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من أشـكال االضطـرابات العقـلية التي
حتـدث في مـديـنة "تـسـتـحضـر شـعورا
ــا هــو مـقــدس وتـاريــخي وســمـاوي

كذلك.
ـن شـــخـــصت ويــــعـــاني كــــثـــيـــرون 
ـتالزمـة من األصل إصــابـتـهم بـهــذه ا
من اضـــطــرابــات نــفــســيــة من قــبــيل
االنــــفــــصــــام فـي الــــشــــخــــصــــيــــة أو
"االضـطراب الـوجداني ثنـائي القطب"
وهـي مشكالت دفـعت بهـم إلى الشروع

في مهمة مقدسة وهمية.
وحتــدث األطــبــاء اإلســرائــيــلـيــون عن
حـالة سائح أمريكي مصاب باالنفصام
في الـشخـصيـة بدأ بـالتـدرب على رفع
األثـقــال في مـنـزله ثم شـرع تـدريـجـيـا
في تـــقــمـص شــخــصـــيــة "شـــمــشــون"
الـــتــوراتـــيــة. ســـافــر هـــذا الــرجل إلى
إسـرائـيل وركـز اهتـمـامه عـلى حتريك
كتل حجرية عمالقة من اجلدار الغربي
لـــلـــمـــســـجــــد األقـــصى الـــذي يـــعـــرفه
ـبـكى". اإلسـرائــيـلـيـون بـاسم "حـائط ا
وقــــد أوقـــفـــتـه الـــشـــرطــــة وأُدْخِلَ إلى
ضادة ـستشفى وعـولج بالعقـاقير ا ا
لـلذهـان قبل أن يُـعاد إلى وطـنه بـرفقة

والده.
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لـكـن هـنـاك من أصـيـبـوا بـاضـطـرابـات
نـفـسـيـة لدى زيـارتـهم الـقدس دون أن
يــكــون لــهـم تــاريخ مع ذلك الــنــوع من
األمـراض. ورغم أن عـدد هؤالء مـحدود
نـــســبـــيــا إذ يـــصل إلى  42 من أصل
ستشفيات على 470 سـائحا أُدْخِلوا ا
مــدار  13عــامــا لــلـعـالج من مــثل هـذه
االضـــطـــرابــات فـــإن حـــاالتــهـم كــانت
مـأسـاوية ودرامـاتيـكـية بـقدر مـا كانت

غير متوقعة.
وعـــادة يـــصــــبح أولـــئك األشـــخـــاص
مـهـووسـ بفـكـرة الـنـظافـة والـطـهارة
فـور وصـولـهم إلى الـقـدس تقـريـبـا ما
يـتـجلـى في حرصـهم عـلى االستـحـمام
رات وإلـزامهم لـعـدد ال حصـر له من ا
ألنـفـسـهم بـقص أظافـر أصـابع الـيدين
. ويـــرتـــدي هـــؤالء مالبس والـــقـــدمـــ
بــيـضـاء الـلـون يـأخــذونـهـا غـالـبـا من
ـفـارش الـكـتـانـيـة الـتي تـغـطي أَسِرَة ا
الـفنادق التي يقيمون فيها. كما يلقون
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ــفــتــرض أن يــعــود الــشــاب كــان مـن ا
أولـيفـر ماكافي إلى ديـاره بحلـول فترة
يالد "الـكريـسماس" االحـتفـال بأعـياد ا
فـي عام  .2017لـكن هـذا الشـاب الـبالغ
مـن العمر  29عـاما والقـادم من أيرلندا
الـشـمـالـيـة اخـتـفى تـمـامـا عن األنـظار
مــــــنــــــذ احلــــــادي والــــــعـــــشــــــريـن من

نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.
وقــبل اخـتـفــائه كـان مـاكـافـي يـسـتـقل
دراجــته عــلى طــريقٍ يُــعـرف بـ "مــسـار
إســرائـيل الــوطـنـي" مـارا بـالــقـرب من
ـون الـصـحـراوية. مـديـنـة مـتـسـبـيه ر
وقــد عُـثِـرَ عـلـى دراجـته وخـيــمـته بـعـد
شـــهـــرين مـن اخـــتـــفـــائه في جـــنـــوبي
إســـرائـــيل ووُجِـــدَتْ مــتـــعـــلــقـــاته من
مــفـاتــيح وجــهـاز كــمـبــيـوتــر مـحــمـول
سـار الذي وحـافظـة نقـود على طـول ا
كـان يـســيـر عـلـيه وسُـلِـمَت فـيـمـا بـعـد

للسلطات.
وفـي تــــلـك اآلونــــة ســـــارعت وســـــائل
اإلعـالم إلى احلــديث عـن إمــكــانــيــة أن
يــكـون مـاكــافي قـد أصــيب بـ "مـتالزمـة
القدس" وهي حالة نفسية أو باألحرى
انـفــصـال عن الـواقع تـرتـبط في أغـلب
ـرور بــتـجــارب ذات طـابع األحــيـان بــا
ــــصـــابـــون بـــهـــذه ديـــنـي. ويـــعـــاني ا
ـــتـالزمـــة من "جـــنـــون االرتـــيـــاب" أو ا
"البارانويا" إذ يرون ويسمعون أشياء
لــيــسـت مــوجــودة عــلى اإلطالق كــمــا
" ومصاب ـسوس أنـهم يصبحون "
بـ "الـهـوس". ويـتـطـور األمـر في بـعض

األوقات ليختفوا تماما عن األنظار.
ــاضـي ومــطـــلع وفـي أواخــر الـــقـــرن ا
الـقرن احلالي قال أطباء في مستشفى
كــفـار شــاؤول لـلـصــحـة الــنـفــسـيـة في
إســرائـيل إنــهم يـفـحــصـون نـحــو مـئـة
ــصــابــ بــهــذه ســائـح ســنــويــا مـن ا
ــتـالزمــة يــحــتــاج قــرابــة  40مــنــهم ا

ستشفى. لدخول ا
ــسـيــحـيــون غـالــبـيــة هـؤالء ويــشـكل ا
األشـــخــاص ويــوجـــد بــيــنـــهم بــعض
الــيــهــود أيــضـا بــجــانب عــدد أقل من
. وكتب األطبـاء اإلسرائيليون ـسلم ا
في دوريــة بـريـطــانـيـة مــعـنـيــة بـالـطب
الـنفسي أن "متالزمـة القدس" هي شكل

وكــمـا تـزيــد فـرص تـعــرف األطـبـاء في
ــتالزمــة الـتي الــقــدس عـلـى أعـراض ا
ـدينـة ألنهـم يرون الـكثـير حتـمل اسم ا
ـصاب بـها; يرصـد نظراؤهم في من ا
مــديـنـة فـلــورنـسـا اإليـطــالـيـة أعـراضـا
ــــاثــــلـــة ولــــكن فـي ســـيــــاق ظـــروف
مـــخـــتــلـــفـــة. إذ يــبـــدو أن روعـــة الــفن
ـديـنــة تـسـتـحـوذ عـلى والــعـمـارة في ا
زوارهـا بقدر يصيبـهم أحيانا بالذهان.
ـــرات أدت زيــارة فــنــان فـــفي إحــدى ا
يــبـلغ من الــعـمـر  72 عــامـا إلـى جـسـر
ـديـنـة إلى نـشـوء بـونــتي فـيـكـيـو في ا
اعــتـقـاد في ذهـنه - في غـضـون دقـائق
قـليلـة من وصوله للـمكان - مـفاده بأنه
يــخـضع لـلـمـراقــبـة من جـانب شـركـات
طـــيــران دولــيــة وأن أجـــهــزة تــنــصت

