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وتقدير شكر

عىل األشياء»، عن «دروس سلسلة محرَِّرْي شابريج، وكريستوفر بوجوست إيان أشكر
بلومزبريي دار من ناكفي هاريس إىل كذلك بالشكر ه وأتوجَّ وكلماتي. بأفكاري الرتحيب
يف العاملني أشكر وأيًضا موجودة. السلسلة هذه جعلوا أنهم عىل الدار فريق وكل للنرش،
يف ذكرها ورد (التي الطبية املنافذ عن مقايل نرش عىل أتالنتك» «ذي مجلة يف العلوم قسم

الكتاب. هذا بذرة كان الذي يتجزَّأ») ال «جزء فصل
اللتنَي الزميلتنَي الكاتبتنَي مالتشيك، وأنتونيا كيني أليسون إىل خاصٍّ بشكٍر وأتقدَّم
عن وأُعرب وأصيغه. «األورام» كتاب أقرتُح وأنا عتاني شجَّ ذلك ومع بعد، بهما ألتِق لم
ويواصلون الرسطان موضوع تناول اختاروا الذين اآلخرين الُكتَّاب من للعديد امتناني
مجرَّد ذكرتهم َمن كل لكن الختامية، املالحظات يف منهم العديد ذكرت وقد عليه. العمل

فيض. من غيض
بريجيد خاصًة بآرائهم، هذا كتابي شكُل تأثَّر الذين ألولئك أيًضا بالشكر وأتقدم
وبوليت براون، وكيم بيتي، وأودري كينج، جريس وباتريشيا كانرتيل، وماري ليهي،
املحيط. املجتمع عىل يعتمدون لكنهم العزلة، يف كتاباتهم يُدوِّنون الُكتَّاب أنَّ صحيح ليفرز.
لتهيئة تشابمان جامعة يف األساسيني واملديرين والطالب للزمالء بالًغا تقديًرا أُكن
وجيم ليفن جوانا إىل خاص بشكر وأتقدَّم والصالت. األفكار فيها تزدهر التي البيئة
هذا أكتب وأنا عديدة أدوار بني املوازنة عىل ساعدوني الذين كيندريك، وليسا باليلوك،
عن معي تحدَّثوا الذين بيسويف وماركو سباركس وليسا سرتوبا دانييل وأشكر الكتاب،

األورام.
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اسرتاحة مالذ وهو للفنون، ماونتن دورالند مجمع يف الكتاب هذا من كبري جزء ِصيَغ
شعارهما: عىل هناك وروبرت لجانيس امتناني عن أُعرب واملوسيقيني. والفنانني الُكتَّاب
املكتبة يف زمالة منحة قضاء أثناء يف الكتاب هذا أتممُت رسمك!». لوح حاِمل إىل «عُد
روزنربج، وجرانت تروهارت لتشارلز ممتنٌة أنا كثريًا. لها أمتن التي باريس، يف األمريكية

جروت. دو وكاليدت ولتشارلز هناك، الرائعني املوظفني وجميع
عني. والترسية إبهاري تواصل أنت دوجالس، بالكامل. عائلتي أشكر وختاًما،

10



األول الفصل

العائلة يف الورم

األم (1)

إذ املستشفيات؛ أحد يف طوارئ غرفة داخل إىل بأمي املطاف انتهى ،٢٠١٢ عام أوائل يف
سابٌق تاريٌخ لها يُكن لم املرارة. يف حادة بأزمة إصابتها إىل تشري أعراًضا تعاني كانت
أشهر عدة طوال ُمتقطِّعٍة فرتاٍت عىل تعاني كانت لكنها املرارة، يف بأزماٍت اإلصابة من
السينية األشعة فحص صورة طاَلع الذي الطبيب أكَّد العام. واإلعياء والتُّخمة الغثيان من
يتطلَّب ال األمر بأن أخربها لكنه مرارتها، يف مشكلٍة وجود احتمال بطنها عىل أُجري الذي
تستشري أن يف وألح الفور. عىل اختصاصيٍّا طبيبًا تستشري بأن وأمرها عاجلة. جراحًة
ما ظالٍّ رأى أنه نعلم كان، ما كان أن بعد واآلن انتباهها. لفت إلحاًحا اختصاصيٍّا أمي
بإنزيمات مليئًة عصارًة ويفرز األمعاء من بالقرب مدسوس عضو وهو بنكرياسها، عىل
من مشتقٌة الالتينية pancreas وكلمة اإلنسولني). (منها الهرمونات من والعديد هاضمة
بنكرياس عىل يُخيِّم كان الذي الظل أن وتبنيَّ صاٍف».1 «لحٌم الحريف معناه إغريقي أصل
لكنها جسمها، أنسجة من بالكامل ن يتكوَّ َوَرًما، كان — الداخيل الصايف لحمها — أمي

السيطرة. عن وخرجت طبيعتها، عن شذَّت أنسجة
ح املرجَّ من أنها عن االختصايص تحدَّث ذاك، األوَّيل السينية األشعة لفحص وفًقا
أمي، حلق إىل مضاءً منظاًرا أدخل األشعة، من املزيد وبعد بالرسطان. مصابًة تكون أن
أمي إصابة صت ُشخِّ ذلك وبعد لفحصها. الورم من خاليا بها وأخذ إبرة، خالله من ومرَّر
خاليا عن الورم ِخْزعة نتائج كشفت عندما مارس، من األول يف البنكرياسرسميٍّا برسطان
عن وأختي أنا إيلَّ قبله من تحدَّثت إذ التشخيص. هذا من سلًفا متيقنًة أمي وكانت خبيثة.
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معلومات من استطاعت ما كل جمعت قد وكانت اإلنرتنت. عىل أجرته الذي البحث نتائج
ووصيتها. وأصولها، حساباتها كل راجعت ذلك وبعد الورم، لهذا املحتملة املاهية عن

املصدر وهي — الرسطان ملكافحة ِنتْورك» أكشن كانرس «بانكرياتك ملنظمة وفًقا
مرض من ُمبكِّرة مرحلة يف املعلومات جمع يف كذلك وأنا وأختي أمي عليه اعتمدت الذي
إصابته تشخيص بعد سنوات خمس الحياة قيد عىل الشخص بقاء احتمال يبلغ — أمي
نسبة يف حديثًا ارتفاًعا تَُعد النسبة هذه أن وصحيح فقط. املائة يف ٨ البنكرياس برسطان
احتمال ويبلغ الرسطان».2 من رئييس نوع أي من نجاة نسبة أقل زالت «ما لكنها النجاة،
املائة.3 يف ٢٩ تبلغ مؤسفة نسبة التشخيص بعد واحدًة كاملًة سنًة الحياة قيد عىل البقاء
وطَّنت اإلحصاءات، هذه أمي قرأَت وعندما املتحدة.)4 اململكة يف ذلك من أسوأ إنها (بل

عمرها. من والسبعني الثانية يف واحد، عام غضون يف وفاتها احتمال عىل نفسها
فالرتكيبة اآلن. عليه هو ا ممَّ قتامًة أشد البنكرياس رسطان مرض مستقبل يبدو
التي العوامل أهم هو والعمر العمر، يف املتحدة الواليات سكان يتقدَّم إذ ؛ تتغريَّ السكانية
مدفوعًة ر، تتطوَّ العالج خيارات أنَّ وصحيح بالرسطان. اإلصابة لخطر ُعرضًة املرء تجعل
رسطان عالج يف الحادثة رات التطوُّ تبدو ذلك ومع الوَفيَات، معدَّل تقليل بآمال املعتاد يف
ال كان وإن التصاعد، يف آخذٌة الرسطان من النوع هذا انتشار فمعدَّالت هزيلة. البنكرياس
مرحلة يف الرسطان من النوع هذا ص يُشخَّ ما وغالبًا ذلك. سبب اليقني وجه عىل يعلم أحد
خفًضا الوَفيَات خفضمعدَّل إمكانية املوجودة العالجية الخيارات عىل ب تُصعِّ ا جدٍّ رة ُمتأخِّ
رسطان عن الناتجة الوَفيَات بأن ريسريش» «كانرس دورية يف نُرشت دراسة تتنبَّأ كبريًا.
أنواع أكثر ثاني سيصبح البنكرياس رسطان وبأن «هائلة»، زيادًة ستشهد البنكرياس

الثدي.5 رسطان محل بذلك ليحل ،٢٠٣٠ عام بحلول الوَفيَات يف تسبُّبًا الرسطان
بها اإلصابة ص تُشخَّ التي الرسطان أنواع بني من شيوًعا األكثر هو الثدي ورسطان
النساء لدى به اإلصابة تشخيص احتمالية وتبلغ منها. املائة يف ٢٩ يمثِّل إذ النساء؛ لدى
ص تشخَّ أن قبل منه أمي ُعولجت وقد نساء.6 ثماني كل بني من امرأة املتحدة الواليات يف
واستؤصل نسبيٍّا، صغريًا ثديها يف الورم كان سنوات. بعرش البنكرياس برسطان إصابتها
إشعاعي، لعالج خضعت الورم، استئصال عملية من الرسيع أمي تعايف وبعد جراحيٍّا.
إصابتها تكرُّر احتمال لتقليل الفموي أناسرتوزول دواء من يوميًة جرعًة تتناول ظلَّت ثم
األول الورم من أخطر تهديًدا ملثَّلت باملرض؛ إصابتها تكرَّرت كانت لو إذ الثدي؛ برسطان

أعنف. العالج ولكان استؤصل، الذي
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العائلة يف الورم

انتشار ومعدَّل غريها. من أكثر السكان عموم بني الرسطان أنواع بعض تنترش
الوطني املعهد يُقدِّر إذ البنكرياس. رسطان انتشار معدَّل من بكثري أعىل الثدي رسطان
يف املائة،7 يف ١٢٫٣ يبلغ حياتها طوال الثدي برسطان امرأة أي إصابة احتمال أن للرسطان
املائة.8 يف ١٫٥ يبلغ الحياة طوال البنكرياس برسطان شخص أي إصابة احتمال أن حني
من عدد من بكثري أكثر الثدي برسطان إصابتهن ص ستُشخَّ الالتي السيدات عدد إن أي
املصطلح يَُعد الذي — املوت فمعدَّل ذلك، ومع البنكرياس. برسطان إصابتهن ص ستُشخَّ
رسطان عن الناجم — فانيًا املرء يكون أن بمعنى تذكرٌة وفيه الوفاة، ملعدَّل اإلكلينيكي
وألن أكرب، الرسطان، ينترش أن قبل عنه، املبكِّر الكشف احتمال ألن وذلك بكثري؛ أقل الثدي
الرسطان أنواع أكثر من الثدي فرسطان إذن، فَعالية. أكثر الرسطان من النوع هذا عالج
به تشخيصإصابتهن بعد العيش يواصلن — املائة يف ٨٩ — به املصابات ومعظم انتشاًرا،
يواصلن الثدي رسطان مريضات من املائة يف ٧٨ فإن وإجماًال، األقل. عىل سنوات لخمس
أمي إصابة ظروف به إصابتهن ظروُف تُماِثل ولَِمن أكثر. أو عاًما عرش خمسة العيش
يف ٩٩ سنوات خمس العيش مواصلة معدَّل يبلغ ثديها، يف الصغرية الكتلة اكتشفت عندما
بسبب — املتحدة الواليات يف سنويٍّا امرأة ٤١٠٠٠ حوايل — الكثريات تموت فبينما املائة.9

بالرسطان. يتعلَّق فيما ا جدٍّ جيدًة االحتماالت هذه تَُعد الثدي،10 رسطان
تهدف العالج»، إىل «السباق بعنوان فعالية يف بامليش شارك قد كان يل، صديق قال
كان الناجيات النساء عدد إن قليلة، سنوات منذ الثدي رسطان ألبحاث التربُّعات جمع إىل
الكبري، اإلصابة فمعدَّل ُعضال. مرض من للناجني التقليدية الصورة تستوعبه أن من أكرب
من النوع هذا وصف معه يَُعد لم حد إىل وصال الثدي، رسطان لعالج املتزايد والنجاح
صغري ورم استئصال أن األرقام من املرء يستنتج أن يسهل ممكنًا. مميت بأنه الرسطان
مائة كل من واحدة أن غري قط. بالرسطان تُصب لم كونها يعادل قد ما امرأة ثدي من
مرحلة إىل لديهن املرض يصل الالتي فالنساء به. تصاب الذي الورم من تنجو ال امرأة
يمكنهن ال األوىل، معركتهن يف امُلفرتض انتصارهن بعد إصابتهن تتكرَّر من أو رة، متأخِّ

ركًضا. املرض وتجاوز الرياضية أحذيتهن انتعال
مختلفة جنونية بخطورة يتسم الرسطان من نوع وكل األورام، من نوَعان يتطابق ال
الثدي رسطان وَفيَات عدد يقارب البنكرياس رسطان وَفيَات عدد أن صحيح سلوكه. يف
برسطان بإصابتهم سيعلمون من لكنَّ — املتحدة الواليات يف سنويٍّا حالة ٤٢٠٠٠ —
ممن األعظم والسواد الثدي. برسطان بإصابتهن سيعلمن ن ممَّ بكثري أقل أصًال البنكرياس
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الذي العالج كان مهما طويًال، العيش يواصلون ال البنكرياس برسطان إصابتهم ص تُشخَّ
مريضاترسطان من املائة يف ٧٨ الغريبة، املفارقة من تخلو ال إحصائية ويف له. يخضعون
مرىض من تقريبًا املائة يف ٨٠ لكن التشخيص، بعد عرشعاًما العيشخمسة يواصلن الثدي
بوليتزر جائزة عىل الحائز كتابه ويف عام. غضون يف حتفهم يلَقْون البنكرياس رسطان
الرسطان هذا صعوبة بمدى موخريجي سيدارتا الطبيب يُِقر كافة»، األمراض «إمرباطور
هو الذي األورام، علم يف «حتى يقول: إذ سواء. حد عىل واملريض الطبيب عىل تحديًدا
وكلمة للبؤس.»11 تجسيًدا امُلستأصل غري البنكرياس رسطان اعتُرب أصًال، بائس ص تخصُّ
التي األيام أو البائسة، األيام بالالتينية تعني البؤس عن تعبريًا استخدمها التي Dismal
به. يصاب من لكل بائسة أيام إىل يؤدي البنكرياس فرسطان تجاهك. الرش فيها يندفع

