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عيادة

اصفرار العين :تحسسوا الكبد
الـعــن هــي مـيــزان الـجـســم .ليس هذا
ً
قــوال عابرًا ،فصحة العني ،وتحديدًا
مظهرها ،يــؤشــران إلــى مــا يمكن أن
تـكــون عليه صـحــة الـجـســم .فعندما
يـ ـك ــون م ـظ ـهــر الـ ـع ــن س ـل ـي ـمــا ي ـكــون
الـ ـجـ ـس ــم س ـل ـي ـم ــا .ل ـ ـكـ ــن ،ف ـ ــي بـعــض
األحيان قد ال تكون العني كذلك ،فقد
ت ـحــدث فـيـهــا بـعــض املـشـكــات التي
ُ
غــالـبــا مــا ت ـنــذر ب ــأن ثـمــة مشكلة في
ال ـج ـســم .وق ــد ي ـك ــون اصـ ـف ــرار الـعــن
أحد أهم اإلنــذارات للبحث عن مكان
املـشـكـلــة الـحـقـيـقــي ف ــي أح ــد أعـضــاء
ال ـج ـســم .وال ـس ــؤال ه ـنــا ،م ــاذا يعني
اصفرار العني؟ وما هي أسبابه؟
ثمة حالة واحدة قد يحدث فيها هذا
االصفرار وهي اإلصابة باليرقان .أما
كـيــف يـحــدث ذل ــك؟ تشير الــدراســات
الطبية إلى أنه عندما تقوم املكونات
ال ـت ــي ت ـح ـمــل األوكـ ـسـ ـج ــن ف ــي ال ــدم
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـعـ ــرف ب ــال ـه ـي ـم ــوج ـل ــوب ــن
ب ــاالن ـك ـس ــار إلـ ــى ال ـب ـي ـل ـي ــروب ــن ،مــن
امل ـف ـت ــرض أن ي ـت ـحــرك الـبـيـلـيــروبــن
مــن الكبد إلــى الـقـنــوات الـصـفــروايــة،
ليخرج بعدها من الجسم مع البراز.
لكن فــي بعض األحـيــان ،يحدث ذلك
ويـ ـت ــراك ــم ال ـب ـي ـل ـي ــروب ــن ف ــي الـجـلــد
م ـت ـس ـب ـبــا ب ـظ ـه ــور ال ـ ـلـ ــون األصـ ـف ــر،
والذي يبدو جليًا في العني.
وقــد ينذر اصـفــرار العني باختالالت
كثيرة في الجسم بعضها خطر إذا
لــم يجر التنبيه لــه مبكرًا .وفــي هذا
اإلطـ ــار يـمـكــن الـحــديــث عــن  3أمــاكــن
يمكن أن ينذر اصفرار العني بوجود
اخـتــاالت فيها وهــي الكبد وامل ــرارة
والبنكرياس.

أما ما هي هذه االختالالت؟

وهـ ــي حــالــة َمــرضـ ّـيــة
 تـلـيــف الـكـبــد ِتحدث عندما ُيـصــاب الكبد بندوب
نتيجة تراكم بروتني الكوالجني فيه،
ومن أسباب هذا التليف هو تعاطي
َ
الـكـحــول وتــراكــم الـ ُّـدهــون فــي خاليا
الكبد.
َ
ُ
األصبغة َ
الد َّ
 داء َت ُّموية ،وهو
رسب

وعـ ـم ــره ــا ،م ـث ــل ف ـق ــر ال ـ ـ ـ َّـدم امل ـن ـج ـلـ ّـي
ُ
وتـ ـ ـن ـ ــاول أدوي ـ ـ ـ ــة تـ ـس ـ ّـب ــب ف ـق ــر الـ ــدم
َّ
االن ـحــالــي وع ــدم ال ـتــوافــق بــن ال ــدم
املنقول وال ـ َّـدم املنقول إليه واملالريا
ومـ ـ ــرض تـ ـك ـ ُّـور الـ ـ ــدم وال ـتــاس ـي ـم ـيــا
وأنيميا الفول.

العالجات

ٌ
َمــرض َيرتفع فيه تركيز الحديد في
الدمَ ،
ويتراكم في أنسجة الجسم.
 م ـت ــازم ــة أالج ـي ــل وهـ ــو اض ـط ــرابٌّ
وراثي في الجهاز الهضمي.
 ال ـت ـهــاب ال ـك ـبــد ال ـف ـيــروســي املــزمــنّ
( ،)Bو( ،)Cوبشكل أقل التهاب الكبد
( ،)Aو(.)D
 داء اخـ ـ ـت ـ ــزان ال ـغ ـل ـي ـك ــوج ــن وه ــواضطراب وراثي في التمثيل الغذائي
ُ
للسكر.