زرعت في غرفته في الفندق.
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حـــالــة أخـــرى تــمــثـــلت في ســـيــدة في
األربــعــيــنــيــات من عــمــرهــا ســاورهـا
اعـتـقـاد بـأن شـخـصـيـات مـرسـومـة في
لـوحة جصيـة بإحدى كنـائس فلورنسا
تــشـيـر إلـيــهـا. ونُـقِلَ عن هــذه الـسـيـدة
الـقول: "بدوا لي أنـهم يكتـبون عني في
الــصـحف ويـتــحـدثـون عــني كـذلك في

اإلذاعة ويالحقونني في الشوارع".
وقـــد وصــفت الـــطــبـــيــبــة الـــنــفـــســيــة
غـــراتـــزيـــلـال مـــاغـــيـــريـــني - وهي من
ــرضــيــة الــتي فــلــورنــســا - احلــالــة ا
أصــــيب بــــهـــا أكــــثـــر من  100ســــائح
ـديـنة تـرددوا عـلى أحد مـسـتشـفـيات ا
بـــ عـــامي 1977 و1986. وشــــــعـــــر
هـؤالء بـخفـقان في الـقلب وتـعرق وآالم
فـي الــــصـــدر ونــــوبــــات دوار وحــــتى
حــاالت هــلــوســة فـضـال عن إحــسـاس

بالتشوش والعزلة وفقدان الهوية.
وقــــــد حــــــاول الـــــبــــــعـض من أولــــــئك
الــسـائــحـ تــخـريب أعــمـال فـنــيـة في
فـلورنسا. وتـشير ماغـيريني إلى أن ما
حــدث لـهــؤالء األشـخــاص نـاجت عن أن
لـديهم شـخصيـة ذات طبـيعة حـساسة
تـتـأثر بـالضـغوط الـنـاجمـة عن "السـفر
ورؤيـة مـديـنة مـثل فـلـورنسـا تـطـاردها
ـــوت والـــعــظـــمــة". وتـــقــول أشـــبــاح ا
ا يكون الطبيبة النفسية إن كل ذلك ر
أكــثـر من الالزم بــالـنـسـبــة لـسـائح ذي
شـــخـــصــيـــة حـــســاســـة.وقـــد أطـــلــقت
مـــاغـــيـــريــنـي عــلـى تــلـك احلــالـــة اسم
"مــتـالزمــة ســتــانــدال" نـــســبــة لــكــاتب
فـرنـسي كـان قـد قـال عقـب خروجه من
كــنـيـســة "سـانـتــا كـروز" في فـلــورنـسـا
خـالل زيـارته لـهـا عام 1817 إنـه "غُـمِرَ
ــشـاعــر في غــمـار تــأمــله لــلـجــمـال بــا
ـــهــيب الــســامـي" وبــوغِتَ بـ "نــوبــة ا
ضــاريــة من نــوبــات خــفــقــان الــقــلب".
وأضـاف حـيـنـذاك: "جـف مـعـ احلـياة
كان الـذي ال ينضب بداخـلي ودخلت ا
وأنـا أشعر بخوف مستمر من السقوط
ـصــابـ بــهـذه أرضــا".ورغم أن عــدد ا
ــتالزمــة لم يــعــد يــتــجــاوز اثــنـ أو ا
ثـالثة سـنويـا في الـوقت احلاضـر فإن
صـالـة "أوفيـتـيزي" لألعـمـال الفـنـية في
فـلـورنـسـا ال تـزال تشـهـد نـصـيـبـها من
الــوقــائـع الــتي يُــصــاب فــيــهــا الــزوار
بــحـاالت مــرضـيــة طـارئـة. فــفي اآلونـة
األخـيـرة أصـيب رجل بـنوبـة مـرضـية
وهـــو يُـــحـــدّق فـي لـــوحـــة حتـــمل اسم

ــــافــــيـــرا" لــــلــــرســــام ســــانـــدرو "بــــر
بوتيتشيلي كما أُغشي على آخر بفعل
رؤيـــته لــلـــوحــة "مــيـــدوســا" لـــلــرســام
كـارافاجيو. وفي تـصريحاتٍ لـلصحافة
احملـليـة بُعـيد إصـابة زائـر ثالث بـأزمة
قــلـبـيــة أمـام لـوحــة "مـولـد فــيـنـوس" لـ
"بــوتـيـتــشـلي" كــذلك قـال مـديــر صـالـة
الـــعــرض إنـه عــلـى الــرغم مـن كــونه ال
يـقترح تشخيصا ما لهذه احلاالت فإنه
يـرى أن "مواجهة مـتحف مثل مـتحفنا
يـغص على أخره بأروع التحف الفنية
تـــشــكـل بــالـــقــطع مـــصـــدرا مــحـــتــمال
لـلضـغـوط العـاطفـية والـنفـسيـة وحتى

اجلسدية" التي يتعرض لها الزوار.
وعـلى النقيض من ذلك تخيب مدن في
بـعض األحـيـان تـوقعـات زوارهـا وهو
مــا يـنــطـبـق عـلى بــاريس الـتي تــوجـد
مــــتـالزمــــة حتــــمل اســـــمــــهــــا تــــصف
اضـــطــرابــات نـــفــســـيــة يــصـــاب بــهــا
سـائحون يابانيـون; يرون أن العاصمة
الـــفـــرنــســـيـــة ال تـــرقى إلى مـــســـتــوى

توقعاتهم.
ـتالزمـة ـصـابـ بـهـذه ا ويـزيــد عـدد ا
عـلى 63 شــخـصـا سُـحِـقَت مـشـاعـرهم
عــلى مـا يــبـدو بـعــدمـا رأوا أن بـاريس
لــيــست مــديــنــة أحالمــهم. إذ تــمــلــكت
هــؤالء مـشـاعـر احلـزن والــتـوتـر بـفـعل
رؤيـتهم لـوجوه الـباريسـي الـصارمة
وبـسبب ما اعتـبروه قلة الـرغبة في مد
يـــد الــعـــون لــهـم من جــانـب أصــحــاب
ـــديـــنـــة بــــالـــرغم من أن احملـــال فـي ا
"الــــزبـــون يُـــعــــامل كـــمــــلك في احملـــال
ـثل رابــطـة الــيـابــانـيــة" كـمــا يـقــول 
تـسـاعـد األسـر الـيـابـانـيـة عـلى اإلقـامة
واالسـتقرار في فـرنسا.لكن هل تـقتصر
ـتالزمات بـالـفعل عـلى مـدنٍ مثل هـذه ا
الـــقــدس وفـــلــورنـــســا وبـــاريس? وهل
يـسـتحق األمـر إصـدار حتذيـرات لزوار
ـدن لـتـنـبـيـهـهم إلى وجـود خـطر تـلك ا
يـتهـددهم هنـاك? قبل اإلجـابة عـلى هذا
الـسـؤال لـعل من الـواجب اإلشارة إلى
ـــشـــكـالت اخلـــاصـــة بـــالـــصـــحــة أن ا
الـذهنيـة تمثل أحد األسـباب الرئـيسية
لـلـمـتاعب الـصـحيـة الـتي يـعاني مـنـها
ــسـافـرون. وتــفـيـد مــنـظـمــة الـصـحـة ا
ــيــة بـــأن حــدوث حــالــة طــوار الـــعــا
ــعـانـاة من مــشـكــلـة نـفــسـيـة بــسـبب ا
يــشــكل أحــد أكــثــر األسـبــاب الــطــبــيـة
شــيـوعـا لـنـقل شــخص مـا جـوا بـشـكل