بايس، كاونت الجاز موسيقى بيانو عازف من كلٍّ بحياة البنكرياس رسطان أودى
فرقة يف املغنِّي باريت وسيد بافاروتي، لوتشيانو األوبرا ومغني مانشيني، هنري وامللحن
هاريسون وريكس فرانسيس آن التمثيل ونجوم بيني، جاك الكوميديا ونجم فلويد، بينك
،١٩٩١ عام البطن آالم معاناة من شهرين وبعد جوين. وفريد جازارا روبرتسوبن وبرينِل
يف بدوَريه اشتُهر الذي الندون، مايكل املمثِّل لدى البنكرياس برسطان اإلصابة صت ُشخِّ
«بونانزا» مسلسل طفولتي: يف التلفاز عىل مشاهدتهما عىل أُداوم كنت اللذَين املسلسَلني
بفرتة ذلك بعد روبرتس، برينل نفسه، املسلسل يف زميله لدى باملرض اإلصابة صت (ُشخِّ
تشخيص عند والخمسني الرابعة يف وكان برير»، ذا أون هاوس «ليتل ومسلسل كبرية)؛
فرانكلني بوني وماتت أشهر. ثالثة من أقل إال ذلك بعد األجل يُمهله ولم به، إصابته
— أتايم» آت داي «وان وهو طفولتي أيام املفضلة مسلسالتي من آخر مسلسل بطلة —
من بأقل للعالج خضوعها إعالن بعد ،٢٠١٣ عام من مارس يف البنكرياس برسطان
الذي — سوايزي باتريك املمثِّل لدى البنكرياس برسطان اإلصابة صت وُشخِّ أشهر. ستة
٢٠٠٩ سبتمرب يف مات ثم ،٢٠٠٨ يناير يف — دانسنج» «ديرتي فيلم يف بدوره اشتُهر
جوليوس البنكرياس رسطان قتل أيًضا، ٢٠٠٨ ويف والخمسني. السابعة يناهز عمر عن
مسلسل يف املجرمني ُمطاردة يف كامبل بروس رفيق دور لعب الذي شيكاغو ابن — كاري
— دراجون» الست «ذا فيلم يف شوناف ودور جونيور»، كاونتي بريسكو أوف أدفنرشز «ذا

والخمسني. السادسة يناهز عمر عن
أمي كانت الذي الصيف يف الفضاء، إىل تصعد أمريكية امرأة أول رايد، سايل ماتت
عرش بسبعة ذلك قبل باملرض رايد سايل إصابة صت ُشخِّ إذ الكيميائي؛ للعالج فيه تخضع
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فضاء رائد لدى البنكرياس برسطان اإلصابة صت ُشخِّ السطور، هذه كتابتي وأثناء شهًرا.
عمله، عىل االنكباب يف ممكن وقت أكرب يقيض أن وقرَّر سيلرز، بيري املناخ عالم هو آخر
إن قال التايل، العام من يناير ويف ،٢٠١٥ أكتوبر يف به إصابته صت ُشخِّ إذ أحبائه؛ ومع
ومات الطبية.12 التنبُّؤات وفق شهًرا عرش وثمانية عرش اثنَي بني يرتاوح حياته يف املتبقي

لحالته. الطبي التنبُّؤ كان كما ،٢٠١٦ ديسمرب ٢٣ يف

الفضائي للمكوك األمامية املقصورة يف رايد سايل الفضائية البعثة اختصاصية :1-1 شكل
ناسا. املصدر: .١٩٨٣ يونيو ٢١ تشالنجر،

كارنيجي جامعة يف األستاذ باوش راندي لدى باملرض اإلصابة صت ُشخِّ ،٢٠٠٦ ويف
بعنوان األخرية» «محارضته ألقى بعاٍم ذلك وبعد الجراحي. ويبل إلجراء وخضع ميلون،
كارنيجي جامعة أساتذة كان خطب سلسلة من جزء وهي فعليٍّا»، طفولتك أحالم «تحقيق
األخرية، خطبتهم أنها إال، االفرتاضليس سبيل عىل ذلك، قبل تُعتَرب وكانت يُلقونها، ميلون
أكثُر باوش محارضَة وشاهد بالفعل.13 األخرية خطبته كانت املحارضة هذه أن حني يف
فيها تحدَّث الكونجرس يف بشهادة أدىل املفاجئة، شهرته وغداة شخص. مليون ثمانني من
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«ستار فيلم ويف شو»، وينفري أوبرا «ذا برنامج يف وظهر الرسطان، أبحاث تمويل عن
تأليف يف وشارك اإلخبارية، يس» بي «إيه شبكة عىل األسبوع» «شخصية وكان تريك»،
يف باوش ومات مبيعات. أفضل به ًقا محقِّ اإلسهاب، من بمزيد محارضته فيه أوَرد كتاب

سنتنَي. من بأقل باملرض إصابته تشخيص بعد واألربعني، السابعة
مصاب أنه آبل، رشكة س ومؤسِّ الكمبيوتر عبقري جوبز، ستيف أعلن ،٢٠٠٤ ويف
أبقى واألربعني. التاسعة يف وكان البنكرياسالخبيثنَي، نوَعيرسطان بني األخفمن بالنوع
وواصل .٢٠٠٩ يف كبد لزراعة وخضع استطاعته، قدر الكتمان طي الصحية حالته تفاصيل
عام جينسربج، بيدر روث العليا، املحكمة قاضية خضعت وكذلك .٢٠١١ عام حتى العيش
عولجت قد وكانت البنكرياس، يف صغري رسطاني ورم الستئصال جراحية لعملية ٢٠٠٩
السطور، هذه كتابتي أثناء ويف أعوام. بعرشة ذلك قبل واملستقيم القولون رسطان من

عمرها. من والثمانني الثالثة يف وهي القضايا يف تبتُّ جينسربج بيدر روث زالت ما
رسطان من للنجاة احتمال أكرب يعطي الذي فالخيار الثدي، رسطان حالة يف وكما
الجراحة. من نوعان ويوجد للورم. الجراحي االستئصال هو الطويل املدى عىل البنكرياس
إذا باملنظار إجراؤه ويمكن والطِّحال، للبنكرياس الطريف االستئصال هو األبسط النوع
رأس يف الورم كان إذا ويبل عملية تُجرى ذيله. أو البنكرياس جسم يف موجوًدا الورم كان
بجانب يستقر البنكرياس أن إىل ونظًرا (الخطايف). الشيص النتوء أو عنقه أو البنكرياس
وتُستأصل ساعات، عدة العملية هذه تستغرق املعدة، من تخرج التي الدقيقة األمعاء بداية
أن أمل عىل االستئصال بعد تبقى ما توصيل يُعاد ثم أعضاء، من وأجزاء أعضاء خاللها
أطول. فرتًة الحياة قيد عىل استمراره احتمالية وتزداد طبيعية، شبه حياًة الشخص يحيا
لون مؤهَّ البنكرياس برسطان إصابتهم ص تُشخَّ ممن فقط املائة يف ٢٠ فإن ذلك، ومع
أو انتشاره بعد البنكرياس برسطان الشخصإصابته يكتشف كثرية، أحيان ويف للجراحة.
وقف يف األصيل للورم الجراحي االستئصال يفيد ال وعندئٍذ الجسم، يف آخر مكان إىل انتقاله
برسطان يصابون من معظم فإن الجراحة، مع وحتى املريض. وفاة منع وال املرض، ر تطوُّ
سويرنسون، بياتريس كانت إصابتهم. بعد سنوات خمس العيش يواصلون ال البنكرياس
والعالج للجراحة فخضعت يشء، أي لتجِربة ًة مستعدَّ موخريجي، الطبيب مريضات إحدى
يَُعد لم قوتها، عن النظر برصف «ولكن البنكرياس. رسطان لعالج والكيميائي اإلشعاعي

لتجِربته».14 يشء ى يتبقَّ
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لفحوص وفًقا ممكنًا، يبدو لورمها الجراحي االستئصال بأن علمت ملَّا أمي فوجئت
عرب املقطعية السينية باألشعة أدق تصوير عن عبارة وهو املحوسب، املقطعي التصوير
مواصلة أمل عىل القاسية ويبل لعملية الخضوع فاختارت املحوسب. املقطعي التصوير
تقدير بمثابة املطاف، نهاية يف فاإلحصاءات، أشهر. بضعة من بدًال سنوات، بضع العيش
بعينه شخًصا أن عىل تدل وال محدَّدة، عيِّنة عىل بناءً باالستقراء كلها املجموعة لوضع
احتماالت تحسني باإلمكان كان فإذا ثم ومن معينة. فرتة غضون يف يموت أو سيعيش

تُجرِّب؟ ال فلم النجاة،
طول طوله قارب الذي — الورم أن اكتشف أمي، بطن الجرَّاح فتح أن بعد ولكن
أن ورغم كبري. برشيان ملتصًقا كان — نفسه البنكرياس بحجم وليس املغلقة، قبضته
الوعاء هذا من الرسطانية الكتلة نزع بمقدوره يكن لم الرشيان، تخلَّل قد يكن لم الورم
من لتمكَّن الرشيان، من بدًال بوريد ملتصًقا الورم كان لو أنه وأخربنا الحيوي. الدموي
بأن ًدا مهدَّ كان الرشيان أن من بالرغم الوريد. عالج ثم ارتكازه، مكان من الورم فصل
يُعدَّل بحيث مه تضخُّ أثناء الورم مع الجسم يتكيَّف الحاالت أغلب ففي الورم، يغزوه
والخياطة باملبضع الدموي الوعاء مسار تعديل الطبيب باستطاعة يكن لم لكن الدم. مسار
عىل — أمي — املريض موت إىل األرجح عىل سيؤدِّي كان الرشيان فقطع الجراحية.
بعض ذلك يخفف أن أمل عىل للمشكلة، املسبِّبة املرارة الطبيب أزال ولهذا الجراحة. رسير

داخلها. زال ما والرسطان بطنها وخيَّط األعراض،
عندما مشابهًة وإحباطاٍت معضالٍت واجه رايد سايل الفضاء رائدة جرَّاح أن بد وال
واإلشعاعي الكيميائي العالج استخدام من أشهٍر عدة بعد ٢٠١١ أكتوبر يف الجراحة أجرى
أن إىل رايد، سايل سرية فيه ترسد الذي كتابها يف شري، لني تُشري إذ الورم. حجم لتقليل
يُكن لم وأنه الجرَّاح، عه توقَّ مما أكثر الدموية األوعية من عدد مع متداخًال كان الرسطان
عملية بعد حتى الجسم داخل البنكرياس رسطان ظلَّ وملَّا بالكامل. استئصاله املمكن من
أشهر بضعة وخالل ا»، «شاقٍّ الجراحة من رايد تعايف كان سيئة. االحتماالت بقيَت ويبل،
خضعت عظامها، إىل الرسطان امتد أن وبعد للطعام. وشهيتها وزنها من الكثري فقدت
سايل «كانت يوليو شهر وبحلول إشعاعي. عالج إىل وأيًضا إضايف، كيميائي لعالج سايل
— اإلنسان — الجسم فيها يفشل عمليًة يشمل الرسطان ر فتطوُّ رسيعة».15 بوترية تنهار

ن. التحسُّ يف
وفاة مراحل متابعة أن مع الوقت، ذلك يف رسيعة بوترية تنهار أيًضا أمي كانت
ما نعرف أن أيًضا الصعب ومن األحيان. أغلب يف صعب أمر بدقة حدوثها أثناء شخص
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أم املرض، ر تطوُّ بسبب سوءًا تزداد واإلسهال والغثيان الشهية فقدان أعراض كانت إذا
للعالج. الجانبية اآلثار بسبب

غرفة يف (املؤلِّفة) ليهي وآنا املؤلِّفة)، (أم يل وماري املؤلِّفة)، (أخت بريجيد :2-1 شكل
من تحذِّر التي الالفتة الحظ ديربي. كنتاكي سباق بمناسبة القبعات يعتمرن مستشفى.
للعالج الجانبية اآلثار بسبب أيام خمسة ملدة املأكوالت أو الباردة للمرشوبات املريض تناول

الكيميائي.