 التهاب الكبد املناعي الذاتي وهوالتهاب فــي الكبد ينتج عــن رد فعل
ُمـفـ ِـرط من الجهاز املناعي في جسم
املريض ّ
ضد خاليا الكبد.
َ
 ُّتشمع امل ــرارة األولـ ـ ّـي ،وهــو مــرض
ِّ
ينتج عنه تدمير للقناة الصفراوية.
 اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ب ــالـ ـطـ ـفـ ـيـ ـلـ ـي ــات ،م ـث ــلالبلهارسيا.
ٌ
 مــرض ويـلـســون وهــو خـلــل وراث ـ ّـيناتج عن ّ
تجمع النحاس في أنسجة
الكبد.

ِّ
الصفراوية ،وهو عيب
 رتق القنواتَ ْ
خــل ـقــي يـنـتــج عـنــه ان ـس ــداد الـقـنــوات
ِّ
الصفراوية.
 انسداد قناة املرارة (قناة الصفراء)مما ّ
ّ
يؤدي إلى تراكم مادة الصفراء.
 ان ـســداد قـنــاة الـبـنـكــريــاس ،وينتجّ
ـاالت طبية منها سرطان
عن عــدة حـ ٍ
البنكرياس.
ّ
 اضـطــرابــات ال ــدم ،الـتــي تــؤثــر علىُمـ ـع ـ ّـدل إن ـت ــاج خ ــاي ــا الـ ــدم ال ـح ـمــراء

ال ي ـ ــوج ـ ــد عـ ـ ـ ــاج واح ـ ـ ـ ــد الصـ ـ ـف ـ ــرار
العني ،فلكل سبب عالج يختص به.
م ــن ه ـنــا ،ي ـجــب ع ـلــى امل ـص ــاب بـهــذه
امل ـش ـك ـل ــة اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ق ـبــل
أخــذ الـعــاجــات املـنــاسـبــة .وفــي هذه
ال ـح ــال ــة ،ي ـتــوجــب إجـ ـ ــراء ال ـف ـحــوص
الالزمة للتشخيص الدقيق والتأكد
مــن عــدم وج ــود أم ــراض خطيرة في
الكبد والبكرياس واملرارة.
مـ ــا عـ ـ ــدا ذل ـ ـ ــك ،ي ـم ـك ــن الـ ـح ــدي ــث عــن
عالجات أساسها التغذية السليمة:
 تـنــاول الـخـضــروات الـفــواكــه بكافةأنـ ــواع ـ ـهـ ــا ،كـ ـم ــا يـ ـج ــب اإلك ـ ـث ـ ــار مــن
تناول اليقطني والليمون والبرتقال
والجزر.
 اإلكـ ـث ــار م ــن ال ـخ ـض ــروات الــورق ـيــةللتمكن من التخلص من السموم في
الكبد ،ومــن هــذه الخضار الجرجير
والسبانخ.
 تـ ـن ــاول امل ـك ـس ــرات ب ــأن ــواع ـه ــا مثلال ـف ــول ال ـس ــودان ــي والـ ـل ــوز وغـيــرهــا
الح ـت ــوائ ـه ــا ع ـلــى ن ـس ـبــةٍ عــال ـي ــة مــن
املعادن.
 التقليل مــن تـنــاول امل ــواد الدهنيةواملحليات االصطناعية.
 التقليل من املواد الكربوهيدراتية. اإلك ـ ـثـ ــار م ــن تـ ـن ــاول املـ ـ ــاء ب ـم ـعــدلثمانية أك ــواب يــومـيــا للحفاظ على
رطوبة الجسم.
 االبتعاد عن شرب الكحول. التقليل من شرب الكافيني. االبـ ـتـ ـع ــاد عـ ــن الـ ـع ــوام ــل امل ـس ـب ـبــةلحدوث تهيج في العني مثل حبوب
اللقاح والدخان.
 ال ـن ــوم مل ــدة ت ـت ــراوح م ــن س ـبــع إلــىعشر ساعات في اليوم.

