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عتـاد وأحيـانا يكـون مبـرحا ولكن إذا ا
كان الكسر بسيطا فقد ال تالحظه.

ـــجـــرد أن تــكـــتـــشف أنك أصـــبت لـــكن 
بــكـســر يـجــدر بك أن تــتــوجه لـلــطــبـيب
اخملــتص دون إبــطــاء لـيــقــوم بــتــثـبــيت
ـكسـورة في مـكـانهـا الـصـحيح العـظـام ا
ـنـاســبـة حـتى تــلـتـئم وذلك بـاجلـبــائـر ا
لتالفي حدوث مضـاعفات كااللـتهابات أو
التشوه الدائم للعظام في موضع الكسر.
إال أن ثـمــة عالقـة عــجـيـبــة بـ الــكـسـور
واأللم فـقـد ال تـشـعـر باأللـم وقت الـكـسر
ولكن في عام  2015 اكتشف باحثون من
جـامــعـة ســاوثـهــامـبــتـون اسـتــنـادا إلى
بـيــانـات جــمـعــتـهــا مـؤســسـة "بـيــوبـنك"
اخلــيـريــة لألبــحــاث الـطــبــيـة مـن نـصف
مليون شخـص بالغ أن األشخاص الذين
أصـيـبـوا بـكـسر فـي الـذراع أو الـساق أو
ـاضي الـعـمــود الـفــقـري أو األرداف في ا
كـانوا أكـثـر عـرضـة من غـيـرهم لـلـشـكوى
من آالم مـزمـنـة في جـمـيع أنـحاء اجلـسم
بعد عقود من اإلصـابة. لكن حلسن احلظ

أن هذا النوع من اآلالم ليس شائعا.
ــسـنــات أكــثــر عــرضـة من ال شك أن أن ا
الـشــابـات لإلصــابـة بـالــكـســور. إذ تـؤثـر
الـتغـيـرات الـهـرمـونـيـة الـتي تـرافق عادة
سن الـيــأس أو مـرحـلــة انـقـطــاع الـطـمث
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أول سـؤال سـيـطـرحه عـلـيك اآلخـرون إذا
كنت تـتـلـوى من األلم بـعد ارتـطـام إصبع
قـــدمـك بـــعـــنـف بـــشيء صــــلب هـــو: "هل
تـسـتـطيـع حتـريكـه? إن كنـت حتـركه فـهو

ليس مكسورا".
لـكن في احلـقـيـقـة قـد تـسـتـطـيع أحـيـانـا
ـكــســورة. ولـهــذا فـإن حتــريك الـعــظــام ا
القدرة على حتريك موضع الكسر في حد
ؤشـرات الدالة ذاتها لـيست واحـدة من ا
عـلى وجـود كــسـر من عـدمـه إذ تـتـضـمن
أهم ثالثة أعـراض لـلـكسـر األلم والـتورم

وتغير شكل العظام.
وال شك أن بروز العظام بنحو  90 درجة
أو اخـتـراقـهـا للـجـلـد من الـعالمـات الـتي
تــؤكـد اإلصــابــة بــالــكـســر. وثــمــة عالمـة
أخــرى وهي أن يـــحــدث الــكـــســر أثــنــاء
وقـوعـه صـوتــا مــسـمــوعـا يــشــبه صـوت

طقطقة األصابع.
ـا سمـعـنا حـكـايات ليس بـالـضرورة طـا
عن أشـخــاص اخـتل تــوازنـهم وســقـطـوا
أرضــــا ثم عــــادوا في نــــفس الــــيـــوم إلى
عـتادة من ارسـة أنشـطـتهم الـيومـيـة ا
تـزحــلق عـلـى اجلـلــيـد أو مــشي أو حـتى
رقص دون أن يـــدركــوا أنـــهم أصــيـــبــوا
ا في بكـسر. صـحيح أن الـكسـر يسـبب أ

ـــة ومـن ذلك "ظـــروف رومـــا الــــقــــد
ــعـــيــشــة والـــعالج وحــتـى تــوافــر ا
وسـائل الــنـظــافـة وكـانـت جـمـيــعـهـا

أفضل لدى النخبة".
وفي عام 2016 نـشـرت غـاتـسـانـيـغـا
نتائج دراسـتهـا ألكثر من ألـفي هيكل
عــظــمـي رومــاني قــد وجـــمــيــعــهــا
ألشـخـاص كـانـوا يــعـمـلـون بـأيـديـهم

ودفنوا في مقابر عامة.
وكان مـتـوسط العـمـر عنـد الـوفاة في
الـــثـالثـــ ولم يــــكن ذلك نــــتـــيـــجـــة
متـوسط إحـصائي بل أثـبت الـفحص
الـطـبـي لـلـعـظــام ذلك الـعـمــر وكـثـيـر
منها ظهرت عـليه آثار إصابات جراء
الـــعــمل الـــشـــاق وأمــراض عـــادة مــا

فاصل. ترتبط بعمر أكبر كالتهاب ا
وكــانت احــتــمــاالت إصــابــة الــرجـال
كثيرة جـراء العمل الـشاق أو اخلدمة
الـــعــســـكـــريـــة ومع ذلك ثـــبُت قـــيــام
النـسـاء بـأعمـال شـاقة شـمـلت الـعمل
في احلقول ولم تكن حياتهن أسهل.
وعـلـى مـدار الــتــاريخ كـانـت الـنــسـاء
عـرضــة خملـاطــر جـمــة خالل الـوالدة
بـاألخص في ظل غـيـاب األوضــــــــاع
ــا يـــجــعل الــصـــحــيـــة وكــان ذلـك 
احتمـاالت الوفــــــاة بــــــــ الشابات
أكــثــر. ولم يــقــــــتــصــر اخلـطــر عــلى
الـــوالدة بل ســـبـــقـــهـــا خالل مـــراحل