عاجل من بلد آلخر.
كـمـا أن األرقـام تـشـيـر إلـى أن اإلصـابة
بـحاالت ذهـان حادة تـشكل - على وجه
ـئة الـتـحـديـد - مـا يـصل إلى 20 فـي ا
من مــشـكالت الــصـحــة الـعــقـلـيــة الـتي
ــســـافــرون ولــيس كل يُـــصــاب بــهــا ا
هـــؤالء من زوار مــديـــنــة مــثـل الــقــدس
بــطـبــيـعـة احلــال.عـلى أي حــال هـنـاك
الـــكـــثـــيـــر من الـــعـــوامل الـــتي جتـــعل
نهـك يـشعرون بـالضيق ـسافـرين ا ا
إلى حـد يـسلـبـهم القـدرة عـلى التـعامل
ـــرون بــهـــا خالل ــواقـف الـــتي  مـع ا
رحـالتـــهـم. إذ تـــســــهم أســــبــــاب مـــثل
اإلصــــــابـــــة بــــــاجلـــــفـــــاف أو األرق أو
اضـطــراب الـرحالت اجلـويـة الـطـويـلـة
عاناة من الذهان وذلك جنبا إلى فـي ا
ـنـومـة أو جـنـب مع تـعـاطي احلـبـوب ا
مـــعـــاقـــرة الـــكـــحـــول خالل الـــرحـــلـــة

باإلضافة في بعض احلاالت إلى تناول
الريا. أدوية مثل أحد مضادات ا

ـرء من الـطـيران في ويـتـسـبب خـوف ا
ـئـة إلى 6.5 حـدوث مـا بـ  2.5 فـي ا
ــشــكالت بــيــنــمـا ــئــة من هــذه ا في ا
ئـة منـها يـنجم مـا يصل إلى  60 فـي ا
عن الشعور بالقلق احلاد. وبوسعك أن
تـضـيف هنـا أسـبابـا من قـبيـل التـوتر
الـــنــاجم عن إجـــراءات الــتــفـــتــيش في
ـطارات والوقوف في صـفوفٍ طويلة ا
ــعـانـاة من اخـتالف ـتـاحف وا أمــام ا
الــلـغــة وكـذلك الــتـبـايــنـات الــثـقــافـيـة
بـجـانب التـرقب الشـديـد للـقيـام برحـلة
ذات طـــــابع ديـــــنـي أو ثــــقـــــافـي طــــال
انـتـظـارهـا. ومن شـأن تـضـافـر كل هذه
ـهـد الـطـريق ألن جتـتاح الـعـوامل أن 
ــرء اضـطــرابـات ذهــنـيــة كـتــلك الـتي ا

حتدثنا عنها في السابق.
أمــا بـــالــنــســبـــة لــلــمــســـافــرين الــذين
يـــــــصــــــابــــــون بـــــــأنــــــواع حـــــــادة من
رجح أن االضـطرابات الـنفسـية فمن ا
يكون سبب حاالت الكثيرين منهم أنهم
يــعــانــون مـن األصل من ذهــان لم يــكن
األطــبـاء قـد شـخــصـوه من قـبل أو أنه
كــان لـديــهم اسـتــعـداد لـإلصـابــة بـهـذا
الـنـوع من االضطـراب قـبل وقت طويل
مـن إصـابـتـهم بـحـاالت مـثل هـذه خالل
زيــارتـهـم لـلــقـدس أو فــلــورنـســا مـثال.
فــــأكـــثــــر من نــــصف من أُدْخِــــلـــوا إلى
ــســتــشــفــيــات من بــ أفــراد عــيــنــة ا
الـــدراســة الــتـي أجــرتــهـــا الــطــبـــيــبــة
الـنـفــسـيـة غـراتـزيـلال مـاغـيـريـني كـان
لـــديـــهـم تـــواصل من قـــبـل مع طـــبـــيب
نـفــسي.كـمـا قـال مـعـلـقـون في الـدوريـة
الــطــبـيــة الــبــريـطــانــيــة الـتـي  عـلى
صـفحاتها تناول "متالزمة القدس" إنه
ديـنة نـفسـها عامال ال يـنبـغي اعتـبار ا
مــــســــبــــبــــا لــــلـــمــــرض فـي ضـــوء أن
شـكـلة الـتـصورات الـتي تـنـجم عنـهـا ا
ــرضــيــة الــتي يــعــاني مــنــهـا بــعض ا

الزوار بدأت في مكان آخر سواها".
WKBH   «d c

كـمـا أن ثمـة محـاذيـر تكـتـنف صحـة ما
رواه الــكـاتب الــفـرنــسي سـتــانـدال عن
ُـفصـلّة ذكـرات ا رحـلـته لفـلـورنسـا. فـا
الـتي كـتـبهـا الـرجل في فـترة مُـعـاصرة
لـلزيارة كانت ذات طـابعٍ ركيك وحفلت
مـثـال بـشـكـواه من ضـيق حـذائه طـويل
الــرقــبـة دون أن تــتــضــمن ولـو كــلــمـة
كثفة في واحـدة عما وصفه بتجربته ا
كــنـيـسـة "سـانـتــا كـروز" في فـلـورنـسـا
بـالـرغم من أن الـكـتـاب الـذي نـشره عن
تـلك الرحلـة وصف زيارته إليهـا بأنها
كــانت "الــتـجــربــة األعـمـق" الـتي وصل
ـرء فـيـهـا فــيـهـا إلى مـرحـلـة "تــخـالج ا
ـكن أن يـكون أحـاسـيس علـويـة".فهل 
ـرء إن مـشـاهـدته لــفـنـون عـصـر قــول ا
الـنـهضـة أدت إلى أن جتتـاحه مشـاعر
غـامرة بلغت حـد سقوطه مغـشيا عليه
مـا هـو إال محـاولة مـنه لـتأكـيـد منـزلته
وسـموه وثقافته الرفيعة? أم أنه يتع
ـكن بـحق لـفن عـلــيـنـا أن نـصـدق أنه 
رائـع وعــــظــــيم مــــثـل هــــذا ســــلب لب
ا يـحدث اإلنـسـان وعقـله بقـدرٍ أكبـر 
بسبب عوامل مثل الوقوف في صفوف
تاحف أو اضطراب ال نـهاية لها أمام ا

الرحالت اجلوية الطويلة?