مع منه القريبة األعصاب يف اْلتهابًا يسبِّب أن املحتمل من كان أمي ورم أن إىل ونظًرا
آثرت الرسطان، ر تطوُّ مع شديًدا أمًلا عانى آخر شخًصا تعرف كانت وألنها حجمه، زيادة
حجم أصغر يف الورم إلبقاء محاولٍة يف الكيميائي؛ العالج من جلسات لست الخضوع أمي
حساسيًة تعاني كانت التي األفيونية املسكِّنات استعمال ولتأخري ممكن، وقت أطول ممكن
ى تبقَّ ما إلطالة إال لتختاره كانت وما شفائها، إىل يؤدِّي لن العالج هذا أن تعلم كانت منها.
وأحدث الوريد، عرب للرسطان املضاد الكيميائي العالج ى تتلقَّ أمي كانت فقط. عمرها من
ربما (بل املحتمل من كان اآلثار، هذه بعض وبسبب الجانبية؛ اآلثار من عدًدا العالج ذلك
نعرف ُكنَّا لو منه، اثنتنَي أو جلسة آخر قبل الكيميائي العالج عن ف تتوقَّ أن ينبغي) كان
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آملًة الخيار هذا اختارت بوضوح. الكلية الصورة حقيقة نفهم ُكنَّا أو سيحدث، ما حينئٍذ
ذلك، عن وفضًال األرجح. عىل حدث ما وهو وِشدَّته، حياتها آخر يف األلم فرتة يقلِّل أن

أشهر. بضعة عمرها إىل أضاف ت املؤقَّ املفعول ذا العالج هذا أن شك فال
بأكثر باملرض إصابتها تشخيص بعد ،٢٠١٢ ديسمرب ١٢ يف أمي ماتت ذلك، ومع

أشهر. تسعة من قليًال

األب (2)

إىل ُعدنا وعندما أيرلندا، إىل العائلية رحلتنا خالل باإلعياء والدي شعر ،١٩٨١ أكتوبر يف
إليه. الذهاب اعتاد الذي العام املمارس إىل املطار من مبارشًة السيارة قاد املتحدة، الواليات
خالل ولكن الكبد. يف منترش برسطان إصابته صت ُشخِّ الطبية، الفحوص من عدد وبعد
عىل الكبد رسطان من كالبثور للغاية صغرية أورام عن كشفت التي االستكشافية الجراحة
موقع تحديد من الجرَّاح يتمكَّن لم البطن، أعضاء من الخارجي والجزء الداخيل بطنه جدار

منه. بدأ الرسطان أن تمييز يمكن موقع يوجد يكن لم ع، املتوقَّ غري وعىل أسايس. َوَرٍم
ترتاوح فرتة غضون يف تنتهي قد أبي حياة بأنَّ أمي واختصايصاألورام الجرَّاح أخرب
املدرسة يف البنتنَي وأبًا عمره، من واألربعني الثامنة يف كان أسابيع. وستة أسبوَعني بني
ألبي ى تبقَّ ما يُطيل علَّه الكيميائي؛ العالج إىل اللجوء األورام اختصايص اقرتح الثانوية.
الحدث ذاك بني الفصل أجل من التايل، اليوم يف العالج يبدأ أن طلب أبي أن ومع العمر. من
السادس عامي أتممُت يوم الكيميائي العالج بدأ فقد الحياة، يف األخرى الفارقة والتواريخ

عرش.
االلتحاق أجل من أنا وغادرت الحياة، قيد عىل يزال ال أبي كان بعاَمني، ذلك وبعد
اشتدَّ إذا َعَجل عىل لعودتي يكفي بما قريبًة كنت وبذلك ساعتنَي، بُعد عىل الواقعة بُكليتي
رواية نوكس كلية يف األوىل السنة طالب كل مع درسُت العام، ذلك خريف ويف املرض. عليه
الذي الرواية، مرضبطل اسم أن وصحيح إيليتش».16 إيفان «موت القصرية تولستوي ليو
أبي، أصاب الذي الرسطان نوع نفس عانى األرجح عىل لكنه يُذَكر، لم كأبي، محاميًا كان
الرواية بطل مرض أن ومع الحق. وقت يف أمي أصاب الذي بالرسطان مصابًا كان ربما أو
والعالجات الجسماني، وتدهوره األعراض، كانت فقد آخر؛ مرًضا يكون أن املحتمل من
عمري نفس يف إيليتش إيفان ابنة وكانت لدي. مألوفًة التخمينات، عىل بناءً اها تلقَّ التي
تعكس األبَوين. زيجتَي عىل مرَّت قد نفسها الزمنية املدة كانت كما أبوانا، َمِرض عندما
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اللذَين العاطفي واالضطراب الجسماني التدهور عن راسخًة حقائق الخيالية القصة هذه
ما بالكامل أُدرك لم آنذاك لكني قاتل. مرٍض براثن بني يسقط الذي بالشخص يلحقان
طرق وعن عام، بوجه القاتلة األمراض مسار وعن أبي، عن القصة هذه به تُخربني كانت

املواقف. هذه ملثل العامة والثقافة األفراد استجابة
إنجري آند إلِنس كريتيكال أوف جورنال «إنرتناشونال دورية يف نُرش مقال ويف
بني الت الصِّ ستافسكي إيه بي وستانيسالف باباديموس، جيه توماس يناقش ساينس»،
إىل الحاجة ذلك يف بما املرىض، ورعاية الحالية الطبية واملمارسات الخيالية تولستوي قصة
أنهم يُدركون فقط املحتَرضين املرىض نصف ألن … بحالته املحتَرض املريض يعرف «أن
واضحة، رضورًة حالته عن للمريض الكامل اإلفصاح يبدو قد يُحترضون».17 الواقع يف
األرسة أفراد بعض يرى حني ويف أوروبا. شمال أو املتحدة الواليات يف هم ملن خاصًة
أو للمرض، ع املتوقَّ ر والتطوُّ الرسطان تشخيص إخفاء أن أحيانًا األرسة طبيب حتى أو
التامة الوصاية يف املريضوحقه استقاللية تَُعد لصحته، مفيًدا يكون املريض؛ عن كَليْهما،
يُحاط أن العالج عىل القانونية املوافقة وتتطلَّب املتحدة، الواليات يف راسًخا تقليًدا نفسه عىل
تشخيص معرفة إىل يحتاج املريض أن واملنطقي الطبي. ل التدخُّ بمخاطر ِعلًما املريض
وخاصًة ال، أم املخاطرة يستحق ما عالٌج كان إذا ما ليقرِّر له ع املتوقَّ ر التطوُّ وربما املرض،

اإلشعاعي. أو الكيميائي العالج أو الجراحة حالة يف
يكون املثال، سبيل عىل والصني اليابان من مناطق يف الثقافات بعض ففي ذلك، ومع
التي املجتمعات بعض يف وأحيانًا، املريض. استقاللية عىل السيادة الطبيب أو األرسة لدور
أو عقابًا الرسطان يُعترب مثًال، الجنوبية أمريكا مناطق بعض يف الكاثوليكية عليها تَغلب
كلمات استخدام وربما املريض، عن التشخيص إخفاء األماكن، هذه ويف محتوًما.18 قَدًرا
بل األرسة، ألفراد حق مجرَّد يَُعد ال قد تجاهله، يمكن ال الذي املرض وصف يف غامضة
التسبُّب أو إحباطه أو والَديه أحد قلق إثارة يُريد قد ابنة أو ابن فأي أيًضا. عليهم مسئولية
املرض، بتفاصيل علًما األكثر الشخص هو الطبيب كان إذا ذلك، عن فضًال اجتنابه؟ يف
بأن ٢٠٠٩ سنة إيران يف أُجريت دراسة أفادت ذلك، عىل عالوًة القرار؟ هو يتخذ ال فِلَم
أن الدراسة واستنتجت بالرسطان، إصابتهم بتشخيص دراية عىل يكونوا املرىضلم نصف
مصاب أنه يعرف ال الذي املريض يكون أن يمكن فهل حاًال.19 أفضل جعلهم بذلك جهلهم
الجانب عىل به؟ إصابته يعلم ال الذي للرسطان لعالج يخضع عندما حتى أسعد، بالرسطان
ولألرسة أوًال، األرسة الطبيب يخرب أن العادة جرت حيث — الهند يف دراسة كشفت اآلخر،
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بتشخيص يعلمون الذين الرسطان مرىض أن — املريض عن التشخيص إخفاء تطلب أن
تَُعد فهل والعالج».20 املرض عن معلومات معرفة إىل ة ُمِلحَّ حاجة لديهم «ظهرت حالتهم

الورم؟ مواجهة يف قوًة املعرفة
الخمس السنوات خالل القرار اتخاذ يف بفعالية وشارك حالته، بتشخيص أبي أُعِلم
يكن لم أنه ح امُلرجَّ من ولكن خطر، وضعه أن يعلم كان الرسطان. عالج فيها ى تلقَّ التي
ح يُرجِّ املرض ر لتطوُّ األول ع التوقُّ بأن يُبَلغ لم إذ قليلة. أسابيع خالل يموت قد أنه يعلم
أحد يكن لم أي ١٩٨١؛ عام يف ذلك وكان أسابيع، ستة إىل أسبوَعني خالل سيموت أنه

الرسطان. إحصاءات عىل لالطالع اإلنرتنت عىل البحث يستطيع
الطبية واملمارسات إيليتش» إيفان «موت رواية بني العالقة ناقشوا الذين الباحثون
بالنتائج، التنبُّؤ عىل األطباء قدرة عدم عن كاشفة بأنها الرواية وصفوا الحارض، الوقت يف
املعِنيني. األشخاص كل لدى والتعاطف اليأس ملشاعر العاطفي واملدى األلم، عالج وقصور
أغلب ويف بها، يأخذوه أن املفرتض من التي بالجدية األلم يأخذون وال نون، يُخمِّ فاألطباء
درايته. مدى أو املريض عاطفية ملدى وفًقا للمعلومات تقديمهم طريقة يُعدِّلون ال األحيان
ًعا توقُّ يقدِّمون فلماذا بالنتائج، التنبُّؤ يف الكافية بالرباعة أنفسهم األطباء يكن لم وإذا
القدرة األطباء لدى تكن لم إذا للوفاة؟ ع املتوقَّ الوقت من يشمله املرضبما ر لتطوُّ تفصيليٍّا
أو للمريض املتعدِّدة العاطفية االحتياجات تلبية عىل وال تعاطفهم، إظهار عىل الكافية
أساس عىل قرارات اتخاذ يف ستساعده تحديًدا أكثر بنتيجة أبي معرفة كانت فهل األرسة،
كانت األطباء تخمني حسب عمره من ى تبقَّ ما انقضاء رسعة أن أم املعلومات، من أقوى

ورغباته؟ احتياجاته يف بوضوح التفكري عىل قدرته من ستحدُّ
الواقعية الطبية واملمارسة عام، مائة من أدبي نصٍّ بني للشجون املثري الرابط هذا
أفضل من كان الذي فانيًا»، تكون «أن كتابه يف جواندي أتول الجرَّاح أيًضا ناقشه املعارصة،
بإيفان املحيطني فشل كان الطب، طالَب نحن لرؤيتنا، «وفًقا فيه: كتب حيث مبيًعا، الكتب
من واثقني كنا … والثقافة للشخصية فشًال له يحدث ما إدراك أو عنه التخفيف يف إيليتش
إيليتش.»21 بإيفان ننشغل لم لذا … مماثل موقف يف ُوضعنا لو تعاطًفا سنبدي ُكنَّا أننا
كاشفة، القصة هذه كانت كم أدرك ممارًسا، جرَّاًحا أصبح حني قليلة، بسنوات ذلك وبعد
مريض مع التعامل عند دراية، عن ف الترصُّ وال بتعاُطف، ف للترصُّ مستعدٍّ غري كان وكم

املوت. مواجهة عىل يُِرشف
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كوكس بريي الطبيبان ينظر «سكربز»، التلفزيوني املسلسل من الثاني املوسم يف
ومع مريض. فيها مات غرفٍة داخل إىل املستشفى َرْدهات إحدى من تورك وكريستوفر
كوكس الدكتور يرشح ، امُلتوىفَّ ألرسة الطبيب يقوله ما يسمع أن يمكنه ال امُلشاِهد أن
لعمله.» سيعود ذلك وبعد أسفه. عن سيعرب ثم حدث، بما «سيخربهم تورك: للدكتور
ويواصل اهتمامه. ينتظر التايل املريض ألن مريضمات؛ عىل للحزن لديه وقت ال فالطبيب
ننأى لهذا اليوم؟ عمله إىل سيعود الغرفة هذه يف الذين اآلخرين من أيٍّا أن «أتظن قائًال:
حياتنا يف ُقدًما للُميض وسيلتنا ألنها بل مسلية. ألنها ليس النكات. نطلق ولهذا بأنفسنا.
للُمِيض وسيلة إىل ل يتوصَّ أن يجب الرسطان بتشخيص صلة له من كل الصعاب.»22 رغم

مختلفة. أموًرا صاحبه من يتطلَّب دور كل لكن حياته، يف قدًما
الطبيب يُبديه أن ينبغي الذي األمثل الفعل رد ما هو: نفسه يَطرح الذي والسؤال
الكاتبة وصفته ما وتجاه الرسطان، تجاه العمل وزمالء واألصدقاء واألرسة واملريض
العنيف، والتقيُّؤ الخانق، اإلهالك من الكثيفة الكيميائي العالج «غابة ب إنسلر إيف املرسحية
أعراضاملرض بني التمييز صعوبة ورغم واملوت؟»23 والعدوى، والخدر، الست، والعالجات
أفقدت إذ ا؛ جدٍّ مريرة الكيميائي العالج من األوىل الدورات كانت فقد للعالج؛ الجانبية واآلثار
العمر كأن بدا شعره. أفقدته كما رأسه، فوق ذراَعيه رفع عن وأعجزته وزنه، نصف أبي
عالجه عن هيتشنز كريستوفر الصحفي العمود كاتب كتب وكما عاًما. ثالثني به تقدَّم
فقدُت فبسببه ؛ الَهنيِّ باألمر ليس بالسم األشبه الكيميائي العالج «هذا املريء: رسطان من
الرسطان فتقليص وزنًا.»24 أخف بأني أشعر لم ذلك ومع وزني، من رطًال عرش أربعة
الرسطان، عالج يف ليس أبي، حالة يف الكيميائي العالج نجح لقد كذلك. املريض يُضِعف
بعد البيت إىل والعودة املستشفى مغادرة من أبي تمكَّن إذ الساعة. عقارب إبطاء يف ولكن

َمهيض. جسم يف األخرية، أيامه يعيش أنه ُمدرًكا أشهر، ثالثة
طوال به اإلصابة احتمالية تبلغ إذ املتحدة؛ الواليات يف الندرة بالغ الكبد رسطان
عن يتحدَّثون أبي أطباء كان عاًما. ثالثني منذ ذلك من أندر وكان بل املائة،25 يف ٩ العمر
صادفوا أن لهم يسبق لم إذ تجريبيٍّا. العالج كان لو كما لعالجه يفعلونه كانوا ما كل
الحد هذا إىل نادر رسطان يُصيبه أن السماء، بحق يمكن، كيف وتساءلوا قط، كحالته حالًة
خدمته مرضه يف السبب يكون أن حوا رجَّ أبي، تاريخ راجعوا وملَّا املبكرة. السن هذه يف