احلمل.
ؤرخة بجامعة تقول ج هامفريز ا
أوكــســفـورد: "نــعــلم مــثال أن احلــمل
ـرأة ألنــهــا حتـمل يــضـعف مــنــاعــة ا
ـــا عبء شــــخص آخـــر داخــــلـــهـــا 
يــجــعـــلــهــا أكــثــر عـــرضــة لإلصــابــة
ثال يتفاقم باألمراض وعلى سبيل ا
اخلـطـر مع اقـتـران احلـمل بـاإلصـابـة
بالـدرن وكـانت وفـيـات النـسـاء أكـثر

من الرجال بسبب الدرن".
ـــبـــاشـــرة ـــصـــاعب ا وإلى جـــانـب ا
للحـمل والوالدة تقـول غاتسـانيغا إن
النساء كان يتوافر لهن طعام أقل من
و عظام احلوض الرجال ما عـرقل 
لـدى كـثـيـر مـن الـصـغـيـرات من سـوء
التـغـذية وزاد عـلـيهن الحـقـا مخـاطر
اخملـاض وصــعــوبــته.وتــضـيف: "زاد
ة مع تدني رأة في روما القد عمر ا
خـصوبـتـهـا فـكلـمـا زادت اخلـصـوبة
في مــجــتــمع مــا قل مــتــوسط أعــمـار
نـسـائه".ويـصـعب الـتـثـبت من أعـمـار
ة وما من سبـقوا في الـعصـور القـد
قـبل الـتـاريخ لـعـدم تـوافـر الـبـيـانات
ويـلـجـأ عـلـمـاء األنـثـروبولـوجـيـا إلى
بيانات التعداد في مصر أثناء احلكم
الـــرومــاني فـي مــحـــاولــة لـــتــحـــديــد

وت. متوسط أعمار الرومان عند ا
تـوافـرة عـلى لـفائف لكـن البـيـانـات ا
الـبــردي كــانت تــسـتــــــــــخــدم جلـبي
الضـــــــرائب وكثـيرا مـا أغفلـت عمدا
بــــــعـض الــــــرجـــــــال فــــــضــــــــال عن
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طتتـفق تفسيـرات الفقه الـدستوري عـلى احتكـار الدولة لـسلطـة استخدام
العـنف في فـرض الـقانـون ويـتطـلب اي مـسـعى لبـنـاء الـدولة احلـضـارية
احلديـثـة تطـبـيق هذا االحـتـكار ومن دونه تـبـقى مجـرد فـلسـفـة نظـرية بال

كن للدولة العراقية احتكار هذه السلطة ? تطبيق السؤال كيف 
  في قـد الــتـاريـخ قـامت الــدول عـلى أســاس احلق اإللــهي لـكن تــطـور
عصـر الـصنـاعـة وظهـور البـرجـوازية الـوطـنيـة أدى الى حتـول هذا احلق
الى عـقـد اجــتـمـاعي يـؤسـس سـلـطـة الــشـعب الـذي يـتــنـازل عن حـقه في
استخدام العنف للحفاظ على مـصاحله مقابل حقوقه امام الدولة وتطور
ي حلــقـوق االنـسـان في مـيــثـاق عـصـبـة األ ومن ذلك في اإلعالن الـعـا

بعدها العهد الدولي حلقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية.
دسـتوريـا يـعـتـرف عـراق اليـوم بـهـذه الـعـهـود الدولـيـة لـكن لـيس لـلـدولة
سـلـطـة واحـدة حتـتـكر اسـتـخـدام الـعـنف فـي فـرض سـيادة الـقـانـون بل
هناك سلطـات متداخلـة بقوان مـختلفة كل مـنها يحـاول فرض احتكاره
للعنف بوسائل غير قانونية أدت الى ظهور جماعات أبو فالن وعالن كل
مـنهـا يـفـرض نـفـوذه بطـريـقـته اخلـاصـة نـاهيك عـن سلـطـة عـشـائـر التي
نـفلت ـارسات ال عـقالنـية في الـعـنف ا غادرت اعـرافهـا احلـميـدة الى 
فــضال عن ذلك الــذي يــريــد حتــقــيق طــمــوحه الــقـومـي واالنــفـصــال عن

العراق.
ولكـل من هذه الـسـلـطـات تبـريـراتـهـا  مرة سـلـبـيـة واألخرى مـوضـوعـية
جعـلت االنسـان ال يلـجـأ الى الدولـة للـمطـالبـة بـحقه امـام القـانون وهـكذا
وذج الدولة البدائية تداخـلة الى  تعارضة وا حتولت الدولة بسلطاتـها ا
فتـرسة واي مسعـى لبناء التي يلـوذ االنسان بـالكهـوف من احليوانـات ا
العراق كدولة  حضارية حديثة يتطلب قبل  التنظير لألحزاب ومؤسسات
التربية والتعليم واخلدمات العامة ان يتفق اجلميع  من فعاليات اجملتمع
ـسلح عـلى إعادة تـنظـيم امورهـا السيـما النـشطـة في استـخدام الـعنف ا
تلك الـتي دخـلت العـمـليـة الـسيـاسـية واحـتـلت مقـاعـد في مجـلس الـنواب
سـلح وجـمـيع اشـكال مـظـاهـره محـصـورة بـيد اجلديـد عـلى ان الـعـنف ا

