتماعية الروابَط

الحائر. العصب تواتر عىل التأثري خالل من األقل
تُفكر أن حاولَت إذا أثًرا أفضَل يكون اآلَخر، هو البيولوجي، االرتجاع بأن َمزاعُم ثَمة
ماث»، «هارت معهد تُسمى للربح هادفة غريُ منظَّمٌة ج تُروِّ الحب. عىل قائمة أفكاٍر يف
نبضات معدَّل يف للتغريُّ البيولوجي االرتجاع لتقنيات بكاليفورنيا، كريك، بولدر يف َمقرُّها
حكومية وهيئات مستشفيات وتستخدمها ِعلمية، أبحاٍث عىل قائمٌة أنها تزعم التي القلب
مبادئَ عىل أساًسا قائمة سينتي (أساليب األفراد آالِف مئاِت عىل عالوًة العالم، أنحاء يف
معدل يف للتغرِي البيولوجي االرتجاع عن ماث» «هارت تقنياُت تختلف املعهد). وضَعها
مناسبة برسعٍة س التنفُّ إىل باإلضافة أنك ناحية من لريير دَرسه الذي القلب نبضات
للموقع َوفًقا القلب». من نابعة إيجابيَّة عاطفية «حالة استحضار كذلك عليك رنني، لخلق

التقنيات.»30 فاعلية يف أسايس عنٌرص العاطفي ل التحوُّ «هذا للمعهد اإللكرتوني
التغريُّ أن منها باملرَّة، منطقية غريُ ماث» «هارت معهِد لخرباءِ أخرى َمزاعُم ثَمة
والنشاط لألرض املغناطييس باملجال مباًرشا ارتباًطا مرتبٌط قلبك نبضات معدَّل يف
أحداث عن معلوماٍت تخاطريٍّا يستجيلَ أن عىل القدرُة لديه قلبك وأنَّ للشمس، الكهربائي
أن بعد ولكن ِعلميٍّا.32 فيها مشكوًكا باعتبارها أساليبُهم تُنتَقد ما وكثريًا بعد،31 تَقْع لم
اإليجابية. املشاعر أهميِة بشأِن ني ُمحقِّ كانوا إن ا عمَّ أتساءل أبحاثها، عن كوك مع تحدَّثت
جلسة أثناء الفكرة. أخترب أن عَزمُت سينتي، فحص حجرِة يف جالسة كنُت بينما
حبٍّا امتألت حتى بشدة هما أضمُّ أنني تخيَّلُت ِطفَيلَّ. يف أوًال فكَّرُت البيولوجي، االرتجاع
ُمنحنًى طائًعا قلبي نبض معدُل رسَم وهنا ينفجر. أن يكاد قلبي أن معها شعرت لدرجٍة
الذعر. من حالٍة يف الدخول نفيسعىل إجبار حاولُت ثم الكمبيوتر. شاشة عىل جميًال ُمنسابًا
أتخيَّل ُرحُت الشاشة، عىل األزرق العمود مع تزامٍن يف ببطء س أتنفَّ كنُت بينما
وشك عىل َمقعدي خلف اًحا وسفَّ جلدي، عىل تزحف وديدانًا ، ذراَعيَّ عىل تزحف عناكَب
بطاقٍة وشعرُت ة. ُملحَّ بكراهيٍة اح السفَّ عىل ركَّزت الالمعة. بَْلطته بنصِل عيلَّ يَهوَي أن
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العصبي جهازي أن إال أوردتي. يف األدرينالني ق وتدفَّ وعيي احتدَّ وقد ُمفاجئة، ُمتدفقة
بل انقطاع، دون من السلس املنحنى ظل يبدو. ما عىل مطلًقا يتأثَّر لم الباراسمبثاوي

قلبي. نبضات معدِل يف التغريُ وزاد
نظريٍّا يُؤثِّر قد الحب مشاعِر استحضاَر بأن لريير البيولوجي االرتجاع باحُث يُقرُّ
مهما أنه ا جدٍّ قوي شعوٌر لديَّ «لكْن البعيد. املدى عىل القلب نبضات معدِل يف التغريُّ عىل
مالحظته تتعذَّر وتكاد ا، جدٍّ صغريٌ فهو التقنية ممارسِة أثناءَ العاطفية حالتك دوُر كان
البيولوجي االرتجاع بني قارنَت دراساٍت بضَع إن ويقول س.» للتنفُّ الهائل بالتأثري مقارنًة
نها تتضمَّ التي القلب من النابعة املشاعر دون وِمن مع القلب نبضات معدل يف للتغريُّ

اإلطالق.» عىل فروق أيَّ تجد «ولم ماث». «هارت تقنياُت
الصحة لتحسنِي سبيًال باعتباره االجتماعي التقارب يف بالتفكري أيًضا كوك تنصح ال
ِعلمية؛ نظٍر وجهِة من وهام إحصائيٍّا ملموٌس دراساتها يف التأثري إن تقول فهي البدنية.
معدل يف التغرِي عىل التأثري يف أفكارنا نستخدَم أن ُ املبدأ حيث من الجائز من أنه يُظِهر ألنه
له يكون ال بحيث ا جدٍّ ضئيًال التأثريُ يكون أن املحتمل من ذلك، ومع القلب. نبضات
الة فعَّ ُطرٍق تصميُم املستقبل يف يتسنَّى أن تأُمل وهي الصحة. عىل رسيريٍّا ال فعَّ أثٍر أيُّ
كنت إذا الحايل، الوقت يف لكن نفيس. ٌن مكوِّ لها القلب نبضات معدل يف التغري لتحسني
األيروبيكس، تمرينات مثل بدنية بأساليَب تنصح فهي الحائر، عصبك تواتر تعزيز تريد
السمك زيت الت (مكمِّ القلب نبضات معدِل يف التغريَ تَزيد أنها متنوِّعة دراساٌت أثبتَت التي
وقت.» أرسع يف فائدٍة أكربَ تُحقق يجعَلك أن ذلك شأن «من َجْدوى).33 ذاَت أيًضا تبدو

ِقطٍّا يُشاكس صاخٌب أسوُد َجرٌو وأخذ ضخمة. خشبية طعاٍم مائدِة إىل جالسًة كنُت
يدفع الذي ما إذن (أجا). ماركة الفرن عىل الغداءَ تُعدُّ سينتي كانت بينما ُمكِرتث، غريَ

البيولوجي؟ االرتجاع عىل قائمة عيادة إنشاء إىل تقليديًة عامًة ُمماِرسًة
يف وخدمت سنوات، عرش ملدة الجيش يف طبيبًة تعمل كانت أنها سينتي أخربتني
وهكذا ركبتِها. أرِبطُة وتمزََّقت التزلُّج، أثناء سقطت ثم الشمالية. أيرلندا مثل أماكَن

سومرست. يف كامل بدواٍم عامًة ُمماِرسًة وصارت تقاُعدي، بمعاٍش حت ُرسِّ
دقائق عرش ملدة يوميٍّا مريًضا ٤٠ إىل ٣٥ من ورؤية طويلًة، ساعاٍت العمُل جعلها
تَرعى أن بإمكانها يكن لم إحباًطا. ازداَدت أن َفِتئت وما بالتوتر، تشعر منهم، لكلٍّ
حاالٍت يف كانت أنها شعرت كطبيبة. بنفِسها إيمانها تفقُد وراحت أرادت، كما َمْرضاها
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األساسية األموَر ُمتجاهلًة َمنازلهم، املرىضإىل وإرسال الدواء وصف عىل تقتُرص ا جدٍّ كثرية
وتَكراًرا. ِمراًرا للعودة تدفعهم كانت التي — واالنتهاك التوتر، —

تبني بورٍم قبُل من أُصيبت قد كانت ثدِيها. يف ظهر َورًما البداية يف كذلك تجاهَلت
كان لفحصه ذهبَت وحني خبيثًا، كان لكنه مثَله. سيكون هذا أن افرتَضت لذلك حميد؛ أنه
إشعاعي. وعالٌج كيماوي عالٌج أعقبَها لِجراحٍة فخضَعت اللِّيمفاوية. ُعَقدها يف انترش قد

عمرها. من واألربعني الثانية يف آنذاك كانت
بمعاِش ُمستعينًة سنوات، ثالث ملدة إجازًة وأخذَت وظيفتها، من سينتي استقالت
ألنها بالراحة الشعوَر هو عليها امُلستحوذ الشعور كان معيشتها. عىل الصحي تأمينها
الحمام: ِمرآة عىل رسالًة كتبت حني االستحمام بعد صباح ذات وتتذكَّر تعمل. تَُعد لم
غري وظيفتها من إجازتها من تستفيد أن قرََّرت الحياة.» قيِد عىل لَكوني سعيدٌة «إنني
بدًال أكثر، ي صحِّ بأسلوٍب العيش عىل مرضاها ملساعدة السبيل استكشاف يف لها املخطَّط
واكتشفت البديل، الطب يف دورًة ت فتلقَّ ظهورها. بعد األعراض معالجة عىل االقتصار من

البيولوجي. االرتجاَع
ترى اآلن وهي جزئي. بدواٍم عامًة ُمماِرسًة لتعمل عادت التأمني معاش َف توقَّ وحني
تستطيَع حتى ر متأخِّ وقٍت إىل وتبقى األسبوع، يف أيام ثالثة اليوم، يف فقط مريًضا ١٢
من شموليًة أكثَر نهًجا «أتَّبع وتقول: دقيقة. ١٥ إىل يصل وقتًا منهم لكلٍّ تُخصص أن
التي الحياة أسلوب جوانِب عن أتحدَُّث إذ العام. الطبِّ ُمماريس من زمالئي من الكثري

الصحة.» عىل تُحافظ
يُمكنك «ال األهمية. غاية يف أمٌر َمْرضاها مع الوقت من مزيد قضاء إنَّ تقول وهي
كلَّها حياتَه ظلَّ ربما الذي حياته أسلوب يف تغيرياٍت بإجراءِ شخٍص مطالبِة يف تبدأ أن
من النابعة «االستشارات مرشوع بدأْت ،٢٠١٢ عام ويف تعرفه.» تكن لم إذا منه، يُعاني

القلب».
يف اختصاصيًة تعمل كانت كارول، تُْدعى والستني الخامسة يف َجدَّة َمْرضاها إحدى
يف شهادٍة عىل للحصول والخمسني الخامسة سنِّ يف التقاعد قبل وممرِّضًة األمراض ِعلم
الستني يف وهي لكن الصحة، وموفورة نشيطًة دوًما كانت بأنها كارول وتُخربني التاريخ.
قلبها رضباُت كانت ذعٍر نوباِت ِة بعدَّ أُصيبَت الختباراتها، االستذكار أثناء عمرها، من
اليوم»، يف إسربيسو أكواب عَرشة من يقُرب «ما تحتيس حينَذاك كانت أثناءها. تتسارع
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من ق للتحقُّ املحليَّة بالعيادة اتصَلت لذلك السبب؛ يكون أن يمكن ذلك كان إن وتساءَلت
للكافيني. الصحي االستهالك بشأن إرشاداتهم

هذا.» الطبي الجري جهاز عىل ِرصُت واحدة هاتفية مكاملٍة بعَد «فجأًة كارول: تقول
ارتداءَ يتطلب (الذي القلب كهربية مخطَّط منها لقلبها، االختبارات من ملجموعٍة وخَضَعت
املوجات باستخدام قلبها ُفِحص (حيث القلب صدى ومخطَّط أيام)، ثالثَة قلٍب رصِد جهاِز
أنها عدا طبيعيٍّا، يشء كل كان التمارين. ممارسة أثناء إجهاد واختبار الصوتية)، فوق

التمارين. اختبار يف رسبت
وكم للكافيني، استهالكها مثل العوامل بعَض تجاَهلوا األطباء أن كارول تشعر
كانت التي امُلتسارع النبض نوباُت صت ُشخِّ ذلك، من وبدًال قلقة. االختباراُت جعلتها
القلب)، رضبات انتظام عدم من متقطِّعة (نوبات انتيابي أذيني رجفان أنها عىل تأتيها
القلب. يف الكهربائية اإلشارات انتقال يُبطئ الذي فليكاينيد، اسمه قويٌّ دواءٌ لها وُوِصف
عافية أتمِّ يف شخًصا كنُت أن بعد «فجأًة كارول. عىل هائل أثٌر للتشخيص كان
للتوِّ بدأت قد كانت حياتي».» طيلة األدوية أتعاطى سأظلُّ مريضة، «إنني نفيس: يف قلُت
سوف «ويحي، نفيس: يف «قلت العمل. إىل ابنتُها عادت أن بعد الجديد حفيَدها ترعى
البالد».» َمجاهل يف نعيش ونحن القلب! يف مشكلٌة ولديَّ صغري. طفٍل عن مسئولًة أكون
األطباء أقنعُت فقد لذلك قط؛ األذيني الرجفان من نوبات أيِّ من كارول تُعاني لم
النهاية يف لها ُسِمح حتى فليكاينيد، من َجرعتها بتقليل التالية القليلة السنوات مدار عىل
أنني يف ثقة كل «فقدُت تقول: إذ . استمرَّ قلقها لكن إليه. احتاجت ما إذا معها، بحمله
أقرب مكاِن من َقت تحقَّ األسبوع، نهاية ُعطلة يف سافَرت إذا فكانت وُمعافاة.» سليمة
يعمل. هاتفها أن تتأكَّد تظل للتمشية، خرجت وإذا بنَوبة. إلصابتها تحسبًا مستشًفى؛
إىل وتحتاَج التعُب يُداهمها ألن تحسبًا السينما؛ أو املرسح إىل الذَّهاب تتحاىش وكانت

محمولًة. الخروج
بيولوجي ارتجاع جلساِت تأخذ ظلَّت شهور، ستة َطوال سينتي. لرؤية ذهبَت ثم
حني ويف املنزل. يف يوميٍّا وتُمارسها القلب»، من نابعة «استشارات عيادة يف أسبوَعني كلَّ
قيمَة اآلن أدرَكت فقد انتابتها، التي القلق حالة يف أسَهم إنما التقليدي الطبَّ أن تشعر
كان البيولوجيَّ االرتجاع إن تقول فهي مخاوفها. عن سينتي مع التحدُّث عىل قدرتها
بكفاءة. يعمُل كان قلبي أن أُالحظ أن بُوسعي كان درجة. ألقىص الطُّمأنينِة عىل «يبعث

يُرام.» ما عىل إنني نفيس يف وقلت اطمئنانًا، أكثُر بأنني وشعرت
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بالقلق ت أحسَّ إذا واآلن، الهلع. نوباُت تنتابُها ال الدورَة أخذَت منذ إنها كارول وتقول
— أسنان طبيِب أو طبيب لرؤيِة االنتظار أو ُمزدحم، مكاٍن يف القيادة أثناء — ينتابُها
عند ونبضها دِمها ضغَط أن ذلك، من واألكثر نفسها. لتهدئة س التنفُّ تقنية إىل تلجأ

عقاقري. استخداِم دوِن ومن كلُّها، انخفَضت قد الكوليسرتول ومستويات الراحة
املرىضُمعتمدين من الكثريَ الدواء صناعُة جعَلت «لقد فتقول: األمر عىل سينتي تُعلِّق
نُعطَي أن علينا إن وتقول النظام.» عن مستقلِّني نجعَلهم أن نحن وعلينا النظام. عىل

صحِتهم. عن مسئولني ونجعَلهم مهاراٍت، الناَس

الثالثينيَّات أواخر يف ربما بَشوش، وجٍه وذاَت تناسٍق يف الَقوام ُممتلئَة روبروك مونيك كانت
حافِة عىل تجلس كانت ثنيات. ذا أخَرض قميًصا وترتدي خفيف، شعر ذاَت عمرها، من
لتكشَف قميصها ياقة أنزَلت وقد أمسرتدام، يف األكاديمي الطبي املركز يف مستشًفى رسيِر
جهاٌز تحتَه يوجد إنه قالت للتوضيح بوصات. عدَة ُممتد أفقي خط وردية؛ ندبٍة عن

الحائر. العَصب إىل يصل سلٌك له قلب، رضبات منظِّم ِمثل مزروع
عىل ومرََّرته — وشكله السيارة ِمفتاح حجم يف — صغريًا أسوَد مغناطيًسا تناوَلت
املزروع الجهاَز املغناطيس يحثُّ ماركت. السوبر يف البقالة كود تمسح كأنها صدرها،
بدأت تتحدَّث، هي بينما خفيفة. كهربائية بصدماٍت عنقها يف الحائر العَصب صعق عىل
بتهيُّج أشعر أحيانًا تسمعينها؟ ربما صوتي، يف ذَبْذبة «لديَّ صوتها. يف ارتعاشة تظهر
املغناطيَس تُمرر فهي بيشء. تشعر ال إنها تقول ذلك، عدا فيما عال.»34 السُّ يف وأرغب

اليوم. من ى تبقَّ فيما دواء أيِّ تعاطي إىل تحتاج ال ثم صباح، كل مرًة
تاك، بول-بيرت البحَث يُدير املهمة. ترييس لفكرة الرائدة التجِربة من جزء مونيك
«جالكسو ورشكة أمسرتدام جامعة يف األكاديمي الطب مركز يف الروماتيزم اختصايصُّ
مفاصَل التهاُب لديهم مرىض ثمانيِة عىل استطالعية بدراسٍة تاك بدأ كالين». سميث
لهم ُزرعت التي األجهزة كانت األخرى. العالجات كلُّ معه فشلت ُمزمن، روماتويديٌّ
وقد يوًما. ٤٢ طوال يوميٍّا مرة ثانية، ٦٠ ملدة الحائر للعصب محفزًة نبضاٍت تُعطي
نَت تحسَّ إذ عظيمة؛ استفادًة استفادوا املرىض من ستًة أن ٢٠١٢ عام تقريره يف تاك كتب

دمائهم.35 يف االلتهاب مستوياُت وتراجعت أعراضهم،
يف األخبار عناويَن تصدََّرت مريًضا ٢٠ عىل ثانية تجِربٍة من جزءًا أيًضا مونيك كانت
نوا تحسَّ املرىض هؤالء ِنصف» من «أكثر بأن الصحفيِّني تاك أخرب .٢٠١٥ عام من يناير
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مع حتى بصعوبة، َسريًا الغرفة تقطع كانت التجِربة، قبل مونيك. ومنهم كبريًا، تحسنًا
عىل عقاقريَ أيِّ دوِن ومن بألم، تشعر ال صارت فقد اآلن، أما امُلتاحة. األدوية أفضل
غضوِن يف الطبيعية.36 حياتي إىل ُعدُت «لقد نيوز»: «سكاي لقناة قالت وقد اإلطالق.
وأقود الكلَب وأُنزه الدرَّاجة أركُب ِرصُت التورُّم. واختفى بألم. أشعر أُعد لم أسابيَع ستِة

السحر.» ِمثل إنه سيارتي.
السطور، هذه كتابتي وقِت حتى ِعلمية، ِمجلٍة يف بعُد تُنَرش لم النتائج هذه زالت ما
راجًعا املرىض ن تحسُّ كان حد أيِّ إىل نعرف أن الصعب من بالسيبو مجموعة دون ومن
فينشتاين ملعهد رئيًسا حاليٍّا يعمل (الذي ترييس أن إال الحائر. العصب لتحفيز فعًال
تجاِرُب حاليٍّا تُجرى كذلك إمكانياته. بشأن تفاؤٌل يَْحدوه مانهاسيت) يف الطبية للبحوث
العصب تحفيُز يكون قد املبدأُ، حيث من أنه ترييس ويعتقد كرون، داء أجل من برشية
والتصلُّب الصدفية مثل ضارَّة، التهاباٍت عىل تنطوي اضطراباٍت أيِّ مع ناجًعا الحائر
شخص، كل مع ناجعة غريُ لاللتهاب املضادَّة األدوية اإلنتانية. والصدمة واإلنتان امُلتعدد،
أنها إىل منه كبري جانٍب يف ذلك ويعود خطرية، جانبية آثاٌر لها يكوَن أن املمكن ومن
يقول الجسم. سائر يف ولكن فقط، ذلك تستلزُم التي األجزاء يف ليس املناعة َجهاز تُثبِّط
ألياف باستهداف تركيًزا، أكثَر عالًجا املطاف نهاية يف يُتيح قد األعصاب تحفيز إن ترييس

غريها.37 دون وحدها معينٍة مناطَق يف املمتدَّة األعصاب
من أخرى فروع لتعديل الكهربائي التحفيز استخدام يُمكن النظريَّة، الناحية من
الجهاز لسيطرة خاضٌع آخر فسيولوجي جانب « «أيُّ الواقع ويف — أيًضا املناعة َجهاِز
الحيواني النموذج يف الحائر العصب تحفيَز أن بالفعل الباحثون اكتشف لقد العصبي.
مما اإلصابة؛ مكان يف الدم) تخثُّر يف ُمشارك (إنزيم الثرومبني إفراز إىل يُؤدي للنزيف
الصدمة.38 بعد أو الِجراحة أثناء امُلنضبط غرِي النزيف إيقاِف عىل يُساعد قد أنه إىل يُشري
مرىض األمعاء يف امُلتحكمة األعصاب إىل كهربائي تيَّار توصيُل يُساعد قد ذاِته الوقت يف
التالعب بأن الباحثني بعُض ن تكهَّ وقد إس)،39 بي (آي األمعاء اضطراب متالزمة

الرسطان.40 أنواع بعِض َم تقدُّ ر يؤخِّ أن يمكن العصبية باإلشارات
استخداُم يَشيع إذ أيًضا. النفسية للحاالت األمل بعَض الحائر العصب تحفيز يحمل
ما غالبًا ونها يتلقَّ الذين الناس أن االهتماَم يُثري ا وممَّ الرصع، عالج يف بالفعل التقنية
عىل تأثريات أي عن النظر (بغضِّ أفضل ِمزاجية حالٍة يف أصبَحوا قد أنهم يذكرون
أيًضا. الروماتويدي املفاصل التهاِب ملرىض املزاجية الحالة يف تحسنًا تاك وشهد نوباتهم).
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أن الحائر العصب لتحفيز يمكن كان إذا ما لتقييم دراساٍت إجراءِ إىل الظاهرُة هذه قادت
محدودة، األدلُة تزال ال اآلن حتى للعالج.41 ُمقاوٍم باكتئاٍب امُلصابني األشخاَص يُساعد
أن يُمكن األمر أن من الرغم عىل املرىض، بعَض يُفيد فعًال أنه إىل التجاِرُب تُشري لكن