عظات ويرددون مزامير وتراتيل دينية
فـي الــشـــوارع أو في أي من الـــبـــقــاع

دينة. قدسة في ا ا
وتـسـتـمر هـذه االضـطـرابـات النـفـسـية
عـادة ألسـبـوع أو نـحو ذلـك. ومع أنهم
عُـولِجـوا في بعض األحـيان بالـعقـاقير
ُسَكِنة وجلسات العالج النفسي فإن ا
عالجهم كان يتمثل في "اإلبعاد الفعلي

قدسة". عن القدس ومواقعها ا
ـــقــال الـــذي نـــشـــرتـه الـــدوريــة وفـي ا
الــطــبـيــة الــبــريـطــانــيـة قــال األطــبـاء
اإلسـرائـيـلـيون إن هـؤالء الـسـائـح -
الـذين يـنتـمون عـادة إلى أسر من غالة
- يعـانون من عدم االنسجام ـتديني ا
ـثالـيـة الراسـخة في مـا بـ الصـورة ا
الـالوعي لديـهم عن الـقـدس واحلـقـيـقة
ـاثلة أمام أعينهم لها كمدينة جتارية ا
صــاخـبــة وغــاصـة بــروادهـا وهــو مـا

تالزمة. يؤدي إلصابتهم بتلك ا
ن كــــتــــبـــوا عـن هـــذه وقــــال واحــــد 
ـا تشكل "أرضا ـتالزمة إن القدس ر ا
خـصــبـة لـلـوهم اجلـمـاعي" في إشـارة
إلـى قـرون من الـنــزاعـات الـتـي نـشـبت
ب األديان بشأنها وما جنم عنها من
"خـالفات ومؤامـرات". وفي واقع األمر
ال تـشـكل "مـتـالزمـة القـدس" مـحـنـة من
نـوع جـديـد; فمـا تـوصف به أعـراضـها
يُــذكّــر بــحــاالت رُصِــدَتْ فـي الــعــصـور

الوسطى كذلك.
وإذا عــدنـــا حلــالــة أولــيـــفــر مــاكــافي
فـــســـنـــجـــد أن احـــتـــمــال إصـــابـــته بـ
"مــتالزمـة الـقـدس" لـم يـكن جـديـدا في
ظـل ما كان مـعروفـا عنه من األصل من

أنه مسيحي متدين.
وقد أشار احملققون في واقعة اختفائه
ــزقــة من إلـى الـعــثــور عــلـى أسـفــار 
ــقـدس مُـثــبـتـة بــثـقـاالت من الــكـتـاب ا
ـكان الـذي اختـفى فيه الـصـخور في ا
بـاإلضافة إلى كتابـات دينية بخط يده
وإشــارات خـــطّــهــا تــتــنــاول انــخــراط
ـــســــيح في الــــصـــيـــام في الـــســــيـــد ا
الــصــحـراء فــضال عــمــا ذكـره تــقــريـر
بـشأن العثور عـلى ما سُمي "معبدا" أو
"كـنيـسة" في إشـارة إلى منطـقة رمـلية
 تــسـويـتـهــا وإحـاطـتــهـا بـدائـرة من

األحجار.
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يــصـ بـاضــطـراب مـا بــعـد الـصــدمـة بـعـد
الـوالدة وهـذه النـسـبة لـيـست بالـقـليـلة إذا
وضـعنـا في االعتـبار أن الـعالم يـشهد والدة

130 مليون طفل سنويا.
وأشــارت دراسـة أجـريت عـام 2003 إلى أن
ثــلث األمـهــات الالئي مـررن بـتــجـربـة والدة
صـادمة أص فيـما بعد باضـطراب ما بعد

الصدمة.
وأثـبتت أبحاث أن اآلباء أيـضا قد يصابون
بـاضطراب ما بـعد الصدمة بـسبب مشاهدة
اخملـاطـر الـتي واجـهتـهـا شـريكـات حـيـاتهم

أثناء الوالدة العسيرة.
وقـد تخلف هـذه التجـربة آثارا طـويلة األمد
صابات وتتجلى أعراضها في على حياة ا
صــور عــديـدة إذ تــقـول لــيــوني داونـز من
ــتـحــدة الـتي ـمــلـكـة ا مــديـنــة النـكــشـر بــا
أصـيبت باضطـراب ما بعد الـصدمة بعد أن
عــانت أثـنــاء الـوالدة مـن مـرض تـعــفن الـدم
الـذي كـاد يودي بـحـياتـهـا: "استـرجع دائـما
في ذهــني مـشـاهـد من الــوالدة ويـتـمـلـكـني
الـــــرعب واحلــــذر كـــــأنــــني أواجـه خــــطــــرا

حقيقيا".
وتــــقــــول لــــوسي ويــــبــــر الــــتي أصــــيــــبت
بـاالضطـراب بعد أن وضـعت طفلـها في عام
 ?2016إنـهـا تـعـاني مـن سـلـوكـيـات قـهـرية
وأصـبــحت دائـمـة الـقـلق. وتـضـيف: "ال أدع
طــفـلي يــغـيب عن نــظـري حلــظـة وال أسـمح
ـسه. وتــداهـمـني أفــكـار تـشــاؤمـيـة ألحــد 

حيال كل من أحبهم".
لــكـن الــوالدة الــعــســيـــرة ال تــســبب دائــمــا
اضـــطـــراب مــا بـــعـــد الــصـــدمـــة. إذ أجــرت
إلــيــزابــيث فـورد مـن جـامــعــة كــوين مـاري
بـلـندن وسـوزان آيرز من جـامـعة سـاسكس
رتبط بـحثا عن اضطراب ما بـعد الصدمة ا
بــالـوالدة وخــلـصـن إلى أن الـنــسـاء الالئي
يـشعـرن بانـعدام احلـيلـة أثنـاء الوالدة أو ال
يـحظـ بالرعـاية والدعم الـكافيـ هن أكثر

عرضة لالصابة باالضطراب".
وهـنـاك قصص عـديـدة تؤكـد هذه الـنـتيـجة.
إذ اشـتـكت سـتـيـفـاني وهـو اسم مـسـتـعار
من سـوء الرعايـة الصحـية والنـفسيـة أثناء
ــمــرضــة اخملــتــصــة الــوضـع وتــقــول إن ا
بـالـتـولــيـد لم تـتـعـاطف مـعـهـا أو تـعـامـلـهـا
ـولـود بـرفـق. وبـعـد مـخـاض عـسـيـر كـان ا
يــــخـــتـــنـق حـــتى حتــــول لـــونه إلى األزرق
وأخـذه األطـبـاء عـلى الـفـور إلنـعـاش الـقـلب
والـــرئــتــ ولم أســـمع عن حــالــتـه شــيــئــا

لساعات".
ا سفانبرغ األخصائية النفسية وتـقول إ
إن الــــكـــثـــيــــر من األمـــهــــات الالئي أصـــ
بـاضـطراب مـا بعـد الـصدمـة بسـبب الوالدة
ـمــرضـات واألطــبـاء يــشـكــون من قـســاوة ا

وعدم الترفق بهن.
وتـقـول ريــبـيـكـا مـور طـبـيـبـة نـفـسـيـة لـدى
هـيـئـة خـدمات الـرعـايـة الـصـحيـة الـوطـنـية
تـحـدة إن النـسـاء الالئي أص ـملـكـة ا بـا
من قــبل بــصـدمــة نــفـســيــة أو يـعــانـ من
رضي أكـثر عـرضة من االكـتئـاب أو القـلق ا
غـيرهن بـخمسـة أمثـال لإلصابة بـاضطراب

ما بعد الصدمة.