الدولة قوال وفعال .
ـسلـح ألسبـاب تـتعـلق بـالـغزو ا هـنـاك من يـبرر وجـود هـذا الـنشـاط ا ر
األمريكي للعراق وكـأنهم ليسوا نـتاجا لهذا الـغزو او يبرر ذلك ألسباب
تـتــعـلق بــالـدفـاع عـن الـعـرض والــشـرف ضــد اإلرهـاب الــداعـشي وكـأن
تـطـبـيــقـاتـهم ال تـخــتـلف كـثـيـرا فـي ذات االنـطـبـاع الـذهــني عن الـنـمـوذج
الصحراوي في تطبيق احكام مختـلف حولها مقارنة بحقوق االنسان في
العهود الـدولية.لـذلك سيبقـى العراق يواجه أطـماع الغـير في نهب ثرواته
ــفـاســد احملـاصـصــة ومـحــمـيـة مـادامت مــبـررات هــذا الـنـهـب مـقـنــنـة 
بجـماعـات مسـلـحة وحـكومـة عـميـقة هل يـعنـي ذلك دخول الـعراق الـنفق
ـظـلم بال رجـعـة ??اجلـواب علـى ذلك يـتـمـثل في ركـنـ اسـاس األول ا
وجــود الـكــثــيــر من الــشـرائح االجــتــمــاعـيــة الــتي تــرفض االنــفــكـاك من
ـبـررات وأيـضـا لـكـونـها مـشـروعيـة احـتـكـار الـدولـة لـلـسالح حتت ذات ا
ترفض طـبـيعـة هـذا االنـصيـاع ألضـرار تصـيب مـصاحلـهـا االقتـصـادية
شروعية وجـود هذه اجلماعات على مـقاعد مجلس النواب وهذا يؤسس 
ـفـهـومـهـا دون ان يـتـطـابق ذلك شـرطـا مع مـضـمـون بـناء إلدارة الـدولة 
الدولـة احلضـارية احلـديثـة والركن الـثـاني يتـمثل في األغـلبـية الـصامـتة
التي تسعى لـتداول ايامـها لعل وعسى يـأتي التغـيير بعـد بركان خارجي
مــثل الــغــزو األمــريـكـي او زلــزل داخـلـي كــالـذي حــصـل في الــبــصـرة 
سلح  دون والنتيجـة واحدة في استبدال الوجـوه التي تستخـدم العنف ا
ان حتـتــكـره الــدولـة وتــفـرض ســيـادة الــقــانـون عــلى جـمــيع الـفــعـالــيـات
االجتماعية واالقتـصادية لضمان احلق الـعام  وروح العدالة التي  جتعل

األغلـبيـة الـصامـتة من اجملـتـمع  تسـترجـع قوة فـعلـها
ـرشـح احلضـاري عـنـدهـا لن جنـد عـلى قـوائم ا
جملــلس الــنـواب غــيــر بــنــاة اـــــلــدولــة احلــضــاريـة

احلديثة . 

ارسـة  غيـر مسـبوقـة  ال في الدول  الـلبـراليـة وال الشـمولـية  يـعلن في 
هدي   كلف بـتشكـيل الوزارة  العـراقية اجلـديدة  عادل عـبد ا السيـد ا
واطنـ العراقـي كافـة  ليتقـدم على شغـلها كل كراسي الوزارة عـلى ا
من يجد في نـفسه القـدرة والكـفاءة  دون ان يحـدد سيدته مـحددات هذه

القدرات والكفاءة  وضوابطها 
نحـن نعـلم ان كل عـراقي يـجـد في نـفـسه الـقدرة والـكـــــفـاءة عـلى قـيادة
العالم  بأسـره فكـــــــيف بوزارة  فـي بلده  اعتـلى كرســيهـا  العديد من
اجلـهــلـة  وأشــبـاه االمــيـــــ  والــفـاشــلــــــــ نـاهــــــيك عن الـلــصـوص

والسراق ...
قـاهي والبـيوت والـتجـمعات اصبح هـذا العـرض موضعـا للـطرافـة  في ا
رة  لـتلطيف  اجواء اليأس اخلاصة والعامة  نشـر جوا من  السخرية ا
واطن الـعـراقي  فـاخذ الـفـرد يخـيف زوجـته  بـالوزارة والضـجـر لـدى ا
رأة تـهـدد زوجـهـا بـأنـها سـتـصـبح وزيـره   ومن يـطـالـبه بـسداد دين وا
متأخر  بذمته يعده  بعد تسنمه منصب الوزارة  ومن يقصر في شؤونه
العائليـة واالجتماعـية وواجباته الـوظيفة   يـبرر للهم   بـانشغاله في امر

الترشيح للوزارة ...
ــا هي داللـة عــلى االسـتــخـفــاف  بـأمل ان هـذه الــدعـوة في احلــقـيــقـة ا
ـواطن الــعـراقي بــتـشـكــيل وزارة  قـادرة عــلى  انـقــاذ الـبـلــد من ازمـته ا
ـواطن في االمن والـعـمل وتـسـعى لـتـحـقـيق احلـد االدنى من طـمـوحـات ا

فقودة  هذا اوال . واخلدمات  ا
ـهـمـة يـجب ان يـكـون عـلى درايـة  بـتاريخ ثـانيـا  ان من تـولى مـثل هـذه ا
ع  في ـؤهلـ   لشـغل كرسي الـوزارة ا يزات  وقـدرات الذوات  ا و
ـوعـودة  والواعـدة   بان تـكون افـضل  من سـابقـاتهـا  وهذا حكـومته  ا
يأتي من االسـتـمارة االلـكتـرونـية  كـاسـتمـارة الطـالب الـذي يقـدم لـلقـبول

على احدى الكليات  وفق معدله .
ـكلف الـعادل  بدعـوته هذه  بـأنه  يوزع  عـلى العـراقي ثالثـا :- يظـهر ا
فرصة احلـلم  والوهم بالـعدل  دون تـمييـز وال محاصـصة عرقـية طائـفية
ويكـفـيهم هـذا الـوهم  باحلـلم   وال يـطمـعـوا بفـرصة الـعـدل في الواقع 
فيغـلق  علـيكم ابـواب احللم والـواقع معـا ً في بلد   تـشتـرى  فيه وظـيفة