ن. تحسُّ يظهر حتى شهور عدة يستغرَق
أننا ويزعم البيولوجية»، «اإللكرتونيات اسم الجديد املجال هذا عىل ترييس يُطلق
ونبدأ الكيميائية، بالعقاقري األمراض معالجة عن نبتعد حيث الطب، يف ثورًة نشهد
عام يف تايمز» «نيويورك ملجلة قال وقد عنها. ِعوًضا الكهربائية اإلشارات استخداَم

الدواء.»42 صناعة محلَّ ستحلُّ التي الصناعة هي هذه أن «أعتقد :٢٠١٤
أتحدَّث الذين فالعلماء بها. ُمقتنعون الناس من كثريًا أنَّ يبدو لكن جريئة، فكرٌة إنها
حتى «فوربس» مجلة من املطبوعاِت قصتُه وتصدََّرت ترييس. أبحاَث يمتدحون معهم
التمويل، يف صعوبًة البيولوجيُّ االرتجاع يجُد حني ويف أمريكان».43 «ساينتفيك مجلة
يف املزروعة. البيولوجية اإللكرتونية األجهزة فكرة عىل األمواَل والحكومات الرشكات تُغِدق
دوالٍر مليوُن قيمتُها ابتكاٍر جائزِة عن كالين» سميث «جالكسو رشكة أعلنت ،٢٠١٣ عام
الصحة َمعاهُد وأعلنت األبحاث)، عىل أصًال تُنِفقها كانت دوالٍر مليوَن ٥٠ إىل (باإلضافة
،٢٠١٤ ويف دوالر؛ مليوَن ٢٤٨ بتكلفة سنوات سبع مدتُه بَرناَمٍج عن األمريكية الوطنية
الدفاعية امُلتطورة البحوث مشاريع لوكالة جديدة مبادرٍة عىل الضوء أوباما الرئيس سلَّط

(داربا).44
البيولوجية، لإللكرتونيات صة مخصَّ جديدة ِعلمية مجلًة ترييس أنشأ ذاِته الوقت يف
للَحقن، قابلة رة مصغَّ أعصاٍب زاِت محفِّ البتكاِر تهدف «سيتبوينت»، باسم رشكة، وكذلك
باد. آي جهاز طريِق عن فيها ويُتحكَّم السلكيٍّا، تُشَحن سوف األرز، حبَّة حجم يف ربما
الواردة اإلشارات لرصِد آنيٍّا، ستعمل املطاف نهاية يف األجهزة هذه أن يف الفكرة تتمثَّل

ألعضائنا. نتاجها تعدل الحاجة، وعند أعصابنا، عربَ امُلنتقلة
بأفكارنا؟ االلتهابي املنعكِس تسخريَ نتعلم أن يُمكننا هل الواعي؟ العقل عن ماذا لكن
أبحاثه أفكار أن اقرتح ،٢٠٠٥ عام يف نظريٍّا. ذلك نستطيُع ربما بأننا ترييس جاَدل
هذا بدأ وقد الجسدية،45 العقلية العالجات اتجاِه يف البحث توجيه عىل تُساعد أن يُمكن
لتقنياٍت يُمكن كان إذا ما يدرسون املثال، سبيل عىل العلماء، من فالعديُد حاليٍّا. يحدث
من تُقلل أن الحائر، العصب نشاط عىل تؤثِّر التي والتأمل، البيولوجي االرتجاع مثل

املسار.46 هذا خالل من االلتهاب
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األفضَل هي الكهربائي التحفيز من والرسيعة القوية الجرعُة تكون أن املحتمل من
لكن اإلنتانية. الصدمة مثل الخطرية األوضاع أو ة حادَّ بإصاباٍت امُلصابني املرىض حالة يف
التهاب إىل الدِم ضغِط ارتفاِع من يشء أي — امُلزمنة األمراض حالة يف أنه اقرتح ترييس
وقائي نهٍج اتباُع األفضل من يكون ربما — االلتهابي األمعاء وداء الروماتويدي املفاصل
العصب تواتِر لتحسنِي البيولوجي واالرتجاع ل التأمُّ مثل تقنياٍت باستخداِم املدى، طويل

الوقت. مع تدريجيٍّا الحائر
إجراءَ رفض فقد نفسيَّة؛ نُُهج اتِّباع إمكانية حول اآلن ترييس رأي هو ما أعرف ال
العقلية العالجات يذكر يُعد ولم سؤاله. من أتمكَّن لم لذا الكتاب؛ هذا أجل من مقابلة
التي للحقن القابلة الدقيقة األجهزة أن ذلك من بدًال ويقرتح األخرية، املقاالت يف الجسدية

ُمعتاًدا. أمًرا ستصري رشكته تخرتعها
آفاُق تبدو منطقيٍّا. أمًرا يل يبدو الطريقتنَي عىل أبحاٍث إجراءَ أن إال
العقلية التقنيات تأثري كيفية فهم لكنَّ بحق، ُمثرية الطب يف اإللكرتونياتالبيولوجية
عىل خطورًة األقلِّ الحاالت يف يُساعد ربما الوقت بمرور العصبي الجهاز عىل الجسدية
املالينَي يجعل وقد حال، كل عىل ل التوغُّ شديد حلٌّ فهو زات؛ املحفِّ إىل الحاجة تجنُّب
عن (ناهيك بالغة طبية َمخاطَر ذات التكلفة باهظة مزروعة أجهزٍة عىل ُمعتمدين منا
إىل تايمز» «نيويورك صحيفة يف ٢٠١٤ عام نُِرشت مقالٌة أشارت فقد األمنية؛ املخاوف

لالخرتاق).47 ُعرضًة يجعله قد الالسلكي التحكم قيد العصبي جهازنا وضع أن
الصحة يف العصبي والجهاز املخ دور فإن ترييس، أبحاث بفضِل الحالتنَي، ِكلتا يف
ا جدٍّ الكثري عالج تغيري إمكانية أن يشعر وهو املشهد. صدارة موقع اتخاذ يف أخريًا آِخذٌ
فيها يفكر إنه ٢٠٠٥ عام يف قال فقد جانيس. لوفاة معنًى أخريًا يُعطي أمٌر الحاالت من

يُساعدهم. الذين املرىض ويف أبحاثه يف خالدًة تظلُّ وسوف مالك.»48 «مثل أنها عىل
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الرب البحثعن

الحقيقية لورد معجزة

شاحبة برشة ذات عمرها، من التسعينيَّات يف كانت ربما مستشًفى. عَربِة عىل دفعناها
الرسير يكاد أسنان. وبال رفيعة أوردٌة كلُّه وجهها نتنَي، متغضِّ وقدَمني ويَدين ُمرتخية
عْربَه. دخلت الذي واألبيض باألزرق املخطَّط الستاُر خلفها كان املربَّعة. الُحجرية يمأل أن
بالقرميد. املكسوَّة الجدران أمام وَمشابُك بالستيكية كرايسُّ ت اصطفَّ الجانبنَي، كال وعىل

آخر. ستاٌر يوجد كان قدَميها، بعد األمام، وإىل
بطٍن عن فكشَفت ُسرتتها أزرار فَكْكنا إذ مالبسها؛ عنها نخلع ونحن ترتجف راحت

تقلقي. ال أْن معناه ما فرنسية، بلغٍة بَدينة، قصريٌة إسبانية سيدٌة لها قالت ضخم.
الجانبني، عىل االثنتني نحن وقفنا كبري. اٍض حفَّ من إال عارية صارت أن لبثَت ما
بينما اآلخر، الجانب عىل ثم جانب عىل أَمْلناها ومدرَّبة. ُمنسجمة حركاٍت يف مًعا، نعمل
عىل ورفعناها أزرَق، ِدثاًرا عليها وضعنا الضخم. جسمها تحت تنزلق مالءًة نجعل كنا
مفرش مثل أخرى مالءًة فوقها ووضعنا ثاَر الدِّ أزحنا ثم تحتها، نقالًة ندسَّ حتى املالءة

ومبتلَّة. باردًة كانت أنها غريَ املائدة،
الرأس)، عند واحٍد إىل باإلضافة جانب كل عىل (ثالثة منا سبعًة النقالة حمُل استلزم
صغريًة فسحًة كانت ثانية. حجرٍة إىل ِلندلَف أوًال، بالقدَمني الداخيل الستاَر وتجاوزنا
مظهَر أعطاها مما مقوَّس؛ عاٍل بسقٍف لكن مربَّعًة كانت رمادية. بحجارٍة مكسوَّة خالية،

ر. مصغَّ كنيسٍّ مصىلٍّ
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يوجد كان املنتصف ويف آمنة، وغريَ مبتلًَّة وكانت بقرميد، مكسوَّة األرضية كانت
الطَرف وعند اللون. أزرِق بارٍد بماءٍ الركبة مستوى حتى ُممتلئ ُمستطيل، حجري حوٌض
عدَة تزحزحنا العذراء. مريم تمثال واألبيض؛ األزرق باللونني تمثاٌل انتصب األقىص
عَدْدنا ثم العليا. الدرجة عىل مستنًدا ورأسها املاء، فوق املرأة نقالُة صارت حتى خطوات

املياه. يف وغطَّسناها ثالثة، اثنان، واحد، بالفرنسية، مًعا
وهذه املثلَّجة. امات الحمَّ هذه يف أخرى ِتلَو سيدًة أُنِزل هذا؛ أفعل كلَّه اليوم ظللُت
يف بستائر، مغطَّاة ُحجريات عرش من يقُرب ما به صفٍّ يف األخريُة هي الصغرية الفسحة
تُشبه تكن ولم أجر، بال ُمتطوعاٍت كلنا كنا سيدة. تقوده خاصٌّ فريٌق منها واحدة كل
الغناء من ذلك نحِو أو دقيقة بعرشين نوبة كل نبدأ كنا قبل. من بها عملُت وظيفة أيَّ

الحجرية. جدران أعىل األصوات فتتصاعد والصالة،
قد كانوا لألطفال). ام وحمَّ للرجال، ُمنفصلة اماٌت حمَّ (توجد النساء تدخل ثم
امُلتطوعون فعل كما العالم، أنحاء من وسافروا اللحظة، هذه أجل من لساعات وا اصطفُّ
وَمرىض. اءَ وأصحَّ وكباًرا، صغاًرا وأيرلنديِّني. وهنوًدا وإيطاليني أمريكيِّني كانوا بالضبط.

لورد. هي هذه شفائية. بُقًوى تتمتَّع املياَه هذه بأنَّ اإليمان بدافع هنا كلهم كانوا
نسبيٍّا مجهولًة فرنسا، يف الربانس جبال سفح يف الواقعة الصغرية البلدة لورد، ظلَّت
عمرها من عرشة الرابعَة يف فتاة ادَّعت النائي، الكهف هذا يف آنذاك .١٨٥٨ عام حتى
ماء ينبوُع بدأ القصة، وبحَسب العذراء، ملريم رًؤى عدُة راوَدتها قد أنها برناديت تُدعى
يأتي إذ الكاثوليكية. للكنيسة الرئيسية الحج مواقع أحَد لورد تُعتَرب اآلن املوقع. يف ق يتدفَّ
وأجسادهم. ألرواحهم، الشفاء ُملتِمسني عام، كلَّ شخص ماليني خمسة من أكثُر هنا إىل
من مجموعة وتوجد وفوقه، الكهف حول ُمتداخلة كنائَس ثالُث الصخور بني حاليٍّا تقوم
تتمحوُر أغلبهم تجِربة لكن امُلباَركة. املياه من يرشبوا أن للناس يمكن حيث النافورات

امات. الحمَّ حول
ر وللتطهُّ الشفاء، يف أمًال املتعبِّدون؛ إليها يُسافر مقدَّسة أماكُن األديان من للعديد
رحلة أجل من السعودية العربية اململكة يف مكة يف املسلمني مالينُي يحتشد إذ آثامهم. من
الوجهات من الهند. يف الجانج نهر يف عاًما ١٢ كلَّ الهندوس ويجتمع السنوية، الحج
البوسنة يف ميديوجوريه مدينة العذراء، مريم ظهوراِت عن الناشئة األخرى الكاثوليكية
الحج مواقع بني فريدة، وربما مختلفة، لورد أن إال الربتغال. يف فاطمة ومدينة والهرسك،

ِعلميٍّا. إثباتًا هنا تَْربأ حاالٍت أيَّ تُثبت بأنها للزعم الديني،
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السجالِت األطباء من لجنٌة تجمع لورد، يف ُمفاجئًا شفاءً ُشِفي أنه شخٌص زَعم إذا
يُقرِّر يوجد، لم وإذا ُمحتمل. علميٍّ تفسرٍي أيُّ يوجد كان إذا مما ق وتتحقَّ املعنيَّة، الطبيَة
عام منذ ال. أو املعجزة منزلَة ة املفرسَّ غريَ الشفاء حالة سيُعطي كان إذا ما حينئٍذ األسقفُّ
بكونها منهم حالًة ٦٩ ُوِصفت وقد بشفائهم، اللجنة شخٍص ٧٠٠٠ من أكثُر أبلغ ،١٨٥٨
والعمى، ل، السُّ مثل أسقاٍم من ُشُفوا قد املحظوظني القليلني هؤالء أن يبدو معجزات.

والرسطان. املتعدد، والتصلُّب
باملعجزات، أُوِمن ال شخصيٍّا لكنني الشفاء. من الظاهرة الحاالت بهذه مهتمٌة إنني
عميًقا: سؤاًال تُثري الحاالت هذه لكن منها. الطبيعة قواننَي يُخالف الذي النوع األقل عىل
لورد تبدو أجسادنا؟ عىل ثَمَّ ومن أدمغتنا؛ عىل التأثريُ واإليماِن الدينية للتجِربة يمكن هل

للبحث. ُمناسبًا مكانًا
يف والزِّحام الحرُّ حيث ساعات، ثالث مدتُها نوباٍت يف نعمل كنا امات. الحمَّ يف بدأت
النساء من نطلب كنا الستار. خالل من اآلخر ِتلو واحًدا يَظهرون اج والُحجَّ الحجريات،
فنُساعد اإلشارة، بلغة للتواصل جهدنا قصارى نبذل وكنا بمالءة. هن ونلفُّ مالبسهن، خلع
نصطحبهن، ثم صدرها. الة حمَّ وحلِّ حذائها، ِرباط وفك أزرارها، فكِّ يف منهن واحدة كلَّ
امليكانيكية املنظَّمة الحركات من مجموعٍة ويف الداخيل. الستار عرب األخرى، ِتلو واحدًة
بعض كانت املاء. يف الوراء إىل ونُغطسهن الحوض، من األقىص الطَرف إىل بهنَّ نسري كنا
يلمسن بعضهن كان الباردة. املياه يف نُغطسهن ونحن يرصخن، وبعُضهن يبكني، النساء
يقذفن وأخرياٌت للماء؛ مقاِوماٍت ويتشنَّجن، يتيبَّسن وبعضهن ويُقبِّلنه. مريم تمثال
رءوُسهن تصطدم أن قبل نُمسكهن بالكاد كنا إننا حتى شديدة، بقوٍة للوراء بأنفسهن

بالقرميد. املغطَّاة بالدرجات
نيجريية امرأٌة وأخذت التمثال. إىل تهمس طويلة، مدًة واقفًة أمريكية امرأٌة ظلَّت
بهن نخرج ونحن صلواٍت ونُردد نقلبُهن، كنا ذلك بعد البنها. الدعاء مني وتطلب تبكي

الربيع. شمس إىل الستار عرب الخارج إىل ونُرسلهن ثيابَهن نُلِبسهن ثم املياه. من

يكن لم السؤال هذا بأن القوُل اإلنصاف من أفضل؟ صحٍة يف بالرب اإليماُن يجعلك هل
تجمع (التي «بَبِْمد» بيانات قاعدة يف «روحانية» كلمة تظهر لم العلماء. أولويات قمِة عىل
علماءُ وكتب العرشين. القرن ثمانينيَّات حتى العالم) أنحاء يف البيولوجية الطبية املجالت
الحاجة عىل للقضاء ُكرَِّست كاملًة كتبًا هوكينج وستيفن دوكينز ريتشارد مثل بارزون
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إىل ينظر كان قريب عهٍد حتى املجال، هذا يف يعمل الذي الباحثني ألحد وَوفًقا الرب.1 إىل
الوظيفة يف للثبات ة «املضادَّ العوامل من باعتباره والصحة الدِّين بني العالقة يف البحث

امِلْهنية. مسريتك عىل للقضاءِ مؤكدة طريقة األكاديمية»،2
آالف نُِرشت إذ باألمر. االهتمام يف ُمفاجئ ارتفاٌع حَدث األخرية، السنوات يف لكن
تُقدم نفِسه الوقت ويف كربى، ونفسيٍة طبِّية مجالٍت يف اآلن حتى املوضوع عن الدراسات

والصحة. والروحانية الدين يف دوراٍت بانتظاٍم األمريكية الطب كليات
أو عاطفية صحٍة إىل يُؤدي التديُّن أن إىل األبحاث هذه من كبري قدٌر يَخلُص
السنوات يف أيًضا. جسدية فوائَد وجوَد الدراسات من ُمتزايد عدٌد يزعم لكن أفضل. نفسيٍة
الدماغية والسكتة القلب أمراض بانخفاضمستويات بالربِّ اإليماُن ارتبط األخرية، القليلة
حاالت بعض نتائج ن وتحسُّ املناعية، الوظيفة ن وتحسُّ األيض، واضطرابات الدم وضغط
وانخفاض حايا، السَّ والتهاب يف) آي (إتش البرشية امَلناعة نقص فريوس مثل العدوى
مع واإلعاقة اإلدراكي بالقصور لإلصابة عرضًة أقلُّ امُلتدينون بالرسطان. اإلصابة خَطر

الطبية.3 للخدمات استهالًكا وأقلُّ الِجراحات، بعد تعافيًا وأرسُع العمر، يف التقدُّم
النظام يف الدين دمِج من بد ال بأنه العلماء بعُض يُجادل النتائج، هذه إىل استناًدا
امُلنتقدين لكنَّ ويدعمونها. مَلْرضاهم الروحانية الحالة عن األطباءُ يستفرس بحيث الطبِّي،
ومؤلِِّف نيويورك، يف كولومبيا جامعة يف السلوكي الطب أستاِذ سلون، ريتشارد أمثاَل
من العديد بأن يُجادلون والطب»، الدين بني املقدَّس غري التحالف األعمى: «اإليمان كتاب
كما بالربِّ باإليمان مباًرشا ارتباًطا امُلرتبطة غريَ األخرى العوامَل يفصل ال التجاِرب هذه
أكثَر معيشيٍة أساليَب اتباُع املتديِّنني األشخاص عىل يغلب املثال، سبيل فعىل ينبغي.4
غرِي للجنس ممارسًة وأقل تدخينًا، وأقل للخمر، رشبًا أقلُّ فهم الصحية؛ باملعايري التزاًما

اآلمن.
باعتباره الكنيسة ارتياد إىل تستند ما غالبًا الكبرية االستطالعات أن ذلك، من األكثر
يف بزيادة العبادة ُدور عىل الرتدُد يرتبط العموم، يف الشخص. تديُّن لدرجة مقياًسا
معنيَّ مستًوى إىل بحاجٍة لكنك عاًما.5 عَرشَ واثنَي أعوام سبعة بني ترتاوح العمر متوسط
هذه تعيَش أن املستغَرب من ليس ربما لذلك األساس؛ يف الكنيسة إىل لتذهب العافية من
اجتماعية بعالقاٍت الكنيسة يرتادون الذين أولئك يتمتَُّع ربما أيًضا أطول. حياًة املجموعُة

االجتماعي.»6 الرتابط لتعزيز أخرى ُطرٍق عدُة «توجد سلون يُشري وكما أقوى،
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استنتاٍج إىل دراسًة وتسعني إلحدى حديٌث شمويل تحليٌل ل توصَّ اآلخر، الجانب عىل
«التدين/الروحانية» ل يكون قد الُحسبان، يف العوامل هذه وضع بعد حتى أنه ُمفاُده َمبدئي
الذين أولئك وفاِة احتماُل يقلُّ حيث األساس، من اء األصحَّ األشخاص عىل وقائي تأثريٌ
أو سنوات خمس إىل تمتدُّ أوقاتًا متابعتهم (عند ٪٢٠ بنحِو بانتظاٍم الكنيسَة يَْرتادون

يَْرتادونها.7 ال الذين أولئك من أكثر)
الصحة يف ن تحسُّ بالسيبو؛ استجابات إىل جزئيٍّا يرجع فربَّما تأثري، يوجد كان إذا
من ألكثَر ٢٠١١ بتاريخ آراء استطالُع وجد يشفينا. سوف الربَّ بأن اإليمان عن ناجم
اإلصابة من الناس شفاءَ الصالة بإمكان أنَّ يعتقدون منهم ٪٧٧ أن أمريكيٍّ بالٍغ ٩٠٠
لدى العصبي القولون ُمتالزمة أعراَض الوهمية بالعالجات اإليماُن بدَّد لقد املرض.8 أو
املسارات أنَّ ح املرجَّ ومن أندرسون. بوني لدى املرشوخ الفقري والعمود بونانو، ليندا

لورد. مثل حجٍّ مواقَع يزورون أو يُصلُّون ممن كثريين تُساعد امُلشابهة البيولوجية
أعظم. كان َخِفي ما أن وجدُت ما رسيًعا لكنني

