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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

نافذة

لغز الرغبة
فيصل القاق *

تصميم عماد خالدي

معلومات

المكسرات تقلل خطر مرض القلب
"ملء اليد من املكسرات مرتني أسبوعيًا تقلل خطر مرض القلب بنسبة
 ."%25خالصة توصلت إليها دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد
في الواليات املتحدة األميركية ،عقب إجــراء تجربة شملت أكثر من 200
ألف شخص .وفي هذا اإلطار ،وجدت املسؤولة عن الدراسة ،الدكتور مارتا
غوش فيري ،أن "األشخاص الذين تناولوا الجوز واللوز والبندق والكاجو
والفستق والـجــوز األميركي مرتني أو أكثر في األسـبــوع كانت احتمالية
إصابتهم بأمراض القلب التاجية أقل بنسبة  ،%23و %15أقل ألمراض
القلب واألوع ـيــة الــدمــويــة" .كما لفتت أن تـنــاول الكمية نفسها مــن الفول
السوداني قلل أيضًا مخاطر أمراض القلب التاجية بنسبة  ،%15و%13
ألمراض القلب واألوعية الدموية"ُ .يشار إلى أن املكسرات تحتوي على مواد
مضادة لألكسدة وبروتينات ومعادن وألياف غذائية.

تؤخر الشيخوخة
الصداقات القوية ّ

ال تدخل الصداقات القوية الفرح إلى القلب فقط ،فثمة جانب لم ّ
يتثن ألحد
ّ
االطالع عليه ،ويتعلق بـ"الوظيفة" الجديدة لتلك الصداقة .فمؤخرًا ،أشارت
دراسة أجراها باحثون في كلية فاينبرغ للطب في جامعة نورث وسترن
بشيكاغو ،إلى أن "الصداقات القوية في سن الشيخوخة قد تمنع التدهور
العقلي" .وقد توصلت الدراسة إلى هذه النتيجة بعد سلسلة من الفحوص
للشبكة االجتماعية والقدرات املعرفية ملجموعة من األشخاص في سن
ُ
ُ
الثمانني" ،ولكن تما ِثل قدراتهم الذهنية األشـخــاص في املرحلة العمرية
للخمسينيات والستينيات" .وأبــرزت التحليالت واملتابعة أن "كبار السن
الذين احتفظوا بصداقات حتى مراحل متأخرة من عمرهم تمتعوا بكفاءة
قدراتهم اإلدراكية والنفسية حتى بعد بلوغهم سن الثمانني".

يعجل ألزهايمر
انقطاع التنفس أثناء النوم ّ

توصلت دراسة حديثة إلى خالصة مفادها أن انقطاع النفس أثناء النوم
بــن كـبــار ال ـســن ،وهــو مــا يسمونه اخـتـنــاق ال ـنــوم ،قــد يــزيــد مــن مخاطر
إصابتهم بمرض الزهايمر .وفي هذا اإلطار ،قال األستاذ املساعد في الطب
النفسي في كلية الطب بجامعة نيويورك ،البروفسور ريكادو أوسوريو ،إن
الدراسة بينت أن "اضطرابات النوم قد تسهم في ترسب األميلويد وتسرع
التدهور املعرفي لدى أولئك املعرضني لخطر اإلصابة بألزهايمر" .ويحدث
انقطاع التنفس أثناء النوم في حالة انسداد الشعب الهوائية كليًا أو جزئيًا.
ونتيجة لذلك ،يتوقف التنفس بشكل متقطع .وفي حالة املعرضني لإلصابة
بالزهايمر ،يحدث تجمع لتكتالت غير طبيعية من بروتني يسمى "بيتا
أميلويد" ،وألياف مكونة من "بروتني تاو" في الدماغ ،ومع هذه التجمعات
والتراكمات غير الطبيعية تتراجع وظائف الخاليا العصبية في الدماغ.