وتـكمن مشكلة اضطـراب ما بعد الصدمة في
ـعروف أن مـعاجلـة الدمـاغ للـذكريـات. فمن ا
الــذكــريــات تــخـتــزن في مــنــطــقــة احلــصـ
ـة بــالــدمــاغ. لــكن إذا كــانـت الــتــجــربــة مــؤ
ـواجهة أو وصـادمة فـقد تـستـثيـر رد فعل ا
ـسـؤول عن الــفـرار ومن ثم يـنــشط اجلـزء ا
اخلـوف من الدماغ وهو منطقة لوزة الدماغ
نـطـقة من وتـظل الـذكريـات عـالقـة في هـذه ا

الدماغ ويتعذر محوها.
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ولـــهـــذا فـــإن كل شـيء يـــرتـــبط في ذهن األم
ـســتـشـفى أو بــالـوالدة مــثل الـدخــول إلى ا
مـشـاهــدة مـقـطع لـلـوالدة في الـتـلـفـاز يـثـيـر
لـديهـا ردود فعل قويـة مثل نوبـات الذعر أو
اســتــرجـاع مــشــاهــد من احلـدث فـي الـذهن

وكأنها تواجه خطرا حقيقيا.
وأشــارت أبــحــاث إلـى أن كــثــرة اســتــرجـاع
ة يـؤثر عـلى بنـية الـدماغ. إذ ـؤ الـذكـريات ا
ن من لـوزة الحـظ الـبـاحــثـون أن اجلــزء األ
الـدمـاغ لدى جـنود يـعانـون من اضطـراب ما
ئة بـعد الصدمـة كان أكبر بـنسبة سـتة في ا
ن من مـقارنة بـنظرائـهم. ويرتبط اجلزء األ
لـوزة الـدماغ بـالـتحـكم في اخلـوف ومقـاومة
مـثيرات احلزن.وثـمة عقبـات عديدة تقف في
ــرض مـــنــهــا تــشــابك طــريـق تــشــخــيص ا
األعـــراض الـــتي تـــعـــاني مـــنـــهـــا الـــنـــســاء
ـــصـــابـــات بـــاالضـــطــراب مـــا يـــؤدي إلى ا
الــتـشــخــيص اخلـاطـئ لـلــمـرض أو تــأخـره.
ــرض الـذي ــرتــبط بــا فــضال عـن الــوصم ا
ريـضات إلى إخفـاء أعراضهن يـدفع بعض ا

عن اآلخرين.
وتــقــول مــور إن إطالع الــنــســاء عــلـى طـرق
الـوالدة أثـنـاء احلـمل سـيـمـكـنـهن مـن اتـخاذ
الــقــرارات الــصــحــيــحــة. لــكــنــهن نــادرا مــا
علومـات الكافية عن اخملاطر يـحصلن على ا

صاحبة للوالدة". ا
وتـضيف: "كثيرا ما تُدلل األم أثناء احلمل
ثم يـتسـحوذ الـطفل عـلى كل االهـتمـام بعد
الـوالدة. وإذا اشـتـكت األم الـتي تـعاني من
مــرض نــفــسي فــقــد تــتــعــرض لـالنــتــقـاد
وعـندهـا لن تستـطيع اسـتجـماع الشـجاعة
سـاعدة."وكـانت ستـيفاني الـكافـية لـطلب ا
ـصـابـات بـاضـطـراب مـا بـعـد واحـدة مـن ا
الـــصـــدمـــة الالئي حـــاولـن الــتـــكـــتم عـــلى
أعــراضـهن. وكـانت ســتـيـفــاني تـعـاني من
حــذر مــفــرط مـن كل شيء ودائــمــا تــتــوقع
األسـوأ.وتقـول ستـيفـاني: "كنت أعـلم أنني
أعــاني من شيء مــا ولــكـنــني آثـرت إبــقـاء
األمـــر ســرا لـــشــهـــور. وتــوقـــفت عن األكل
والـنوم ولم أسمح ألي شخص بأن يعتني
بـــطــفـــلي. ومن فــرط انـــشــغـــالي بــطـــفــلي
األصــغـر أهـمــلت أخـوته الـذيـن أصـبـحـوا
يـعتمدون كليا على أبيهم. وساءت عالقتي
بــابـنـتي الـتي لم تــتـجـاوز عـامـ وفـقـدت
الــثـقـة في قــدرتي عـلى الــتـربـيــة".وأثـبـتت
دراسـة من جامعـة ساسيـكس أن اضطراب
مـا بـعـد الـصدمـة الـنـاجت عن الـوالدة يـؤثر
عــلى الــعالقـة الــزوجـيــة واألسـريــة إذ قـد
يــؤدي إلى الـضــعف اجلـنــسي واخلالفـات
وحتـمـيل شريـك احليـاة مـسؤولـيـة تبـعات
ـــشـــاركـــات في الـــوالدة.وذكـــرت جـــمـــيع ا
الـدراسـة أنهن شـعرن في الـبـداية بـالنـفور
مـن أطـفــالـهـن وخـلــصت الــدراسـة إلى أن
اضـطـراب مـا بعـد الـصـدمة قـد يـتـرك آثارا
عـميـقة ودائـمة عـلى نفـسيـة األم وعالقـتها
ــريــضـات أن بــاألخــرين. وذكــرت بــعـض ا
هني تأثر بسبب االضطراب. مستقبلهن ا
وتـقـول مـور إنـهـا تـلـتـقي دائـمـا بـنسـاء لم
يـسـتـطـعن الـعودة لـلـعـمل من شـدة الـتـأثر

ة التي تعرضن لها. ؤ بالتجربة ا

سـاعـدة هؤالء وثـمـة طـرق عالجيـة عـديـدة 
ــصـابــات بـاالضــطـراب في الــتـغــلب عـلى ا
صـاحبة له مـثل العـقاقير اآلالم الـنفسـية ا
ـعرفي الـذي يـعتـمد أو الـعالج الـسلـوكي ا
ـريض لـتـغـيـيـر طـريـقة عـلى الـتـحـدث مع ا
تـفـكـيـره أو سلـوكـيـاته. وأحـيانـا تـسـتـخدم
لـعالج االضطراب طريقة أخـرى تعتمد على
شاعر الـسلبية حـركة الع لـلتخلص مـن ا
ـــصـــاحـــبـــة لـــذكـــريـــات احلـــدث وإعـــادة ا
مـعاجلتها ويستـع األطباء في اجللسات
ريض عـلى تذكر أنه سـاعدة ا وسـيقي  بـا
في احلـاضـر ولـيس حـبـيـس الـلحـظـة الـتي