زرقاوين عيننَي ذاُت جميلة إنها لطيفة.» يهودية «فتاٌة بأنها نفَسها كابالن شريي تصف
عمرها من العرشينيَّات منتصف أمضت لكنها فلوريدا، يف نشأْت لقد د. مجعَّ أحمَر وشعٍر
إىل عادت ذلك بعد مجلة. يف وتعمل بَّان، الشُّ وتُواعد بالحفالت، تستمتع مانهاتن؛ يف
يف ثم دائم. صديٍق مع واستقرَّت شقيقتها، مع الطعام لتقديم مرشوًعا وأنشأْت ميامي،
صت ُشخِّ فقد يشء. كلُّ تبدَّل عمرها، من والعرشين التاسعة يف كانت حني ،١٩٩٤ عام

يف). آي (إتش البرشية املناعة نقص بفريوس إصابتُها
قطار؛ يصدَمك أن األمُر يُشبه مخدَّرة. «كنت :٢٠٠٥ عام أُجرَي حوار يف قالت
أنها ُمقتنعًة وكانت صديقها، تركها وحزن.»9 وأًىس وغضب وخوف بارتباك شعرُت
لبطاقاتها األقىص الحدَّ وبَلَغت الطعام، تقديم مرشوع مبارشة عن فتخلَّت تموت. سوف
تبنيَّ لكن األخرية، املغامرُة أنها تعتقد كانت أوروبا. إىل شهَرين دامت رحلٍة يف االئتمانية
ي املتبقِّ الوقت من استفادة أقىص تحقيِق عىل عازمًة ميامي إىل وعادت جديدة، بدايٌة أنها
احتياجات تُلبِّي واحدة تَِجد لم لكنها املرىض، لدعم مجموعة عن بحثَت مدتُه. كانت أيٍّا لها
كلُّها كانت فقد البرشية؛ املناعة نقص بفريوس امُلصابني من امُلغاِيرة الجنسية امليول ذَوي

الخاصة. مجموعتها أنشأت فقد لذلك املخدِّرات. ُمدمني أو امِلثليِّني الرجال تستهدف
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العيادات خالل من شريي إليهن َلت توصَّ نساء ببضِع اإليجابية» العالقات «مركز بدأ
صارت قليلة، سنوات بعد القهوة. احتساء مع للدردشة أسبوع كل يلتقنَي وكنَّ اإلقليمية،
عضو. ١٥٠٠ من أكثَر تضمُّ وأصبحت دوالر، مليون بنصف تُقدَّر ميزانيٌة للمجموعة
وإعالناٍت وطنيًة، مبارش اتصاٍل وخطوَط دعم ومجموعاِت اجتماعية، أنشطًة املركز قدَّم
مع العالم أنحاء يف شريي سافَرت وقد الكاريبي. يف سنوية بحرية وجولة شخصيًة،

جري. ريتشارد مثل بمشاهريَ والتَقت جوائز، ونالت عملها،
جزءًا باعتباره مرَضها ت ففرسَّ الحياة، يف جديًدا هدًفا وجَدت املجموعة، خالل ومن
من الهدُف ألنه البرشية املناعة نقص بفريوس أُِصبُت «لقد تقول: فهي الرب. ُخطة من
مختلف، مستًوى عىل املجتمع أساعد أن أستطيَع حتى ُكنَهه أفهم أن بد ال كان وجودي.
أن واعتقَدت جيدة، حاٍل يف ظلَّت أنها امُلدِهش اجتماعي.»10 تغيري إحداث يف أساعد وأن
وجدت فقد الوحيدَة؛ تكن ولم التطور. من الفريوس منع يف يُساعدها كان الدينيَّ إيمانها
أن يعتقدون البرشية املناعة نقِص فريوِس مرىض من ٪٥٠ أن ٢٠٠٦ عام نُِرشت دراسٌة

ة؟ ُمحقَّ كانت هل لكن أطول.11 مدًة العيش عىل تُساعدهم دينهم/روحانيتهم
كتلة خاليا البرشية املناعة نقص فريوس يُصيب اليشء. بعَض جنونيٍّا األمُر يبدو
يف ويقتلها نفِسه من النُّسخ آالف ُصنْع يف فيستخدمها املناعة، لجهاز التابعَة ٤ التمايز
إن حتى للغاية، الجسم يف ٤ التمايز كتلة خاليا عدُد ينخفض النهاية يف العملية. هذه
تُتيح حياتهم. تُهدد ألمراٍض ُعرضًة املرىض يجعل مما العمل؛ عن يتوقف املناعة َجهاز
أن البرشية املناعة نقص بفريوس امُلصابني األشخاص من للعديد اليوم امُلتاحُة العالجاُت
تلك ر توفُّ قبل العرشين القرن تسعينيَّات منتصف يف ولكن ية، وصحِّ طويلة حياًة يعيشوا

باإلعدام. حكًما باعتبارها عامًة الَعْدوى إىل يُنَظر كان العقاقري،
الحَظت فلوريدا، يف ميامي جامعة يف النفس علم اختصاصيَة إيرونسون، جيل أن إال
أهمية عن املرىض أولئك من كثريٌ تحدَّث َمْرىض. يَصريوا لم رأتهم الذين املرىض بعض أن

صحتهم. عىل ا حقٍّ تأثريٌ لها كان إذا عما تتساءل فبدأت حياتهم، يف الروحانية
بفريوس بإصابتهم حديثًا صوا ُشخِّ مريض ١٠٠ نحو مع مقابالٍت إيرونسون أجَرت
حالتهم تطوَر تابعت ثم ومعتَقداتهم، حياتهم بشأن شريي، ومنهم البرشية، املناعة نقص
تشخيصهم، بعد تدينًا أكثَر صاروا املرىض من ٪٤٥ أن وجَدت وقد سنوات. أربع ملدة
صحُة تبنيَّ تدينًا. أقلَّ ٪١٣ وصار كبرية، بدرجٍة معتَقداته منهم ٪٤٢ يُغري لم بينما
أبطأ بوتريٍة ٤ التمايز كتلة خاليا تدينًا أكثَر صاروا الذين أولئك فقَد إذ إيرونسون. َحْدس
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إىل فلننُظر دِمهم.12 يف الفريوس من أقلُّ تَعداٌد لديهم وكان السنوات، األربع مدار عىل
كانت حالتها، تشخيص من عاًما ١١ بعد ،٢٠٠٥ عام يف املثال. سبيل عىل شريي، حالة
إىل تحتَْج لم إنها حتى ،٤ التمايز كتلة خاليا من كاٍف عدٌد ولديها أعراض، بال تزال ال

البرشية. املناعة نقص فريوس عالج ي تلقِّ يف البدء
بَدورها تُؤثر ربما سلوكيٍة عوامَل من تُبدل الديني اإليمان يف التغرياِت أن ح املرجَّ من
تقول لكن بانتظام. الدواء تناول أو صحي معييش نظام اتباع مثل املرض، تطوِر عىل
يف االختالفاِت الحسباِن يف وضَعت أن بعد حتى مغًزى، ذاَت كانت نتيجتها إن إيرونسون

واالكتئاب. التفاؤل مثل أخرى نفسيًة وعوامَل والدواء الحياة نمط
نتائج يُكرر أن أحٌد يُحاول لم علمي، حدِّ وعىل بمفردها، حاسمًة ليست الدراسة هذه
لتفسري الربَّاني ل بالتدخُّ لالحتجاج حاجة توجد فال صواب، عىل كانت إن لكن إيرونسون.
هذا أن إيرونسون تعتقد ذلك، من فبدًال الرب. إىل لَجئوا الذين املرىض ن تحسُّ وراء السبب

لديهم. التوتر مستويات ض خفَّ قد
األعراض العديمُة العدوى به ر تتطوَّ الذي املعدَل ع يُرسِّ التوتر أن عىل قوية أدلٌة توجد
نُورأدرينالني، التوتر، هرمون يُساعد كاملة. إيدز حالة إىل البرشية املناعة نقص بفريوس
نفسه واستنساخ ،٤ التمايز كتلة خاليا إىل الدخول عىل الفريوس الخصوص، وجه عىل
ُمصابني رجاًال تابَعت املستوى،14 رفيعة دراسٍة يف داخلها.13 إىل دخوله بمجرد أرسَع
(ُمعتدل إضايفٍّ ُموتٍِّر حدٍث كلُّ كان سنوات، تسع َطوال البرشية املناعة نقص بفريوس
تُشري .٪٥٠ بنسبة الوقت ذلك خالل إيدز إىل حاالتهم ر تطوُّ احتمال من يَزيد الشدة)
يمكن السلوكي املعريف العالج أو بالتأمل التوتُّر مستويات تقليل أن إىل التجاِرب بعض

نفِسه. املسار خالل من ناجعًة الربِّ يف الثقة تكون قد املرض.15 تطوَر يُبطئ أن
اإلصابة احتمال انخفاض ومنها — للدين الظاهرة الصحية الفوائُد تبدو الواقع يف
التي بتلك الشبه شديدة — الدماغية والسكتة والخَرف السكَّري مثل ُمزمنة بأمراٍض
جامعة يف نيوبرج أندرو األعصاب اختصايصُّ أخربني التوتر. خفض من املرءُ يَجنيها
الصالة، أن املخ، عىل الدين تأثرياِت يدرس الذي فيالدلفيا، ومستشفى جيفرسون توماس
استجاباتنا ضبِط عىل وتُساعدنا الدم، وضغط القلب رضباِت معدََّل تخفض التأمل، مثَل
أنفسهم، «َفْهم عىل املؤمنني يُساعد الدين إن ويقول للتوتر. امُلثرية املواقف إزاءَ االنفعالية

األشياء.»16 مع التأقلُم عىل ويُساعدهم العالم، َفهم عىل ويُساعدهم
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مايكل يقول إذ امِلَحن. وجه يف املطَلق االجتماعي بالدعم بالربِّ إيماننا نا يُمدُّ قد كذلك
لورد، يف الدولية الطبية اللجنة يف وعضٌو بلفاست، من كاثوليكي طبيٌب وهو موران،
وأحيانًا، أحماَلك. عليه تُلقي غريُك آخُر شخٌص يوجد بأنه شعوٌر «ثَمة بانتظام: ع ويتطوَّ

ويحملُك.» ذراَعيه بني يأخذك أحًدا كأنَّ األمر يبدو
ُمظِلم، جانٌب له البالسيبو، تأثري شأن الديني، اإليمان أن من يُحذر نيوبرج أن غري
اآلخرين. عىل والسخط الكراهيَة تعتنق دينية مجموعة أو كنيسة إىل تذهب مثًال كنَت إذا
وجسده.» اإلنسان بعقِل ضارًَّة يجعلها قد مما ا؛ جدٍّ سلبية مشاعَر تلك تكون ما «عادًة
تديَُّن ُمتدينًا تكون «أن يستلزمان الصحة وإفادة التوتر من الحدَّ بأن نيوبرج ويُجادل
إىل وما باالتِّحاد إحساس وتواُصل، وشفقة َمحبَّة عواطف إيجابية؛ عواطَف يعتنق َمن
ولكن فَحْسب، مجموعتك إىل ينتمون الذين األشخاص ليس اآلَخرين. األشخاِص مع ذلك

املجموعة.» تلك خارج هم َمن
ساخط بربٍّ اإليمان أو روحاني برصاٍع املرور أن يبدو السائدة، األديان داخل حتى
صحتهم. عىل تأثرياٍت من ذلك عىل يرتتُب ما مع توتًرا، أكثَر الناَس يجعل ُمتعنٍت أو
بولينج جامعة من بارجمينت كينيث النفس عاِلُم تابَع ،٢٠٠١ عام أُجِريَت دراسة يف
وما ٥٥ بني أعمارهم ترتاوح ن ممَّ املستشفى يف مريٍض ٦٠٠ نحو أوهايو يف جرين
بمَرضهم ُمتعلقًة روحانيًة رصاعاٍت يخوضون كانوا الذين أولئك كان عاَمني.17 ملدة فوَق
قرَّروا أو لهم، الربِّ حبِّ يف متشكِّكني أو عنهم، تخىلَّ قد الربُّ كان إذا ما ُمتسائلني —
استبعاد بعد حتى الوقت، ذلك يف للموت عرضًة أكثَر — باملرض أصابهم قد الشيطان أن

األخرى. العوامل تأثري
الذين البرشية املناعة نقص فريوس َمْرىض إيرونسون جيل سألت ذاِته، الوقت يف
كانوا ألنهم العيِّنة يف امُللِحدين أمر تتحرَّ (لم ربَّهم. يَرون كيف حالتهم تُتابع كانت
إذا ما ُمنفصَلني؛ بِمقياَسني استجاباتهم وقاست (.٪٦٫٣ ِنسبتهم كانت إذ ا؛ جدٍّ قليلني
قاٍس (ديَّان «سلبية» أو ورحيم) وعفوٌّ (كريم «إيجابية» نظرًة الربِّ إىل ينظرون كانوا
نظرًة الربِّ إىل ينظرون كانوا الذين أولئك لدى املرض ر تطوُّ كان آثامهم). عىل سيُعاقبهم
بخمس ٤ التمايز كتلة خاليا عىل حفاًظا وأفضل بكثري، أبطأ — شريي مثل — إيجابية
صارًما الربَّ يَرون الذين أولئك كان النقيض، عىل يفعلوا.18 لم الذين أولئك من مرَّات
التأثريات كانت كذلك. يَروه لم ن ممَّ مرتنَي أرسَع ٤ التمايز كتلة خاليا يفقدون وُمعاقبًا
يف امِلزاجية والحالة والصحة الحياة نمط من األخرى الجوانب وضع بعد حتى باٍل ذاَت
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أيِّ من أفضل بصورٍة املرض بتطور تُنبئ للرب املريض نظرُة كانت الواقع يف الحسبان؛
إيرونسون. قاَستْه آَخر نفيس عامل

خلفية ذو رجٌل وهو عنهم، الرب بتخيلِّ شعروا الذين امُلشاركني من كارلوس كان
البكالوريوس درجة عىل للحصول للدراسة؛ نيويورك إىل َفوره من انتقل قد كان كاثوليكية
لديَّ يكن «لم إليرونسون: قال وقد البرشية. املناعة نقص بفريوس إصابتُه ُشخصت حني
إيمان أيُّ تماًما انمحى بمفردي. األمر مع التعامل عيلَّ كان لذلك نيويورك؛ يف أصدقاء أيُّ
سوف أنني يل خطر أُعاَقب. كأنني شعرُت … ربَّانية روح أو أعىل كائٍن بوجوِد لديَّ كان
مدة طواَل أعراٍض دوِن من ظلَّت التي شريي، عكس عىل آثامي.»19 عىل عقابًا أموت

إصابته. تشخيص بعد إيدز إىل رسيًعا كارلوس عدوى َرت تطوَّ الدراسة،

يف الكهف ُقبالَة النهر من األخرى الجهة عىل واقفًة كنُت حني الغَسق ُقبيل الوقت كان
هنا، اج الُحجَّ املرىضمن تَْرعى التي املستشفيات أحِد نوتردام، دار أمام واقفًة كنت لورد.
بتبجيٍل يحملون القساوسة، من مجموعة ظهرت املقدَّس. الُقربان َموكب بدءِ انتظاِر يف
باللوننَي ُمزخَرفة مظلَّة أسفل مغطٍّى الذهبية، ِته منصَّ عىل امُلستدير األبيض القربان خبَز

والكريمي. الذهبي
املستشفى، أمام مفتوحة أرٍض عىل القساوسة ع تجمَّ بامُلحتشدين. ُمزدحًما املكان كان
من آخُر حشٌد شكَّل االت. ونقَّ ُمتحركة كرايس عىل الناس من مجموعٌة إليهم ت وانضمَّ
للنهر امُلقابل الجدار عىل آَخرون كثريون جلس بينما حولهم، دائرًة والسائحني اج الُحجَّ
السري يف الجميع َرشع ثم قصري، ُقداٌس أُقيم ِضفافه. بامتداد بعيًدا ممتدٍّ صفٍّ يف
أكسجني بأقنعة مرىض حاملًة — النقاالت تتبعه أوًال، الُقربان مىض جرس. أقرِب صوَب
وشمالت بيضاء رأس أغطيَة يَضْعن ممرِّضات تدفُعها املتحرِّكة، الكرايس ثم — ومحاليل

مميَّز. أحمر صليب مع سوداءَ
خيل» «عربات تجرُّهم آَخرون، ُحجاٌج الصف يف دخل مرًضا، األشدُّ مىض أن بعد
املطر من واقيًا ِمعطًفا ترتدي عمرها، من عرشَة الثانيَة يف ربما فتاة، ثَمة كانت زرقاء.
الظهر، محنيَّة كانت ِحصان. ذيِل هيئِة عىل معقوٌص وَشعرها ورديٍّا، جينز ورسوال
وخلفها انتصار. يف الهواء يف ها أمِّ يَد ترفُع كانت لكنها والخلف، األمام إىل بشدٍة وتتمايل
ُكمَّ يمصُّ ُملتف، كثيف أشقر شعر ذو عمره، من الثالثة أو الثانية يف صغري، ولٌد مبارشًة

الزرقاء. ُسرتتِه
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ببطء تحرَّك موكٍب يف منا، املئات يوجد كان السري. عىل القادرون أولئك خلفهم سار
الكهف. موقع تُميز التي الربج ذاِت الكبرية الكنيسة أمام ُمتعرًجا سار ثم الجرس، عابًرا
وصاحت املسار. امتداد عىل الصوت ات مكربِّ خالل من تَْصدح الُجوقة موسيقى راحت

ميش. عصا مظلَّتَها ُمستخدمًة هاليلويا!»، آمني! «آمني! بجانبي: نشيطة ُمسنَّة امرأٌة
فتساءلُت خرساني، ُسفيل ممرٌّ كأنه بدا ما هابطني ُدْرنا الكنيسة، دخول من بدًال
يًا مؤدِّ الدِّهليز فاتَّسَع انعطفنا حتى األرض، تحت ِرصنا إن ما لكن ذاهبون. نحن أين إىل
أنها بعُد فيما قرأُت (وقد قدم كرة ملعب حجم يف األرض، تحَت ضخمة كاتدرائيٍة إىل
الكاشفة األضواء من صفوٌف وبها الخرسانة، من مبنيَّة إنها شخص). ألَف لعرشين تتَّسُع

ضخمة. مائلٌة خشبية وعوارُض املربَّعة،
املقاعد مئاُت ت وُرصَّ القدِّيسني. صور تُزينها حائط، كلِّ عىل الِقرمزية الراياُت ُعلِّقت
األربع جهاتها عىل بدرجات مرتفعة، مركزية ٍة ملنصَّ مواجهة قة منسَّ صفوٍف يف الخشبية
أبيُض مذبٌح وعليها الكشافات، ضوء تحَت برَّاقًة كانت الهَرم. مثل تبدو جعَلتْها كلِّها
ُمتصاعًدا يتلوَّى بالبَخور، مليئة ذهبية وكرة الصليب، عىل للمسيح ِفيض وتمثال كبري،

السقف. إىل رمادي دخاٌن منها
املرىض كان إذ تلك؛ الزرقاء الخيل عربات من صفوٌف توجد كانت مبارشًة ة املنصَّ أمام
أنابيب. ذو وأرغن أبواٌق تُصاحبها واحد، جانٍب عىل الجوقة، أرى واآلن الصدارة. موقع يف
حول للقساوسة مقربًة لقطاٍت السقف من امُلتدلية الشاشاُت عَرَضت الُقدَّاس، بدءِ مع
العالم حول املؤمنني إىل أيًضا تُنَقل كانت لقطاٌت وهي ُقرب؛ عن يحدث ما ِلُرتيَنا املذبح،

يف». تي «لورد قناة عىل
— واإلسبانية واألملانية والفرنسية بالالتينية — عدَّة بلُغاٍت وننشد نُغني أخذنا
والجلوس الوقوف من الكثريُ ثَمة كان الشاشات. عىل املكتوبة بالرتجمة ُمسرتِشدين
إياه رافعني بالقربان، اللون كريمية بأردية قساوسٌة سار املراحل، إحدى يف واالنضمام.
فيها كنا التي الناحية إىل وَصلوا وحني جرًسا. يقرعون وهم الحشد من مجموعة كل أمام

صدورهم. عىل الصليب ورشموا حويل، كانوا من كلُّ ركع القاعة، من
اًسا قدَّ أحرض فلم اإلشارات. وتلك الغناء هذا كل وسط محيلِّ غري يف أنني شعرت
أشعر إنني إذ الدينية. املراسم أتجنَّب أن جهدي بأقىص أحاول ما ودائًما قط، كاثوليكيٍّا
والُقوى والتعاويذ باألردية الواضح والتفكري املنطق استبدال فكرة ِحياَل االرتياح بعدم
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اإلبهار. غاية يف للحواسِّ غزٌو جميلة؛ تجِربٌة ذاِته الوقت يف لكنها الغامضة. العليا
الُحلوة البَخور رائحة والِفيض. والكريمي واألحمر الذهبي واأللوان املصابيح، صفوف
الوقوف يف امُلتناغم البدني والجهد الهائل. والحشد األمل، عىل الباعثة املوسيقى واملدخنة،

والجلوس.
مركِز يف كأنني بالرتابط، قويٍّ بإحساٍس شعرت اإلطالق، عىل ع متوقَّ غرِي نحٍو عىل
بخيوٍط مربوطون الكربى، القاعة هذه يف أننا، شعوٌر راَوَدني بكثري. أكرب أكرب، يشءٍ
آالُف كان حْويل، من وماضيه. مستقبِله الزمن يف وكذلك العالم، أنحاء يف بعيًدا ممتدَّة
بتزامٍن لكن مختلفة، بلغاٍت ويُغنون يتحدَّثون اليوم قبل قط بهم ألتِق لم الذين الناس
اللحظة هذه مشاركُة يتسنَّى حتى الكوكب أنحاء يف تُبَث صورهم وكانت مثاليَّني. وتناغم
طيلَة فيه يشرتكون الناس ظلَّ طقًسا والحركات الرتانيُم هذه تُشكل آَخرين. مالينَي مع