العرشين. القرن خمسينيات يف العسكرية
فكون لذا النساء؛ من أكثر الكبد برسطان يُصابون فالرجال خادعة. الخطر عوامل
يُصاب ال ذلك ومع أنثى، كان إذا عنه الكبد برسطان لإلصابة ُعرضًة أكثر يجعله ذكًرا املرء
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عوامل من ج أو ب املزمن الوبائي الكبدي االلتهاب ويَُعد الرجال. من قليلة قلة إال باملرض
يَُعد وكذلك عالجه. يمكن والثاني السبعينيات، منذ ر متوفِّ لقاح له ل األوَّ لكنَّ الخطر،
ُسمكها، زيادة أو أنسجته التهاب إىل ويؤدِّي بالكبد، يَلحق الذي الرضر أي الكبدي؛ التليُّف
الكبدي االلتهاب عدوى بجانب الكحوليات تناول فرط عن يَنتج أن يمكن آخر خطر عامل
اقرتن إذا خطر عامل الثاني النوع من السكري داء يكون ما وعادًة ج. أو ب الوبائي
الكبدي. االلتهاب عدوى أو الكحوليات، ُرشب فرط أو السمنة، مثل أخرى؛ خطر بعوامل
أن املنطقي فمن السموم، من الجسم تخليص يف ويُساعد الدم ي يُنقِّ الكبد أن إىل ونظًرا
يرفع البنائية، السرتويدات أو الزرنيخ، أو السجائر، ُدَخان مثل السموم لبعض التعرُّض
الخطر، عوامل بني التشابك فكُّ الصعب من ولكن الرسطان. بهذا الشخص إصابة خطر
بالرسطان. بعينه شخٍص إصابة يف سببًا األمر حقيقة يف تَُعد التي االرتباطات تحديد أو
املعروفة. الخطر عوامل من أيٍّ بدون حياتهم يعيشون الرسطان صلديهم يُشخَّ فبعضمن
رجل لدى الكبد برسطان اإلصابة سبب اآلن املعروفة الخطر عوامل من أيٌّ يُفرسِّ ال إذ

الرسطان. عدا مشكالت أي من خالية سليمة كبد وذي ن، ُمدخِّ غري أربعيني،
وأمىض األمريكي، الجيش يف ُجنِّد عاًما، بثالثني باملرض أبي إصابة ص تُشخَّ أن قبل
من مىض قد أنه رأى أن وبعد أملانيا. يف لألسلحة مستودع يف اإلجباريتنَي السنتنَي معظم
تمثَّلت بأنها املستودع يف ته ُمهمَّ وصف هناك، الرسي عمله عن ليكشف يكفي ما الزمن
وإصالحها.26 لصيانتها الحدود من تُعاد كانت التي النووية الرءوس عن الصدأ كشط يف
الشارة وكانت ة. املهمَّ هذه أداء عند زيه عىل اإلشعاعية الجرعة قياس شارة يرتدي وكان
معروف عامل املؤيَّن واإلشعاع املؤيَّن. لإلشعاع التعرُّض درجة يقيس غشاء عىل تحتوي
يف بالشارة ألقى أنه أبي ذََكر الرسطان. من أنواع بعدة اإلصابة خطر زيادة عوامل من
سلطات لتتمكَّن رفاقه؛ بسائر الخاصة اإلشعاعية الجرعة قياس شارات مع مهمالت سلة
حتى بالقراءات، يُخربه لم أحًدا لكن إشعاع، من له تعرَّضوا ما درجة قياس من الجيش

أصًال. لت ُسجِّ قد كانت إذا ا عمَّ تساءل إنه
العسكرية، ته ِسجالَّ عن البحث يف أمي رشعت حتى بالرسطان أبي ص ُشخِّ إن ما
هذه عىل أتى لويس سانت يف التخزين منشأة طوابق أحد يف شبَّ قد كان حريًقا لكن
الفرتة إىل تعود التي الجيش أفراد ِسجالت من املائة يف ثمانني النريان التهمت إذ السجالت.
رسطاَن لإلشعاع التعرُّض عن التعويض برنامُج يشمل و١٩٦٠.27 ١٩١٢ عاَمي بني
التعويض، بها املصابون يستحق التي األمراض من العديد من واحًدا باعتباره الكبد
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العالجية السياسة ضمن تحديًدا ُمدَرٌج فهو ولذا لإلشعاع؛ التعرُّض يُسبِّبها أمراض وهي
الذين القدامى املحاربني إال تشمل ال العالجية السياسة لكن يغطِّيه. أنه عىل للربنامج
األرض، سطح فوق تُجرى التي النووية األسلحة اختبارات يف مبارشًة مشاركًة شاركوا
االختبارات، نتيجة املتساقط الذري الغبار مسار يف وجودهم يتصادف الذين واملدنيني
الذين القدامى املحاربني عىل وال أبي، عىل ينطبق يكن لم وهذا اليورانيوم.28 مناجم وعمال
الحرب نهاية يف الذريَّني القصَفني أعقاب يف وناجازاكي هريوشيما يف لإلشعاع تعرَّضوا
مشارًكا كان أنه إثبات من أبي يتمكَّن لم العسكرية، ِخدمته ِسجل وبدون الثانية. العاملية
تحديًدا. به أُصيب الذي الرسطان نوع يُسبِّب أنه املعروف من إلشعاع عرَّضه عمٍل يف
يُعوِّض الذي القانون يكن لم العسكرية، ِسجالته عىل العثور تُحاول أمي كانت وعندما
بعد بالرسطان الشخص إصابة سبب تحديد أن شك وال بعد. ُسنَّ قد القدامى املحاربني
يمكن الرسطان أنواع كل وليست البداية، من منعها يف نفًعا يجدي ال بالفعل تشخيصها

منها. الوقاية
يف — معيَّنة بروتينات من عالية مستويات — الَوَرمية الواسمات كميات زادت عندما
زيادة أن ومع الكيميائي. العالج من ملزيد إخضاعه له املتابع األورام طبيب اقرتح أبي، دم
درجة من ترفعان استخدامها تكرار وزيادة للرسطان، املضادة العقاقري بعض كميات
من املزيد ي تلقِّ أبي اختار فقد بالقلب،29 اإلرضار مخاطر فيها بما بها، املرتبطة املخاطر
عقار. من له أُفٍّ يو-٥. إف برمز اختصاًرا املعروف ٥-الفلورويوراسيل، عقار جرعات

وماذا ًدا، مجدَّ سينجح فربما السابق، يف نجح قد العقار كان إذا أنه أبي ارتأى
العقار تضخُّ مضخًة خرصه عند بنطاله رباط عىل ارتدى املرة هذه لكنه سيخرس؟ كان
الجانبية. األعراض بذلك فتقلِّل متقطِّعة، زمنية فرتات عىل الجرعات لتوزيع باستمرار
آخر، رفيع أنبوب وهي صدره، يف املثبَّتة القسطرة إىل يمتد أنبوٌب املضخة من يخرج كان
والدي وكان الواحدة. املرة يف وأسابيع أليام جسمه إىل الكيميائية العقاقري يُدِخل وكان
صة املخصَّ الغرفة يف مماثل لعالج الخاضعني املرىض من مجموعة مع بانتظام يجتمع
ملئها. وإعادة مضخته لفحص وذلك لحالته؛ املتابع األورام طبيب عند ات امِلضخَّ لهذه
ويف املستشفى؛ يف إليداعه ربما الحضور، عن يتخلَّف املرىض أحد كان األحيان، بعض ويف
له. التايل واالجتماع االجتماعات هذه أحد املرىضبني هؤالء من اثنان مات املرات، إحدى

الواسمات ارتفاع استمرَّ الرسطان، انتشار أبطأ العالج هذا أن مع النهاية، ويف
وأخذ الواهن، جسده احتياجات أبسط تلبية قلبه عىل الصعب من وبات لديه، الرسطانية
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الرسطان عليه تحاَلف «يَضُمر». وفاته: شهادة يف ا نصٍّ وردت الكلمة هذه يَضُمر. أبي
املستشفى يف أشهر أمىضثالثة باملرض، أبي إصابة صت ُشخِّ عندما حدث ومثلما وعالجه.
باملرض إصابته تشخيص عىل مرَّ قد يكن ولم ،١٩٨٦ يوليو ٢٠ يف ومات حياته. نهاية يف
عند أعوام خمسة الحياة قيد عىل االستمرار الحتمالية اإلجمالية النسبة تبلغ أعوام. خمسة
املائة، يف ١٧٫٥ العالج، خيارات فيها تقدَّمت عقود ثالثة بعد حتى الكبد، برسطان اإلصابة
عند صت ُشخِّ التي كالحالة آخر، عضو إىل الرسطان انتشار حاالت يف كثريًا النسبة وتقل
النهاية. يف غيَّبه املوت لكن االحتماالت، رغم أطول فرتًة عاش أنه يف شك ال مرة.30 أول أبي
ترشيح عىل املوافقة أمي من أطباؤه طلب الوقت، ذلك يف خاصًة حالته، غرابة ولشدة
أصيل. أو أسايس ورم عىل فيها يُعثر لم الجثة، حت ُرشِّ عندما وحتى بحثية. ألغراض جثته

استثنائية. حاالت يف إال بورم، الرسطان يبدأ

أنا (3)

صورة وهي — للثدي األبعاد ثالثية رقمية شعاعية صورة أظهَرت ،٢٠١٤ عام خريف يف
التكلُّسات تكون ما وعادًة الدقيقة. التكلُّسات من القليل — السينية باألشعة للصدر رة متطوِّ
للثدي، الشعاعية الصورة يف الصغر بالغة بيضاء نقاط صورة يف تظهر ضارة غري بات ترسُّ
يمثِّل قد بعضها لكن حميدة، الدقيقة التكلُّسات ومعظم واالختفاء. الظهور تواصل وقد
فحص إلجراء عدُت أشهر، ستة وبعد ن. التكوُّ يف آخذٌ الثدي رسطان أن عىل ُمبكًِّرا مؤًرشا
أنه تبنيَّ وبالفعل ازداد، قد التكلُّسات عدد كان إذا ما ملعرفة الشعاعي؛ بالتصوير ُمتابَعة

كثريًا. ازداد
باإلبرة ِخزعة بأخذ الشعاعية الثدي صورة فحص الذي األشعة اختصايصُّ أوىص
لتحليله. نسيج الستخراج كبرية إبرة استخدام اسمها، يشري كما تشهد، التي املجوَّفة،
هو ج التنسُّ وفرط شاذ. فصييص ج تَنسُّ فرط من صغري نطاق وجود الِخزعة وأظهرت
الخاليا وهذه — الحالة هذه يف (الفصيصية) اللبنية الغدد خاليا — الخاليا يف م تضخُّ
املظهر الغريبة الخاليا هذه ُسمك كان عادية. تكن لم الرسطان مثل االنتشار يف اآلخذة
يكن لم وبذلك بالضبط. نمو فرط يكن لم إنه أي يزداد، السليم موضعها عن واملنحرفة

رسطان. وال ورم، لديَّ
الذي األورام وطبيب زرته، الذي والجرَّاح العام، املمارس من كلٌّ اتفق ذلك، ومع
أن ينبغي عادي غري نموٍّا تشهد التي املنطقة هذه أن عىل رسمية، غري بصورة استرشته
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املستقبل، يف رسطاني ورم إىل األجسام هذه تتحوَّل أن املمكن من كان إذ جراحيٍّا. تُستأصل
وهكذا، تُستأصل.31 لم أم استُؤصلت سواء بشدة، الثدي برسطان إصابتي احتمالية وَرفعت
وهي الورمية، الكتلة الستئصال لعملية خضعت رسطان، أو بورم مصابًة أكن لم أني ومع
بأكثر ذلك وبعد الثدي. رسطان لتتخلَّصمن لها خضعت قد أمي كانت التي العملية نفس
غري الخاليا منطقة كانت إذ أصًال. استؤصل قد يشء أي كان إذا ما تمييز يصعب عام، من
أُحِدثَت وقد شكله، أو ثديي حجم يف يؤثِّر لم وجودها عدم أن لدرجة ا جدٍّ صغرية العادية
ذلك يكون بأالَّ العربة بل بالنهاية. العربة جيًدا. واندملت عمًدا، مسترت موضع يف النُّدبة

أصًال. يشء ألي محتملًة بدايًة
جينية طفرات أي ورثُت قد كنت إذا ما ألعرف جينيًة فحوًصا أُجري أن كذلك قرَّرت
انقطاع أعقاب يف الرسطان مع أمي معركة تكن لم بالرسطان. إصابتي احتمال ترفع قد
األحيان. أغلب يف مبكرة سن يَحدثيف الوراثي الثدي ألنرسطان يل؛ كبري قلٍق مصدر طمثها
أو املرض، بهذا لإلصابة وراثي استعداد لديهن ليس الثدي برسطان املصابات ومعظم
ُوجدت قد املبيض رسطان بعضخاليا كانت ولكن به. اإلصابة بسوابق حافل عائيل تاريخ
صلة ذات غري أخرى طبية ألسباب الثدي الستئصال خضَعت عندما خاالتي إحدى لدى
من السبعينيات يف جيدة بصحة تُرزق، حيًة تَزل لم اآلن (وهي الخمسني عامها تُتم أن قبل
املبيَضني. برسطان أيًضا ترتبط الثدي برسطان املرتبطة الجينية وبعضالطفرات عمرها)،
وراثتها ويمكن الرسطان، من النوَعني هذَين تربط معروفة عرشطفرات األقل عىل توجد إذ
،٢ إيه يس آر وبي ،١ إيه يس آر بي طفرتا هما الطفرات هذه وأشهر العائالت. يف جينيٍّا
بل املبيَضني، ورسطان الثدي، برسطان اإلصابة خطر يف كبريًة زيادًة تُسبِّب وكلتاهما