وقع فيها احلدث.
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ويـرى الـكـثـيرون أن تـوفـيـر الـتدريب الالزم
ــتــخــصـصــ في ــمــرضــات ا لألطــبــاء وا
الـتـولـيـد قد يـسـهم في حـمـايـة األمـهات من

اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة.
وتـقــول مـور: "كـثـيـرا مـا يـعـتـني بـاألمـهـات
ـنهـك مـرض ا أثـنـاء الوالدة فـريق من ا
الـــذين يـــؤدون وظـــيـــفـــتـــهم فـــحـــسب وال
يــــشــــعـــرون بــــآالم األم". وتـــرى أن بــــعض
الـتغيـيرات البسـيطة مثل الـكلمات الـطيبة
واسـتـخـدام الـلـغـة السـهـلـة قـد تـسـاعد في
شكالت بدنية حـماية النساء من اإلصابة 
ونــفـسـيــة بـعـد الــوالدة. وبـعـد مــرور نـحـو
عـامـ حتسـنت حالـتي وأصبـحت أمارس
حـيـاتي بسـهولـة لـكنـني أتـرقب عيـد ميالد
ابـنتي بحـذر بسبب الذكـريات وردود الفعل
الـتي سيثيريها بال ريب. ولعل أفضل هدية
أقــدمـهــا البــنـتي هي أن أســهم في تــغـيــيـر
نـظـرة النـاس وطـريقـة تـعامـلـهم مع الوالدة
واألمومة حتى تتمكن األمهات من التحدث
عـن صـدمـة الـوالدة وأعـراض اضـطـراب مـا

بعد الصدمة دون خجل.

ـولـود هو ـمـيـز بغـداد في عـشـريـنـات الـقرن الـعـشـرين ا وصف الـبغـدادي أمـ ا
وأبـوه وجـده في محـلـة الـدنگـچـة أو مـحلـة جـديـد حسن بـاشـا سـنة 1908م الـتي
كانت من كـبريات  محالت الرصـافة اجلزء الشرقي من بـغداد حيث يصف بغداد
وصفاً مـوقعـياً فيـقول:  يوم كـان فيهـا جسـر واحد فقط من اجلـنائب(الدوب) واذا
ما أنـقطع اجلسر وهربت الدوب أنـقطع األتصال ب الـكرخ والرصافه ويوم كانت
األسـتـضاءه والـدرس عـلى الـفانـوس و(الالله) ويـوم كـان (السـقـا) يـطوف بـالـقربه
اء النهر ويوم اء يحملها على ظهره أو ظهر حـماره ليزود بها البيوت  ملـوءه با ا
راحـيض ويـنقـلـها عـلى ظـهر كـان (النـزاح) يـطوف أزقـة بـغداد لـيـفرغ الـباللـيع وا
حـماره يـوم كـان في بغـداد شارع واحـد مـبلط أو مـرصوف بـاسـتثـناء مـحـلة عـگد
رصـوف بالـصخـر اجللـمود األسـود وكانت واسـطة الـصـخر أي شـارع اجلسـر ا
طاطة (الربل أي الربر باالنگليزي) النقل العربه التي حتى عرباتها غير مكسوة با
 ولم تـكن عـربـات الــربل وعـربـات الالنـدون مـوجـودة بــبـغـداد وكـانت سـيـارة والي
بـغداد  الـعـثمـاني االخـير خـلـيل بـاشا قـبل دخـول االنگـلـيز الى بـغـداد وسبق وأن
أستـورد حمـيدي بابـان سيـاره سنة 1918 وبـعد ذلك كـانت في بغـداد سياره من
نـوع فـورد االمريـكي وهي تـسـيـر في الـشارع الـوحـيـد بـبغـداد ويـوم كـان الـگاري
واسـطة الـنـقل ب  قـلب بـغـداد والكـاظـمـية وكـانت ظـهور احلـمـالـ واسطـة الـنقل
يـاه في شوارع بـغداد ولم تـكن الشـوارع مبـلطـة ويوم كـانت  أية عـندمـا تتـجمـع ا
محلـة من محالت بغـداد حتتوي عـلى بضعـة أشخاص يـحسنـون القراءه والـكتابة
وقـد تـفتـقـر بعض احملـالت الى وجود من يـقـرأ ويكـتب ويـوم كانت مـدرسـة واحدة
لـلبـنات فـقط ويوم قل أن تـخرج بـغداديـة اال الشـارع اال اذا كانت مـجلـلة بـالسواد
من قمـة رأسها حتى أخمص قدميها يـوم كان االطباء في بغداد ال يتجاوزون عدد
أصـابع اليـد هم الـدكتـور اليـونـاني يانـقوا والـدكتـور االيـراني ميـرزا يعـقوب االول
ـتطي فرسه االبيض ثم تطي حمـاره االسرد والثاني  يطـوف على مرضاه وهـو 
جاء طبـيبـان التركي الـدكنور بالل وزمـيله الدكـتور نـظام الدين ولم يـكن في بغداد
طـبـيب أسـنان سـوى اثـنـ من مـركـبي االسـنان هـمـا عـزة بـيگ اجلـراح واالسـطة
ناصر وكـان فيها صيدليـة (خستخانة) اجمليـدية وصيدلية الـيهودي في مستشفى
مـير الـياس وصـيدلـية الـغربـاء في الـكرخ يـوم لم يكن أي بـيت يحـتوي عـلى تلـفون
يوم لم يـكن في بغداد أي وسـيلـة اعالم سمعـيه أو مرئـية (راديـو أو تلفـزيون) يوم
كـان خـيـال الــظل(الـقـره قـوز) والــفـونـغـراف الـذي يـعــمل بـاالسـطـوانــات الـلـولـبـيه
ـنقلة) والدومنـة والطاولي والقصة خون في أحـد مقاهي بغداد فقط يوم وألعاب( ا
سـافـرخانـات فقط وال سـافـرون والسـيـاح والزوار يـقيـمـون في اخلانـات وا كـان ا
يوجد فـندق يوم كانت وسائط النهري في دجلة التي تتولى النقل ب جهتي بغداد
ــهـيل) ويـوم كـانت أســواق بـغـداد خـالــيه تـقـريــبـاً من الـسـلع الـقــفه و(الـچـلچ) و(ا
والبضـائع اال القـليل ويوم كـانت العـائله البـغداديه تـستري بـطل احللـيب او كاسة
لـ أو ربع قـيمـر أو نص ربع زبد ولـيس أكثـر فال تعـرف العـائلـة البـغداديـة شراء
واد يـوم لم يـكن بـها حـديـقة أو سـاحـة وكانت شـوارع احملـلة مـجـموعـة من هـذه ا
أمـكـنة لـعب فقط يـوم كان أحـد الذكـور في البـيت ذبح الدجـاجه وربة الـبيت تـتولى
بـنــتف الــدجـاجــة ولم يــكن هـنــالك دجـاج مــذبــوح في االسـواق ويــوم كـان ســمـاد
زروعات من اخلـس واللهانـة والقرنـابيط والشـلغم الزبل ومـخلفات الـبالليع التي ا
يـبـيعـها الـنـزاح الى الفالح يـوم كـان البـغـدادي محـروم من الـورد والزهـور وكانت
مـنــيـته وجـوده بـالـقـرب من بـسـتــان أو حـديـقـة أو ان الـكـرادي الـذي يـجـلب الـورد
وظف احلكومي يتقاضى راتبه والزهور الى بـغداد لبيعها يعطيه وردة ويوم كان ا
سـنـوياً أو نـصف سنـوي ولـيس شهـريـاً يوم وصف الـشاعـر الـرصافي بـغداد في