ُمقِبلة. لقروٍن يدوم أن ح املرجَّ ومن قرون،
بالُغ عنٌرص الطقوس تلك مثل بأنَّ نيوبرج أندرو األعصاب علم اختصايصُّ يُجادل
لها بأنَّ يدفع فهو ذهنيٍّا. وكذلك بدنيٍّا، علينا والروحانيات الدِّين تأثري كيفية يف األهمية
يف بدأت فقد التطوُّري. تاريخنا يف عميًقا امتداًدا ة ممتدَّ جذورها ألن ا؛ جدٍّ قويٍّا تأثريًا
قوله، حدِّ عىل تعقيًدا، أكثَر أدمغتُنا أصبَحت حني لكن التزاوج. طقوس يف الحيوان عالم
األوملبية. األلعاب افتتاح حفل إىل الطفل تحميم من أيًضا، أخرى ألغراٍض طقوًسا اتَّخذنا
كانت فإذا باآلَخر.» منا كلٍّ ربُط هو النهاية يف الطقوُس تفعله مما «جزءٌ نيوبرج: يقول
ثقافيٍة سياقاٍت أيِّ يف أو الديني السياق يف فإنها فرَدين، بني تربط التزاوج طقوُس
الحركات من مشرتكة مجموعٍة يف الجماعة أو املجتمع شمِل جمِع عىل تُساعد أخرى

واملعتَقدات.
املعتَقدات تجعل ألنها ا؛ جدٍّ قويٍّ بِرباٍط بيننا الطقوُس تربط الدِّين، ناحية من
املمكن من معيَّنًا اعتقاًدا تعتنُق «حني ويقول: تماسًكا. أكثَر تبدو نتشاركها التي املجرَّدَة
ألنه بكثري؛ تأثريًا أشدَّ تجِربًة يصري طقس، يف ُدِمج إذا لكن بشدة. له ُمتحمًسا تكون أن

جسدك.» يف به تشعر وإنما فَحْسب، رأسك يف فيه تُفكر شيئًا يَُعد لم
من مجموعٍة بني تربط التي الوردية، املسبحة صالة مثَل بسيًطا أمًرا هذا يكون قد
تكون ما غالبًا لكن أصابعك. بني الحبَّات عدِّ يف املتمثِّلة البدنية والحركة الدينية املعتَقدات
مًعا، نفَسه اليشء جميًعا يؤدُّون الناس من مجموعاٍت تشمل حني تأثريًا أكثَر الطقوُس

األرض. تحت الهائلة القاعة هذه يف نفعل كما
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تحت الهائل القدَّاس هذا حضور بعد لكن مؤِمنة. شخصيٍة إىل لورد تُحوِّلني لم
الكاتدرائية، هذه يف هنا الديني. اإليمان يمتلكه قد الذي املادي بالتأثري انبهرت األرض،
يف (وتذوُّقه به واإلحساس وسماعه رؤيته جميًعا أمكنَنا يشءٍ إىل مشرتكة رؤيٌة تُرِجَمت
الطقس هذا لكن مادي، غريَ شيئًا الديني اإليماُن يكون قد القربان). تناولوا َمن حالِة
ذلك أنَّ تصديِق يف بالغة صعوبًة أجُد ال أصبحت فجأًة العالم. يف ملموًسا شيئًا جعله

أيًضا. الجسم عىل قوي تأثريٌ له يكون قد اإليمان

التوتُّر مثل بآلياٍت الدينيِّ لإليمان الفسيولوجية التأثريات تفسريُ باإلمكان كان إذا
بالفعل رأينا لقد األساس؟ من الصورة يف الرب وضع إىل حاجٌة ثَمة فهل والطقوس،
والحدِّ املعرفة عىل القائم التعاطف تدريب مثل علمانية، ٍل تأمُّ لربامِج املادية الفوائد بعض

التحوُّل؟ هذا عند يشء أيَّ تفقد هل ولكن الذهنية، اليقظة عىل القائم التوتر من
الجانب أن بارجمينت كينيث النفس عالُم يعتقد لكن األمر، هذا أحٌد دَرَس ما نادًرا
َل تأمُّ متطوِّعني من فاشهولتز آمي وزميلتُه هو طلب فقد بالفعل. فرًقا يُحِدث الروحانيَّ
أو سالم» «هللا مثل روحانية، عباراٍت بنِي من امُلتطوعني من مجموعٌة اختارت معيَّنة. عبارٍة
«العشب مثل دينية، غرِي عبارٍة اختياُر أخرى مجموعة أفراِد من ُطلب بينما محبَّة»، «هللا
ثم أسبوَعني، َطوال يوميٍّا دقيقة ٢٠ لون يتأمَّ امُلتطوعون ظل سعيد.» «أنا أو أخرض»
مجموعِة يف كانوا الذين أولئك استطاع لأللم. لهم تحمُّ درجة وفاشهولتز بارجمينت اخترب
من ثانيًة) ٩٢) مرتنَي أطول مدًة املثلَّج املاء من حوٍض يف أياديهم إبقاءَ الروحانيِّ ل التأمُّ
آلية تعلِم يف نفَسها املدة أمَضوا الذين واألشخاص الديني، غري ل التأمُّ مجموعة من كلٍّ

لالسرتخاء.20
التأمل ماَرسوا الذين أولئك كان النِّصفي، بالصداع مريًضا ٨٣ عىل ثانية دراسٍة يف
مجموعتَي من لأللم تحمًال وأكثَر الصداع، بنوبات لإلصابة ُعرضًة أقلَّ شهٍر ملدِة الروحانيَّ
عموًما.) سعادًة وأكثَر بالقلق شعوًرا أقلَّ كانوا (كما واالسرتخاء.21 الديني غري التأمِل
التأمل.»22 تأثريَ م تُضخِّ الروحانية العبارة أنَّ يبدو مهم. «املحتوى بارجمينت: يل قال
بارجمينت فإن قائمة، النتائج نفس ظلَّت إذا لكن تَْكرارها، يلزم صغرية دراساٌت هذه
سياٍق يف بوضِعه لأللم االنفعايل التأثري تقليل عىل يُساعد قد الروحانيَّ املنظور أن يعتقد
املاديَّة االهتمامات عن بعيًدا بالذهن يتحوَل أن هذا شأن «ِمن ويقول: خرييًة. وأكثَر أكربَ

فيه.»23 الفرد ومكاِن األكرب الكون عىل تركيٍز إىل والدنيوية
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بخالٍق اإليماَن بالرضورة تَعني ال الروحانية بأن يُجادل بارجمينت أن عني شجَّ ا ممَّ
دراساته يف تجد إذ تأثرياتها. من تستفيَد حتى ُمتدينًا تكون أن إىل بحاجٍة ولست محدَّد،
بديل، اختياُر بإمكانهم كان دينية عبارٍة برتديِد ل التأمُّ يف يرغبوا لم الذين املتطوِّعني أن
ذلك). فعل الذي هو فقط واحد شخٌص كان (وإن الرب محلَّ األرض» نا «أمُّ إحالل مثل
بد ال — ُمميًزا أو ُمتفرًدا نراه بحيث — إلهية طبيعًة أو شخصيًة له أنَّ نرى يشء أيَّ إن
من إلهية شخصيًة يعني أنه عىل عادًة هذا يُفَهم املتحدة، الواليات يف بالغرض. يفَي أن
آخر. شيئًا يكون أن املمكن من لكن قوله. حدِّ عىل ُمتعاٍل، يشء يسوع، الرب، ما؛ نوٍع

الناس يستجيُب إذ مقدَّسة؛ باعتبارها الطبيعة إىل يُنَظر املثال، سبيل عىل السويد يف
يقول الصالة. خالل من بالرب الشخص لشعور ُمماثل نحٍو عىل بها ويشعرون للطبيعة،
الطبيعة، مع دهم وتوحُّ الطَّْلق، الهواء يف ُوجودهم تجِربة عن الناس «يكتب بارجمينت:

أبًدا.» ينتهي ال الطبيعة يف بنبٍض وشعورهم
أكثَر العاَلُم يكون أن فكرِة إىل أو عمِله، إىل الَقداسة بعني األشخاص أحُد ينظر قد
طفَيلَّ أرى «حني قولها: لطفَلني أمٍّ كالَم بارجمينت وينقل أرسته. إىل أو ومحبَّة، عدًال
لكن ا، خاصٍّ استثناءً استثنائيان طفالن ألنهما ليس … اآللهة ِمثل حسنًا، أنهما، أشعر
قدَميهما دغدغة مجرد … مثلهما ُمذهًال أو رائًعا شيئًا أخلق أن ألستطيَع أُكن لم ألنني

إلهي.»24 يشءٌ جليل، يشءٌ إنه يُقهقهان، وسماعهما
من كجزءٍ أنفِسنا رؤيَة أن إىل تُشري أخرى أبحاٍث مع بارجمينت أفكار تتَّسق
حالٍة يف نكوَن أن عىل يُساعدنا أنفِسنا، من أكربَ هدٍف أو معنًى اتخاذ أو أكرب، يشءٍ
مجال يف الباحثتنَي أن املثال، سبيل عىل التاسع، الفصل يف رأينا فقد أفضل. جسدية
أشهر ثالثة استغرق ل تأمُّ مُلعتكِف دراسة يف وجَدتا إبيل وإليسا بالكبرين إليزابيث التوتُّر
الذي — التيلومرياز إنزيم من مستوياٌت لديهم كان لني املتأمِّ أن كولورادو جبال يف عاليًا
استطلَعت حني ضابطة. مجموعٍة من أعىل — التيلومريات بحماية الخاليا شيخوخة يُبطئ
أن وجَدتا التأثري، هذا يف أسهَمت تكون أن امُلمكن من التي النفسيَة التغرياِت الباحثتان
أكربَ بإحساٍس بشعورهم أفادوا الذين األشخاص لدى أقوى كان التيلومرياز عىل التأثري

الحياة.25 يف هدًفا لهم بأن أكربَ وإحساٍس بالسيطرة،
سارون كليفورد األعصاب علم اختصايصُّ الدراسة، تلك يف الرئييس الباحث يحتجُّ
كان ربما والسيطرة الهدف نحَو النفيس التحوَل هذا بأن ديفيس، كاليفورنيا، جامعة من
من بالتأمل ُموَلعني لني متأمِّ كانوا املشاركني أن إىل ويُشري نفِسه. التأمل من أهميًة أكثَر
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قضاء مجرد إن يُحبُّونه.26 يشءٍ لفعِل أشهر ثالثَة الدراسة منحتهم فقد ثَم ومن األساس؛
باملثل. الصحَة يُفيد قد تطوعيٍّا، عمًال أو بستنًة كان سواءٌ لك، مهم يشءٍ فعِل يف الوقت
حياتك تعيش أن بفرصِة تَْحظى ألن العميق «األثر هو الدراسة تُثبته ما إن سارون يقول

ال. أم بالربِّ ذلك تعلَّق سواءٌ بنَّاءة.»27 تجدها بطريقٍة
الذي أنجلوس، لوس كاليفورنيا، جامعة من كول ستيف أجرى ذاِته، الوقت يف
عن أبحاثًا اآلَخر، هو العارش، الفصل يف الجيني والتعبري الوحدة عن أبحاثه عىل تعرَّفنا
العافية من عاٍل قدٌر لديهم الذين األشخاص أن الدراسات إحدى يف ووَجد السعادة.
أكرب) هدٍف أو معنًى ذات أنشطٍة يف االنخراط عن الناجم بالرضا (الشعور املعنوية
مثل أتَفَه ات مرسَّ وراء امُلنساقني أولئك من بااللتهاب امُلتعلقة للجينات أقلُّ تعبريٌ لديهم
توتًرا أقلَّ يجعلنا قد أسمى هدٍف وجوَد بأن كول يُجادل الجنس.28 ممارسة أو ق التسوُّ
ستظلُّ بها نهتمُّ التي األشياء فإنَّ ُمتْنا، إذا ألننا الشخصية. لعافيتنا التهديدات بشأن

باقية.
فقط ليس أكرب، يشءٍ من جزءٌ بأننا الشعوُر يُساعدنا أن الوارد من أخرى، بعبارٍة
لجزعنا؛ مصدٍر أعمِق من التخفيف عىل أيًضا لكن اليومية، الحياة متاعب مع التعامل عىل
بأن «الوحدة»، ،٢٠٠٨ عام يف الصادر كتابه يف كاسيوبو جون يُجادل َفناء. إىل أننا معرفة
أن لنا امُلفيد من ِمثلما «تماًما يقول: فهو العالقة. هذه إىل فطرية بيولوجية حاجًة لدينا
كان سواءٌ لنا، ا جدٍّ ُمفيد امُلتسامي اليشء ذلك عىل العثور أن يبدو اجتماعية، عالقًة نجد
يُمكننا بالتواصل، ما مطلٍق شعوٍر خالِل من فقط العلم. بمجتمِع إيمانًا أو بإلٍه إيمانًا

يأس.»29 دون من َفنائنا مواجهُة
السيطرة ألقىصدرجات الوصول تقدير إىل يميل الغربي املجتمع إن بارجمينت يقول
مرحلٍة يف لكن العمر.» إطالة تعزيَز ونُحاول املشكالت. حلَّ نُحاول «إننا الحدود. وتخطِّي
تقدًما الغربي الطبُّ ق حقَّ وبينما فيها. التحكم يُمكننا ال وتجاِرَب أحداثًا جميًعا نُواجه ما،
التعامل عىل مساعدتنا يف ا جدٍّ ُمجِديًا ليس فإنه ع، املتوقَّ العمر ومتوسط الصحة يف هائًال
األطباء يُدرك حني هو الكالسيكيَّ املثال «إن بارجمينت: يقول تطرأ. حني العوائِق تلك مع
ينسحبون األحيان بعض يف أنهم املؤسف من ملرضاهم. يفعلوه يشءٌ بيِدهم يَُعد لم أنه
ماذا يعلمون وال سيطرتهم حدوَد يُواجهون ألنَّهم غاضبني ينسحبون أحيانًا بل فَحْسب.

ذلك.» حياَل يفعلون
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ضعفاءُ بٌرش بأننا الَقبول عىل بمساعدتنا الفراَغ ذلك تمأل الروحانية بأن يحتجُّ وهو
ُمستعصيًة مشكالٍت كلُّنا نُواجه «سوف تعبريه حدِّ فعىل براعة، من الطبُّ بَلَغ مهما فانون.

نَْحبنا.» كلُّنا سنقيض املطاف، نهاية ويف الجسدي. األلُم منها ما، حدٍّ إىل

املعجزات. بشأن أعرف أن يف أرغب
فهو والصحة والدِّين العلم بني اتصاٌل فيه الغربي العالم يف مكاٌن يوجد كان «إذا
ُمسرتٍخ، وهو هذا الطبِّي، لورد مكتب رئيس فرانشيشيس، دي أليساندرو قال لورد.»
َمْرمى عىل الواقُع مكتبه، كان كرسيِّه. ظهِر عىل اليمنى ذراعه استندت وقد الساَقني مرتبِّع
وكرايسَّ أريكًة ويضمُّ وأنيًقا، فسيًحا األرض، تحت الكائنة الكاتدرائية مدخل من حَجر
ِبساٍط حوَل موضوَعني — الجوز خشب من ومصنوَعني ومبطَّننَي القهوة بَلون — بذراَعني
أخرض ومصباٌح مصلوبًا، للمسيح قائم تمثاٌل عليه ضخم خشبي مكتٌب وراءهما، فاريس.
دوكينز لريتشارد اإلله» «وهم كتابا بارز موقٍع يف ُوِضع الكتب، رفِّ عىل الطِّراز. عتيق
لقاء يف لفرانشيشيس إطارات يف صور أربع تحت هوكينج لستيفن العظيم» و«التصميم

البابا. مع
داكٍن وشعٍر عالية بجبهٍة أكاديمي، سمٌت له كان فقد نفُسه فرانشيشيس دي أما
األوبئة علم يف شهادٌة أيًضا ولديه بإيطاليا، نابويل، من سابق أطفال طبيُب وهو أشيَب.
ما لريى العلماء بأسماء عيلَّ ينهال ظل إذ بالجدال؛ مولٌع لكْن جذَّاب إنه هارفارد. من
قطار مثل طويلة، قصًصا يحكي وهو أُقاطعه أن ويرفض بأعمالهم، درايٍة عىل كنت إذا

إيقافه. يُمكن ال ولكن متعرِّج
فحصها. عمليِة عىل فرانشيشيس دي يُرشف لورد، يف حالة شفاء عن أحٍد أيَّ أبلغ إذا
عليه يَغِلُب مكان بأنها لورد اتهام ضدَّ دفاع «جبهة ليكون ١٨٨٣؛ عام يف املكتب أُنشئ
بفخٍر يشعرون فرنسا يف «كانوا تعبريه. حدِّ عىل بإفراط.» املعجزات فيه وتكثر الخرافات
إىل وما والديكارتي، العقالني املذهب الحديثة. العصور فيه اخرتَعوا الذي البلُد بأنه شديد
بعض يف شفاءٍ وحاالِت للصالة ُمتزايدة بأعداٍد الناُس يأتيه كان مكاٌن يوجد أن أما ذلك.

القلق.»30 يُثري مما هذا كان فقد األحيان،
دي يقول وتوثيِقها. حَدثَت شفاءٍ حالِة كلِّ فحِص يف لورد إىل امُلنتسبون األطبَّاء َرشع
العلمي.» التفسري قوة خالل من الرب وجود «إثبات إال يُكن لم الهدف إن فرانشيشيس
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إخضاع بوجوب يقيض مرسوًما أصدر حني ،١٩٠٥ عام امَلسعى ذلك بيوس البابا أقرَّ
ُمناسب». «إلجراءٍ لورد يف املزعومة الشفاء حاالت

عند إنه إذ فرانشيشيس. دي قيادة تحت اليوم، حتى مستمرٍّا اإلجراءُ ذلك زال وما
حينَذاك. لورد يف املوجودين التابعني األطباء مع اجتماًعا يَعِقد شفاء، حالة عن اإلعالن
مؤكًَّدا؟ تحسنًا ن تحسَّ هل ا؟ حقٍّ الشخصمريًضا كان هل الحالة. عن معلوماٍت ويجمعون
من باألشعة وفحوصات ت سجالَّ يطلبون أنهم كما الشفاء؟ لحظَة شخص أيُّ شهد هل
الشخص هذا كان إذا مما قون ويتحقَّ وبعدها؛ لورد زيارة قبل للمدَّعي، األصيل امَلوطن
عقوًدا؛ أحيانًا وينتظرون الطبية، اآلراء ويجمعون تعافيَه، يُفرس ربما عالج أي ى تلقَّ قد

الشفاء. استمرار من للتأكد
تُصوت التي للورد، الدولية الطبِّية اللجنة إىل مالحظاتهم يُرسلون أطباء، اقتنَع إذا
يقول رسميٍّا. طبيٍّا تقريًرا وتُصدر ال، أو بحقٍّ شفاء حالَة الحادث كان إذا ما عىل
األسقف إىل التقرير يُرسل أطباءَ. بصفتهم عملُه ُوسِعهم يف ما أقىص هذا إن فرانشيشيس

إلهية. معجزًة يُمثل شفاؤه كان إذا ما أمَر ليحسم املدَّعي له التابع املحيلِّ
تفسري عىل وُقدرة ية، «جدِّ لورد يُعطي اإلجراء هذا بأن فرانشيشيس دي يحتجُّ
قد كنت العالم. يف آَخر حجٍّ موقِع أيِّ يف موجودًة ليست والطِّب» اإليمان بني العالقة
التي معجزًة والستني التسع تدعم التي الطبية األدلة بشأن دفاعيٍّا كان إذا ا عمَّ تساءلت
أيِّ من نُسًخا وأعطاني بالتقارير، َفخوًرا كان أنه واضًحا بدا لكن اآلن، حتى عنها أُعلن

عليه. االطالع أردُت يشء
مثل حاالٍت من شفاء حاالِت عن تقاريَر عىل إياها أعطاني التي الوثائُق تشتمل
أدهَشني العرشين. القرن امتداد عىل مختلفة تواريَخ إىل تعود والشلل والعمى الرسطان
ُمصابًا كان إنه قيل فرنيس رجل تشخيُص ومنها األصلية، التشخيصات من العديد أن
املادية. الفحوصات عىل وليس وأعراضهم املرىض مشاعر عىل ُمستندة املتعدِّد، بالتصلُّب
من وكان منها، ميئوًسا حاالٍت باعتبارهم أطبَّاؤهم َرصَفهم قد األشخاص هؤالء كان
من بدًال لكنني املعنيِّني. أولئك نظر وجهة من معجزة بمثابِة كان شفاءهم أن الواضح
كانت إذا عما أتساءل إلهي، أو خارٍق تدخل عىل دليًال تُقدِّم هذه التعايف حاالت أن اعتبار
اإليمان وقدرة علينا، الطاحنة املرض أعراض فرض عىل العقل قدرة عىل ا حقٍّ تُربهن

العبء. ذلك إزاحة عىل الديني
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يُدعى شابٍّ إيطايل جندي حالة إنها ُمختلًفا. عليها أُطِلعُت التي التقارير أحُد كان
فيتوريو أُدِخل .١٩٧٦ عام بها اعُرتف التي والستني، الثالثة املعجزة ميتشييل؛ فيتوريو
الورك. يف أللٍم عمره، من والعرشين الثانية يف كان حني ،١٩٦٢ أبريل يف املستشفى إىل
الشهور مدار عىل الحوض. يف — عظمية ساركوما — خبيث ورٌم بأنها حالته َصت ُشخِّ
وفًقا به. املحيطَة العضالِت وغزا اليُرسى، َوِركه يف العظام الورُم ر دمَّ التالية، القليلة
إشعاعيٍّا. وال كيماويٍّا عالًجا وال ِجراحة ال — للرسطان عالًجا فيتوريو يتلقَّ لم للتقرير،
قدَميه، إىل رأسه من بجبريٍة األطباءُ غطَّاه جسده، من ُمتقلقلًة متدلِّيًة ساُقه صارت وملا