ًرا.32 مؤخَّ اكتُشف حسبما أيًضا البنكرياس ورسطان
أُصيب قد كان أبي أن هو أكرب قلًقا الجينات استشاري نفس يف أثار الذي األمر
يف القولون برسطان أُصيبت قد كانت أمه وأن الخمسني، عامه بلوغ قبل الكبد برسطان
ذلك، عىل وعالوًة الزمان. من بعقَدين ذلك بعد بحياتها املخ رسطان أودى ثم أربعينياتها،
(يف املثانة برسطان عمته وماتت عمره)، من الثمانينيات (يف املرارة برسطان أخوه أُصيب
مصاب كل به يُصاب الذي الرسطان نوع اختالف يكون ما عادًة عمرها). من التسعينيات
طفرة يف مشرتكًة العائلة تكون أن احتمالية يُقلِّل ألنه ُمَطْمئنًا؛ أمًرا العائلة يف بالرسطان
أبي عائلة أفراد إصابة احتمالية ترفع وراثية حالة لينش متالزمة أن بيد ُمحدَّدة. جينية
متالزمة تُسبِّب أنها معروٌف جينية طفرة لديَّ كانت ولو الرسطان. من األنواع هذه بكل
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لفحص الخضوع فيها بما انتظاًما، أكثر بنهٍج الفحوص إجراء مني ذلك الستلزم لينش؛
فيها به يوَىص التي السن من أصغر سن من بَدءًا تواتًرا أكثر نحو عىل القولون تنظري
استناًدا الجينية الفحوص إجراء عىل أتبعها التي التأمني رشكة ووافقت الناس. لعموم
من مجموعًة واخرتُت واملبيَضني، الثدي برسطانَي اإلصابة سوابق من عائلتي تاريخ إىل
بالنتيجة. ُرسرت لينش. بمتالزمة املرتبطة الجينية الطفرات عن البحث منها الفحوصكان
تماًما. طبيعيًة جيناتي بَدت القائمة. يف جاءت التي الطفرات من أيٌّ التحليل يف يظهر لم إذ

التسلسل النََّسبي #تالزمة لينش

رسطان القولون،
٥٩ dx

رسطان القولون،
٣٧ dx

رسطان القولون،
٤٢ dx

رسطان بطانة الرحم،
٥٣ dx

أحد لدى لينش ملتالزمة النََّسب، شجرة أو النََّسبي، التسلسل عىل بسيط مثال :3-1 شكل
إليهم يُرمز بالرسطان املصابون اإلناث. إىل ترمز والدائرة الذكور، إىل يرمز املربع األفراد.
عند السن بعده وتظهر الرسطان، تشخيص إىل dx الرمز ويشري الداكنة، أو املمتلئة باألشكال

للرسطان. الوطني املعهد املصدر: مائل. بخط إليهم يُرَمز ون امُلتَوفَّ التشخيص.
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أو الرسطانات، هذه بأحد املطاف نهاية يف أُصاب لن أني بالرضورة يعني ال وهذا
ال ما، عائلة أفراد لدى جينية طفرة أي عىل العثور عدم فمجرَّد األورام. من آخر نوع أي
العائالت أفراد بني ينترش قد البنكرياس فرسطان بينهم. يَسترشي ال الرسطان أن يعني
تُكتشف لم إن حتى التنشئة، مع الطبيعة فيها تجتمع وعوامل متنوِّعة، ممكنة أسباب ِلَعدة
أي تظهر لم وإن حتى عائلة، أي نساء تتوارثه قد أيًضا الثدي ورسطان جينية. طفرة أي
أفراد بني يكون ال الثدي برسطان يَُصبن الالتي النساء غالبية أن واملهم جينية. محاذير
البنكرياس برسطان يُصابون ن ممَّ أقل وعدٌد بل ذلك، قبل باملرض أُصيبت من عائالتهن
بوجه بالرسطان البساطة بهذه التنبُّؤ يمكن ال إذ سلًفا. به أُصيب فرد عائلتهم يف يكون
أو عائلته أفراد بني يبحث أن ألحد يمكن ال الخصوص. وجه عىل منه نوع بأي أو عام،

ال. أم بالرسطان سيُصاب كان إذا ما ليعلم جيناته يفحص
الرسطان «سجالت كتابه يف جونسون يكتبجورج إذ الرسطان. تجريحسابات هكذا
صحتك، كامل يف تكون عندما … الحاسبة اآللة حامًال تعيشحياتك أن «يمكنك التاريخية»:
أمًرا مخاطر من الحياة يف ما عدُّ يكون أن يُمكن فحسب، مجرَّدًة فكرًة الرسطان ويبقى
وعندما غرينا، إىل تُشري اإلحصاءات أن يبدو عندما باالطمئنان الشعور نحبُّ مطمئنًا.»33
الناصعة النتائج لنا تُقدَّم وعندما التحديد، وجه عىل وبيئتنا عاداتنا الخطر عوامل تُدين ال
أقدام ٥ األمريكي الذكر قامة طول ط متوسِّ كان إذا نجاة. أطواق كأنها الجينية لفحوصنا
رجَلني، كل من واحد الباب؟ من سيدخل رجل أول قامة طول سيكون فكم بوصات،34 و٩
حياتهم، من ما مرحلة يف بالرسطان تشخيصإصابتهم يَجري نسوة، ثالث كل من وواحدة

أنا؟ سيكون هل باملرض؟ سيُصاب هؤالء من أيٌّ لكن
النسبة تبلغ الحايل، وعمري الثدي، رسطان مع أمي وتاريخ الطبي، تاريخي عىل ِبناءً
ثالثة حوايل وهي تقريبًا، ثالثة إىل واحًدا اآلن بالرسطان إصابتي الحتمالية اإلحصائية
امُلقدَّرة، الخطورة هذه عىل وِبناءً به. أمريكية امرأة أي إصابة احتمال نسبة ط متوسِّ أمثال
املغناطييس الرنني فحص أو للثدي، الشعاعي الفحص إجراء عىل أشهٍر ستة كل أُواظب
الثدي رسطان من للوقاية فموي عقار يل ُوصف وقد الثدي. رسطان عن للكشف بالتناوب
يف خمسني بنسبة اإلصابة خطر يقلِّل أن يمكن الطمث، انقطاع بعد للنساء ص مخصَّ
رسطان عن للكشف القولون تنظري فحص بإجراء يُوىصعندها سن إىل وصلُت كما املائة.

واملستقيم. القولون
الحساب، ومعناها الالتينية، calculus فكلمة حاسبة: آلًة حامًال حياته املرء فليعش
وثلث الرجال نصف سيُصاب العد. يف املستخدمة الكتلة أو الحصاة إىل األصل يف تشري
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منهما كالٍّ إن أي خبيثة؛ بأوراٍم والداي أصيب وقد أجسامهم. يف مستٍرش برسطان النساء
لدى الرسطان فيها ص ُشخِّ التي السن اآلن تخطَّيت وقد تلك. العد كتل من نصيب له كان
الرسطان حسابات الزمان. من عقَدين الحالية سني بعد عمرها امتدَّ فقد أمي ا أمَّ أبي،
وقصة الحياة، يف حساباته لتسوية املرء من محاولة وهي تقريبي، حسابي تقدير عملية

ألنفسنا. نحكيها األورام عن قصة هي كما األرقام، عن
انتظار يف يُصيبني. قد الذي الرسطان نوع معرفة انتظار يف ورمي. انتظار يف اآلن أنا

األورام. من تماًما ستخلو الحياة يف رحلتي كانت إذا ما معرفة
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الثاني الفصل

والرشوط البنود

االسم؟ أهمية ما (1)

قلَقني العاشَقني نرى لشكسبري، وجولييت» «روميو مرسحية يف الشهري النافذة مشهد يف
تفاؤل: يف جولييت تقول بينهما. بالتفريق د تُهدِّ خصومة من أرستَيهما بني ما بشأن
حمل لو الجميلة الرائحة نفس له سيكون الوردة عليه نطلق فما االسم؟ أهمية «وما
املشكلة هو اسمه كان لو كما اسمه، عن يتخىلَّ أن روميو عىل وتقرتح آخر.»1 اسم أي
فاملصطلح اسمه. كان مهما تُحبه الذي الرجل نفس سيظل بأنه إقرارها مع الحقيقية،
الوردة ذاته. الوقت يف عليها ينطبق وال عليها، ينطبق ما حالة وصف يف يُستخدم الذي

ورم. والورم وردة.
اإلشارة يف نستخدمه الذي واملصطلح ذاته حد يف اليشء بني الفصل السهل من ليس
عنها حديثنا طريقة تُشكِّل األشياء عىل نطلقها التي املصطلحات فإن ذلك، عىل وعالوًة إليه.
ص ستُشخَّ لها. واستجابتنا فيها تفكرينا طريقة أعمق، مستًوى عىل وتُشكِّل، عام، بوجه
ذلك، ومع نسوة،2 ثالث كل من وواحدة رجَلني، كل من واحد لدى بالرسطان اإلصابة
هو يُصاب أو به أُصيب شخًصا يعرف أن قبل معناه أو الورم ماهية يف أحٌد يُفكِّر قلَّما
ومعنى الورم معنى معرفة إىل حينئٍذ، فقط سيُضطرون، بيننا من كثريون به. نفسه
علم يف كتابًا أيًضا تَُعد التي مذكِّراتها يف جني لوتشالن إس كتبت املرء. به يُصاب أن
الرسطان «كلمة األوىل: للجراحة وخضوعها بالرسطان إصابتها تشخيص بعد االجتماع،
مع تجِربتها كانت ورمها، إزالة وبعد يشء».3 وال … يشء كل تعني االسمية داللتها بكل

بدايتها. يف تزال ال الرسطان
الرسطان»، «حيوان بالالتينية تعني فهي كثرية. معاٍن لها «الرسطان» cancer كلمة
الفلكي الربج هذا فرتة يف يُوَلدون َمن وإىل الفلكية، األبراج يف الرابع الربج إىل يُشري الذي
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الرسطان، لربج املنتمني عن تسأله من وحسب يوليو. وأواخر يونيو أواخر بني تمتد التي
تتماىش أن يمكن صفات وهي عاطفيُّون، أو اإلرادة، أقوياء أو أوفياء، إنهم لك سيُقال
ويتصف فيه، يظهر الذي الجسم مع بشدٍة يتآلف فهو للرسطان؛ الطبي املعنى مع أيًضا
املنتمني من اإلحساس. من تجرُّده من الرغم عىل مهوًال، عاطفيٍّا رضًرا يُحدث وقد بالعناد،
واملمثِّل إكس، وسبيس تيسال رشكتَي صاحب ماسك إيلون األعمال رائد الرسطان برج إىل
وأمرية أورويل، جورج البصرية النافذ والكاتب هانكس، توم األوسكار جائزة عىل الحائز
يمثل (ال رابط أقوى املصادفة تَُعد مثلما املصادفة، سوى بينهم يربط ال ديانا. ويلز
أحد يف مريًضا كان عندما أورويل تجِربة عن مقال ويف الرسطان. حاالت بني رابًطا)
رسطان ربما (أو الكبد تليُّف بسبب يموت رآه رجل عن كتب ،١٩٢٩ عام املستشفيات
األمراض بعَض قسوته يف يُقاِرب البرش اخرتع ا ممَّ سالح «أي قائًال: ويتساءل الكبد)،

قليًال؟»4 ولو الشائعة
إىل نسبًة الزمان، قديم إىل تاريخها يعود التي الفلكي، الربج هذا عالمة ى تُسمَّ
نصف من إليها النظر عند مارس، شهر يف صورة بأوضح تُرى التي الخافتة الكوكبة
كاٍف بوضوح الكوكبة هذه يف النجمي «النثرة» ع تجمُّ يظهر ال وبينما الشمايل. الكرة
باستخدام ،١٦٠٩ عام يف درسه من أول جالييل جاليليو الفلك عالم كان املجرَّدة، للعني
،١٧٦٩ عام يف الفلكية لألجسام مسييه تشارلز دليل يف وأُدِرج بنفسه، صنعه تلسكوب
هذه بني الربط ورغم هذا. يومنا يف باملنظار متفرِّقة المعة نقاط شكل يف رؤيته ويمكن
اإلغريقية واألسطورة به، الشبه شديدة ليست فإنها الرسطان، وحيوان النجمية الكوكبة
الذي القرشي الكائن ذلك بها املقصود ليس السماء يف رسطانًا هريا فيها وضعت التي
إحدى يف وذُكرت النجوم، بني وجود «الرسطان» لكلمة أصبح ذلك، ومع األقدام. تدوسه

القصص.
الذي األطباء َقَسم صاغ قد يكون أن ح املرجَّ من الذي اإلغريقي — أبقراط أطلق
من كتلة عىل — الحديث العرص ليالئم ُعدِّل والذي الرضر، إلحاق بعدم فيه دون يتعهَّ
قبل ٤٠٠ عام يف ذلك وكان «كاركينوس»، karkinos اسم األمر أول يف الخبيثة الخاليا
الورم. رؤية عند الرسطان» «حيوان يتذكَّر جعله الذي السبب يتضح وال تقريبًا. امليالد
من استئصاله يف استُخدم قد يكون وربما الرسطان، صدفة مثل صلبًا الورم كان ربما
ترجم قد رومانيٍّا فيلسوًفا أن ويبدو الرسطان. بمخلب شبيهة كماشة، املريض جسم
وكذلك الرسطان». «حيوان تعني التي الالتينية cancer كلمة إىل الحق وقت يف املصطلح
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،carcinomaاملعارص املصطلح منه اشتُق فقد وجود؛ karkinos القديم للمصطلح يزال ال
فيها (بما الجسم أسطح تبطِّن التي الظهارية الخاليا يف يبدأ رسطان أي إىل يُشري الذي
والرئتنَي الثدي رسطانات تكون ما تقريبًا ودائًما والخارج. الداخل من والغدد) القنوات
الخاليا من أصًال تنشأ أوراًما تكون أي النوع؛ هذا من والقولون والبنكرياس والكبد