مقال

الموسيقى أيضًا «وسواس قهري»!
مازن حيدر
م ــن أك ـثــر األم ـ ــراض الـنـفـسـيــة شيوعًا
ف ـ ــي ع ـ ـصـ ــرنـ ــا ه ـ ـ ـ ــذا ح ـ ــال ـ ــة م ــرضـ ـي ــة
تسمى «ثـنــائــي الـقـطــب» ،وأخ ــرى هي
«الـ ــوسـ ــواس ال ـق ـه ــري» .أم ــا بالنسبة
إل ــى ال ـحــالــة األولـ ــى ـ ثـنــائـيــة الـقـطــب ـ
هي عبارة عن تقلبات حادة في املزاج
يعاني منها الشخص ،فيمضي حياته
ً
مـتـنـقــا بــن الـكــآبــة ال ـشــديــدة وال ـفــرح
العارم .أما الوسواس القهري ،فيعاني
بسببه املــريــض مــن فـكــرة متكررة في
رأســه تسيطر على عقله طــوال النهار
وال يستطيع التخلص منها.
م ـ ـ ــن ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة والـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــواس إلـ ــى
املـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى .إح ـ ـ ـ ــدى ل ـ ـغـ ــات الـ ـعـ ـق ــل،
فاملوسيقي يكتب أفكاره بشكل ال واع،
عكس الفيلسوف الذي يكتبها بشكل
واع .وعبر مراقبة الجمل املوسيقية
املكتوبة ،نستطيع تحليل آلـيــة عمل
الـعـقــل وتـفــاعــل الــوعــي مــع الــاواعــي.
ومـثــال على ذلــك ألـحــان بليغ حمدي
التي تظهر «ثنائية القطب» ،واضحة
في ألحانه ،فهذا امللحن كان ينتقل في
معظم أغانيه من حالة الحزن الكبير
الى الفرح العارم بشكل مفاجئ وهذا
ما ّ
ميزه ،ولتكن أغنية «موعود» التي

ً
غناها عبد الحليم حافظ مثاال على
ما أقــول ،فلو تأملت موسيقى املطلع
النتبهت ال ــى م ــدى حــزنــه ال ــذي يبلغ
حـ ّـد الـكــآبــة« ،مــوعــود معايا بالعذاب
( ،»)...ث ــم فـ ـج ــأة ي ـن ـت ـقــل ال ـ ــى ال ـف ــرح
والغبطة العارمتني «وأمــانــة يا دنيا
أم ــان ــة» ،وق ــس عـلــى ذل ــك الـكـثـيــر مما
ل ـ ّـح ــن .ه ــذا ال ـن ـســق الـتـلـحـيـنــي يطبع
أغ ــان ــي ب ـل ـيــغ ،وي ـش ـي ــر إلـ ــى إصــاب ـتــه
بثنائية القطب ،وال بد أن سلوكه في
الحياة قــد انطبع بهذا امل ــرض ،وكــان
التلحني إحــدى وسائله في تصريف
طاقة الالوعي للمحافظة على ّ
صحته
العقلية.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ــأخ ــوي ــن رحـ ـب ــان ــي،
فــأل ـحــان ـه ـمــا ت ـس ـل ـلــت ن ـح ــون ــا بـنـســق
مـخـتـلــف ،الزم ــة م ـت ـكــررة تــرســم شكل
األغ ـن ـي ــة ،ولـ ــو ك ــان ــت م ــن م ـ ــاء ،ت ـكــرار
الـجـمـلــة املــوسـيـقـيــة يـمـيــز ألـحــانـهـمــا.
أغ ـن ـيــة «ع ـل ـمــونــي» ه ــي م ـث ــال بسيط
عـ ــن ح ــال ــة مـ ـتـ ـك ــررة «ع ـل ـم ــون ــي هـنــي
عـ ـلـ ـم ــون ــي» .هـ ـ ــذه ج ـم ـل ــة مــوس ـي ـق ـيــة
تتكرر «على حبك فتحولي عيوني»،
ثــم تتكرر «والتقينا وانحكى علينا»
وتعود لتنتهي معها األغنية.
هذا التكرار اللحني ال يستطيع تمييزه
املـسـتـمــع ،ك ــون الـكـلـمــات ،إضــافــة الــى

صــوت فـيــروز ،يثقالن األغنية بسحر
ال ه ــروب م ـنــه .لـكــن اذا ق ــرأن ــا نــوتــات
األغنيات بشكل مجرد لوجدنا تكرار
الجمل املوسيقية في معظم األغاني.
هـ ــذا م ــن س ـم ــات الـ ــوسـ ــواس ال ـق ـهــري
الـ ـ ــذي ي ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ال ـع ـق ــل ويــدف ـعــه
ل ـل ـع ـمــل ب ـش ـكــل دائ ـ ــم لـتـحـقـيــق ف ـك ــرة،
وإذا أخذنا طفولة األخوين الرحباني
م ــع أب ع ـن ـيــف ،نـسـتـطـيــع حـيـنـهــا أن