ِفعله. يُمكنهم يشءٌ يوجد ال إنه وقالوا
ومريًضا ضعيًفا كان .١٩٦٣ مايو يف لورد إىل فيتوريو ذهب ه، أمِّ إلحاِح عىل نزوًال
وكان املسكِّنات، من مرتفعًة جرعاٍت يتعاطى وكان يأكل، يكن فلم منه؛ ميئوس حدٍّ إىل
غرِي يشء بأيِّ أشعر لم لورد، يف هناك كنت «حني قائًال: ٢٠١٤ يف يتذكر نقالته. حبيَس
أشعر وبدأت مسكِّنات. أي إىل بحاجٍة أُعد لم القطار، يف العودة، طريق يف لكن عادي.
وا يهتمُّ لم أطبَّاءه لكنَّ إيطاليا، يف املستشفى إىل وعاد ًدا.»31 مجدَّ آكل بدأُت بالجوع.
ُمتصلة صارت ساقه بأن يشعر فيتوريو بدأ حني شهور، بعد إال بقصته كبريًا اهتماًما
عاد السري. عىل قادًرا وكان الجبرية، أطباؤه نزع ،١٩٦٤ فرباير يف أخرى. مرًة بجسِده
ج تزوَّ إنه حتى األحيان، أغلب يف ُمتطوًعا الوقت، ذاك منذ مرَّات عدَة لورد إىل فيتوريو

ا. جدٍّ جيد نحٍو عىل السريُ بإمكانه زال ما السبعينيَّات يف وهو واآلن هناك.
ُعدُت إن ما التحقيق. من مزيًدا عليها أُجرَي أن اخرتُت التي الحالة هي هذه
يف والخبري العظام جرَّاح بريجز، تيم عىل فيتوريو تقرير عَرضت املتحدة، اململكة إىل
تُظِهر بميدلسكس. ستانمور، يف للعظام الوطني املَلكي املستشفى يف العظمية الساركوما
وركه يغطِّي الحجم كبريَ ورًما لورد إىل فيتوريو زيارة قبل التُقَطت التي اإلشعاعية الصوُر
الهستولوجية العيِّناُت وتكشف تماًما. حوضه وتجويف الَفِخذ عْظمة رأس وتآُكل اليُرسى،
الصفحة يف ذلك، بعد ُمتوغًال. ُمنتًرشا رسطانًا — املحيط النسيج من لخاليا رشائح —
ونزع لورد من فيتوريو عودة بعد التُقَطت السينية باألشعة صورة توجد كانت التالية،
قليًال، مشوًَّها يبدو العظم كان للنُّمو. العظام وعادت للرسطان، أثٌر ثَمة يعد لم جبريته.
— الحوض وتجويف الفخذ عْظمة كرة — موجودًة كانت الِبنْية لكن الندبة، نسيج مثل

ُممتازة. وظيفية حالٍة يف وكلُّها
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ِليَدرسه التقرير وأخذ ُمذِهل.» أمٌر «إنه قال: إذ البداية. يف ُمنبهًرا بريجز بدا
لِك «أحمُل انتصار: بنربة قال مكتبه. إىل أسابيع بضعِة بعد دعاني ثم بالتفصيل،
لكنه فعًال، خبيثًا كان الرسطان أن من تأكَّد الهستولوجية، الرشائح دراسة بعد تفسريًا!»
رسطان وهو الليمفاوية، الُغدد رسطان مثل بدا وإنما عظميًة، ساركوما يكن لم إنه قال
من نوٌع وهي الليمفاوية، الخاليا وإنما نفسها، العظمية الخاليا يُصيب ال شيوًعا أكثُر

العظام. نُخاع داخَل البيضاء، الدِم خاليا
حد عىل الخبيثة.» األورام من تماًما مختلف «نوٌع هو الليمفاوية الُغدد رسطان إن
الكيماوي، بالعالج اليوم تُعاَلج وهي رشسة. فهي العظمية الساركوما أما بريجز. قول
يعيش عنَدئٍذ وحتى الكيماوي، العالج من املزيد ثم بالكامل، الورم الستئصاِل والِجراحة
عظمية، ساركوما ميتشييل ورم كان لو أخرى. سنوات خمس املرىض من فقط ٪٦٠

حتفه.»32 لقَي قد «لكان
املمكن ومن ِجراحة، إىل اللِّيمفاوية الغدد مرىضرسطان يحتاج ال عادًة النقيض، عىل
وزمالءه بريجز أن ذلك من األهم الكيماوي. للعالج ا جدٍّ جيدًة استجابًة يستجيب أن
عقاًرا ى تلقَّ قد ميتشييل يكون أن باحتمال تُفيد لورد، تقرير يف مطمورًة إشارًة، الَحظوا
للمناعة املثبِّطة العقاقري أحُد سيكلوفوسفاميد، لعقار آخُر اسٌم وهذا إندوكسان. اسمه
البيضاء. الدِم خاليا يقتل ألنه الليمفاوية؛ الغدد رسطان لعالج يُستخَدم ما كثريًا الذي
لم ميتشييل أن أخرى مواضَع يف يذكر فهو — النقطة هذه يف التقريَر الغموُض يكتنُف
تلك تكون أن بريجز نظر وجهِة من املعقول الوحيد التفسري لكن — الرسطان من يُعاَلج
استجابٍة أفضَل لها استجاب «قد ميتشييل إن يقول فهو دقيقة. اإلندوكسان إىل اإلشارُة

واضح.» هو كما
ويقول: الرسطان. زوال بمجرد ًدا مجدَّ ميتشييل َمفصل نموِّ من بريجز يندهش لم
من أنه ويعتقد للتجدُّد.» ُمدهشة إمكانيٌة العظاِم لدى يكون الكيماوي، العالج «بعد
من ميتشييل. حالة يف شهًرا عَرش اثنَي إىل ستة من استغرق قد األمر هذا يكون أن الوارد
لكن الطبي. التقرير يف املحدودة املعلومات من اليقني وجه عىل حدث ما معرفُة امُلستحيل
يستعيص يشء أيُّ يوجد أنه يبدو فال حينَذاك، حتًما معجزًة له بدا ميتشييل تعايفَ أنَّ رغم

تفسريُه. العلم عىل
تفسرياٍت عىل عثَْرنا إذا حتى أنه عىل ُمرصٌّ فرانشيشيس دي فإن لورد، يف هناك أما
اإللهي ل التدخُّ عىل كعالماٍت مكانتها من يُبدل لن هذا فإن املعجزات، لبعض الحًقا طبية
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بأنَّ األساقفة يؤمن نظر. وجهُة املعجزة «إن ويقول: ذلك. تصديَق يريدون َمن عند
الرب.» من ِهبًة ى تلقَّ قد الشخص

من الشفاء حاالت من ِعلميٍّا ق التحقُّ من الهدف بشأن الحرية ببعض أشعر ِبتُّ
تبدو إلهية معجزات وجود مسألَة فإن للَّجنة، الدقيق البحث كل من الرغم فعىل األساس.
ولورد — الدين أن هو فرانشيشيس ودي أنا عليه نتفُق ما أن بيَد علم. ال إيماٍن مسألَة يل
يُفيد أن العقُل بها يستطيع التي الطُّرق كلِّ من قويٌّ مزيج هو — ذلك عىل ساطع مثاٌل
أن ورغم البالسيبو. وتأثريات التوتر من والحد االجتماعي التواصُل ذلك يف بما الصحة،
ال العقل أن أيًضا يُثبت فهو الطُّرق، بشتَّى ن التحسُّ عىل الناس يُساعد أن شأنه ِمن هذا
لديهم ما كل من الرغم عىل لورد، اج فُحجَّ شفاء. معجزاِت يصنع أن العموم، يف يستطيع،
املطاف، نهاية ويف جسدي. تحوٌل لهم حدث وقد ِديارهم إىل عامًة يعودون ال إيمان، من
حاالت من آالٍف بضعِة عن فقط أُبلِغ للزيارة، جاءوا الذين اج الُحجَّ ماليني مئات بنِي من

فقط. معجزًة ٦٩ وجود وُزِعم الشفاء،
يف أُغِلَقت لكانت عيادة، نفسها اعتربَت قد لورد كانت «لو فرانشيشيس: دي يقول
بأن ويُجادل للعبادة.» مكاٌن إنها عيادة. ليست لورد ال، ذريع! فشٌل فهذا التايل، اليوم
قدرًة وأكثَر لتُقدِّمه، بكثري أكربَ شيئًا لورد لدى فإن الهدف؛ يُغِفل الشفاء حاالت إحصاء
املعجزات؛ توثيَق كان الطبيِّ املكتب من األسايس الهدف إن ويقول ل. تحوُّ إحداث عىل

مختلفة. مهمٌة فرانشيشيس دي لدى اآلن لكن الرب. وجود إثبات ثَم ومن

أصغَر يبدو لكنه والعرشين، الرابعة يف إنه متهلًِّال. كريستوفر يل فنظر «مرحبًا.» قلت
وأطراٍف محدودب بظهٍر امُلتحرك كرسيِّه عىل ُمنكمًشا يجلس الحجم، ضئيُل إنه بكثري.
له صورٍة التقاِط عىل ليحثَّني العريضة ابتسامته إىل أشار ثم يدي، جذَب وقد ضعيفة.
ليتفحَص الحوالَوين عينَيه من اثنتنَي أو بوصة بُعد عىل الشاشة فحمَل له أَريتها بهاتفي.

النتيجة. عن الرضا عالمة رأسه؛ يهزَّ أن قبل الصورة
يف طفرٌة وهو روبينشتاين-تايبي. ُمتالزمة ى تُسمَّ نادرة جينية بحالٍة كريستوفر ُوِلد
النمو، ف وتوقُّ العقيل، التخلُف منها النطاق واسعِة مشكالٍت يف تتسبَّب واحد رئييس جنٍي
يستطيع ال والكالم. والرؤية الطعام وتناول التنفس يف وصعوبات القلب، يف ومشكالٌت
ويحتاج اضات، حفَّ يرتدي وهو روز. ه، أمُّ أخربتني حَسبما الكالم، أو السريَ كريستوفر

مستمرَّة. رعايٍة إىل
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تصغر التي روز، ماري ابنتها، روز يل قدَّمت حني هذا أستوعب أَزل لم كنت
بحالة لها عالقة ال رة، مدمِّ جينية بمتالزمٍة األخرى هي ُولَِدت سنوات. بثالث كريستوفر
ها ومخِّ عينَيها من تسكنها، التي األعضاء تُدمر حميدة أوراٌم جسدها يف ينترش إذ أخيها.
رياضية ِبذلًة ترتدي وكانت ووزنًا. طوًال كريستوفر روز ماري تفوق ورئتَيها. قلبها إىل
ماري تستخدم كريستوفر، ومثل وبرتقالية. وردية زهوٌر األشقَر شعَرها وتُزين وردية
تُطعم أن تستطيع وال الكالم. تستطيع وال اضات، حفَّ وترتدي متحرًكا، كرسيٍّا روز
ُمعَجبة إنني لها وقلت يَدها أمسكت وقد وكفيفة. بالَرصع، ُمصابة أنها كما نفَسها.

وجهها. عىل املشدوُه التعبري يتبدَّل لم لكن شعرها، يف التي بالزهور
رحلِة من كجزءٍ لورد يف وكانوا أيرلندا. يف كورك كاونتي مقاَطعة من وِطفالها روز
التقينا وقد كازا. تُسمى صغرية أيرلندية خريية جمعيٌة تُديرها شخًصا ١٣٠ ت ضمَّ حجٍّ
ُمرشقًة روز تبدو أسبوًعا. استمرَّت التي إقامتهم بداية يف العشاء، بعد الفندق بَْهو يف

باإلنهاك. ترصخان الداكنتني عينَيها لكنَّ وُمتواضعة،
حَسبما أشُهر، أربعة عمر يف وهو مرة أوَل هنا إىل بكريستوفر جاءت قد كانت
عىل فقط واحًدا شهًرا أمامه إن األطباء وقال قط، املستشفى غاَدر قد يُكن لم أخربَتني.
«إنه تقول: لورد. إىل طائرة واستقلَّت طبي، بفريٍق مصحوبًة املطار، إىل أخذَته الحياة. قيد
كل بِطفَليها تأتي اآلن وهي املوت.» يأتيه حني يتألَّم أن أِرد لم السماء. إىل األقرُب املكان
يُدركون ال الوطن يف «الناس الَقبول. يَلقيا أن لورد يف يستطيعان إنهما تقول فهي عام.
يُقابلونهما فالناس هنا، أما امُلتحركة. الكرايسِّ سوى يرون ال إنهم طيِّبان. فردان أنهما

ويُحبُّونهما.» بالودِّ
ِجراحة، عْرشَة لسبَع خضع لقد عات. التوقُّ كريستوفر خاَلف األوىل، الزيارِة تلك منذ
لكنها جسمه.» أجزاء كل وعينَيه؛ وأذنَيه وساَقيه ورئتَيه «لقلبه روز، قول حدِّ عىل
يُكن «لم بإرصار: تقول فهي السنوي. هم لحجِّ له حدث الذي ن التحسُّ من الكثريَ تعزو
يأكل أن قطُّ املفرتَض من يُكن لم لورد. إىل القدوُم لوال الحياة قيد عىل سيظلُّ كريستوفر
أنحاء يف يتجول راح إذ بوقته؛ يستمتع ا حقٍّ ابنها كان إليه.» انظري واآلن يتفاعل. أو
ماري كانت ذاِته الوقت يف اآلَخرين. النُّزالء عني قرَة وكان املتحرك، كرسيِّه عىل البهو
بثالث. تُصاب فهي اآلن «أما روز. قول حد عىل اليوم.» يف نوبًة بأربعني «تُصاب روز
أنها عرفت حينَذاك أشهر. تسعة عمر يف كانت حني الكهف يف كانت األوىل ابتسامتها

بخري.» ستكون
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طفَليها ِكال ترعى فهي نفُسها. روز هو لورد إىل األحوَج الشخص أن يل بدا ذلك، مع
ال الوطن، «يف شديًدا. اعتالًال ُمعتلٌّ إنه تقول الذي زوجها، عىل عالوًة الديار، يف الوقت طوال
الحج رحلة متحركني.» كرسيَّني دفع أستطيع «ال قالت. هكذا مكان»، إىل الذَّهاب أستطيع
برصاحة. قالته ما هذا أخرى.» حياٌة لديَّ «ليس بها. تحظى التي الوحيدة العطلة هي هذه
موطني يف الناس نَِيس أبنائي، ُولِد إن ما أيًضا. شخص فأنا روز. أكون أن أستطيع «هنا،
حية.» أنني العذراء سيدتنا تَعَلم موجودة. أنني أشعر هنا، أكون حني لكن وجوًدا. يل أنَّ
ودعم السنوية، الرحلة هذه دون من للُمواصلة بالقوة ستتحىلَّ كانت إن تعلم ال إنها
عودتي وقت يأتي وحني كاهيل، عىل ثقيل ِحمٌل «ثمة اآلَخرين. والُحجاج الطبي الطاقم
أم الكهف. أم امات. الحمَّ هو السبب كان إن أدري «ال قولها. حد عىل زال»، قد يكون

جديًدا.» إنسانًا الديار إىل أعود إنني هنا. يحدث لكنه النظرات. أم األحضان.
أو ُشِفي سواءٌ إليه، أتحدَّث شخص كل أن هو لورد يف امُلذهل األمر أن اكتشفت لقد

له. حدثت قد معجزًة بأنَّ يشعر ال،
للرحيل. أْمِتعته آَخُر حجٍّ فوُج يحزم نوتردام، دار يف النهر من األخرى ة الضفَّ عىل
من واألربعني السابعة يف ُمعلمة وهي جارفان، دون من ديمبيس كاروالين قابلت هناك
غرفَة تقتسم كانت أرجوانيَّني. كروكس ي ُخفَّ تنتعل قصري أشقر شعٍر ذات عمرها
وتساَمرنا ِفراشها عىل جَلْسنا وقد العمر. من الثمانينيَّات يف نساء ثالث مع املستشفى

الشاي. وأقداح ُمستديًرا بسكويتًا امُلمرضاُت أحرضت بينما
منذ ظهَرت قد كانت بالساركوما. ُمصابة كاروالين واآلن بالرسطان. صديقها مات
كاروالين ليست بطنها. يف عادت لكنها ِجراحيٍّا، واستُؤصَلت ساقها يف سنوات سبع
إلحاُح هو هنا لوجودها الوحيد والسبب لورد، إىل املجيء يف ترغب ولم التديُّن، ُمتعمقَة

الوطن. إىل العودة تريد ال اآلن لكنها ها. أمِّ
طقس، مجرَّد أنه تشعر الديار، «يف هنا.» القدَّاسات يف مختلف يشءٌ «ثَمة تقول:
أن أجل من يُصلُّون الناس آالف كأنَّ تشعر حقيقي. هنا لكنه ا. حقٍّ يَْعنيه أحد فال
ذلك من سابق وقٍت يف لكن امات. الحمَّ من كربى استفادًة تستفد لم وهي بَخري.» تصري
بالزيت، القسُّ منها اقرتب أن وبمجرِد بالزيت، للمسح اًسا قدَّ حرضت قد كانت اليوم
كاروالين، الرسطان عاَود حني هائل.» بانفراٍج شعرُت ذُبُت. لقد أتحرَّك. أن أستطع «لم
وعييش باألمل، تحيلَّ الشعور. هذا راَودني اليوم «لكن قولها. حد عىل ا»، جدٍّ خائفة «كنُت

تخَشيها.» وال حياتَِك،
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أصلع، إنه عاًما. والثمانني االثنني ذو فلني جون كان املمرِّ من األخرى الجهة عىل
الوردية والكبسوالت، األقراص من ُمذِهلة طائفٌة تبعثَرت ِفراشه عىل يتحدث. حني ويلهث
الرَّقائق من وأكياس صفراء، زجاجاٍت يف معبَّأًة واألخرض؛ األحمر اللوننَي وذاُت والبيضاء
عاًما ٣٠ طواَل حديد مسبِك يف يعمل جون ظل بيضاء. معِدنية وبرطماناٍت املعدنية،
عام مرة، ألول لورد إىل جاء حينَذاك العمل. عىل قادًرا يَُعد ولم كتفه، أوتاُر تمزََّقت حتى

عْرشة. السادسَة للمرة اآلن إليها يعود وهو قال. هكذا بالتجِربة.» «تعلَّقُت .١٩٨٨
أن بعد السري عىل تَْقوى ال وساٍق مشلولة، ويٍد املنشأ، عصبيِّ ألٍم من يُعاني إنه
جسده. يف مكان كلِّ يف امَلفاصل يف التهاٍب ومن أعوام، سبعة قبل دماغية سكتٌة أصابَته
لكنَّ فعِلها. عىل قادًرا يَُعد لم التي األشياء حياَل الوطن يف وهو يَْغشاه اإلحباط إن ويقول
منك حاًال أسوأ أناًسا ترى فأنت — موضوعية رؤيًة األمور يرى يجعله لورد إىل املجيء

وضعه. َقبول عىل ويُساعده — قوله حدِّ عىل بكثري،
وهن الحديث أطراف ويتَجاذبَن يُدخنَّ العتمة، يف نساءٌ جلَست املستشفى، خارج
كريسٍّ عىل جوان دلَّتني افة. الكشَّ باملصابيح امُلضاء الكهف نحَو النهر عرب نظَرهن يُرسلن
هكذا املفاصل.» والتهاب السكَّري وداء متعدٍد بتصلٍُّب ُمصابة «إنني — زائد ُمتحرك
متكرِّر. اكتئاٍب من تُعاني التي وآن، — عمري.» من والخمسني السادسة يف «إنني قالت.
السابعة. يف كنت حني أبي «ومات قالت. هكذا عمري.» من الرابعة يف وأنا أخي َغِرق «لقد
أخرى.» امرأٍة مع زوجي هجَرني ثم وتزوَّجت، طفولتي. يف جنيس لتحرٍُّش وتعرَّضُت

املشكالت مناقشة فرصة إن االجتماعي. الدعُم هو نظرهما وجهِة من لورد يُميز ما
لم بالدهما. يف تُقدمها — املجتمع أو — الطب ِمهنة أن تشعراِن ال التي األشياء من هي
جوان. قول حد عىل حياتنا.» قصة «تشاَرْكنا ذلك ومع األسبوع، هذا ِسوى املرأتان تلتِق

عظيم.» تآزٌر فثَمة هنا، أما وحدي. مسافرة كأنَّني أجدني الديار، يف أكون «حني
وسيجارًة يٍد يف شاي قدح حملت وقد آن، كرََّرت هكذا اآلَخر.» يُكلم أحد ال الديار، «يف
النفيس: الطبيب يل قال لقد دواءً. يُعطينا النفيس، الطبيب إىل نذهب «حني األخرى. اليد يف
الطب، مهنة تنتقُد ال وهي الدواء.»» ووصف التشخيُص هي مهمتي لإلصغاء. هنا «لسُت
النفسية األمراض مستشفياُت ولوال قصة، لكل اإلصغاءُ لألطباء يُمكن فال قولها. حدِّ عىل
يتحدَّثوا. أن يخَشون ال الناس أقل. خوٌف ثَمة هنا، «لكن اليوم. هنا ستُصبح كانت ما
اللذان والدعم الرعاية أيًضا الُحجاج من فرد كلُّ يذكره ما الجدران.» خارج ق يتدفَّ الحب
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جوان: تقول الكبار. األطباء وحتى امُلراهقني امُلساعدين من هنا، امُلتطوعني من يلَقونهما
باحرتام.» يُعاملوننا إنهم رائع. يشءٌ «إنه