ئات الدوالرات  !!! ((فراش))  
وعلى الرغم من ذلك نقول  أن:-

هموم اجنحة من الوهم احللم بكرسي الوزارة ركب للمواطن الـعراقي  ا
ـالح  والـكهـرباء الـدلوعه  اء ا يحـلق فيـها في عـالم اخلـيال  لـينـسى  ا
ومحـنة  الـسـكن  ومصـيـبة الـتعـلـيم  ورداءة اخلدمـات الصـحـية  يـنسى
هـــــــيمن علــــــيه وعلى  اوالده وبنـــــــــاته  فال عمل كابوس البطالة  ا
وال تـعــيـ اال بــالـتــوريق  رغم انف الــشـفــافـيــة والـنــزاهـة  واالســتـمـارة

االلكترونية ...
عمـوما فــــــــالـدعوة مـغريـة ســـــــارعـوا  ايـها الـعراقـيون  لـتــــــــلبـيتـها
فكراســـــــي الوزارة تـــــــنتظركم فال تــــــــفوتكم الفرصة  الذهبــــــــية
فـالـــــــــعـدد مــحــــــــدود  والـراتب واخملــــــصــصـات كـمـا تــعـلـمـون بال

حدود ....
نام  وقد فسر اهل احلكمة  والعلم  الكرسي في ا

ــلك  ــعــنى الــســلــطــان والــرفــعــة وا ــنــام او احلــلم  ((الــكــرسي في ا
ـصنوع من احلـديد يدل عـلى القوة والـظفر والكرسي ا

صنوع من اخلشب يدل على النفاق .)).  وا
نتمنى ان ال  تكون كراسيكم  من خشب .

شردين  :- وكما قال  احد الصعاليك ا
وزير  في احللم  خير من شحاذ في الواقع .

يعـانـ من هشـاشـة عظـام وهـذه األرقام
دفــعت الــبـعض لــلــمــطـالــبــة بـاالهــتــمـام
بإجراء فحوصـات أكثر دقة لقـياس كثافة

العظام لدى ذوات البشرة السمراء.
إذا أصبت بـكـسر في إصـبع الـقدم عـليك
الــتــوجه إلـى الــطــبــيب حـــتى لــو لم يــر
ضـــرورة لـــوضع اجلـــبـس عـــلى مـــوضع
الكـسر. إذ يـجب أن يحـدد الفريـق الطبي
طبـيـعـة الكـسـر ومـكانه لـتالفي اسـتـمرار
ــــدى الـــــطــــويل أو حــــدوث األلم عـــــلى ا
تشـوهـات في الـقدم من شـأنـهـا أن جتعل
ا ا مـسـتـقـبال أو ر انتـعـال احلـذاء مـؤ
يؤدي عـدم الـتـحـام العـظـام بـسالسة إلى
ــفــاصل مـع تــقـدم اإلصــابــة بــالــتــهـاب ا

العمر.
وإذا كان إصـبع الـقدم مـائال بـزاوية غـير
صـحيـحـة بـعـد الـكسـر قـد يـتـطـلب األمر

عالجا مكثفا أو تدخال جراحيا.
وفي أغــلب حــاالت الــكــســور في أصــابع
القدم يوضع شريط الصق يربط اإلصبع
كسور بـاإلصبع اجملاور له عـلى اليم ا
أو الـيـســار ويـثـبت في مــكـانه في حـذاء
صـلب خـاص. ويسـتـغـرق الـتـئـام الـكـسر

عادة من أربعة إلى ستة أسابيع.
وتــعــد الــكـســور في إبــهــام الــقــدم أكــثـر
خـطــورة مـقــارنـة بــسـائـر األصــابع وقـد

عــــلى الـــعــــظــــام ومن ثم يــــؤدي مـــرض
ـتـكـررة هـشـاشـة الـعــظـام إلى اإلصـابـة ا

بالكسور.
أمـــا عـن االخـــتالفـــات الـــعــــرقـــيـــة فـــفي
ـتـحـدة تـشـيـر الـبـيـانـات لدى الـواليـات ا
مــراكـــز الــرعــايــة الـــطــبــيــة األمـــريــكــيــة
(ميديـكير) إلى أن مـعدل اإلصابـة بكسور
األرداف لـــدى الـــنـــســـاء ذوات الـــبـــشـــرة
الـبـيـضـاء أعــلى مـنه لـدى ذوات الـبـشـرة

قدار الضعف. السمراء 
¡«dLÝ …dAÐ

وأرجع الــبــاحـثــون قــوة عــظـام الــنــسـاء
ذوات الـــبـــشـــرة الـــســــمـــراء إلى عـــوامل
عديـدة; مـنـهـا أن ذوات البـشـرة الـسـمراء
تكونت لديهن كتلة عظمية أكثر كثافة في
مرحـلة الـطـفولـة فـضال عن أن انخـفاض
مـعـدل هـدم وبـنـاء الـعـظـام لـدى أصـحاب
الـبـشــرة الـســمـراء وزيـادة قــدرتـهن عـلى
ـا يــكـونـا قـد إحالل وجتـديـد الــعـظـام ر
سـاهـمـا في إبـطاء عـمـلـيـة فـقـدان الـكـتـلة
العـظمـيـة مع تقـدم الـعمـر.ورغم ذلك فإن
ذوات البشرة السـمراء لسن في مأمن من
ـا هن فقط اإلصابـة بهـشاشـة العـظام إ
ـرض. إذ يقال إن أقل عرضـة لإلصابـة با
ـئــة فـقط من ذوات الـبـشـرة خـمـسـة في ا
الــســمـراء الــلــواتي جتــاوزن اخلــمــسـ