األعضاء. لتلك الظهارية
وكل الرسطان، من نوع مائة من أكثر يوجد إذ د. متعدِّ املرض لكن ُمفرد، الرسطان
يف وحتى األخرى. عن تختلف معاناته تجاِرب من تجِربة وكل به، اإلصابة حاالت من حالة
نموٍّا تنمو التي الغريبة الخاليا من كتلة أول تسمية من السنني آالف بعد الحديث، زمننا
نحن»: يُصبح حتى معنا الرسطان يتماهى كيف «خبيث: كتابها: يف جني كتبت مفرًطا،
بشأن سواء، حد عىل واملرىض لألطباء شديدة حرية إىل تدريجيٍّا الكلمة ملموسية «تتحلَّل

التحديد.»5 وجه عىل تعنيه ما
الذي التجرُّد من للحرية إثارة أقل فهو لذا مادي؛ يشء األقل عىل فهو الورم ا أمَّ
الورم س تحسُّ يُمكن ما فأحيانًا به. يوحي الذي د التعدُّ أو الرسطان، مصطلح به يتسم
للطبيب يسمح وأن وشكله، الورم حجم بإصبعه يلمس أن يمكنه فاملريض الجلد؛ تحت
خالل من أو السينية، باألشعة الورم رؤية يمكن األحيان، بعض ويف أيًضا. سه يتلمَّ بأن
لرسم راديوية وأمواج مغناطيسات فيه تُستخدم الذي املغناطييس، بالرنني التصوير
يمكن حيث الصوتية، فوق املوجات عرب أو ودهون؛ مياه من الجسم يحويه بما مخطَّط
سماعه البرش يستطيع ما تفوق التي الرتدُّدات ذات الصوتية املوجات انعكاسات تحويل
من بقعة أو لطخة أو نقطة صورة يف الورم يمثِّل الذي الظل يظهر مرئية. صور إىل
ما فكل الشاشة. عىل ر املصوَّ البرشي الجسم خلفية يُمثِّل الذي الظالم وسط يف الضوء
األبيض اللون من طفيفة درجة شكل يف يظهر والورم، والقلب العظام مثل صلب، هو

كالكون. الجسم تمثِّل للسواد مائلة خلفية عىل
نمو فرط بالفعل هو والورم «التورُّم». تعني التينية كلمة من مشتقة tumor وكلمة
وتنترش يالئمه. ال أو بالجسد يرض حدٍّ إىل كبري حجم ذات األنسجة من كتلة أو ما، جزء يف
عن امُلعربِّ الطبي واملصطلح حوله. ما يالئم ال شكٍل يف وتتكتَّل واسع، نطاق عىل الخاليا
ليس جديًدا». «نموٍّا تعني عبارة من مشتق وهو ،neoplasm هو الجسم داخل كهذا يشء
األحيان، بعض يف ومختلف. جديد يشء الورم ورًما. رسطان كل وليس رسطانًا، ورم كل
الورم لكن — بكثري زائد — زائد حجم مجرَّد أنه باستثناء مختلف، غري عاديٍّا شيئًا يبدو

ا. جدٍّ فارًقا تأثريًا يحمل الذي هو قبُل، من املرء به يمرَّ لم الذي املألوف، غري
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من رسطاني غري ورم استئصال عن تقريًرا إن» إن «يس قناة أذاعت ،٢٠١٢ عام يف
الرابعة يف كان أن منذ لديه ينمو الورم كان هاي، دوي نجوين يُدعى فيتنامي رجل ساق
آنذاك.6 الرجل وزن ضعف بذلك بالًغا رطًال، وثمانني مائة إىل وزنه ووصل عمره، من
عىل ورم بإزالة األقران، ملراجعة خاضعة طبية دورية يف طبيبان، أفاد ،٢٠٠٩ عام ويف
املريضة كانت إذ ووزنه؛ حجمه لوال نسبيٍّا ضار غري وكان رطًال، خمسون وزنه املبيَضني
وصحيح امليش.7 أو األكل عن ضخامته أعجزتها عاَمني قبل البطن يف تورًُّما الحظت قد
إحداث عىل تُركِّز التي الشعبية الصحف لكن الندرة، بالغة الضخامة البالغة األورام أن
أو رطل، مائة وزنها أن يُفرتَض أورام إزالة عن قصًصا آخر إىل وقٍت من تنرش إثارة
الورم وألن السيطرة. عن حجمها خرج أن إىل النمو يف استغرقت رطل ثالثمائة حتى
كل يف الزيادة يُِحب عالم ويف النمو. مواصلة عىل قدرته تُذهلنا عادي، تورُّم مجرَّد ليس
األورام هذه يجعل وما ذلك. نفهم وال للغاية، كثريًة نسبيٍّا الضارة غري األورام تَُعد يشء،
يفعل قد كما بها املصاب بموت تنذر ال أنها االستغراب، من مزيًدا تُثري الغريبة الضخمة

الرسطان.
ألننا ُدوامة يف وحياتنا أذهاننا تُدخل قد الثدي يف َغر الصِّ البالغة التكتُّالت حتى
أوراًما. التكتُّالت كل وليست رسطانية، كلها ليست األورام لكن بالرسطان. األورام نربط
آخر. يشء إىل ل، تتحوَّ أن حني إىل أو تحوَّلت، إذا إال فحسب، شامة لكنها ورم، فالشامة
ارتفاع مع ويصغر يكرب بسوائل مليئًا كيًسا يكون قد الثدي يف يظهر الذي فالتكتُّل
وهو ،«fibroadenoma «باإلنجليزية ليفيٍّا، ُغديٍّا ورًما يكون وقد وانخفاضها، الهرمونات
Oma واملقطع الجلد. تحت ملساء صغرية مطَّاطية ككرٍة ملمسه يكون ما غالبًا ورم
الغدي والورم الورم. يعني التيني طبي مصطلح الحقيقة يف هو الكلمة بآخر الالحق
«املقطع والغدية ،«fibro- املقطع يعني «كما الليفية، الضامة األنسجة من كتلة الليفي
الخاليا «ورم الكارسينوما لكن الصحة. عىل تهديد أي العادة يف تُمثِّل ال التي ،«adeno-
تشري مصطلحات األرومي»، «الورم والبالستوما اللحمي» «الورم والساركوما الظهارية»
من احرتس أصًال. منه الورم نشوء يبدأ الذي الخاليا نوع عىل ِبناءً الرسطان من أنواع إىل

شؤم. نذير فهو الحميد، غري أو اللطيف غري الورم
وكلُّ — طيِّبًا» «ُولِد تعني التينية كلمات من مشتقة «حميد»، أي Benign؛ وكلمة
الِعيصُّ تهديًدا. يُمثِّل ال الحميد فاليشء النوع. هذا من يكون أن يأمل بورم مصاب هو َمن
يكون الحميد فاليشء أبًدا. ك يرضَّ لن الحميد اليشء لكن عظامك، تُحطِّم قد واألحجار
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يُالحظ. ال قد الحميد الورم باألملانية. Oma املقطع معنى وهذا كجدتك؛ وعطوًفا، لطيًفا
مؤثِّر. غري فهو بال. له يُلقى وال

فهو املعتاد. يف املحيطة األنسجة يغزو وال بعيدة، أماكن إىل يمتدُّ ال الحميد والورم
األعضاء عىل ويضغط النمو، يواصل الحميد الورم أن بَيد مكانه. يف ويظل حاله، عىل يبقى
الهائل الرضر زاد الحيوية، األعضاء من وُقربه حجمه زاد وكلما الدموية. واألوعية القريبة
ما وهو بطيئًا، يكون ما عادًة الورم نمو لكن املعتاد. يف له رضر ال الذي الورم عن الناجم
أي بدون رطًال، خمسني وزنه املبيض عىل بورم املصابة الهندية السيدة أن كيف يُفرسِّ قد
اليشء هذا وجود اعتادت الصحة، تدهور إىل تشري شديدة، أعراٍض أي أو أخرى أعراٍض
تحمل وهي مساعدة بدون التحرُّك عن عاجزًة صارت حتى أشهر، عدة داخلها الغريب
هرموناٍت تُنتج األورام أنواع بعض بشأنها. إجراء اتخاذ أخريًا فقرَّرت الزائدة، الكتلة تلك
وال فحسب، أورام هي األورام معظم لكن الكورتيزول، أو اإلنسولني مثل رضًرا تُسبِّب قد
املريض. حياة سري إعاقة إىل عنها ناتجة إضافية أعراٌض تؤدِّي حينما إال لعالجها حاجة
الرباطي، الورم هو نسبيٍّا الحميدة األورام رضر انعدام قاعدة من االستثناءات وأحد
نادرة، حالة وهو والعضالت. العظام تدعم التي الضامة األنسجة يصيب الذي الورم وهو
ما وهو العام، يف شخص تسعمائة لدى إال املتحدة الواليات يف به اإلصابة ص تُشخَّ ال
ال الرباطي الورم أن إىل ونظًرا عنه.8 دقيقة إحصائية معلومات عىل العثور ب يُصعِّ
األنسجة يغزو فقد ذلك، ومع حميًدا. يعترب الجسم، يف بعيدة أماكن يف االنتشار يمكنه
هي العالج وخيارات جراحيٍّا. استئصالها بعد حتى الرباطية األورام تتكرَّر وقد املحيطة،
األلم مثل األعراض، تُقلِّل التي األدوية بجانب اإلشعاعي، أو الكيميائي العالج أو الجراحة
هذا عىل يُعالج وغالبًا رسطانًا، الرباطي الورم يُعترب قد عديدة، جوانب فمن وااللتهاب.

الحقيقة؟ يف وردًة ليست وردة أهو األساس.
الغدي الورمي السالئل بداء اإلصابة إىل الرباطي الورم يشري قد ذلك، عىل عالوًة
السالئل آالف حتى أو مئات نمو إىل األحيان بعض يف تؤدِّي وراثية حالة وهي العائيل،
فقد عالج؛ بدون تُركت وإذا األمعاء، يف — املخاطية البطانة عىل دقيقة زوائد وهي —
يف جينيًة طفرًة أن هو الحالة بهذه املصابني لدى يحدث وما القولون. رسطان تُسبِّب
بعبارة الشائخة. للخاليا املعتادة الجسم استجابة تثبيط إىل تؤدِّي األورام كبح جينات
خاليا َقتْل الجسم عىل ب تُصعِّ لكنها مبارشة، الرسطان الجينية الطفرة تُسبِّب ال أخرى،
البطن يف النشوء من الرباطي الورم َمنْع أو مهدها، يف مرسطنًة تكون قد التي القولون
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يمنع لم ألنه الجسم عىل بل نما، ألنه الورم عىل تُلقى ال فالالئمة الساق. أو الكتف أو
تنظيف عن الجسم ف يتوقَّ بأن أشبه األمر لكن الفوىض، إحداث د يتعمَّ ال والجسم النمو.

بانتظام. جيًدا نفسه
«خبيث»، أي Malignant؛ كلمة أن نجد الكايف، بالقدر الوراء إىل بالزمن عدنا وإذا
ويتعامل سيِّئًا، ا وإمَّ طيِّبًا ا إمَّ يولد فالورم سيئًا». «ُولِد الالتينية العبارة من مشتقة
«يضع تعني malignantem الالتينية الكلمة سيِّئًا. ا وإمَّ طيِّبًا ا إمَّ تعامًال الجسم معه
الُكتاب بدأ عرش، السادس القرن يف علينا. التآمر يتعمد الرسطان فكأن خبيثة»، ُخطًطا
ecclesiam فجماعة الكاثوليكية، الكنيسة عىل الالتيني املبدأ هذا يطبِّقون الربوتستانت
املسيح».9 «ضد ل أتباًعا يُعتقد، فيما كانوا، الخبيثة»، «الكنيسة أو ،malignantem
ولكن . معنيَّ شخص أو معنيَّ عضو تجاه خبث أو ُمبيَّتة نية أو إرادة للورم ليس وبالطبع
مخادًعا، شيئًا الورم يعترب قد — رسطان أي — خبيث بورم بإصابته شخص يعلم عندما
تعرَّض جسمي بأن «شعرت جوبار: سوزان األدبية الباحثة كتبت أيًضا. ورشيًرا بل
الرشير الِكيان انتهك تحديًدا كيف أو متى أو ملاذا أفهم لم لكني خانني، أنه أو لخيانة
للنيل تسعى وهي علينا، الخبيثة األورام تتعدَّى هكذا أعماقه».10 بلغ حتى جسمي حدود
الرسطان ر «تصوُّ خطورة: األمراض كل يفوق الذي املرض هذا عن موخريجي كتب منا.
األقل عىل صحيح، ألنه أذهاننا؛ يطارد يظل لنا املرافق الخبيث البشع قريننا شكل يف

جزئيٍّا.»11

كبري مرسح إال الدنيا ما (2)

التالية: ة املتبرصِّ الحكمة هذه الشخصيات أحد يذكر تشاء»، «كما شكسبري، مرسحية يف
فيها يخرجون لحظات لهم ممثِّلون، إال والنساء الرجال كل وما كبري، مرسح إال الدنيا «ما
ففي أدوار.»12 عدة يؤدِّي وقته يحني عندما شخص وكل فيها، يدخلونه ولحظات منه،
اليوم يف ثم بها، الخاص املحاماة مكتب تدير محامية دور ما امرأة تؤدِّي قد ما، يوم
الرسطان ميزان تَي كفَّ يف خياراتها وتَِزُن جسدها، وتُسلم املستشفى، رداء ترتدي التايل،
دوِرها. ُجمَل تحفظ بدأت عندما تظن كانت ا ممَّ أقرب خروجها لحظة تكون ربما الظالم.