بنفقاتهم لون يتكفَّ فهم أنفِسهم. امُلتطوعني من ُمشابهًة مشاعَر سمعُت أنني امُلدهش
أجِل من هنا إىل آتي ال «إنني صيف. كلَّ هنا ليأتوا عزيزة؛ أسبوع عطلِة عن ويتَنازلون
العاملني. مقصف يف العشاء لتناُول اصطَفْفنا حني امُلتطوعني أحُد أخربني هكذا اج.» الُحجَّ
آَخر، ُمتطوٌع قال عام.» كلَّ حياتي يف هذا إىل بحاجٍة ألنني أجيل. من هنا إىل آتي «إنني
كان حني مرة أوَل أتى إنه لورد، إىل يأتي أنه أصدقاءه يُخرب ال لندن يف بنك موظُف وهو
ألنه يأتي؛ زال وال عقوٌد ذلك عىل مرَّ ما. مرٍض من تعافيه بعد الربَّ ليشكَر ُمراهًقا،

العون.» تقديم من نابٍع شديد «بحماٍس يشعر
ِنصابها، يف الحياتية َمشاغلهم تضُع لورد أن الطبيُّ والطاقم املتطوِّعون أخربَني
فيها تكتسب التي األماكن من إنها العادية. حياتهم يف يجدونه ال باألُلفة شعوًرا ر وتُوفِّ
— اء واألصحَّ املرىض — هنا الكل قولهم. حدِّ عىل الفور، عىل مقرَّبني أصدقاءَ أفضل

ديارهم. يف يفعلونه عما النظر بغضِّ ُمتساُوون،
يف والفقراء واألغنياء اء واألصحَّ املرىض فعًال هنا يختلُط إذ يقصدونه. ما شهدُت لقد
يعقد امات، الحمَّ يف العشوائية. العطف أعمال وتَشيع قط، حياتي يف أَره لم نحٍو عىل ودٍّ
يف حتى املقدمة. يف املرىض يصطفُّ الكاتدرائية، ويف أحذيتهم. أربطَة للُحجاِج امُلتطوعون
للكرايسِّ مسارات توجد الدارج، الذَّوق ذاِت السياحية باملتاجر املليئة الخلفية الشوارع
َغدائي ثَمَن قبُل من بها ألتِق لم راهبٌة يل دفَعت الدرَّاجات. مسارات من بدًال امُلتحركة
من أن الحًقا فاكتشفُت القطار، من الخروج يف الُحجاَج ألساعد املحطة إىل ذهبُت ا. رسٍّ

نظافة. وعامل تنفيذيٍّا ُمديًرا امُلتطوعني رفاقي بنِي
الحقيقية. لورد معجزة هي فرانشيشيس، دي قول حدِّ عىل هذه،

إنسانيتهم. من ويُجرَّدون شون يُهمَّ الغربي املجتمع يف املرىض بأن يُجادل فهو
كوليسرتول فرط حالة تصري دم. رسطان حالة تصري املستشفى، تدخَل أن «بمجرد ويقول:
باعتبارهم يُعاَملون ال املرىض أنَّ يرى فهو لورد يف أما ملرض.» تشخيًصا تصري الدم. يف
نُغنَِّي أن لورد يف املألوف «من األطباء. أكرب مع املساواة قَدم عىل أناًسا، وإنما أمراًضا،

الِجَعة.» ونحتيس ونرقص، ونُثرثر، مًعا، َ ونُصيلِّ مًعا،
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للورد، الطبي املكتب رئيَس بصفته الجديدة. فرانشيشيس دي مهمة هي إذن، هذه،
يُثبت أن يف تتمثَّل اآلن لديه األولوية لكن تفسريُها. يمكن ال التي الشفاء حاالت يُوثِّق زال ما
الجميع. من والرعاية والتقدير االحرتاَم املريُض فيه يلقى الذي املنهج فوائَد بأرسه للعالم
والعيادات املستشفيات املرىضليسيف به يُعاَمل الذي األسلوَب يُغري أن النهاية يف يأُمل وهو
بالرضورة تشمل ال مختلفة بطريقٍة كلَّنا يُلِهمنا أن اليومية؛ الحياة يف أيًضا ولكن فَحْسب،

مختِلف.» مجتمعي نموذٌج إنه الكنيسة. يتعدَّى األمر «إن ويقول: الديني. اإليماَن
والروحانية. والوجدانية النفسية صحتنا مع البيولوجية حالتنا فيه تتداخُل نموذٌج إنه
ليشمل والجزيئاِت الخاليا يتخطى تَعاٍف التعايف، من آخَر نوٍع إىل يبدو ما عىل هذا يُفيض
الباحثون يكتشف حيث الكتاب، هذا يف ذلك عىل األمثلة بعَض رأينا لقد أيًضا. إنسانيتَنا
املستوى عىل نون يتحسَّ شموليًة أكثَر بطريقٍة يُعالجون الذين األشخاص أن ِمراًرا
املالينُي ويعود كبري. نطاٍق عىل املنهج هذا يُماَرس لورد، يف هنا النفيس. وكذلك الجسماني
أن ملجرِد عام بعد عاًما سواء حدٍّ عىل الطبي املجال يف والعاملني وامُلتطوعني املرىض من

باألمر. يشعروا

هذا ظهر بعد كنا نوبتي. نهاية ُقْرب َعرًقا أتصبَّب وكنُت الحمامات، يف حارٍّا الجوُّ كان
تفهم أن تُحاول فأنت وذهنيٍّا. بدنيٍّا ، شاقٌّ عمٌل إنه األخرى. ِتلَو الة نقَّ حَمْلنا قد اليوم
. املبتلِّ البالط عىل قدمك تزلَّ أال وتُحاول بالفرنسية. أحُدهم بها يَصيح التي التعليمات
كان واآلن والتصميمات. واألحجام األشكال بكافِة الداخلية املالبس من دوَّامة يف وتجوب

البطن. العظيمُة العجوز السيدة لدينا
األهتُم فُمها استدار وقد هذا، قالت «أوهههه!» املياه. يف غطَّْسناها إذ عيناها اتَّسَعت
ثبتت ألعىل. النقالة وأَمْلنا منها رَفْعناها ثم للحظٍة، بداخلها ظلَّت االستدارة. كامَل فصار
لنا «فلتُصيلِّ الفرنسية): (باللغة مًعا كلنا وقلنا املاء. نزوح مع مريم تمثال عىل عينَيها
تُغطيها التي املبتلَّة املالءة أَزْلنا ثم برناديت!» القدِّيسة أيَّتها لنا فلتُصيلِّ لورد! سيدة يا

منها. بدًال ِدثاًرا ووضعنا
عىل قبَضت وقد ترتعد، تَُعد ولم هادئة، كانت الحداجة إىل عائدين نحملها ونحن
إليها جذبتني «شكًرا.» (بالفرنسية): قالت مالبَسها. يُلِبسونها واآلَخرون بشدة ذراعي
ُقبح سوى أَر لم ذلك قبل باهت. رمادي لون ذات عيناها كانت «شكًرا!» وابتسَمت.
فكنت اآلن أما املتقلِّصة. واألطراف الضامرة والعضالت والدهون التجاعيد الشيخوخة؛
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يف فعَلت وماذا تكون، َمن تساءلُت جمالها. أذهلني وقد والضحك، والحبَّ الحنان أرى
املوت. من ا جدٍّ اقرتب وقد املرء شعور ما عَرَفت. وَمن حياتها،

لها هَمسُت وبعقيدتها. الفرنسية، باللغة محدودة معرفٌة فلَديَّ أقول. ماذا أدِر لم
مثاليٍّا. األمر كان مثاليٍّا.» األمر «كان (بالفرنسية):
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«أرخي الجدار. ُقبالة موضَعها ماكروبرتس يل ماري اتَّخذَت رؤيتها؟» يُمكنِك «هل
حجرٍة يف كنا التحديق.» إىل بحاجٍة «لسِت أوصتني. هكذا بخمول.» وانظري جفنَيِك
يف خاص محيلِّ مجتمٌع وهي كريك، ميل مدينة يف ماكروبرتس منزل يف ُمعِتمة صغرية
استلقيُت تدليٍك طاولُة األكربَ حيَِّزه وتشَغل باملكان، الكتب رفوف تُحيط واشنطن. والية
ممارسة يف خبريٌة ماكروبرتس ناعم. مخميلٌّ ِدثاٌر وغطاها الوسائد، عليها ت وتراصَّ عليها،

هالتها. تُريَني أن تُحاول ذاك إذ وكانت الروحانية، الريكي
ما عىل كانت بينما مؤخًرا املحيلِّ التلفزيون أخبار نرشة يف ماكروبرتس ظهرت
عىل تعمل كيف اإلخباري التقريُر وصف الليفي.1 العضيل بااللتهاب مريضًة تُعالج يبدو
مريضتُها، تقول الجسد. وتُعالج االنسداد من تتخلَّص حتى الناس لدى الطاقة مجاالت
مع فقط جلسات بضع بعد تراَجَع أملها إن سو، تُدعى شقراءُ إدارية موظَّفة وهي
إن وتقول الريكي، عالج بعد وزنها من بعًضا سو فقَدت ذلك عىل عالوًة ماكروبرتس.
نَت. تحسَّ قد لديها أيًضا الدِم يف والسكر الكوليسرتول مستوياِت أن تُظِهر الدم تحليالت
ال إذ العالجية. الطاقة ومجاالت الهاالت وجود بشأن ُمتشكِّكة بأنني أُقرَّ أن بد ال
العالج من فاعليًة أكثَر الريكي ليست الرسيرية التجاِرب ويف عليها، ِعلمية أدلٌَّة توجد
أن تصديق يف صعوبًة أجُد لذلك التجانيس)؛3 العالج عىل نفُسه األمر (وينطبق الوهمي2
— سو مثل — الناس من العديد أن الواضح ِمن أنه بيَد مبارش. جسماني تأثري أيَّ للعالج
مالينَي عليها ويُنفقون البديلة، العالجات من وغريِها الريكي من استفادوا بأنهم يشعرون
وإنني املرىض، هؤالء يُفيد ما شيئًا إن للتجاِرب. الدامغة النتائج من الرغم عىل الدوالرات،
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الذي ما ألعرَف هنا إىل جئُت لذلك العقل. هو اليشء ذلك كان إذا ما ألعرف فٌة متلهِّ
يل. تفعله أن الريكي ممارسة تستطيع

كما أجسادنا، سيطرة دون تشعُّ طاقِتنا مجاالِت إن حسنة. بدايًة جلستي تبدأ لم
ما كل أن إال كافية. بدرجٍة النظَر نُمعن حني رؤيتها ونستطيع ماكروبرتس، قالت
«يصعب بَرصي. زاغ حتى أحدِّق وظللُت الستاَر َلت عدَّ والحائط. ماكروبرتس كان رأيته
ُمعاِلجتي ظلَّت البداية. يف ونحن مضايقتها يف راغبٍة غريَ ُمرتددًة، ذلك قلُت األمر.» مالحظة

الجلسة. وبدأنا األمر، ذلك يف أفضُل األطفال إن ُمباليًة ال قالت عزِمها. عىل
ُمسرتِسلة. وأوشحٍة أسمر مشدود وجٍه وذاُت وبَشوشة، لطيفٌة ماكروبرتس إن
امُلرشدة أرواحها واستدعت الروحاني. والعالج الريكي بني ستدمج اليوَم أنها أخربتني
إن يُهمُّ ال إنه ٍة برقَّ قالت أيًضا. امُلرشدة أرواحي استدعت ثم إلينا، وا لينضمُّ وُمعاونيها
تنقُر وأخذت األخرى، ورَفَعت بطني عىل يًدا وَضَعت حال. أي عىل فسيأتون أصدِّق. كنُت

جسمي. فوق الهواء يف رسيًعا وتُحركها بأصابعها
األلياف من لقارٍب فيل السُّ الجانب مثل تماًما وُمْصَمت مغلق، طاقتي مجاَل إن قالت
وكنت ُمريًحا، صوتها كان لتليينه. وأسرتخَي بعمق س أتنفَّ أن مني طلبَت الزجاجية.
أشعر بدأت ُمرتقرق. ملاءٍ هادئ صوٌت ما مكاٍن من تصاَعد وقد األغطية، تحت ُمسرتخيًة
طفلة، وأنا يل رؤيا ماكروبرتس إىل أتت ثم أطفو. كأنني أطرايف، يف والتنميل بالخدر،
ذلك كان إن وسألتني يل. اإلنصاِت عدم بشأِن ما شيئًا قائلًة أصيح ونحيفة»، «طويلة
ضئيلًة كنت أنني إال نشأتي، يف إحباٍط بلحظاِت مررُت قد شك ال كنت وإن لكن، صحيًحا،
دوًما كنُت أنني من تماًما ُمتأكدًة وكنت قط، ونحيفة طويلًة أُكن ولم طفلة، وأنا وُممتلئة

إيلَّ. يُنصتون اآلَخرين أجعل
استطعت َجدِّي. لها فقلت «عَرب»، قد يل قريب أحٌد كان إن ماكروبرتس سألتني
دأبه من كان هل سألتني، الحجرة. يف إنه يل قالت إذ كان؛ وقد سيحدث، ما أُخمن أن
كذلك ليس ال، … الزجاجة يف دادة السِّ «ضعي فلِّني؟ ادة سدَّ بشأِن ما شيئًا يقوَل أن
«ضعي عة، املتوقَّ العبارة إىل أنتقل أن املفرتَض كان إذا عما نفيس يف تساءلُت بالضبط.»
قال َجدِّي أن أذكر ال لكنني الحديث»)، عن «أمِسْك يعني إنجليزي (تعبري فِمِك» يف فلينًا

بالصمت. لُذُت لذلك قط؛ هذا
هو رؤيته تستطيُع إنها قالت الحياة. قيد عىل إنه ال، فقلت والدي، عن ماذا سألتني،
بقدمه. وينقر د، متجعِّ ورسواله األخرى، فوق واحدة رجل؛ لساَقي رؤيٌة راوَدتها إذ اآلَخر؛
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الربيطانيِّني، اآلباء تتخيَّل هكذا ربما ُمتسامح. وغري ومتعنِّت قاٍس شخص صورة كرَّرت
ِخذالنها. يف الستمراري نفيس من أستاء بدأُت وهنا عليها؛ أتعرَّف لم لكنني

ُجمجمتي، وقاعدة جبهتي عىل بأناملها تضغط وراحت رأيس، إىل ماكروبرتس انتقلت
صت شخَّ ماكروبرتس لكن خطرية، جسمانية حاالت بأي ُمصابة لست أذني. خلف وتُدلِّك
تستسلمي، أن تخشني إنِك يل. قالت هكذا به، يجيش صدَرِك إن بالخوف. ُمصابة أنني
امُلواءمَة عيلَّ أن أشعر عاملًة ا أمٍّ بصفتي إذ اليشء؛ بعَض منطقي هذا يشء. كلُّ فيتداعى
ي تلقِّ عدم من نابع خوٌف إنه تقول ماكروبرتس لكن توتًرا، هذا أدعو كثرية. أشياءَ بني

طفلة. وأنا املرشوط غرِي الحب
األطفال أذكر لم صديقي. مع أعيُش لكنني بالنفي، فأجبت ُمتزوجة. كنُت إن سألتني
ما عىل فإنها هالتي؛ ترى أن بحقٍّ استطاعت ماكروبرتس كانت وإن تسأل، لم ألنها
تتوقع ال أنها بعُد فيما أخربتني (إذ ُهويتي من األهمِّ الجزء هذا عن لها تكشف لم يبدو
أن إىل ونبََّهتني عالج»). إىل يحتاج الذي الجزءَ هو هذا كان إذا «إال الشخص أطفال رؤيَة
حياتي أخطاءَ أُكرِّر أنني يبدو قرار. اتخاذ وعيلَّ أيًضا، عالقاتي يف خطريًة مشكالٍت لديَّ
إذا ما أتساءل هذا جعَلني األمر. يُكن مهما يُحبُّني شخص مع أكون أن وأستحقُّ املاضية،
ا أمٍّ ال الزواَج وضيٌع صديٌق عيلَّ يعرض أن جدوى دون أنتظر امرأًة اعتربَتني قد كانت

لطفَلني. مستقرًَّة
جسدي، فوق وأسفل ألعىل ة بِهمَّ يَديها تُحرك ماكروبرتس راحت املعالجة. وقُت حان
كنت الذي واأللم الخوف إلطالق الفقري عمودي أسفل يف للطاقة قناًة تفتح إنها يل قائلًة
ال، أو ذلك تُصدِّقني كنِت إن يهمُّ ال الوعي.» يف عميق «تحوُّل ع لتوقُّ نبَّهتني ثم أختزنه.

ة. املهمَّ جسدك يتوىلَّ فسوف قالته. ما هذا

بتسخرِي املمكن، من كان إذا عما ُمتسائلًة صيفي، يوٍم ذاَت املتنزَّه يف الكتاب هذا يف َرشعت
التقليدي. الطبُّ أغفله شيئًا البديلة العالجات تُقدم أن العقل، طاقة

حالتنا من عديدٍة جوانَب يف أدمغتُنا تتحكَّم كيف عَرفت فصًال، عَرش اثنَي وبعد
إىل طبيعيَّة ومسكِّنات هرمونات من — للجسم امُلتاحة األدوات ذلك يف بما الفسيولوجية،
للظروف االستجابة من بدًال املرض. ومقاومة األعراض لتخفيف — املناعة جهاز أسلحة
املايض ذكريات ذلك يف بما لبيئتنا، تصورنا املخُّ يستخدم كيف رأيت فَحْسب، املادية
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تأثريُ ينتهَي أن املمكن من موارده. لتخصيِص سبيل أفضَل ليُقرِّر املستقبل؛ عات وتوقُّ
ُمقِبلة. لسنواٍت الفسيولوجية حالتنا عىل تؤثِّر أن أو ثواٍن، غضون يف العمليات هذه

ببساطة «نرغب» أن يُمكننا فال ملشيئتنا؛ َوفًقا األدوات هذه تسخريَ نستطيع ما نادًرا
استخداَم بها نستطيع ُطرٌق ثَمة الصفحات، هذه يف جاء كما لكن حاًال. أفضَل نكون أن يف
اللحظة عىل الرتكيز أو دواء، حبَة تناَوْلنا أننا تصديِق من عليها، للتأثري الواعي عقلنا

نُحبُّه. شخص من دعٍم التماِس إىل الراهنة،
إننا واحد؛ توجيهي ٌ مبدأ يوجد تقريبًا عليها تعرَّفت التي املسارات جميع صميم يف
أو مرض، أو إصابة أثناء َحِرجة لحظٍة يف — والسيطرة والرعاية باألمان شعرنا إذا
وإعياءٍ أقل، وإرهاٍق أقل، بألٍم نشعر فإننا حاًال. أفضَل نصري — عامًة حياتنا مدار عىل
من أجساُمنا ف تُخفِّ وبهذا نا. ضدَّ العمل من بدًال لصالحنا املناعيُّ جهاُزنا ويعمل أقل.