تتطلب في بعض األحيان تثبيت اإلصبع
ـصـاب بـجـبـيــرة تـمـتـد إلى أعـلى حـتى ا
ـدة إسبـوع العـضلـة في بـاطن السـاق 
أو ثالثـة وبــعـدهـا يــوضع شـريط الصق
يربط اإلبـهـام باإلصـبع اجملـاور. وحلسن
قدار احلظ فإن إبهـام القدم أقل عـرضة 

النصف للكسر مقارنة بسائر األصابع.
وإذا كـان الـكـسـر فـي عـظـام مـشط الـقـدم
أي العظـام التي تـقع أسفل أصـابع القدم
مبـاشـرة فقـد تـلتـحم الـعظـام أيـضا دون
حاجة لوضع اجلبيرة ما دام القدم ثابتا.
ويــرجـع ذلك إلى أن الـــعــظـــام احملــيـــطــة
ـشـط الـقــدم من األمـام واخلــلف تــعـمل
عـلى تــثـبـيت بــعـضـهـا بــعـضـا في وضع
مسـتقيـم إذ تقوم بـدور جبـيرة طـبيـعية
ـــئـــة من احلـــاالت تـــبـــقى وفي  80 في ا
العظـام في مكانـها الصـحيح رغم حدوث
الــكــســر.إال أن الــعالج الــطــبي ســيــكــون
ضروريا في حالـة وجود جروح تدل على
حــدوث كــســر مـــضــاعف أو إذا كــان من
الــصـــعب إعــادة الــعـــظــام إلى مـــكــانــهــا
الصـحـيح كـمـا هـو احلـال على األرجح
عندما يكـون الكسر في عـظام مشط القدم
أسـفل اإلبـهـام ألنـهــا ال تـدعـمـهـا الـعـظـام

اجملاورة في مكانها.
ÂbI « jA

وقـد تــتـطــلب كــسـور مــشط الـقــدم أسـفل
اخلنصر أحيانا تدخال جراحيا أو وضع
جـبــائــر.وسـواء احــتـجـت جلـبــيـرة أو لم
ـهم أن تتـوجه للـطبيب حتتج لهـا فمن ا
إذا أصـبت بـكـسـر في إصـبع الـقـدم. وإذا
تأكد الفريق الـطبي من عدم وجود كسور
خطـيرة فـي القـدم فقـد يـضع دعامـة على
ـكسـور ويـضـمـده لـتـثـبيـته في اإلصـبع ا
ـعلـومـة تـبدو مـبـالـغا فـيـها مكـانه.هـذه ا
دى ويصعب تصديـقها على األقل على ا
البـعيـد. إال أنهـا قـد يكـون فيـها شيء من
دى القصـير.إذ يتكون في الصحة عـلى ا
مـرحــلـة االلـتــئـام نـســيج عـظــمي شـديـد
الصالبـة حول مـنطقـة الكـسر حلـمايـتها.
ولـهـذا فـالعـظـام في مـنـطـقـة الـكـسـر بـعد
بضـعة أسـابيع من بـداية عـملـية االلـتئام
تـكــون أقـوى من الـعــظـام الــتي لم تـصب
بكـسر.ولـكن بـعد سـنوات قـلـيلـة يخـتفي
هـذا الــنــسـيج الــعـظــمي الــصـلب وحتل
محـله عـظام جـديدة ولـكنـهـا ليـست أشد

صالبة من العظام اجملاورة.

أعظـم أهداهـا الـدهـر للـبـشـر فاحلس
يــضــعف واجلـــســد يــذبل والــبــصــر
والــسـمع والــســاق والــسن والــهـضم

جميعها تبلى قبلنا".
ولم يـــذكــر ســـوى واحـــد فـــقط وهــو
مـوسيـقي عـاش حـتى اخلـامـسـة بـعد
ــئـــة وكـــانت صــحـــته نـــاضــرة في ا
الكـبـر. وبلـيـنـيوس نـفـسه بالـكـاد بلغ
نصف ذلك فـأغـلب الـظن أنه مات في
الـــــســـــادســــة واخلـــــمـــــســـــ جــــراء
االنـبــعـاثــات الــبـركــانـيــة خالل ثـورة

بركان فيزوف.
WOJOÝö  W³IŠ

ومن ثم ففي العـالم القد على األقل
يبـدو أن العـمر امـتـد ببـشر كـما امـتد
بنا اليوم ولكن هل كان ذلك شائعا?
في عــــام 1994بــــحـــــثت دراســـــة في
أسـمـاء كل الـرجـال الـذين ورد ذكـرهم
في مـــعـــجم أوكـــســفـــورد لـــلــحـــقـــبــة
ن عــاشــوا في بالد الــكالســيــكـــيــة 
ة وقارنت اإلغريق أو الرومان الـقد
أعمارهم عند موتهم بالرجال الواردة
ـعـجم "تـشـيمـبـرز" لـسـير أسـماؤهم 
ـشـاهـيــر وقـد تـطـرق لــشـخـصـيـات ا

عاشت في عصر الحق.
ومن ب  397من الـقــدامى مـات 99
منـهم مـيتـة عنـيفـة; قـتال أو انتـحارا
أو في احلــــــــــرب. والـــــبــــقــــــــــيــــة -
وعـددهم  - 298 مــنــهم من ولــد قــبل
ـــتــوسط عـام  100ق.م وعــاش في ا
ق.م 100عاما ومن ولد بعد عام  72
عــــامـــا. ــــتــــوسط  66  وعــــاش فـي ا
(ورجح الـبــاحـثـون قــصـر الــعـمـر في
الشـريـحـة الثـانـية لـشـيوع اسـتـخدام
خــام الــرصــاص اخلـطــر فـي أنـابــيب