أول عقار "رقمي" للفصام
وافـقــت إدارة الـغــذاء وال ــدواء األميركية على اسـتـخــدام أول عقار "رقمي"
في الواليات املتحدة لعالج مرض الفصام ،حيث يمكن تتبعه رقميًا في
الـجـســم .ويـحـمــل ه ــذا الـعـقــار اســم "أبـيـلـيـفــي" ( )Abilifyويـحـتــوي على
مستشعر قابل للهضم ينشط لــدى تفاعله مــع ســوائــل املـعــدة ،فيسجل
تناول املرضى للعقار .وعلى هذا األساس "يرسل القرص الجديد البيانات
ألجهزة الهواتف الذكية للمرضى ليتيقنوا من تناولهم ال ــدواء ،ولألطباء
أيضًا في حالة موافقة املرضى" .وكانت الهيئة قد وافقت على العقار ألول
مرة في عام  2002لعالج الفصام ،قبل أن يتحول لعقار رقمي ،كما أجازت
الهيئة نظام املستشعر القابل للهضم للتناول في األســواق ألول مرة في
عام .2012

متالصقني في الوصف والوظيفة آلالف
بقي الجنس واإلنجاب
َ
الـسـنــن وح ـتــى لـعـهــد قــريــب ،ول ــم يـتــم فصلهما إال فــي أبـحــاث
كاف لفهم رغبة املرأة
ومسارات أيامنا هذه .لم يحصل جهد علمي ٍ
الجنسية طاملا تقوم بيولوجيا الجنس بواجب الحمل واإلنجاب.
ُصــودف أن أشــارت بعض الدراسات الى تداخل الرغبة الجنسية
برغبة اإلنجاب عند النساء ،فكان ازدياد رغبتها الجنسية خالل
فترة اإلباضة لالستفادة من فرص التلقيح واإلنجاب عبر تسريع
الحيوانات املنوية السابحة مع التيار نحو البويضة املنتظرة فرج
التلقيح.
كان ذلك التصور عن الرغبة الجنسية للمرأة سطحيًا وتبسيطيًا.
وكان نتيجة التستر والتجاهل والنكران ،ومحاولة لقمع الرغبة
عند ًاملرأة ،أحيانًا ممجوجة ،وأحيانًا أخرى همجية كختان اإلناث
ّ
إثارتهن املفتنة" .تراكمت الــدراســات الحديثة
"رأفــة بالرجال من
والكتب حول أصل ومسار الرغبة الجنسية عند املرأة ،متأرجحة
بــن "الــرغـبــة الجامحة الـفــالـتــة" وا َت ـهــام امل ــرأة بالجنون و"الـفــاتــرة
فهم
املعدومة" وقولبة املرأة باملرض ،ولم تستقر على
ٍ
تعريف أو ٍ
واحد.
ارتـبــط مفهوم الرغبة بــاإلثــارة عند بعض الباحثات ،بمعنى أنه
ُ
عندما تثار املــرأة تتولد عندها الرغبة ،وبالتالي ال يمكن للرغبة
أن توجد دون اإلثــارة ،ليبقى السؤال اللغز هل تكون الرغبة هي
اإلدراك الواعي لجهوزية جسم املــرأة للعمل الجنسي؟ يزيد ذلك
اللغز تعقيدًا العوامل املجتمعية والثقافية التي ال زالت تزواج بني
الرغبة والخصوبة واإلنجاب.
فتح الباحث كرافت  -ايبينغ في القرن املاضي نافذة أتاحت بداية
ُ
فهم للرغبة الجنسية وتأثرها بالخبرات الحياتية املبكرة ،والتربية
األسرية والجنسية ،ودور املرأة وحضورها في العالقة اإلنجابية
والجنسية ،وأهـمـيــة الـحـيــاة الجنسية فــي حـيــاة األف ــراد .تقدمت
ً
الباحثة النسوية بيڤرلي ويبيل أمياال لتؤكد أن الرغبة الجنسية
ُ
ال تختصر بتجربة واحدة أو معادلة فريدة ،بل تجمع مروحة من
ُ
التعبيرات املتنوعة واملختلفة في كل مرة ،وتضيف "كل امرأة تريد
ً
شيئًا مختلفًا" (مقارنة بالرجال مثال).
شكلت الرغبة الجنسية عند املرأة أحد أهم أركان ثالوث االستجابة
الـجـنـسـيــة (م ــع اإلثـ ـ ــارة وال ـن ـش ــوة) ،وأك ـث ــره ــا تـشــويـقــا وتـنــوعــا