تلك الفترة:-
أيا سائالً عنا ببغداد إننا

بهائم في بيداء أعوزها النبت
عظم يجـتمع فيها يـدان قريباً من بـاب ا وجودة في ا يوم كانت مـقهى سيد بـكر ا
ـصــابـون بـالـصـمم والـبــكم اخلـرسـان  وفـاقـدوا الـســمع ويـوم كـان الـذي أعـتـاد ا
شروبات الوطنية من شروبات اال ا احتسـاء اخلمرة من البغدادي ال يعرف من ا
سيح االعتيادي والهبهب و(القچغ) أي غير العرق الـذي يكون على أشكال منها ا
ـال والــعـرق نــوع الـدوبـارة ـدفــوع عـنــهـا مــكس االنـتــاج وهـو مــبـلغ قــلـيل مـن ا ا
والــزحالوي الـوراد من ســوريـا ولــبـنــان فـقط. ويــوم كـان الــبـغــدادي الـذي أعــتـاد
صـنوع من الـتدخـ ال يذوق الـتبغ اال فـي السـگائر نـوع (الزبـانة) أو (الـسبـيل) ا
ـفـخـور أو سـكـائـر ورق دفـتـر (الـبـافـرة)  الـتي يـلـفـهـا الـبـغـدادي بـيـده أو الـطـ ا
عدة من التنباك الهندي أو الـشيرازي أو أبو جلود. ويوم كان البناء في أألرگيلـة ا
بـغـداد يقـوم على الـط والـنورة و (جص) الـعبـادي وطابـوق الكـاظم االحمـر ويوم
كان غطـاء رأس البغـدادي (العگال) بـأنواعه واليشـماغ واجلزية و(الـچرواية) على
اخـتالف أنواعـهـا و( العـرقچـ والـگاوريـة والغـتـرة والكـشيـدة والـكالو) والعـمامه
والـسـيـديه والـفـيـنه أي الـطـربـوش و (الـبرنـيـطـة والـكـاسـكـيت والـبـيـربة)  واالن من
الــنـادر أن جتـد بـغـدادي بــغـطـاء رأس يـوم كـان عـدم ارتــداء غـطـاء الـرأس يـشـكل
ئـة مـنـهم أحـيـاناً ازدراء باجملـتـمع. ويـوم كـانت وفـيـات االطـفال تـصل الى 50 بـا
ـئة فهي نسبه مفرحة وقليلة ويوم كانت وكانت نسبة الوفيات اذا كانت عند 20 با
بـغـداد خـالـيـة من دائـرة مـنتـظـمـة لـتـسـجـيل النـفـوس والـوالدات والـوفـيـات ومـعظم
ـواليـد ال يعـلمـون يوم أو سـنة والدتـهم حيث كـانت الوالده تـتحـدد بحـادثة كـبيرة ا
كـسنـة احلـرب  أو سنـة حاكم بـغـداد أو سنـة الطـاعون أو الـفـيضـان أو سنـة (ابو
سـتخدم زوعة) الكـوليرا. وبـغداد يـوم كانت الوالدة تـتحدد بـالتـاريخ الغربـغوري ا
ـرمـره التي في الـقـبر أو في الـعهـد الـعثـمـاني والـوفاة بـالـهجـري كـمـا مثـبت في ا
الــقـسـام الـشـرعي يـوم كـانـت هـنـالك جـهـة وحتـده جتـهــز الـثـلج ألهل بـغـداد وهي
نصوبـة على نهر دجـله في مكان ال يـبعد كثـيراً عن القشـلة يوم لم تكن ضخـة ا ا
ساحة نـظامية لـلعب كرة الـقدم اال ساحات بـسيطه في الـشيخ عمر والـقلعة وزارة
عـظم وساحة الصاحلـيه التي كانت مسبـجة بالط يوم الدفاع الـسابقه في باب ا
كانت في بـغداد سينـما واحدة في شارع الـنهر وبـعدها ثالث سيـنمات في شارع
الــرشــيــد وهي سـيــنــمــات رويــال والـوطــني وســنــتــرال ويـوم كــان األغــتــسـال في
احلـمامـات الـعامـة اذ ال حتـتوي الـبـيوت عـلى احلـمامـات ومن حـمامـات بـغداد في
تـلك الفـترة  حـمامـات كچـو والبـاشا واحلـيدر خـانة والـيتيـم والقـاضي والتـيلـخانة
وبـغداد في الـعـهد الـعـثمـاني يـوم أرسل الكـثـير من الـبـغداديـ الى جـبـهات قـتال

اجليش الـعثمـاني وبغداد بـعد االنـسحاب الـتركي منـها وبدء
الـفـرهـود ويـوم كـان الـبـغـداديـ والـغـداديـات يـبـكـون يـوم
انـزال  الـعـلم التـركي ورفع الـعـلم االنگـلـيزي ألن تـركـيا
دولة مـسلمـة ويوم تشـييع القـائد االنگـليزي (مـود) بعد
وفــاته ويـوم كــان الـســفـر من بــغـداد والـيــهـا بــواسـطـة
ـچـاربـة) من كـلـمة اخلـيل والـبـغـال والـبعـران وحـمـيـر(ا
كـراء  ثم تـطـور الـسـفـر الـى سـيـارة فـورد أو أوفـر الند