والنمو. اإلصالح عىل الرتكيز وتستطيُع الطوارئ، بحاالت الخاصة الدفاعية إجراءاتها
مجاالت بقوِة بالريكي للعالج جلستي تُقنعني لم البديل؟ للطبِّ هذا أهمية ما
الطُّرق شتَّى عىل تعرَّفُت أن بعد لكنني الصديقة). األشباح عن (فضًال العالجية الطاقة
كانت إن حتى أنه أُدرك أن بإمكاني صار الجسد، عىل التأثريَ العقُل بها يستطيع التي
ماكروبرتس أمثال امُلعالجون يزال ال ربما يزعمونه، الذي النحِو عىل تُفلح ال عالجاتهم

الكتاب. هذا يف ذُِكَرت التي العالجية العنارص من قويٍّا مزيًجا يُقدمون
البالسيبو، تأثري من الكثري مع باالهتمام اتَّسَمت فردية استشارٍة توفري عىل عالوًة
بالتنويِم الشبه شديدَة يل بَدت االسرتخاء من حالة ماكروبرتس أثارت املثال، سبيل عىل
يحدث لم دراماتيكية. بَرصية راٍت وتصوُّ إيجابية إيحاءاٍت عىل ُمشتملًة امِلغناطييس،
ف ويُخفِّ التوتر من يَحدَّ أن الجائز من منهَجها أنَّ أعتقد لكن الوعي، يف املوعود ل التحوُّ
املغناطييس للتنويم قابليًة أكثَر شخٍص مع التقليدية، العقاقري من أكثَر بفاعليٍة األلم من

بأسلوبها. إيمانًا وأكثر
تكن لم وإن الفاعلية شديدَة تكون أن البديلة للعالجات يُمكن أيًضا، التجاِرب يف
تجِربًة إكسرت جامعة من إرنست إدزارد أجرى مثًال، ،٢٠٠١ يف البالسيبو. من أداءً أفضَل
األلم لعالج — الريكي بممارسة شبيه أسلوب — الديني باإليمان العالج عىل صارمة
أثناء وظلُّوا كُمعاِلجني، تدريبًا وا يتلقَّ (لم وُممثلني حقيقيِّني ُمعاِلجني بني قاَرن إذ امُلزمن.4
قصد). دون للمرىضمن عالجية أفكار أي لتحايشتوجيه هم رسِّ يف عكسيٍّا يَعدُّون الجلسة
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املجموعتنَي ِكال املرىضيف َن تحسَّ ولكْن والوهمي، الحقيقي العالج بني اختالٌف ثَمة يكن لم
حسبما الدراسة.» أثناء املتحركَة كراسيَّهم بالفعل «تَركوا بعضهم إن حتى كبريًا، تحسنًا

الحًقا.5 إرنست قال
يُؤثِّر التي بالطريقة نهتمَّ أن يجب وهل البديل؟ الطبِّ إىل نلجأ أن علينا هل إذن

تأثري؟ له دام ما بها،
ال البديل الطبِّ أساليَب ينتهجون الذين امَلْرىض أن هي بالطبع املشكالت إحدى
قابلت مثًال، الكتاب، هذا أجل من األبحاث إجراء أثناء إيجابية. بنتيجٍة دائًما يَحَظون
مع أيرلندا يف وتعيش مَجرية، أصوٍل من إنها عاًما. والثالثني السبعة ذاَت بالوج تونديه
يف لكن ناعم؛ بنِّي وشعر ٍة ومعربِّ رقيقة مالمَح ذاُت جميلة وهي الشاب. وابنِها زوجها
يف برسطان صت ُشخِّ قد كانت عام، قبل املرض. فيه ويتفىشَّ جسدها األلُم يمأل الداخل،
لألطباء بشدٍة ُمعاِرضًة «كنُت يل: قالت التقليدي. الطبيَّ العالج رفَضت وقد األيمن. ثدِيها
كيماويٍّا. عالًجا يُعطونني قد باإلشعاع. العالَج عيلَّ عَرضوا لقد واملمرِّضات. واملستشفيات

ذلك.» فعل يف أرغب لم ثديي. يستأصلون أو
نفيس قرارِة يف أعلم «كنُت االنعكاسية. املعالجة ثم الريكي، جرَّبت ذلك، من بدًال
الحديث، األملاني الطبَّ اكتشفت ثم إصالحه.» فِبُوسعي هذا يف تسبَّبت قد ُدْمت ما أنني
من سنُشَفى الرصاع هذا بحلِّ وأننا نفيس، رصاٍع عن ينشأ الرسطان أن مبادئه من الذي
تعِرتُضهن حني الثدي برسطان يَُصبْن النساء أن هامر، ريك سه، مؤسِّ يزعم الرسطان.
لديها؛ صًدى َلِقي هذا إن تونديه تقول هات.6 كأمَّ بَدورهن أو بأحبَّائهن، ُمتعلقة مشكالٌت
أُصبِت قد ها ذلك، فعلِت «ملاذا زوجها. عن بنفِسها تَنْأى جعلها جسمها يف ثقتها عدَم ألن
نفيس.» أُسامح حتى أشهر ستِة نحَو األمُر مني استغرق «لقد تقول. هكذا بالرسطان!»
يف ُمربحة آالٍم من تُعاني بدأت ،٢٠١٤ يناير يف الرسطان. من تُشَف لم لكنها
أنك تشعر عظاَمك الرسطاُن يُصيب «حني وتقول: ِعظامها. املرضيف انترش فقد املفاصل؛
أُحبُّ إنني قيمة. ذات «إنني وتردِّد: يوم كلَّ النوم غرفة ِمرآِة أماَم تقف كانت قيمة.» بال

نفيس.»
كانت لكنها مربِّحة. بآالٍم وتشعر بصعوبة تَسري تونديه كانت يونيو، حلول مع
التقيت عالج. عن تبحث تزال ال وكانت بداخلها، يقبع الحلَّ بأن قبُل من كشأنها ُمقتنعًة
قد كانت امُلعاقني. وطفَليها روز مثل نفِسها الحج رحلة يف كانت حيث لورد، يف بها
يتعنيَّ يزال ال كان ولكن ُمتحرك، كريسٍّ عىل الكهف وزارت املقدَّس، باملاء ثديها غسَلت
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من ينبع العالج بأن تؤمنني وهل لورد، إىل أتيِت ملاذا سألتها، امات. الحمَّ إىل الذَّهاُب عليها
«ربما لنفسها. الرسطان يف تسبَّبت َمن هي لكونها االعرتاف؛ أجل من ربما قالت الداخل؟

خطيئتي.» من ر للتطهُّ
بإمكانه أن يعني ال فهذا الصحة، يف دوًرا للعقل أنَّ ملجرد أنه نتذكَّر أن املهم من
رسطان عاقبة تكون ما عادًة العقل. يسخر قد عالج بأي بغتًة اإلقراَر أو يشء، كلِّ شفاءَ
يف كما العظام، يف ينتَرش أن بمجرَّد شفاؤه يستعيص لكن ُمبكًرا، عالجه عند جيدًة الثدي
قد املأمونة، غرِي العالجات أجل من التقليدية العالجات الناُس يرفُض حني تونديه. حالة

حتَفهم. يلَقوا أن النتيجُة تكون
امُلعَلنة الحاالت من العديد ثَمة لكن امُلتطرِّفة، الحاالت من تونديه حالة كانت ربما
األخف األمثلة وحتى البديل.7 للعالج وتفضيلِهم التقليديَّ العالَج رفِضهم بعد ماتوا ألناٍس
مع بريطانيون باحثون تواَصَل ،٢٠٠٢ عام يف للخطر. الناس حياة تُعرِّض قد ًة حدَّ
إعطاء بعدم املرىض نَصحوا قد ِنصفهم من يقرب ما أن ووَجدوا تجانسيٍّا، ُمعالًجا ١٦٨
ُمماثل، نحٍو وعىل ألطفالهم.8 األملانية والحصبة النكافية ة الغدَّ والتهاب الحصبة لقاح
كل أن عن يس بي بي قناة عىل نايت» «نيوز برنامُج ٢٠٠٦ عاَم أجراه تحقيٌق أفصح
العقاقري ي تلقِّ بعدم املسافرين نصحوا تقريبًا معهم تواَصل الذين التجانُسيِّني امُلعاِلجني
وقد الة.9 فعَّ غرِي تجانسية بعالجاٍت منها بدًال ونَصحوهم املالريا، من للحماية التقليدية
قائًال: نايت» «نيوز باحث رئييس شارع يف صيدلية يف التجانسيني امُلعاِلجني أحد أخرب
يأتَي ال حتى طاقتك يف املالريا شكل عىل ثقٌب لديك يكون ال بحيث ذلك يفعلون «إنهم
تلك مثَل أقرأ وأنا الغضُب يعرتيَني أال الصعب من أجُد الثقب.» ذلك ليمألَ املالريا بَعوض

امُلميتة. وربما الحمقاء، النصيحة
فعىل موجودة. لكنها نادرة، البديل الطب أنواع عن الناجمَة الجسديَة امُلضاَعفات إنَّ
األدوية تُسبِّب قد وكذلك خطرية،10 التهاباٍت يف اإلبري الوخز إبُر تتسبَّب املثال، سبيل
األذى للقلق امُلثرية األخرى األشياء من وخيمة. جانبيًة آثاًرا بها ح املرصَّ غريُ الُعشبية
تُعانيه الذي الجسديَّ التدهور إن عاف. الضِّ للمرىض امُلعاِلجون يُسببه قد الذي النفيس
أنها العتقادها بالذنب شعوُرها بلًَّة الطنَي يَزيد لكن بالفعل، القلب يفطر مما تونديه
تدريبًا املدرَّبني غري املغناطيسيِّني للُمنومني ويُمكن بالرسطان. نفِسها إصابِة يف تسبَّبَت
الريكي جلسة أثناء مثًال. االنتهاك عن خاطئة، ذكرياٍت قصٍد دوِن من يزرعوا أن جيًدا
الذي الحبِّ عىل حصويل لعدِم متألِّمة أنني ماكروبرتس أخربتني حني لها، خضعُت التي
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حاجٍة ويف خطري بمرٍض مريضًة كنُت لو لكن عيلَّ. ُمنطبقة كلماتها أجد لم إليه، أحتاج
املقرَّبني أولئك عىل أنقلُب باألحرى سيجعلُني عالجها كان ربما فهل الشفاء، إىل ة ماسَّ

دعمهم؟11 إىل الحاجة أشدِّ يف أنا بينما حالتي عىل وألوُمهم مني،
األطباء من أفراٍد من بدءًا والبديلة، التقليدية العالجات بني للدَّمج ُمتزايدٌة جهوٌد ثَمة
العالج منها عالجاٍت تُقدم التي — سينتي باتريشيا مثل العام الطب يف صني املتخصِّ
التكاملية الرعاية مركُز يُقدم كبرية. مستشفيات وحتى — الخاصة عيادتها يف التجانيسُّ
التجانيس العالج مثل شموليًة الٍت تدخُّ الوطنية الصحة دائرة تُموِّله الذي جالسجو يف
مركز يف الرسطان ملرىض يُمكن ذاِته الوقت ويف املثال، سبيل عىل الهدال، بنبات والعالج
التقليدي الصينيَّة باإلبر العالج عىل الحصوُل املتحدة الواليات يف التكاميل للطبِّ ستانفورد
وكذلك املقدَّمة، العالجات ضبط ضمان عىل هذا يُساعد الكيماوي. عالجهم جانب إىل

إليها. يحتاجون التي التقليدية الرعاية عىل املرىض حصول
عمل «تضبط إبره أنَّ يُبني هوانج ديمينج امُلعالُج أخذ ستانفورد، مركز ُزرُت حني
— الطول خطوط أو — الرئيسية عرشة االثنتَي الطاقة مساراِت يل ورشح الجسم، طاقة»
عىل دليٍل أيِّ عىل العثور من الغربيون العلماء يتمكَّن لم الوخزية. اإلبُر تستهدفها التي
الوخز يُعطي النقاش. قيد العالج بفوائد امُلتعلقُة البيانات تزال وال املسارات،12 هذه
عامًة — الخطأ املكان يف تُستخَدم أو الجسم، اإلبر تخرتق ال حيث — باإلبر الوهمي
عىل عالج ي تلقِّ عدم من كثريًا أفضُل كالهما (لكن الفعيل للوخز ا جدٍّ ُمشابهًة تأثرياٍت
ِنتاج هي الشكاوى، أغلِب مع الصينية، باإلبر للوخز فائدٍة أيَّ أن إىل يُشري ا ممَّ اإلطالق)؛
عند البالسيبو من قليًال أفضُل بأنه تُفيد الدقيقة التحليالت أن إال قوي. بالسيبو تأثري

امُلزمن.13 األلم أنواع وبعِض الغثَيان عالج يف استخداِمه
تخفيف يف للمساعدة الرسطان مرىض عىل الصينية باإلبر الوخَز هوانج يُمارس
وهكذا فقط. خفيفة أعراٌض مرضانا معظَم «تنتاُب يقول: لعالجهم. الجانبيَّة األعراض
معدَّالت من ن يُحسِّ ذلك أنَّ يزعم وهو أكثر.» بسالسٍة بأكمله العالج خوَض يستطيعون
كما بالكامل. العالجية دورتِهم إتماِم من املرىض من املزيد لتُمكن الحياة؛ قيد عىل البقاء
بدًال هو يزورونه جانبية أعراٍض من ُمعاناتهم عند املرىض ألن التكاليف؛ من يُقلِّل أنه
تكلفِة بنفِس مرَّات خمس أو أربَع يزورونا أن «يُمكنهم بهم. الخاصِّ األورام طبيب من

األورام.»14 لطبيب واحدة زيارٍة
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الحاسوبية البيولوجيا اختصايصُّ سالزبرج، ستيفن وصف خالف. محلُّ نهٌج إنه
بأنه التكاميل الطبَّ البديلة، للعالجات البارز وامُلنتقد بارك، كوليج ماريالند، جامعة يف
باإلبر الوخز قبيل من العالجات تُقدَّم أال يجب بأنه ويُجادل بمهارة»، ق يُسوَّ خطري «دجٌل
العلم يف الفيلسوُف هويك، جرييمي يُخالفه الحكومة.15 تُموِّلها طبيٍة مراكَز يف الصينية
فهو الرأي. يف أوكسفورد، يف األدلة عىل القائم الطب مركز يف األوبئة علم واختصايصُّ
تعمل البديلة العالجاُت كانت إذا ما بَفهم كثريًا االنشغال إىل بحاجٍة لسنا بأننا يُجادل
عىل الرتكيُز باألحرى بنا يجُدر وأنه ِكَليهما)، (أو نفيس أو جسدي عمٍل ِمنواِل خالِل من
له اليشء كان إذا ما معرفَة أن «أعتقد يقول: القائمة. العالجات وبني بينها املقارنة أسلوب
للتفسري أكرتَث لن بالرسطان ُمصابًا كنت فلو فائدته. تأتي «كيف» معرفة من أهمُّ فائدٌة
أنِت؟»16 سُرتيدينه ما هذا أليس أملي. من يَشفيَني أن سأريد وإنما امُلعالج. يُقدمه الذي
تقليديِّني أطباءَ تأييِد من يبدو مما قليًال ُمنزعجًة زلُت ما لكنني ذلك. سأريد غالبًا
يل يبدو إنه إذ بديلة. عالجاٍت تقديِم عند علمي، أساٍس دوِن من تفسريية عمٍل إلطاراِت
يستطيع ال التي القوة ببعض تتمتُع الغريبة التفسريات هذه أن إقراُر بالهزيمة؛ اعرتاًفا
والهاالت الطاقة بمجاالت اإليمان يف الناُس يبدأ أن إذن امُلفاجئ من فهل شفرتها. فكَّ العلُم
األرواح عن (ناهيك ن تحسُّ من به يشعرون عما مسئولٌة بأنها امُلعالجون يُخربهم التي
يف الثقَة يفقدوا أن أو يَستِجد)، آخر يشءٍ أيِّ أو الحديث، األملاني الطب أو املعالجة،

الحياة؟ تُنِقذ أن ا حقٍّ املمكن ِمن التي واللقاحات العقاقري

ِتنا، صحَّ عىل التأثري عىل القدرُة لدينا كأفراٍد أننا الكتاب هذا يف املوصوف العلُم لنا يُبني
وممارسات طقوس يف ثقتنا وضع من بدًال الواعي)، وغرِي (الواعي عقِلنا ُقَوى بتسخري
خاصًة نبِذها، إىل حاجًة أرى فال لك، ُمفيدٌة البديلَة العالجاِت أن شعرَت إذا غامضة.
إىل ناقدة بعنٍي تنظر أن عليك لكن كلِّها. العنارص نفس بعُد التقليدي الطبُّ يُوفر ال عندما
وجسدك. لدماغك الفضل بعَض وامنح البديل. الطبِّ ُمعالجو لك يُقدِّمها قد التي املشورة
يف ضع ن. بتحسُّ تشعر يجعلُك ما بالرضورة هو باليِد التلويح أو اإلبر أو ياق الرتِّ ليس
من وتمكينِك البالء، َمواطن لَلمِس بارعة طريقة مجرَد هذه تكون أن احتماَل اعتباِرك

املرض. من وتحميك أعراضك من ف تُخفِّ بطريقة الفسيولوجية حالتك عىل التأثري
من العديُد يُجرب جملًة، البديلة العالجات جلب من فبدًال بالطب، يتعلق فيما أما
يفهموا أن يُريدون ذلك من بدًال إنهم مختلًفا. نهًجا عنهم سمعنا الذين واألطباء العلماء
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واألمل)، االجتماعي والدعم التعاطف (مثل العالجات هذه يف الحقيقية الَة الفعَّ امُلكوناِت
للمريض. أفضل رعايٍة يف دمجها وكيفية

الروابط تعقيدات َفهم يف للتوِّ بدأنا فقد األسايس؛ البحث من املزيد إىل حاجٌة ثَمة
سبيل عىل البحث، تستوجب التي للفضول امُلثرية املجاالت من والجسم. الدماغ بني
تُفيد مختلفًة. استجاباٍت للتوتِر يستجيبون والنساء الرجاُل كان إذا ما مسألُة املثال،
الحساب مهامِّ مثل اإلنجاز لتحديات حساسيًة أكثُر الرجاَل بأن اآلن حتى الدراسات
بالعالقات امُلتعلقة املشكالت من ترضًرا أشدُّ فهنَّ النساء أما العامة، الَخطابة أو الذهني
تستنتج هكذا االختالف.» شديدة حيواناٌت «إننا االجتماعي.17 الرفض مثل األشخاص بني
وهي إبيل.18 إليسا فرانسيسكو، سان كاليفورنيا، بجامعة التوتر، مجال يف الباحثُة
من والنساء الرجال ُمعاناة سبِب تفسرِي يف يُساعد قد هذا كان إذا ما ملعرفِة متشوِّقة
القلبية لألمراض ُعرضًة أكثُر الرجال حيث بالتوتر، املتعلِّقة األمراض من مختلفة أنماٍط

واالكتئاب. القلق الضطرابات ُعرضًة أكثُر والنساء والسكَّري، الوعائية
يف املرىضبحقٍّ بيد يأخذ ملا للتوصِل الرسيرية التجاِرب من مزيٍد إىل بحاجٍة أننا كما
الباحثني عىل الذهنية، اليقظة وهو املدروسة، األساليب أكثر أحد حالة يف حتى الواقع. عالم
دون السكَّانية الفئات بعض مع جدوى أكثَر كانت إذا مما املثال، سبيل عىل يختربوا، أن
كانت إذا وما املختلفة، للحاالت امُلتاحة العقاقري بأفضِل مقارنًة قوَّتها ونقاط أخرى،
من وتَحدُّ الجسم، عىل للتوتُّر البيولوجي األثر من فتُقلل النفيس الجانب تتعدَّى فوائُدها

الطويل. املدى عىل املرض خطر
يف حة املوضَّ املبادئ من بعًضا يستخدمون لباحثني كثرية أمثلًة بالفعل رأينا أننا إال
التي جاكسون، فيكي هؤالء من باهرة. بنتائِج املرىض، رعاية كيفية لتغيرِي الكتاب هذا
الذي كابتشوك وتيد الطيبة؛ الحياُة لهم تَعنيه ما حول شفائهم من املرىضامليئوَس تُناقش
اختصاصيُّو يستخدمها التي اللغة تُغري التي النج وإلفريا رصيحة؛ وهميًة عقاقريَ يرصُف
األلم. إلزالة افرتاضيًة عوالَم م صمَّ الذي هوفمان وهانرت املرىض؛ مع التحدث عند ة األشعَّ
من تمكَّنوا وكلهم األدلة. تناول يف دقيق ونهٍج الشمولية الرعاية بني يمزجون هؤالء كل
للمرىض. النتائج تحسنِي مع املادية، التدخالت من وغريِها العقاقري عىل االتكال تقليل

فثَمة بالتفصيل. ألِصفها مساحٌة يل تتيرسَّ لم تُحىص ال أخرى أمثلٌة بالطبع توجد
يريد الذي مينيسوتا، روتشسرت، يف كلينك مايو يف الصحة علوم باحُث سلون، جيف
عىل االعتماد من بدًال املرىض، به «يشعر» ما اعتبارهم يف يَضعوا أن عىل األطباء مساعدَة
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«يف ويقول: لة. متعجِّ زيارٍة يف به القياُم يصعب أمٌر وذلك وحدها. الجسدية الفحوصات
من محسوبة غري دقائق ثالِث إىل دقيقٍة من األطباءِ لدى يكون ما عادًة الحديث الطبِّ
املعملية االختبارات عىل االطِّالع أو الكشف، بإجراء مشحوٌن الوقت باقي املريض. زيارة

النتائج.»19 ومناقشة
عند بسيطة أسئلة ثالثُة كلينك مايو مرىض من أوراٍم مريِض كلِّ عىل يُطَرح لذلك
درجة من حياتهم وجودة وإرهاقهم أملهم مقداِر تقييُم منهم يُطَلب إذ دخولهم؛ تسجيل
التعامل عىل األطباءَ يُساعد البسيط التدخل هذا حتى إنه سلون يقول درجات. عرش إىل
مثًال الحياة جودة ِمقياُس يبدو قد ذلك. لوال عنها يَغفلوا أن املمكن من كان مشكالٍت مع
جسديٍّا. الحياة قيد عىل البقاء أجل من األهمية غاية يف أنه تبنيَّ لكن ُمبَهًما، نفسيٍّا ِمقياًسا
احتماِل تضاُعَف نعرف السؤال، ذلك يف أقلَّ أو درجات خمس لَت سجَّ «إذا سلون: يقول

بالرسطان.»20 وفاِتك
مختلًفا نهًجا ماجي مراكز باسم املتحدة اململكة يف املباني من ُمتنامية شبكٌة تُقدِّم
أن منها الغرَض إن حيث املريض. مشاعر بأهميِة األخرى هي تسرتشُد تزال ال لكنها ا، جدٍّ
واالجتماعي؛ والعاطفي العميل الدعم أجل من بالرسطان امُلصابون يرتاُدها أماكَن تكون
معماريُّون ُمهندسون املراكَز م صمَّ املعنوية». الروح «رفع إىل يشء كلِّ قبل تهدف فهي
والجمال، واألُنس والراحة بالرتحيب تُوحَي حتى حديد) وزها جريي فرانك (منهم ُروَّاد
املرىض مع التسامُر للزُّوار يُمكن التقليدية. املستشفيات من العديد من النقيض عىل
بشأن نصيحة عىل الحصول أو نفيس، اختصايصٍّ أو أورام ُممرضِة استشارُة أو اآلَخرين،

فحسب. شاٍي كوِب مع الحديقة يف الجلوس أو النقود، أو التغذية
الذين املرىض يبلو كيف بني للمقارنة عشوائية مضبوطٍة تجاِرَب بأيِّ يل ِعلم ال
الطبية «املجلة يف املؤيِّدين أحد يُجادل كما لكن باآلخرين. مقارنًة ماجي مراكَز يزورون
أليٍّ سارَّة ل تأمُّ أو اهتمام لحظة منح يف يُسِهم املباني هذه من أيٌّ كان «إذا الربيطانية»:
سيحَظون كانوا ما وسكينة أمٍل لحظِة أو أقارب، أو أصدقاء مع لحظة أو ُمستخدميه، من

رائًعا.»21 شيئًا بالفعل قوا حقَّ قد فإنهم ذلك؛ لوال بها

واملشاريع الدِّراسات هذه ِمثل بفضل أننا عندها أستخلَص أن أودُّ التي النقطة هي هذه
وسنرى الصحة، يف العقل دوَر كامًال َفهًما قريبًا سنفهم حيث الطب، يف ثورًة نشهد
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وتوجيهيٍّا محوريٍّا ً مبدأ وإنما إضافية، رفاهيًة باعتبارها ليس الرعاية يف اإلنسانية الجوانب
كثرية. ذلك حدوِث عدِم احتماالِت فإنَّ الحظ، لسوء لكن املرىض. نتائج تحسنِي نحَو