ياه الحقا). ا
وماذا عن مـتوسط الـعـمر عـند الـوفاة
ما ب عامي  1850و 1949 لقد كان
مــتــوسط الــعــمـر  71عـامــا - أي أقل
بعـام واحـد من مـتـوسط العـمـر فـيمن

ولدوا قبل عام  100ق.م!
وال شك أن مـضـاهـاة تلـك الشـرائح ال
تـــخـــلـــو من مـــشـــاكـل أولـــهـــا أنـــهــا
اقـتـصـرت عـلى الـرجـال دون الـنـساء
وثانيـها أنـها كلـها ألعالم تـميزوا عن
ـــــكن أن بــــــاقي جــــــيـــــلــــــهم ومــــــا 
ـشـاهـيـر نـسـتـخـلـصـه مـنـهـا هـو أن ا
رمـوق وذوي احلـظوة من الـرجال ا
ــتـــوسط نــفس الــعــمــر عــاشــوا في ا
تقريـبا عـلى اختالف حـقب التاريخ -

وت غيلة! ا لم يباغتهم ا طا
ومع ذلك يــقـول شــايـدل إن الــدراسـة
مــهـــمــة; "إذ تـــرجح أن الـــعــوام وهم

األغلب عاشوا ألمد أطول".
وال يـــتــفق اجلـــمـــيع وذلك إذ تـــقــول
فــاالنــتــيــنــا غــاتــســانــيــغــا مــؤرخــة
السجالت الـطبيـة بجامـعة السابـينزا
بــرومـــا إن الــفـــارق كــان هـــائال بــ
أسـلوب حـيـاة الـفـقـراء واألغـنـياء في
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ـاضـيـة زاد خالل الـعـقـود الـقــلـيـلـة ا
مـتـوسط األعـمـار بــشـكل مـلـحـوظ في
مـخــتـلف بــقـاع الـعــالم فـبــيـنــمـا بـلغ
مـتــوسط عــمــر مـوالــيــد عـام - 1960
تحدة وهو أول عام بدأت فـيه األ ا
تسجيل البيانات دوليا -52 5 عاما
فـقــد بـلـغ مـتــوسط الـعــمـر الــيـوم 72

عاما.
ــتـحــدة حــيث تـرجع ــمـلــكـة ا وفي ا
السجـالت ألقدم من ذلك نـرى الزيادة
مـلـحـوظـة أكـثر; فـفـي عام  1841كان
ـتــــــوقع لـولـيـدة مـتـوسط الــعـمـــــر ا
أنـثى  42 عـامــا ولـولـيــد صـبي 40 
تـوسط عـمـر بلغ 83 عامـا مـقـارنـة 
سنة لـوليدة في عام 2016 و 79سنة

لوليد في نفس العام.
والـنـتـيـجـة الـطـبـيـعـيـة الـتي نـخـلص
إليـها هي أن مـنجزات الـطب احلديث
وجـهـود الـصـحــة الـعـامـة أثـمـرت في
جــعــلـــنــا نــعـــيش أطــول من أي وقت
ـا بـلغـنـا غـاية مضـى - حتى أنـنـا ر

كننا من آفاق إلطالة العمر. ما 
فـفي سـبـتـمـبـر/ أيـلول  ?2018أكدت
الـــهــيـــئــة الـــوطــنـــيــة لإلحـــصــاء في
ـثـال توقف بريـطـانـيـا على سـبـيل ا
ـتـوقع عن الـزيـادة مـتـوسط الـعـمـر ا
ي فـإن بـيــنـمــا عـلى الــصـعــيـد الـعــا
ـــكـــتــســـبـــات الــعـــمـــريـــة آخــذة في ا

التباطؤ.
ا يعزز االعتـقاد بأن البـشر بلغوا و
غاية أعمارهم مـا يشيع من اعتقادات
خــاطـــئــة عن الـــقــدمــاء كـــالــظن بــأن
اإلغريق والـرومان مـا كانـوا يحـلمون
بأن يـبلـغوا اخلـمسـ أو السـت من

العمر!
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ورغم حتسن جـوانب الصـحة الـعامة
بـفــضل مــا أحـرزه الــطب من قــفـزات
فإن االفتراض بأن حـياة البشر طالت
كــثــيـرا عــلى مــر الــقــرون واأللــفــيـات

افتراض مضلل.
فــــمــــتــــوسط الــــعــــمـــر وهــــو وصف
ذكورة إحصائي نابع من التـقارير كا
أعاله لم يـرتـفع ألنـنـا نـعـيش أعـمارا
ا عاشها األقدمون بل أطول بكثير 
ـعمـرين بـيـنـنا ارتـفع لزيـادة نـسـبـة ا

عن ذي قبل.
ويقول وولـتر شـايدل البـاحث الرائد
ــغــرافــيــة ــهــتم بــالــتــركــيــبــة الــد ا
: "ثمة فارق للمجتمع الروماني القد
أسـاسي بــ مـتــوسط الـعــمـر وطـول
العمر. وفي الواقـع فبخالف متوسط
العمر كـناجت إحصائي فـإن طول عمر
البـشر لم يـتغـير كـثيـرا وذلك بالـنظر

إلى ما أمكنني من تاريخ البشر".
وحلساب متوسط العمر لنفترض أن
طفـلـ أحدهـمـا مـات قبل بـلـوغ عامه
األول واآلخــــر عـــاش لــــلـــســــبـــعـــ

فمتوسط العمر بينهما  35عاما.
واحلساب الـذي يسـتند إلـيه متوسط
الـعــمـر صـحــيح وقـد يــطـلـعــنـا عـلى
أمور تتعلق بظروف معيشة الطفل