تعرجة. والطرق الترابية ا
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ـأسـاوية على أرضِ الـعـراقْ حـدثتْ عشـرات ال بل ماليـ الـصور واحلـكـايات ا
يـادين اخملتـلفـة وكل صورة حتـكي حكـاية فـئة مـحددة في جمـيع األجتاهـات وا
ـعــانــاة . من أقـسى من فــئـات هــذا الـشــعب الــذي ذاقَ والزال يـتــذوق مــرارة ا
الـصـور الـتي المـستْ شـغـاف قـلـبي هـذا الـيـوم صـورة أو حـكـايـة ذلك اجلـنـدي
سـك الذي تـرك بيت والـديه وأحبـائه ليـسافـر الى جنـوب العـراق تلـبيـة لنداء ا
الوطن في الـدفـاع عن أرضه في حـرب ضروس دامت ثـمانـيـة أعوام بـعـذاباتـها
وأحـزانـهـا ومــرارتـهـا الـتي رافـقـت كل شـخص عـاصـر تـلـك احلـقـبـة من الـزمن
سك في أرض الـغربة وفُقد الى األبد وظلت والدته العـصيب. ومات اجلندي ا
تـذرف الدموع احلارة عـليه طيلة 37 عامـاً من الفقـدان. وجاءت السيـول الهائلة
ومـيـاه األمــطـار الـتي جــرفت مـعــهـا كل شيء بال رحــمـة . وعــثـر أهـالي مــديـنـة
شـرح على رفـات جنـدي عـراقي كان قـدعاد بال روح ..لم تـكن هنـاك إال بقـايا ا
وعالمات تـشـير الى اسـمه والى أي وحدة عـسـكريـة ينـتمي  –هـو اجلنـدي عبد
ة له وقلم األميـر حاج جبار اجلادري- عثرت السلـطات أألمنية على صورة قد
وساعـة ونقود قـليـلة مـعدنـية . صرح األسـتاذ زهـير كـامل رئيس مـجلس نـاحية
الفجـر بأن السلـطات القضـائية واألمنـية في محافـظة ميسان تـعرفت على رفات
اجلادري من خالل الـقرص احلـديـدي اخلاص بـاجلنـود العـراقيـ الذين كـانوا
يحـمـلونه أثـنـاء احلرب. ال أعـرف هل أذرف الـدموع عـلـيه ألنه عـاد الى أهله بال
ـريــرة هـذه ذكـرتـنـي بـعـودة شــقـيـقي الــصـغـيـر عــامـر في عـام روح ..وعـودته ا
زق اجلسد والطلقات رسمت مواضع لها في كل بقعة من جسده بال 1982 
رحـمه وظـلت والـدتي تــذرف الـدمـوع عـلـيه بـصـمت أكـثـر من ثالثـ عـامـا حـتى
موتـها في غفلةٍ من الـزمن . شاهدت تعـليقاً لشـخص كتب اسمه حتت عنوان –
ابو حـارث اجلبـوري جعـلني أذرف الـدمع ساعـات طويـلة حـيث قال " شـكراً لكِ
أيتـها السـيول اجلارفـة يامن أرجعـتِ الغربـاء ألهلهم وهم اليـعلمـون بأن األعداء
قـد تـصـاحلوا بـعـد رحـيلـهم " ..شيء في صـدري يـكـاد يـصرخ بـأعـلى نـبرة في

ـاذا ـســؤول عن تــلك احلــرب ? و جــنح الــلـيل  –من هــو ا
ـستـفيـد منـها ? مات صارت تـلك تلك احلـرب ومن هو ا
الـبـؤسـاء فـقط وظل الـطـغـاة يـنـعـمـون بـثـروات الـعراق
لوحـدهم ولم يشعروا بعـذاب الغرباء الذين عادوا الى
أرضـهم بال حـراك...سحـقـاً لكِ أيـتـهـا احلرب في كل
زمـانٍ ومـكـان. رحم الـله كل الــغـربـاء الـذين مـاتـوا من

أجل العراق.
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فـزعت مـن نـومي في الـثـالـثـة فجـرا وكـانت
وســـادتي مــبـــلــلـــة بــالـــعــرق وشـــعــرت أن
عـضالتي مـتـيـبـسـة ومفـاصـلي تـرتـعـد بـعد
الـكابوس الذي يراودني كل ليلة. أعلم أنني
اآلن آمـنــة في فـراشي ولم تـعـد حـيـاتي في
خـطر لـكننـي ال أستطـيع التـخلص من هذه
ة الـتي تتراءى لي وتلح علي ؤ الـذكريات ا

أثناء النوم.
تــنـتـابــني هـذه األعـراض مــنـذ أن تـعـرضت
لـتـجربـة والدة عسـيرة سـببت لي اضـطراب
مــا بـعــد الـصــدمـة وهــو اضـطـراب نــفـسي
يـصـاب به األشـخـاص الـذين مـروا بـأحداث
ــة أو مــروعــة وكــثــيــرا مــا تــداهــمــهم مــؤ
ذكــريــات احلــدث الــصــادم أثــنــاء الــيــقــظـة

وتطاردهم الكوابيس.
وقـد ظهر هـذا االضطراب لـلمرة األولى لدى
ـــيـــة األولى بـــســبب جـــنـــود احلــرب الـــعــا
الـفظـائع التي عـايشوهـا في اخلنـادق أثناء
احلـــرب. وحــــتى اآلن ال يـــزال االضـــطـــراب
يـرتبط في األذهـان باحلروب واشتـهر بأنه

يصيب الرجال أكثر من النساء.
لــكن ماليــ الــنــسـاء حــول الــعــالم يــصـ
ـعاناة بـاضطـراب ما بـعد الصـدمة بـسبب ا
الــتـي يــكــابــدنــهــا أثــنــاء الــوالدة. ومــهــمــا
اخـتــلـفت أسـبـاب الـصـدمــة الـنـفـسـيـة فـإن
أعــراض االضــطـراب ال تــتـغــيــر من مـريض
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يــقــول بــاتــريك أوبــرايـن خــبــيــر الــصــحـة
ــســتــشــفى كــلــيــة لــنـدن الــنــفــســيــة لألم 
صـابات بـاضطراب اجلـامعـية: "قـد تشعـر ا
مـا بعد الـصدمة بـاخلوف والعـجز أو الذعر
ـريـرة الــتي مـررن بـهـا بــسـبب الـتـجــربـة ا
وتـــطـــاردهن ذكـــريـــات ومــشـــاهـــد وأفـــكــار
وكـــوابــيس عن الـــوالدة. وكــلــمـــا تــعــرضن
ألشـيـاء تذكـرهن بـاحلدث يـتـملـكـهن احلزن
والـــقــلق أو الــذعـــر. وقــد يــتــجـــنــ كل مــا
ؤلم حتى احلديث عنه". يذكرهن باحلدث ا
إال أن اجلـمعيـة األمريكـية للطـب النفسي لم
تــدرج الـــوالدة رســمــيــا كــأحـــد مــســبــبــات
الـصـدمة الـنفـسـية إال في الـتسـعـينـيات من
ـاضي ح عـدلت توصـيف احلدث الـقرن ا
الــصــادم الـذي كــان يــعـرف بــأنه "أي شيء
ـعتادة" يـتجاوز نـطاق التـجارب البـشرية ا
رء أو يواجه لـتضيف إليـه "عندما يشـاهد ا
خـطرا ماديا أو حادثة تـهدد حياته أو حياة
غـيره ويتـفاعل معـها باخلـوف أو العجز أو

الهلع".
وقـــبل ذلك لم تـــكن تــنـــدرج الــوالدة ضــمن
األحداث الصادمة ألنها جتربة معتادة رغم
وت. مـا تـسـبـبه من تـبـعـات قـد تصـل إلى ا
ية إلى أن 803 وتـشير منظمة الصحة العا
من الــنـسـاء يـلـقـ حـتـفــهن يـومـيـا بـسـبب

مضاعفات احلمل والوالدة.
وحــتـى اآلن ال تــوجــد إحــصــاءات رســمــيـة
بـعـدد األمهـات الالئي يـعانـ من اضـطراب
مـا بعـد الصـدمة بـسبب الـوالدة نظـرا لقـلة
ـرض. إال أن بــعض الــتـقــديـرات الــوعي بــا
ـئـة من األمـهـات تعسرة سببا لإلصابة باضطراب ما بعد الصدمةتــشـيـر إلى أن أربـعـة فـي ا œôË…∫ الوالدة ا