إضايف. مشهد بأداء لها ُسمح لو وتتمنى قولها، تود أكثر أشياء اآلن فلديها
ُمصادفة خشبته عىل د تتجسَّ مرسح البرشي فالجسم للمرء؛ مرسح الدنيا أنَّ وكما
من مشتقة مرحلة»، أو «مرسًحا تعني التي ،stage اإلنجليزية فالكلمة الورم. حدوث
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وضعيته ويأخذ مكاٍن يف نفسه يضع والورم «يضع»، أو «يقف» تعني التي الالتينية الكلمة
فكلمة الخبيثة، األورام حالة يف ا أمَّ الجسم. داخل تأثريه، ويُحِدث رحلته، لبداية استعداًدا
الخطوة أيًضا تعني بل فحسب، املرضدوره عليه يؤدِّي الذي املرسح فقط تعني ال stage

مراحل. له فالرسطان الورم. ر تطوُّ مراحل من املرحلة أو
عالمة مجرَّد بل أصًال. رسطانًا يكون يكاد ال املرحلة هذه يف الرسطان الصفرية: املرحلة
يعلم وال تتغري. ال لكنها خبيثة، ستكون بأنها تُنذر شاذة حالة عىل مؤكَّدة غري بسيطة
يمكنه النابه األشعة اختصايص لكن يشء. أي عنها سيَنْتُج كان إذا ما حينئٍذ املرء
متزايًدا؛ ًرا تطوُّ ر تتطوَّ بوسائل الجسم أجزاء لبعض اإلشعاعي بالتصوير اكتشافها
يشء تسمية يمكننا لم فإذا أمكن. إن وتُعاَلج تُكتشف، التي الحالة اسم يُحدَّد ثَم ومن

عنه. نبحث ال عادًة وعالجه، ما
أحيان ويف واملراقبة، االنتظار إىل العددية التسمية هذه تؤدِّي األحيان، بعض ويف
إجراء يؤدِّي الحاالت، بعض يف أنه والواقع الجراحي. االستئصال إىل تؤدِّي أخرى
هذه يف الورم نعالج كلها. املشكلة إنهاء إىل ما تشخيص من ن التيقُّ بهدف الخزعة
املرحلة البتة. يشء إىل يتحوَّل ال وقد إليه، ل يتحوَّ قد ِلَما ولكن عليه، هو ملا ليس الحالة
املرض من الشفاء إىل العالج فيها يؤدِّي قد التي االستثنائية املرحلة هي الصفرية
الرسطان عن الحديث عند عادًة استخدامها األطباء يتجنَّب كلمة والشفاء نسبيٍّا، برسعة
إنها بالرسطان مريضة ألي يُقال أن يَنُدر إذ منه. املرىض عالج يف منهمكون َوُهم حتى

الرسطان. من خالية أنها هو يُقال ما لكن ُشفيت، قد
ر. التطوُّ من املرحلة هذه يف لالكتشاف قابلًة الرسطانات كل فليست ذلك، ومع
الثدي، رسطان من الصفرية املرحلة وهو املوضعي، القنوي الرسطان إىل يُشري فالصفر
أو الرحم عنق أو الرئة أو الجلد برسطانات اإلصابة للتو فيها حدثت التي املراحل أو
يف للتو، الحدوث أو الحدوث، ُقرب إىل تشري فارقة مراحل اآلن حتى يوجد ال الرحم.
أن صحيح الرسطان. من كثرية أخرى أنواع أو الليمفاوية الغدد أو البنكرياس رسطان
هو مرحلة أي يف املهم لكن الرسطان، من نوع أي لدى موجودًة تكون قد املرحلة هذه
نسبية، بدقة الكتشافها الفحوص وإجراء ممكن، نحو أفضل عىل رؤيتها عىل القدرة

وعالجها.
أن لدرجة ا جدٍّ وثيًقا ارتباًطا ملصطلحاته الالتينية باألصول مرتبط الطب األوىل: املرحلة
العربية األرقام من بدًال رومانية بأرقام إليها يُرَمز ما غالبًا الرسطان ر تطوُّ مراحل
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املحيطة األنسجة يَغُز لم موضعي ورم وجود األوىل املرحلة وتعني االستخدام. الشائعة
من األخرى األجزاء أو القريبة، الليمفاوية الُعَقد إىل الخبيثة خالياه يُرِسل ولم به،

الجسم.
أدق. تقسيم وضع يمكن إذ ذلك. من تعقيًدا أكثر أصبح املراحل تقسيم لكن
وال سنتيمرتَين من أصغر حجمه ورم إىل يشري «أ» األوىل املرحلة من الثدي فرسطان
صغري ورم إىل يشري «ب» األوىل املرحلة من الثدي رسطان لكنَّ ليمفاوية، غدًدا يطال
تكون أالَّ عىل اإلبْط، يف الليمفاوية الغدد من ثالث إىل واحدة غدة يف متفرِّقًة رقًعا يشمل
إىل التشخيص ل يتحوَّ فَقْد وإال ملليمرتَين، أو خلية مائتَي من أكرب رقعة مساحة كل
الليمفاوية، العقد إىل ووصوله الثدي رسطان انتشار من الرغم فعىل الثانية.13 املرحلة
إىل أقرب نحو عىل ف يترصَّ «ب» األوىل املرحلة يف الرسطان أن التقسيم هذا يعني

األساس. هذا عىل معه التعامل ويُمكن الثانية، املرحلة من «أ» األوىل املرحلة
عندما الثانية املرحلة من أنه يتقرَّر ما عادًة الرسطان، نوع حسب عىل الثانية: املرحلة
مًعا. الشيئنَي يفعل أو به، املحيطة األنسجة يغزو أو األوىل. املرحلة حجم الورم يتخطَّى
رضر إحداث إىل طريقها يف الليمفاوية الغدد إىل وصلت قد الضارة الخاليا تكون قد
يزال ال يشء كل إن أي بعد. آخر مكان أي يف رضر يُكتَشف لم ولكن آخر، مكان يف

نسبي. حد إىل موضعيٍّا
عدة إىل والثالثة الثانية املرحلتنَي من الثدي رسطان احتماليات تقسيم ويمكن
تسميته تكون فيما الليمفاوية، الُعَقد يف وتأثريه الورم حجم بني تمزج احتماالت
الطالب يُعدها بحثية ورقة ألول عريضة خطوًطا يشبه نحٍو عىل و«ب»، «أ» بالفئتنَي
يف ينجح أن أجل من نفًعا سيُجدي أنه يظن أو يعرفه ما عىل ِبناءً الثانوية املدرسة يف
ما معرفة من تُمكِّنه ق التفوُّ من درجة عىل يكن لم إن األقل، عىل الدراسية املادة هذه
انقساًما والثانية األوىل املرحلتان تنقسم البنكرياس، رسطان يف الحًقا. يفعله أن عليه
الليمفاوية العقد إىل وصل قد كان إذا وما الورم حجم إىل استناًدا و«ب»، «أ» إىل فرعيٍّا
يف نفًعا يجدي لن فيها تقسيم فأي الثالثة، املرحلة تقسيم إىل حاجة ال لكن القريبة،
يكون فعندئٍذ املصاب. عمر يف وتأثريه البنكرياس رسطان تطوُّر ع توقُّ أو القرار اتخاذ

ُقيض. قد األمر

الورم يكون إذ الثانية. املرحلة من أسوأ ع، متوقَّ هو كما الثالثة، املرحلة الثالثة: املرحلة
الدموية واألوعية الليمفاوية العقد أو الدموية األوعية أو الليمفاوية العقد غزا قد فيها
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بوترية ر يتطوَّ كان الورم أن تعني الثالثة واملرحلة ُقُدًما»، «امليض يعني ر» «التطوُّ مًعا.
يف ومستمر ر، تطوَّ املرض إنَّ أي لنفسه. الِعنان إطالق منتظًرا ثابتة، لكنها بطيئة
إليها يِصل لم لكنه األخرى، الجسم أعضاء إىل طريقه يف ماضيًا يكون وبذلك ر. التطوُّ

بعد.
اإلكلينيكي، بمعناه مراحل إىل التقسيم عن مالدن كارال تتحدَّث ال الصدد، هذا ويف
بأسلوب زوجها به أُصيب الذي القولون لرسطان األَوَّيل التشخيص عن كتبت لكنها
الساعات يف حدث ما «كل قالت: إذ وألرسته؛ للمريض الرسطان مرحلة معنى يعكس
العقد إىل وصل املحزنة. واألخبار السارة األخبار بني سباق بمثابة كان التالية القليلة
وكتبت األخبار.»14 كانت مهما الحالتنَي، يف أبكي وكنت ال؛ — الكبد نعم، — الليمفاوية
اإلكلينيكي: الجانب عىل أكرب برتكيز املبيض رسطان مراحل عن مذكراتها يف إنسلر إيف
قرَّروا فقد الحرفية؛ بالتسميات ًكا تمسُّ أكثر الطبي «مايو» مركز فريق أعضاء كان «وملَّا
الليمفاوية عقدي يف الرسطان (كان «ب» الرابعة املرحلة من بالرسطان مصابة أني
املرحلة يف أني يَرون الطبي إرسائيل» «بيث مركز أفراد كان فيما األربية). منطقة ويف
سيئة.»15 كانت االحتماالت كل إن أي «ب». املرحلة يف كنت الحالتنَي ويف «ب». الثالثة
طبيب يقدِّم عندما الذهن إىل يتبادر قد الذي بالوضوح وليست سيئة، االحتماالت كل
نيل يف املرء رغبة أشد ما أوه، األبيض. بمعطفه متشًحا نفسه من واثًقا تشخيَصه
الفئة تكون عندما دائًما «أ» املرتبة عىل الحصول يف رغبته أشد وما أوه، األول! املركز

وارًدا. احتماًال «ب»
مراحل تقسيم يمكن فال نهاية. ال ما إىل الرسطان مراحل تستمر ال الرابعة: املرحلة
نايجل ذكره ما غرار عىل الرتقيم، فإعادة الرابعة. املرحلة يتخطَّى ما إىل الرسطان
تعدو لن تاب»، «سباينال فيلم يف يمتلكه كان الذي الصوت مكربِّ بخصوص تافنل
ففي هو. كما يبقى املرض ر تطوُّ نطاق لكن األلفاظ، بدالالت متعلِّقًة مسألًة كونها
فالورم الرسطان. خطر يختلف لن آخر، اسٌم عليها أُطِلق لو وحتى الرابعة، املرحلة

مرحلة. واملرحلة ورم،
يف بعيدة أجزاء إىل بالفعل ووصل انترش قد الرسطان يكون الرابعة، املرحلة يف
تقريبًا، مكان أي إىل يصل قد نقييل، رسطان إىل تحوَّل إذا الثدي فرسطان الجسم.
مع املرحلة، لهذه الفرعي التقسيم يمكن ال الرئتنَي. أو الكبد أو العظام إىل حتى وربما
يف النقيلة عملية فيها تظل التي «أ»، الرابعة املرحلة إىل تقسيمه يمكن الرئة رسطان أن
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بعيدة أماكن إىل النقيلة عملية فيها تصل التي «ب»، الرابعة واملرحلة الصدر؛ منطقة
املخ. إىل حتى ربما ا، جدٍّ

كلمة من مشتقة النقيلة»، «أي metastasis كلمة أنَّ إىل هنا اإلشارة وتجدر
«تحوًُّال تعني نجدها املايض، يف أبعد زمن إىل ُعدنا وإذا ل، التحوُّ أو التغريُّ تعني يونانية
الحالة، يف تحوُّل أو داخيل بتعديل يوحي األوَّل واملعنى آخر». إىل مكان من الوضع يف
األول، املعنى يُتيح الجغرافية. أو املوقع يف خارجي بتحرُّك الثاني املعنى يوحي حني يف
طريقًة الثاني املعنى يُتيح بينما املرض؛ يف للتفكُّر طريقًة الرسطان، عىل تطبيقه عند
الثاني التعريف أصبح عرش، السابع القرن ستينيات بحلول شيئًا. الرسطان العتبار
من األخرية املراحل إىل الخصوص وجه عىل يشري طبيٍّا،16 مصطلًحا يُستخَدم للكلمة
من جراحيٍّا أزيل سواءٌ آخر، مكان إىل الجسم أماكن أحد من فيها ينتقل التي الرسطان
يَُعد فلم ل، تحوَّ قد نفسه الجسم أنَّ إىل كذلك النقيلة عملية وتشري ال. أم األصيل ُمرتَكزه
ولم أرجائه، يف مسترشيًا الرسطان بات بل فحسب، منه جزء يف الرسطان عىل يحتوي
حدث املنوال، نفس وعىل له. مجتاًحا الرسطان أصبح بل رسطانًا، يحوي الجسم يَُعد
التسكينية الرعاية يف التغريُّ هذا ُجلُّ طرأ وقد املرىض، ورعاية العالج خيارات يف تغريُّ
املريض عقلية يف تحوُّل طرأ كما املرض، عىل القضاء يف وليس األعراض، وتخفيف

ُمربًَما. قضاءً أو مزمنًا مرًضا يعتربونه صاروا إذ والطبيب؛
يشء. كل نهاية هي النقيلة فعملية الرسطان؛ من خامسة ملرحلة وجود ال