وانـعـكــاســا الكـتـفــاء املـ ــرأة وســامـتـهــا ،وكــذلــك أكـثــرهــا تعرضًا
لالضطراب .تدني الرغبة الجنسية هو نسبيًا األكثر انتشار بني
كل االضطرابات الجنسية .حاولت بعض الباحثات تقييم الرغبة
الجنسية عــن طــريــق قـيــاس كمية الـســوائــل املهبلية كاستجابة
لإلثارة .غالبًا يكون السائل مؤشرًا ملستوى قوة الرغبة املتأتية
من تفاعالت الدماغ واملشاعر واملحيط.
للتمييز الجندري حصة وازنــة في لغز رغبة املــرأة ،فمنه درجت
ال ـعــادة على التفرقة الجنسية حيث الجنس لـلــرجــال واإلنـجــاب
لـلـنـســاء وال داع ــي ألكـثــر مــن ذل ــك .تتغير الــرغـبــة أيـضــا حسب
الظروف العاطفية والنفسية املختلفة ،وسلوك الشريك ،والعمر،
والــدورة الشهرية ،واالعتالل ،واألمــراض املزمنة ،وتناول األدويــة.
تغييرات متوقعة في مستوى الرغبة ال تجعل منها مرضًا إال
بما تشتكي منه .كذلك تتأثر بعامل هام يرتبط بشعور املرأة أنها
مرغوبة ومشتهاة ،ما اسماه البعض "نرسيسية" املرأة وطمعها
ُ
بتلك الطاقة الهائلة املتوقدة من رغبة اآلخرين بها والتي تشعل
رغبتها دون عقبات.
هنا ُيطرح السؤال الصعب عن إدراك املرأة لرغبة اآلخر تجاهها
كـ ُـمـحــرك لــرغـبـتـهــا؟ يــأتــي ذل ــك مــن سـيــاق أسـئـلــة مـتـعــددة حــول
"زوجي ّعم يزهق مني"" ،العالقة الشخصية ما عادت مثل قبل"،
"ما ّعم يعاملني بطريقة عاطفية وحساسة" .يشتبك الشخصي
بالعالقاتي بالنفسي بالصحي ليتالعب برغبة املرأة وليسبب لها
توترًا وتعصيبًا يصيب منها توازن حياتها اليومية والشخصية
ّ
مولدًا ً
أسى واكتئابًا.
لم تترك األبحاث املرأة وحيدة هنا .أبحاث العلوم العصبية الحديثة
تؤكد تشكل الرغبة وتفاعالتها الهرمونية والتواصلية (كخاصة
الــرجــل وأك ـثــر) .بعدها قــامــت منظمة الـغــذاء واألدوي ــة األميركية
ـاج دوائــي لتدني الرغبة الجنسية عند النساء
باملوافقة على عـ ٍ
ألس ـبــاب م ـحــددة وواض ـح ــة ،دواء ذو فــاعـلـيــة واض ـحــة شرطت
استعماله بالدواعي الصحيحة .وتكشف الدراسات عن تركيبات
دوائ ـي ــة جــديــدة وفـ َّـعــالــة ستغير مـســار مـفـهــوم ودراسـ ــة الرغبة
الجنسية للمرأة ووضعها في فضاء العلم العام واملعرفة املتاحة
خارج العيب والنكران.
ُ
في الفيلم الشهير إلليا كازان "عربة تدعى الرغبة" تجيب الراحلة
سائلها "أخـبــرونــي أن أستقل عــربــة تــدعــى الرغبة
ڤيڤيان الي ُ
وبعدها أستقل أخــرى تدعى املقبرة وبعدها أنــزل في اإلليزيوم
(سـكــن األرواح الـجــامـحــة)" .الفيلم عــن قصة تينيسي ويليامز
وكيف ُيشكل املجتمع الرغبة الجنسية للمرأة ويخفيها وينعتها،
وكيف َي ّ
حد من كيان املرأة واستقالليتها.
الـتـسـلــط عـلــى رغ ـبــة املـ ــرأة الـجـنـسـيــة ه ــو بــال ـتــواتــر تسلطًاعلى
امل ــرأة خ ــوف ــا م ــن جـنـســانـيـتـهــا كـمـحــدد ل ـحـضــورهــا وتمكينها
وحريتها .ذلك الزمن في طريقه إلى األفول.

* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحة جنسية