نستطيع تحليل آلية عمل العقل
وتفاعل الوعي مع الالوعي عبر
مراقبة الجمل الموسيقية
نفهم ج ــذور ه ــذا ال ــوس ــواس املطبوع
بالخوف من املــوت كــون التهديد كان
ق ــري ـب ــا ي ـن ـبــع م ــن الـ ــداخـ ــل ع ـب ــر األب.
ال ـ ــوس ـ ــواس الـ ـقـ ـه ــري ك ـ ــان يــدفـعـهـمــا
ل ـل ـع ـمــل ب ـش ـك ــل م ـك ـث ــف وه ـ ـ ــذا ي ـشــرح
كثافة األلحان واالنصهار باملهنة ّ
حد
ً
الـتــوحــد ،وص ــوال إل ــى الـعـمــل املضني
عـلــى الـصـعـيــد اإلع ــام ــي وال ـف ـنــي في
بــدايــات ـه ـمــا إلثـ ـب ــات ن ـجــاح ـه ـمــا ،كما
ي ـشــرح حــالــة ال ـق ـلــق الـكـثـيــر الــداخ ـلــي

ال ــذي كــان يعتريهما بشكل دائــم كما
ذكــرا فــي مقابالتهما دون معرفتهما
ال ـس ـب ــب .ف ــي أل ـح ــان زي ـ ــاد الــرح ـبــانــي
محاولة للتجديد ولتغيير امل ــوروث،
ألـ ـح ــان ــه ت ـم ـيــل إل ـ ــى ال ـل ـغ ــة ال ـع ـل ـم ـيــة،
كـمــن يكتب م ـعــادالت ريــاضـيــة ترسم
جمالها .ولكن إن أخذنا أغنية «قديش
ً
ك ــان ف ــي نـ ــاس» م ـثــا وحــاول ـنــا إلـقــاء
نظرة على عامله الداخلي انطالقًا من
جملها املوسيقية لوجدنا صراعًا بني
زياد وأهله ،فهذه األغنية تنقسم إلى
جزئني ،جزء يتحدث فيه عن اآلخرين،
ال ـ ـنـ ــاس الـ ــذيـ ــن تـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون بـعـضـهــم
ويعيشون الـحــب ،وجــزء يتحدث فيه
ع ــن نـفـســه ح ــن ال أح ــد ي ـن ـت ـظــره ،وال
أح ــد يــذكــره .فــي ال ـجــزء ال ــذي يتحدث
فيه عــن الـنــاس يـبــدو اللحن متحررًا،
ال ـج ـمــل املــوس ـي ـق ـيــة ج ــدي ــدة وح ـ ـ ّـرة ال
نمط يحددها ،أما الجزء الذي يتحدث
فيه عن نفسه فيعود لألزمة املتكررة،
تـ ـ ــدور ال ـك ـل ـم ــات ع ـل ــى ن ـف ــس الـجـمـلــة
املــوس ـي ـق ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـكــرر عـ ــدة مـ ــرات.
هنا يظهر الوسواس القهري املوروث
والـ ــذي يــرمــي بـثـقـلــه عـلـيــه مـسـبـبــا له
الحزن والوحدة.
نصل إلى ألحان «عبد الوهاب» نشعر
بها ذكـيــة وح ــذرة مــن املـجــازفــة .جمل

عبد الــوهــاب فــي معظمها متشابهة،
يـسـتـعـمــل ن ـفــس ال ـن ــوت ــات ف ــي معظم
أغانيه ولكن بشكل مختلف كــل مــرة.
ال يغامر وال يخرج عن سلمه املعهود
لـكـنــه ي ـب ــدع ف ــي ال ـت ــوزي ــع .ي ـب ــدو عبد
ً
الــوهــاب طـفــا سـعـيـدًا مطمئنًا .ربما
هــذا بسبب كــونــه الــذكــر الــوحـيــد عند
أه ـلــه ،مــا جعله يستثمر ذك ــاءه بثقة
مــع سـعــي دائ ــم لـلـحـفــاظ عـلــى النفس
عبر الهروب من املخاطر في التلحني
أو فــي الحياة ،ربما هــذا ّ
يفسر سبب
خوفه من الطيران.
للعقل لغة بيولوجية يتفاعل بها مع
الجسد ُ
وي َ
عرف عبرها الوجود لينتج
أمــراضــه وصـحـتــه ،لـغــاتــه وإبــداعــاتــه،
علمه وكل ما احتوى العالم اإلنساني
مــن ت ـج ـســدات .هــو عـضــو مــن أعـضــاء
الـجـســد يـقــوم بمهمات كـثـيــرة ،كاليد
ّ
ً
مثال ،لو فقدت أحد األصابع تأثرت كل
مهامها .كذلك العقل ،تركيبته تتجسد
فــي كــل إنـتــاجــاتــه وق ــد يـصــل الـتـطــور
البشري يومًا ما إلى قراءة األفكار عبر
فحص روتيني وشــرح أسبابها كما
ي ـقــرأ فـحــص الـ ــدم ،وق ــد يـصـبــح عــاج
العقل بسيطًا كـعــاج الكوليسترول،
مع الحفاظ على أصالة اإلبداعَ ،
لم ال؟
* طبيب أسنان