لكنه ال يـعطينـا صورة كامـلة ويكون
قــاصــرا حــ يــنــســـحب عــلى حــقب
كـامـلـة أو مـنـاطـق بـعـيـنـهـا شـهـدت

معدالت مرتفعة من وفيات األطفال.
وعلى مدار الـتاريخ عانى الـبشر من
مـعـدالت مــرتـفـعــة لـوفـيــات األطـفـال
وهو أمـر لم يـتـغيـر حـتى يومـنـا هذا

في عديد من البلدان.
توسط هي أن يقال ونتيجة حساب ا
إن اإلغــريق والـــرومــان مـــثال كــانــوا
يــعــيــشــون لــلــثالثــ أو اخلــامــســة
. لـكن هل هـذا يـعني أن من والثالثـ
بقي منهم على قـيد احلياة ولم يودي
رض بـحيـاته في الطـفولـة لم يعش ا
بعدها إال لهذا العمر? وهل يعني ذلك
أن من كـان فـي اخلـامــسـة والــثالثـ

يومها عُد مسنا?
ال يـظـهـر من كـتـابـات القـدمـاء أن ابن
الثالثـ قد بلغ من الـعمـر عتـيا ففي
يالد كتب مطلع القرن الـسابع قبل ا
الـشـاعـر اإلغـريـقي هـسـيـود نـاصـحـا
الـرجل بــالــزواج "في الــثالثـ أو قُل
دونهـا بقـلـيل وليس بـكـثيـر بعـدها"
أما الدرج الوظـيفي للطـامح سياسيا
ـة فـلم يـكن يـقـبل مَن في رومـا الـقـد
دون الثالثـ للـتقـدم ألول رتبه وفي
عـهــد اإلمـبــراطـور أغــسـطس قــيـصـر
ن في اخلـامــســة والـعــشـرين سُـمـح 
بـالـتـقـدم (واإلمــبـراطـور نـفـسه عـاش

.( حتى اخلامسة والسبع
وللوصول لرتـبة "قنصل" روماني لزم
أن تبـلغ الثـالثـة واألربعـ وهو سن
أكبر بثماني سنوات من احلد األدنى
ـسـمـوح به لـشـغل رئـاسـة الـواليات ا

تحدة. ا
وفي الــقــرن األول خـــصص الــكــاتب
والـفـيــلـسـوف الــرومـاني بـلــيـنـيـوس
األكبـر بـابا كـامال في كـتابه "الـتاريخ
الـطـبـيـعي" لـلـمـعمـريـن ساردا مـنـهم
القنصل فاليريوس كورفينوس (100
عـام) وتـيـرنـتـيـا زوجـة خـطـيب رومـا
ـــفــــوه شـــيــــشـــرون ( 103أعـــوام) ا
وامـرأة أخـرى تـدعى كـلـوديا (عـاشت
عاما ورزقت بخمسة عشر طفال 115
ـــمــثــلــة في حـــيــاتــهــا) فـــضال عن ا
سرحيـة لوتشـيا التي حـتى عامها ا
سرح. ئة كانت تقف على خشبة ا ا
ـراثي ثم هـنــاك شــواهـد الــقـبــور وا
ومنهـا المرأة تـوفيت في اإلسكـندرية
ـيالد وكـتب في الـقـرن الــثـالث قـبـل ا
في مرثـاتها أنـها "كـانت في الثـمان

غزل دقيق". حتيك النسيج بيديها 
وليس ذلك ألن الـتقـدم في الـعمـر كان
من اليسر آنئذ فالـروماني بلينيوس
يكـتب قائال "لـيس كـقصـر العـمر هـبة

استثــــــناء أعداد ضـخمة من الـنساء
واألطفال.

ـــتـــوافـــرة األخـــرى ـــصــــادر ا ومن ا
شواهـد الـقبـور التي تـركـها الـرومان
باآلالف ولـكن كان يـندر دفن األطـفال
في قبـور ولم يـكن بوسـع الفـقراء أن
يـشــتــروا قـبــورا أمــا حـاالت الــوفـاة
اجلمـاعـية جـراء تـفشي األوبـئـة مثال

فقد تركت جثثها دون دفن.
ونــاهــيك عن كـل ذلك ثــمــة مــشــكــلــة
أخرى إذ يـقـول شايـدل: "يـلزم تـوافر
ـكن الـوقـوف تـسـجــيل دقـيق حـتـى 
عــلـى عــمـــر شــخـص مــا إذا كـــان قــد
ــئـــة بـــخـــمس ســـنــوات أو جتـــاوز ا

بعشرة. 
وهذا الـنوع من الـسـجالت لم يتـوافر
إال حــديـثــا. والبــد أن الــبــعض عـاش

ألمد طويل ولم تُسجل أعمارهم".
وهـــكـــذا فــإن أغـــلب مـــا نـــعـــرفه عن
متـوسط األعـمـار إحصـائـيـا في روما
ـة مـصـدره مـضـاهـاة مـتـوسط الـقـد
جـتـمـعـات مـقـارنـة ونـعلم األعـمـار 
مـنـهــا أن مـا يـصل إلى ثــلث األطـفـال
ـوتون قبل أن يـكملـوا عامهم كانوا 
األول والـنــصف مــاتـوا قــبل عــامـهم
الـعـاشـر وبـعـده كـانت فـرص الـبـقاء
عـلى قــيـد احلـيــاة أكـثـر كــثـيـرا ومن
عـاش حـتى الـسـتـ رُجِح أن يـعـيش