التجاِرب أرباع ثالثة من أكثر األبحاث؛ بها ل تُموَّ التي الطريقة هي العَقبات إحدى
فائدِة إثباُت مصلحتها من ليس أنه املفهوم ِمن التي األدوية،22 رشكات تُموِّلها الرسيرية
الدوائيَة الحبوب أنَّ فيه شك ال مما ُمنتَجاتها. إىل الحاجة من يُقلل قد للرعاية نهج أيِّ
االرتجاع أو املغناطييس بالتنويم العالج من إغراءً أكثُر ِتجاريٌة مشاريُع الطبِّية واألجهزة
املال فأغلب السوق؛ ُقوى يتجاوز املادية التدخالت حياَل الحماس أن غريَ البيولوجي.
السنوية امليزانيُة تبلغ املثال، سبيل فعىل التقليدية. العقاقري أبحاث إىل أيًضا ه موجَّ العام
من أقلُّ منها ص يُخصَّ دوالر، ملياَر ٣٠ نحو املتحدة الواليات يف الوطنية الصحة ملعاهد

الجسدية.23 العقلية العالجات الختباِر ٪٠٫٢
يكون أن احتماِل فكرِة ضدَّ ل متأصِّ ُمنترش تحامٌل هي الكربى املشكلة أن أزعم إنني
وصُفها جاء التي ية املادِّ العالم نظرة إن صحتنا. عىل الحفاظ أو الشفاء، عىل قدرٌة للعقل
وترى املادية، والتدخالت الفحوصات لنتائِج األولوية تُعطي التي — الكتاب هذا مقدمة يف
أجرى حني أنه سلون (يتذكر العلم. يف السائدَة هي تزال ال — إلهاءً الذاتيَة الخرباِت
يُقيِّمون التخفيفية الرعاية يف شفائهم من امليئوس بعضمرىضالرسطان أن تُثبت دراسًة
أن هو للُمراِجعني األوُل الفعِل ردُّ كان اء، أصحَّ أشخاٍص مستوى بنفِس حياتهم جودة
استبعاد تُحاول كنت إذا رائٌع يشءٌ الذاتية الخربات تجاُهَل إن حتًما.») ُمخطئٌ «املريض
الصحة تكوُن حني املرىض، رعاية عند ُمفيًدا دوًما ليس لكنه الِعلمية، تَجاِربك من التحيُّز

فصله. يتعذَّر تشابًكا ُمتشابكتنَي والجسدية النفسية
من العديد و«يشعر» بالتجاِرب، املثبَتة واألدلة بالعلم ( (بحقٍّ مدعوٌم الغربي الطب إن
املقارباُت عليه تبدو مما علميًة أكثُر التدخالت أن واملموِّلني السياسية القرارات واضعي
بمالينِي اآلن ترييس كيفني البيولوجية اإللكرتونيات باحث يَْحظى الجسدية. العقلية
العصبي الجهاز تحفيز بشأن ِفكرته ملواصلِة والعام الخاصِّ التمويل من الدوالرات
السطور، لهذه كتابتي لحظِة حتى البرش، عىل أجراها دراسٍة أكربَ أن رغم بالكهرباء،
بيرت الهضمي الجهاز اختصايصُّ يستطيع ال النقيض، عىل أشخاص. ثمانيِة عىل كانت
القولون بمتالزمة امُلصابني ملرضاه املال بدفِع املحلية التمويل وكاالت إقناَع هورويل
التجاِرب من عقوٍد رغَم لألمعاء، ٍه موجَّ املغناطييس بالتنويم عالٍج عىل للحصول العصبي؛

املرىض. مئات عىل اإليجابية
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بِمكياَلني.» تُكال األموَر أن «أعتقد األدلة: عىل القائم الطب مركز من هويك يقول
هذا جودًة. أقلُّ أنها التقليدية غري بالتجاِرب إلصاُقها يُشاع التي التَُّهم «من ويُضيف:
ووَجد التصميم. املتَقنِة التجاِرب ملئات خضَعت الذهنية اليقظَة إن ويقول صحيح.» غريُ
جودًة أعىل كانت أنها التجانُيس العالج عىل تجاِرَب وعرش ملائة ٢٠٠٥ عام أُجرَي تحليٌل

تقليدية.24 لعقاقريَ ُمكافئة دراساٍت من
وتَكراًرا ِمراًرا سِمعته يشءٌ هي الجسدية العقلية الت للتدخُّ لة املتأصِّ املقاومة هذه
ما كثريًا فإنهم للعلماء، التمويل يتيرسَّ حني حتى الكتاب. هذا أجل من بحثي أثناء
تجِربة. إجراء ملجرِد والجامعات املستشفيات يف املحيطة الثقافة مجابهة إىل يضطرُّون

لُخطِطها هارفارد يف املحلية األخالقيات لجنُة استجابت كيف النج إلفريا أخربتني
كان حني مرة ذاَت «أذُكر تقول: إذ امِلفتاح. ثقب لِجراحِة خضوعهم أثناء املرىض لدراسة
نصٍّ قراءِة عن التجِربتنَي إحدى كانت اللجنة. فيهما تبتَّ أن انتظار يف تجربتان لديَّ
األيام يف السباتي للرشيان دعامٍة تركيَب كانت واألخرى العملية. أثناءَ ليسرتخوا للمرىض
التي بالطريقة الناس بعُض يموت أن كبريٌ احتماٌل ثَمة كان حيث ل، التدخُّ لهذا األوىل
تجِربة أما الحال! يف موافقًة السباتي الرشيان تجِربة القت وقد التجِربة. بها َمت ُصمِّ

باملوافقة.»25 لتحظى طويًال أمًدا فاستغرقت املغناطييس التنويم
حاوَلت حني مقاومًة هودنت إلني الوالدة تمريضفرتة خبريُة واجهت آَخر، صعيٍد عىل
عندما الوالدة عند أقلَّ مضاعفاٍت من سيُعانني النساء كانت إذا مما ق للتحقُّ تجربٍة إجراءَ
عىل ومرتبة شاشٍة عىل طبيعية ومشاهُد خافتة إضاءٌة — معيَّنة أجواءٌ بهن «تُحيط»
التقنية اُت املعدَّ مشهدها عىل تُهيِمن التي التقليدية، املستشفى بحجرة مقارنًة — األرض
التغيريات إجراءَ قاطًعا رفًضا معها تواصلْت التي املستشفيات أغلُب رفضت والِفراش.
«أيُّ املتناَول. يف موجودًة ستظل كانت الطبِّية املعدات أن مع قولها، حدِّ عىل املطلوبة،
مقدِّم معتَقدات ناحية من الكثري عىل التغلُُّب عليه ينبغي عاتقه عىل هذا يأخذ شخص

التجِربة.»26 يف بامُليضِّ السماح ملجرِد فاته وترصُّ الخدمة
نهاية يف الطبَّ نجد التجاِرب، نتائِج من امُلستقاة األدلة عىل قائٍم طبيٍّ نظاٍم يف
جهًدا ثَمة أن املستغَرب من ليس ربما لذلك تُجرى. التي التجاِرب عىل يعتمد املطاف
النوايا من الرغم عىل واستغاللها. للمرىض النفسية املوارِد لرعاية الغربي الطب يف ضئيًال
ويُفسح الطبية، للتقنية األولوية يُعطي نظام ِضمن يعَملون فإنهم الطب، مُلماريس الطيبة

الرعاية. من اإلنسانية للنواحي ُمتضائًال مجاًال
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حد عىل الصحية.» للرعاية إنتاج خطِّ من جزءًا األطباء «صار املتحدة، الواليات يف
«يُماَرس جورجيا. أتالنتا، يف إيموري جامعة طبِّ لكليِة امُلشارك العميِد إييل بيل قول
سيُسهم أنه يخىش اتجاٌه وهو أقل.»27 وقٍت املرىضيف من املزيد لرؤية ُمتزايٌد ضغٌط علينا
من ُمرِعبة معدَّالٍت إىل بدوِره (ويؤدي الطب ُممتِهني بني بالتعاطف الشعور فقد يف
أن رغم النفقات، لخفض تُقلَّص للزيارات الزمنية الفرتاُت زالت ما واإلنهاك).28 االكتئاب
من أكثر يُشكل ما وهو الصحية؛ الرعاية عىل تقريبًا دوالر مليارات ثالثة تُنفق الدولة
يف العالم.29 يف آَخر مكاٍن أيِّ يف اإلنفاَق يفوق ما وهو املحيل، الناتج إجمايلِّ من ٪١٧
يقُرب ما يتعاطى إذ ُمذِهلة. زيادًة األطباءُ يَصُفها التي العقاقري استهالُك زاد ذاِته الوقت
والكوليسرتول الوعائية القلبية األمراض أجل من أغلبها أدويًة،30 األمريكيِّني نصِف من
عاًما ٦٥ سنِّ فوق البالغني من ٪٦٠ نحِو تَعاطي مع بالتوتر)، يتأثر (كالهما امُلرتفع
عَرشة يتعاَطون ٪١٨) آَخر أو وقٍت يف العقاقري من املختلفة األنواع من أكثَر أو خمسًة

األقل).31 عىل عقاقريَ
بالغُة — القلب ِجراحة وحتى العقاقري من — املادية التدخالِت أن فيه شك ال مما
املضادُّ يكون أن ا جدٍّ املحتمل من الرِّئة، يف بعدوى الرضيُع طفيل أُصيَب حني األهمية.
عىل القدرة إن له. الطبيب بمعاملة كثريًا أهتمَّ ولم حياته، أنَقذ ما هو اه تلقَّ الذي الحيوي
امُلتقدمة البُلدان يف الذين نحن ِهبٌة هي الخصوص، وجه عىل األطفال، عدوى ومنع عالج

بها. امُلسلَّم األمور من نعتربُها أننا لدرجِة بها، محظوظون اآلن،
يسُهل التي ة، الحادَّ العدوى حاالِت ليست اآلن تُواجهنا التي الرئيسيَة التهديداِت لكنَّ
العقاقريُ تكون ال التي بالتوتر امُلرتبطة امُلزمنة الحاالت وإنما دواء، بحبِة منها الشفاءُ
االكتئاب اُت ومضادَّ املسكِّناُت تكون ال عديدة حاالٍت يف أنه رأينا لقد تقريبًا. معها الًة فعَّ
ال املتحدة الواليات يف لألرباح َجنيًا األكثر العَرشُة فالعقاقري الوهمي. العالج من أفضَل
يتعاَطونها؛ ممن أشخاص أربعة كل من وواحٍد شخًصا ٢٥ كل من واحد بني ما إال تُفيد

شخًصا.32 ٥٠ كل من واحًدا للكوليسرتول ضة املخفِّ العقاقري تُفيد وقد
ناجٍم أذًى أيُّ بجانبه يتضاءل رضٍر يف الطبِّية التدخالُت تتسبَّب أخرى ناحيٍة من
يف نُِرش النفسيِة العقاقري عىل لتجاِرَب تحليٌل خَلص ،٢٠٠٥ عام يف البديلة. العالجات عن
مليون نصف من أكثَر وفاِة عن مسئولٌة العقاقريَ هذه أن إىل الربيطانية» الطبية «املجلة
األخطاءَ أن إىل التقديرات تُشري تُذَكر.33 ال فوائَد ُمقابَل سنويٍّا، الغربي العالم يف شخٍص
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مما — وحدها املتحدة الواليات يف سنويٍّا وفاة حالة ٤٠٠٠٠٠ من أكثَر يف تتسبَّب الطبية
أربعة جانب إىل — والرسطان القلب أمراض بعد للوفاة الرئيسية األسباب ثالَث يجعلُها
األمريكية، والدواء الغذاء إلدارة َوفًقا البالغ.34 الرضر من أخرى حالٍة مالينِي ستِة إىل
سنويٍّا املتحدة الواليات يف الضارَّة الدوائية التفاعالت من أخرى خطرية حالٍة مليونَا توجد

وفاة.35 حالِة ١٠٠٠٠٠ بينها من
والتدخالت لألدوية عة املتوقَّ واملضاَعفاِت الجانبية اآلثاَر اإلحصائياُت هذه تشمل ال
رأينا كما الرعاية، من مختلف نموذٍج اتباِع عنَد منها العديِد إىل الناس يحتاج ال قد (التي
الوصفات عقاقرِي استهالِك إساءِة عن الناجمَة الكربى املشكالِت وال السابع)، الفصل يف
هي املتحدة الواليات إن الحيوية. املضادات مقاومِة ارتفاَع وال املثال، سبيل عىل الطبية،
تتساوى أن تستطيُع ال الدوالرات تريليونات إنفاق مع حتى لكنها العالم، يف دولٍة أغنى

كوستاريكا. مثل الدخل متوسطِة دولٍة مع ع املتوقَّ العمر متوسِط يف
يف دوره إنكاَر أن شكَّ ال لكن لعالجنا، وحَده العقل عىل االعتماد إىل أدعو ال إنني
بعِض عىل التغلب عىل الكتاُب هذا يُساعد أن هو إذن أرجوه ما أيًضا. الحلَّ ليس الطبِّ
مجال يف العقل ُمراعاة بأنَّ الوعي رفِع وعىل الجسدية، العقلية املقاَربات ضدَّ التحامل
التدخالت عىل أكرب بدرجٍة االتكال من أكثَر أدلٍة عىل قائٌم ِعلمي نهٌج الواقع يف هو الصحة

والعقاقري. املاديَّة
األفضل بني يدمج الطب من نوع إىل بنا يؤدَِّي أن عىل ما يوًما الوعُي هذا يُساعد ربما
يُساعدنا لكنه إليها، الحاجة عند الحياَة تُنقذ وتقنياٍت عقاقريَ يستخدم طب َهني؛ التوجُّ يف
ويرعانا ، نعتلُّ حني أعراضنا عىل والسيطرة باملرض اإلصابة احتمال من الحد عىل أيًضا
الطبي النظاُم ذلك يحرتم أن آُمل إنني بكرامة. املوَت لنا ويُتيح عالج، ثَمة يكون ال حني
يف أهميٌة واختياراتهم ومشاعرهم ملعتَقداتهم املساواة، َقدِم عىل ُرشكاءَ باعتبارهم املرىض
يُدرك وأن تفسري، لها ليس أعراٍض من يُعانون الذين أولئك اآلن بعد يَصَم وأال رعايتهم،
وإنما نفسية، أو جسديًة ليست نُواجهها التي الصحية املشكالت من العظمى الغالبية أن

األمَرين. ِكال عن ناتجٌة
بالعالجات كلُّها تَُحل لن أنها الواضح ومن الجذور، عميقُة الحديث الطب مشكالت إن
حقيقتهم عىل املرىض بمعاملة الطبية النتائج تحسني محاولة لكن الجسدية. العقلية

قة. موفَّ بدايًة يل تبدو مادية، أجساٍد مجرََّد وليسوا دين، معقَّ ا بَرشً باعتبارهم
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أحَد أن وأرى بالطبع. الطب تتجاوُز الصحة يف العقل دور َقبول عىل املرتتِّبة اآلثار إن
— والصدمة — للدهشة إثارًة الكتاب هذا يف املذكور البحث عنها كشف التي األمور أكثِر
ُمزمنٍة بأمراٍض السكان من كبرية ِقطاعات إصابَة تُحدد املساواة وعدم الفقر ضغوط أنَّ
عن يُدافعون الذين الباحثني مع االختالُف الصعب من أظفاِرهم. نعومِة منذ الحياة مدى
دعم إىل سيَّما وال تلك، املساواة عدم أوُجِه من الحدِّ إىل تهدُف التي االجتماعية السياسات
ع، املتوقَّ العمر من اآلخر الطرِف يف أخرى، ناحيٍة من اإلنجاب. سن يف امُلعِوزات النساء
بحيث جديد إطاٍر يف الشيخوخة وضع إمكانية إىل الخربة» «فيلق مثل مشاريُع تُشري

عبئًا. ال َمورًدا تكون
احتفظُت لقد والجسد. العقل بني الروابط فهم من تنبع أخرى ِحكمة ثَمة لكن
أكثَر بيشءٍ ولكن فحسب، املجتمع أو الطبِّ أو بالصحة تتعلق ال ألنها النهاية حتى بها

بًرشا. نكون أن معنى عن شيئًا تُخربنا فهي جوهرية.
كما بسلبية، حولنا من العالم تجِربَة نعيش ال إننا العلم يقول املطاف، نهاية يف
باحث يقول كبري. حدٍّ إىل فيها ونتحكَّم تلك التجِربَة نبني وإنما معظُمنا، يفرتض
نُشكِّل إننا للمعلومات. مستقِبالت مجرَد ليست أجسادنا «إن كابتشوك: تيد البالسيبو
أخرى، مجاالٍت يف يكتشفونه األعصاب وعلماء النفس علماء زال ما أمٌر إنه املعلومات.»
ة متغريِّ نَُسخ ولكنها لألصل، مطابقًة تسجيالٍت ليست الذكريات إن والرؤية. الذاكرة مثل
اعتماًدا واألشكال لأللوان إدراُكنا يعتمد حني يف استدعيناها، كلما كتابتها ونُعيد لها نُعدِّ

رؤيته. ع نتوقَّ وما السابقة خرباتنا عىل كبريًا
ومستويات ومعتَقداتنا فأفكارنا أيًضا؛ الصحة عىل يَْرسي املبدأ هذا أن اآلن الجيلِّ من
تيم أخربنا وكما العافية. أو باملرض شعورنا درجة عىل تؤثِّر كلُّها للعالم ورؤيتنا توتُّرنا
يقوله ما تصديق إىل بحاجٍة «لسنا الرابع: الفصل يف اإلنهاك مجال يف الباحث نوكس

نا.» مخُّ
أكثَر بالصحة يتعلق فيما الَحكُم هي عقولنا أن هي هنا ا حقٍّ الجديدة الفكرة أن إال
تُساعد العالم بها نرى التي الطريقة إنَّ حولنا. املادِّي العالم يف الذاتيِة تجربتنا من كثريًا
عمل وطريقة مثًال، الجيني، التعبري يف ات التغريُّ خالل من أيًضا أجسادنا تشكيل عىل
تُؤثِّر امُلقابل، ويف فقط. تجِربتنا وليس املادي» «واقعنا تكوين يف نُسِهم نحن إذن أدمغتنا.
وانخفاض واكتئاب. إنهاٍك إىل االلتهاب يؤدي الذهنية. حالتنا عىل ألجسادنا الصحية الحالة
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ببطء، س بالتنفُّ — أجسادنا تهدئة ا أمَّ االنفعال.36 رسيعي يجعلنا الدم سكَّر مستويات
امِلزاجية. حالتنا من ن فتُحسِّ — املثال سبيل عىل

التفكري إىل نَميل والجسد، العقل بني ديكارت فصل من تقريبًا عام ٤٠٠ بعد زلنا، ما
لنا تُتيح ر التطوُّ بالغة عقوٍل ذاَت وعقالنية، التفكري منطقيَة كائناٍت باعتبارنا أنُفِسنا يف
أن وهو ا؛ جدٍّ مختلًفا شيئًا تُظهر األدلة لكن الحيوانية. البيولوجية طبيعتنا فوق موَّ السُّ
أحدها ُل تأمُّ يستحيل إنه حتى تامٍّ، واندماٍج بالغ، تناسٍق يف َرت تطوَّ وعقولنا أجسادنا
باعتبارها و«شمويل» «عقيل-جسدي» َقبيل من بمصطلحاٍت يُستهَزأ ما كثريًا اآلَخر. دون
ِكيان الجسد، عن ُمنفصٌل العقل بأن القائلة الفكرة الواقع يف لكن ِعلمية، وغريَ شاذًَّة
ِعلميٍّا. منطقيًة ليست التي هي روح، أو شبح كأنه الجمجمة يف ما مكاٍن يف يُحلق ت مؤقَّ
نعتقد. أن لنا يحلو قد كما وعقالنيني موضوعيِّني دائًما لسنا أننا معناه االندماج هذا
اعتناِق عىل مجبولون فإننا أجسادنا، وكذلك عقولنا شكَّل الذي هو التطوَر إن حيث
ُقًوى ثَمة صحيحًة. بالرضورة ليست وهي وبقائنا، صحتنا عىل تُحافظ التي املعتَقدات
إىل أو معنا، امُلتعاطفني امُلعاِلجني بعالجاِت أو بالرب، اإليمان إىل تدفعنا قوية تطوريٌة
االعتقاداِت تلك أن رغم أنه املفارقة عليه. هي مما إيجابيًة أكثَر ُفرًصا لدينا بأنَّ االعتقاد

حاًال. أفضَل تجعلُنا إذ أحيانًا؛ تُفلح فهي خاطئة، تكون قد
أن أخريًا نستطيع ربما وتعكسها، الفسيولوجية حالتنا عىل عقولنا تؤثُر كيف بَفهم
وليس األدلة، عىل قائم بأسلوٍب أجسادنا مع انسجاٍم يف نعيش وأن املفارقة، تلك نحلَّ

الوهم.
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For more information about Mary Lee McRoberts and her work, please
see: http://www.maryleemcroberts.com.
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eral, these trials showed that real reiki worked no better than sham reiki.
There were a few positive results for reiki, but these tended to be one-offs,
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in 2005 (Shang, A. et al. The Lancet 2005; 366: 726–732). It included 110
homeopathy RCTs and compared these to 110 equivalent trials of conven-
tional medicines. When the authors restricted their analysis to the ‘high-
quality’ trials, the conventional medicines were clearly better than placebo,
whereas the homeopathic remedies showed only marginal benefit, consis-
tent with them being no different to placebo (especially when you take into
account that positive trials are more likely to be published than negative
ones).

There have been other meta-analyses and systematic reviews of
homeopathy trials, but none has ever shown convincing evidence that it
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