. حتى السبع
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ـكن الـقول إن طـول الـعـمر وإجمـاال 
ــة لم يــخــتـلـف عـلى في رومــا الـقــد
ـا كـان األرجح كـثـيـرا عــنه الـيـوم. ر
أقل بـــشـــكـل طــفـــيـف "لـــعـــدم تـــوافــر
قـحـمة في نـهـاية الوسـائل الـطبـيـة ا
احلياة الـتي تطـيل العمـر قليال ومع
ذلك الـفـارق لـيس كـبـيـرا" كـمـا يـقول
شـايـدل.ويـضـيـف شـايـدل: "قـد يـكـون
لـديـك مـتــوسط عـمــر مــنـخــفض جـدا
بـحـسـاب عـوامـل كـالـنـسـاء احلـوامل
ـــوتــون بـــأعــداد واألطـــفــال الـــذين 
كــــبــــيــــرة ومع ذلك يــــعــــيـش أنـــاس
للثمانـ والتسعـ في نفس الفترة
ولـكن مع احـتـسـاب الـعـدد اإلجـمـالي
ـعـمرين أقل في النـهـاية يـكـون عدد ا
بــســبب تــراجـع عــدد الــســكــان عــلى
ا كانت أصعدة أخـرى".واألوضاع ر
خطيرة حيـنما كانت تتـعلق باألطفال
والــــــــنــــــــســــــــاء فـي سـن اإلجنـــــــاب
والــــكــــادحــــ فـي أعــــمــــال شــــاقـــة
ــا كـانـوا سـيـفـضـلـون وجـمـيـعـهم ر
ـــنـــا اآلن مـــقـــارنـــة الـــعـــيـش في عـــا
بـعـصـرهم. ومع ذلك ال يـعـني هـذا أن
عـمـر اإلنــسـان طــال عن ذي قـبل.ومع
مــــرور الــــزمن حتـــــســــنت ســــجالت
ـــــــــوالــــــــــيـــــــــد والــــــــــزيـــــــــجـــــــــات ا
والـــوفــــيـــات.وأظــــهـــرت الــــســـجالت
الالحــقـة اســتـمــرار مــعـدالت وفــيـات
رتفعـة ولكن في الفترة من األطفال ا

عامي  1200إلى  1745ميالديـا كان
مــتــوسط األعـــمــار مــا بــ الــثــانــيــة
والسـتـ والسـبـع بـالـنسـبـة لرجل
وصل إلى عـامــة احلـادي والــعـشـرين
ــــوت دون أن يــــقــــتـــــله حــــادث أو 
مسـمـوما واالسـتثـنـاء كان في الـقرن
الـرابع عـشـر حـ أدى الـطـاعـون إلى

تدني متوسط العمر إلى  45عاما.
ولم يساعـد الثراء بـالضرورة في هذا
األمر فبـتحـليل بـيانات  115ألفا من
ــلـوك الـنــبالء األوروبــيـ تــبـ أن ا
ــــتـــــوسط أقـل بــــست عــــاشـــــوا في ا
سـنـوات من نـبالئـهم كـمـا تـبـ عـبر
حتـلـيل سـجالت الـكـنـائس بـإجنـلـترا
في الـقـرن الــسـابع عـشــر أن مـتـوسط

عمر القروي فاق النبالء.
ومع بدء ثورة الطب والصـحة العامة
في أوروبا اسـتفـادت النخـبة أوال ثم

باقي السكان. 
وفي الـقـرن الـتـاسع عـشـر ومـنـتـصف
الــعـــصــر الــفــيـــكــتــوري لم يـــخــتــلف
مـتـوسط األعـمـار حـيـنـهـا كـثـيـرا عـنه
اليوم بافتراض جتاوز فترة الطفولة
احملـفـوفـة بـاخملــاطـر حـسـبـمـا تـقـول
البـاحـثة جـوديث روبـوتهـام بـجامـعة
بــلـيــمــوث وبــول كــلـيــتــون الــبـاحث

بجامعة أوكسفورد بروكس.
ما قبل التاريخ

ولكن ماذا عـن حقبـة ما قـبل التاريخ
وقبل توافر أي سجالت?

يسـتعـيض العـلماء عـن ذلك بالـقياس
ا تبقى اليـوم من مجتمـعات بدائية
تعـيش عـلى الـصـيـد ووجدوا بـيـنـها
أنه لـــو عـــاش الـــولـــيـــد حـــتـى عـــمــر
اخلـامــســة عـشــرة فـيــرجح أن يــكـون
متـوسط عـمـره مـا ب  51و 58عـاما
ـتوسط إلى إجمـاال وأحـيانـا يـصل ا
ما ب  65و 67عامـا رغم عدم تـوافر

الطب والتغذية احلديثة.
وبــالـنــظــر إلى عالمــات الــتـآكـل عـلى
األســنــان والــعــظـــام لــهــيــاكل تــعــود
لألجنـلـوسـاكــسـون دفـنت قـبل 1500
ـا اآلثار كـريستـ كيف عام وجـد عا
ومارك أوكـسنـهام بـجامـعة أسـترالـيا
الــوطــنـــيــة أنه من بــ  174هــيـــكال
عظـميـا كان أغـلبـها يـعود ألشـخاص
دون اخلـامــســة والـســتـ لــكــنـهــمـا
وجـدا أيــضـا أن  16شـخــصــا مــنـهم
مــاتـوا مــا بــ اخلـامــســة والـســتـ
والرابعة والسبـع فضال عن تسعة
أشخاص بـلغوا اخلـامسة والـسبع
أو جتــــاوزوهــــا.ولــــكن حــــتى لــــو لم
تتغــــير أعمار البشر بشكل كبير عبر
الـــعـــــــصـــور فــإن هـــذا ال يـــقـــلل من
اجلـــــهـود الـهـائـلـة الـتي بـذلت خالل
الــعــقـــــــود األخـــيــرة والــتي وســعت
ـتـوســـــط طـول الـقـاعـدة الـسـكـانـيـة 
العمـر فضال عن تـوفير صـحة أفضل

لعدد أكثر من البشر.
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