أو سابقة مرحلة إىل تغيريها إىل سبيل وال تشخيصه، عند الرسطان مرحلة تُحدَّد
ما، امرأة لدى الثانية املرحلة من الثدي برسطان اإلصابة ُشخصت فإذا الحقة. حتى
أخرى؛ أماكن يف منه ثانوية أورام ظهرت أو أخرى، أجزاء إىل الحًقا املرض انترش ثم
الرسمية الوثائق يف لكنه األساس، هذا عىل ويُعاَلج الرابعة املرحلة من رسطانًا يبدو فقد
وعالج لجراحة — مالدن زوج — لورنس خضع انترش. الثانية املرحلة من رسطانًا يظل
صَدَمتنا ما بقدر ثانيًة مرًة حدوثه تكرار َصدَمنا ذلك) «(بعد مالدن: وتقول كيميائي.
كان لكنه الثالثة، املرحلة يف لديه الرسطان ص ُشخِّ ممكنًا.»17 هذا كان إن تقريبًا، األوىل
و«طبقة الربيتوني» التجويف يف َغر الصِّ بالغة عقيدات «ثالث لديه كان إذ انترش. قد
النقيلة لكن بعد، نفسه الكبد يغُز لم الرسطان أنَّ بقشِة الزوجان تعلَّق الكبد.»18 تغلُّف
حتى ص ُشخِّ قد الرسطان يُكن لم ولو الرابعة، املرحلة عن بعيدًة الحالة تُكن لم نقيلة.
املرض مرحلة تُعرِّف الطبية السجالت الرابعة. املرحلة من بأنه آنذاك ص لُشخِّ الحني؛ ذلك
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ُخلوهم بإعالن يتحرَّروا أن ا إمَّ لكنهم املرىض، لدى تشخيصه يُعاد وال تشخيصه. وقت
األوَّيل التشخيص مرحلة منذ إنهم أي الثانوية؛ بأورامه عليهم يُْطِبق أو الرسطان، من

ذاك. أو االتجاه هذا إىل يتمايلون أو يتأرجحون
ر، تطوَّ وإذا الُغمة. تنزاح الرسطان، استؤِصل إذا املعركة. تبدأ التشخيص، وعند
شيطان وينتزع يتفاقم، ما بقدر بدقة فه تَُوصِّ وال ر التطوُّ هذا تُواكب ال املصطلحات فإنَّ
تُالحقه أو املايض، ذكريات كل اسرتجاع عىل به املصاَب الرسطاُن يُجِرب ُمراده. الرسطان
الرسطان فتجِربة العالج، نجح إذا وحتى يأتي. ال قد الغد بأن لعلمه املايض؛ ذكريات
األخرية باملراحل املريض فحتى ذلك، ومع األبد، إىل يعيش أحد ال أنه يُدرك املرء تجعل

األقل. عىل ممكنًا أو ًحا، مرجَّ أمًرا آخر يوًما بلوغه يرى ما كثريًا الرسطان من
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الثالث الفصل

الذات/اآلخر

أنت هو الذي اليشء (1)

أنت. هو الذي اليشء هو الورم
أشياء وكأنها ما، مشكلة وجود إىل بسيطة إشارة أول عند تُستأصل األورام أنَّ مع
الجسم. هي األورام منه. ومصنوعة الجسم، من جزء فإنها الجسم، إىل تنتمي ال غريبة

حالة «ففي السليمة. الخاليا صنعه طريقة بنفس الرسطانية الخاليا الجسم يصنع
حالة يف ا أمَّ وموتها. الخاليا انقسام عمليَة ُمسيِطرٌة جينية دارات تُنظِّم العادية، الخلية
النمو.»1 عن تتوقَّف ال لخلية الِعنان بذلك ُمطِلقًة الدارات، هذه فتختل الرسطانية، الخلية
منها تَنتُج التي العملية نفس من تَنتُج فإنها خبيثة؛ أم حميدًة الورم خاليا أكانت وسواء
فاملصدر عرش، التاسع القرن يف فريخوف رودولف العاِلم الحظ وكما أخرى. خلية أي
واحدة خلية من تنتج امليتوزي، االنقسام عملية ففي أخرى. خلية هو خلية ألي الوحيد
الخاليا انقسام عملية الكروموسومات. من متماثلة مجموعة منهما لكل متماثلتان خليتان
أجسامنا يف تنمو فالخاليا طبيعية؛ عملية الخاليا ونمو ذاته. وإصالح الجسم لنمو مهمة

الوقت. طوال
أن يمكن ال فالجنني بدونها. الحياة يمكننا ال ورضورية مفيدة عملية الخاليا نمو
الشخص جسم ويُِحل للخاليا. الرسيع االنقسام بدون التكوين كامل إنسان إىل ل يتحوَّ
الدماغ خاليا أن حني ويف يوم. كل القديمة خالياه من مليارات محل جديدًة خاليا البالغ
تنمو ما وعادًة قليلة. أياًما القولون خاليا عمر يتجاوز ال تقريبًا، العمر طوال تدوم
فوق وتراكمها الخاليا عدد بزيادة ليس الخاليا، حجم بزيادة الدهون أو العضالت
حجمها يزداد ما فعادًة األعضاء، ا أمَّ بالفعل. املوجودة الخاليا حجم بزيادة بل بعضها،
الخاليا تنقسم الخاليا، عدد ولزيادة الخاليا. عدد فيها يزداد التي ج، التنسُّ فرِط عملية َعرب
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خاليا طبيعية وخاليا رسطانية

رة كروموسومات متأخِّ

كرومات%
خشن

أشكال وأحجام
متنوِّعة للخاليا

نََويات كب7ة متعدِّدة

كمية صغ7ة من
السيتوبالزم

انقسام ميتوزي منحرص

انقسام ميتوزي
د األقطاب متعدِّ

متعدِّدة
النوى

خاليا طبيعية

الخاليا خصائص فيها ٌد وُمحدَّ جنب، إىل جنبًا رسطانية وخاليا طبيعية خاليا :1-3 شكل
للرسطان. الوطني املعهد املصدر: الرسطانية. والخاليا الطبيعية

املنوي والحيوان البويضة إىل أصلها يرجع البرشي الجسم خاليا وكل مراًرا. املوجودة
األوليَّني.

فاحتمالية وفينا، بنا تَحدثان هاتنَي الطبيعيتنَي م والتضخُّ النضج عمليتَي أن إىل ونظًرا
فحتى أيًضا. وفينا بنا قائمة — املفرطة أو الغريبة الزوائد بمعنى — األورام نشوء
البرش، عىل قارصًة ليست التورُّمات هذه إنَّ أي األورام، أصابتها الِقدم يف الديناصورات
مع حياته مسار يف حي كائن أي يُصيب قد نَصيٌب ولكنها غريه، دون هذا زماننا عىل وال
للرسطان: الطويل التاريخ تناوله معرض يف جونسون جورج كتب واألعوام. األيام مرور
وأنه الزمان، مر عىل وجود له كان الرسطان أنَّ معرفتُنا النفس يف الطمأنينة يبعث «مما
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التكوين من جزء يجنح ذلك ومع السبل، بكل منه يحتاط قد املرء وأنَّ منا، ً خطأ ليس
نشوء احتمالية تصاحبها — لذاته وإصالحه جسمه نمو أي — املرء فحياة الجيني.»2

الورم.
النمو يَُعد الحالة هذه ففي مفرًطا. كان إذا إال الحياة. قيد عىل الخاليا نمو يُبقينا
«دراسة يعني التيني أصلها األمراض»، «علم أي Pathology؛ اإلنجليزية والكلمة َمَرضيٍّا.
يُنظر قد جيد. يشء من فيه مبالغ قدر وجود بها يُقَصد الحالة هذه يف واملعاناة املعاناة».
صاحبها، بصدق ترضُّ ال تافهة كذبة إىل يُنظر كما الغريبة أو الزائدة الواحدة الخلية إىل
٣٧٫٢ وجود إىل فبالنظر تماًما. سليمًة نيته تكون قد بل ا، رشٍّ صاحبه يُضِمر ال تعليق أو
إحداها تُخالف أن وآخر وقت بني يحدث أن عجب ال البرشي،3 الجسم يف خلية تريليون
جيناتها أحد يف ًة ُمهمَّ ُمؤثِّرًة طفرًة تحمل أو الطبيعي، املسار عن تحيد أو الصواب،
الرضر ما مرة؟ ٣٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فعله أتقنَت حياتك يف آخر يشءٍ فأي عشوائيٍّا.
يبدأ إذ مرض. الكذب يف اإلفراط لكن الخاليا؟ هذه كل بني واحد خطأ يسبِّبه قد الذي
األكاذيب من تراكم والورم نفسه. الجسم الخاليا إحدى بها تخدع واحدٍة بكذبٍة الرسطان
املفرتض من كان التي الخلوية األكاذيب بهذه النسيج يتعلَّق إذ ومرات؛ مرات تتكرَّر التي

يتجاهَلها. أو يرفَضها أن
سبب بتفسري ا خاصٍّ اهتماًما توماسيتي وكريستيان فوجلشتاين بريت الباحثان اهتم
استبعاد بعد حتى بغريها، مقارنًة باألورام األنسجة أنواع بعض إصابة احتمال زيادة
الخاليا انقسام مرات عدد زاد كلما أنه واستنتجا الجينية. والطفرات البيئية العوامل تأثري
إىل ذلك ونسبَا نسبيٍّا. فيه الرسطان نشوء احتمال زاد األنسجة، من نوع يف الجذعية
نزعات أو البيئية «العوامل إنَّ وقاال الخاليا، انقسام عملية يف والعشوائية الحظ» «سوء
العوامل بالرسطان.»4 اإلصابة خطر يف التباين أسباب ثلث إال تُمثِّل ال الوراثي االستعداد
واقي َدهن أو التدخني، عن اإلقالع مثل تغيريها، للبرش يمكن التي األشياء هي البيئية
الورم فريوس ولقاح «ب»، الوبائي الكبدي االلتهاب لقاح عىل الحصول أو الشمس،
كل تغيريها، يمكن فال الوراثي، االستعداد نزعات ا أمَّ منة. السِّ تجنُّب أو البرشي، الحليمي
عندما املعروفة الطفرات بعض عن للكشف لفحوص الخضوع هو حيالها فعله يمكن ما
الدراسة وهذه الفحوص. هذه إجراء عائلته تاريخ أو للشخص الطبي التاريخ يستدعي
يمكن التي — والوراثية البيئية — املخاطر من الكبريتنَي الفئتنَي هاتنَي شأن من قلَّلت

بها. الدراية بعض يحملون أو اليشء بعض عليها السيطرة لألشخاص
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كانت واالنتشار للنمو ُعرضًة وتوماسيتي فولجشتاين َدَرسها التي الرسطانات وأقل
الخاليا انقسامات من عدد أقل تشهد التي العظمية، الغرنية األورام من عديدًة أنواًعا
متالزمة فكانت واالنتشار، للنمو ُعرضًة درساها التي الرسطانات أكثر ا وأمَّ كذلك؛ الجذعية
ورسطان العائيل، الغدي الورمي السالئل وداء واملستقيم، القولون لرسطان املسبِّبة لينش
الباحثان واستنتج الجذعية.5 الخاليا انقسامات من عدد أكرب تشهد التي القاعدية، الخاليا
سبيل عىل الثدي رسطان بينها من يكن لم التي — درساها التي الرسطانات يف أنَّه
الحوض عظام رسطان «بني» واالنتشار للنمو القابلية يف «االختالف» ثلثا يُعزى — املثال
القاعدية، الخاليا انقسامات عدد يف التباين إىل املثال، سبيل عىل القاعدية، الخاليا ورسطان
عوامل إىل يرجعان ال الثلثان فهذان وبالتبعية الطفرات، عىل اإلبقاء إىل النسيج ونزعة

الوراثية. أو البيئية الخطر
هو هذا لكن الَعاِثر. الحظ إىل يُعزيان كافًة الرسطانات ثلثَي أنَّ يقصدا أو يقوال لم

الناس. فهمه ما
أسس عن بق السَّ بهذا كوزين-فرانكل جينيفر انفردت ،٢٠١٥ سنة رأس يوم يف
عضو، أي يف الخاليا عدد «خذ فيه: قالت الذي «ساينس»، مجلة يف الخلوية الرسطان
الخاليا انقسام مرات عدد وحدِّد بينها، من العمر الطويلة الجذعية الخاليا نسبة وحدِّد
الخاليا إحدى يف للرسطان مسبِّبة طفرة نشوء خطر يكمن انقسام، كل ففي الجذعية.
حاولت ولكنها عنها. غنى ال التي الخاليا انقسام لعملية منطقي تلخيص وهذا الوليدة.»6
أخرى استنتاجات ترسد فمضت موجزة، واضحًة قصًة ص املتخصِّ غري للقارئ تُقدِّم أن
ثلثَي تُفرسِّ النظرية «هذه كتبت: إذ مبالغات؛ إىل أدَّى التبسيط يف إفراط بمثابة كانت
الرسطان تفسري أنَّ وصحيح التبسيط. هذا آَخرون صحفيون فانتقد كلها».7 الرسطانات
إصابتهم إىل أدَّى ذنب أي من املرىض ساحة يُربِّئ ألنه للنفس؛ مَحبَّب الطريقة بهذه
العديد أن حقيقة يقوِّض لكنه جسمه. خاليا انقسام عىل شخص لوم يمكن ال إذ باملرض؛

ممكن. بالرسطان اإلصابة معدَّل تقليل وأن منعها، يمكن الرسطانات من
باعتباره البحث إىل ينظر ال االدعاء هذا أن هو بالذات الدراسة هذه تفسري يف األهم
نفسه، الرسطان لنشوء تفسريًا باعتباره بل الرسطان، معدَّالت إحصاءات بني «مقارنًة»
األوىل املقالة أغفلته الذي الفارق أنَّ غري الرسطان. من معيَّنة أنواع يف أم عام بوجه سواءٌ
احتمال نسبة تبلغ إذ واملطلق. النسبي اإلصابة احتمال بني التمييز هو التالية واملقاالت
مبارشًة تنطبق ال املعلومة هذه لكن اثننَي، إىل واحًدا امُلطلق يف بالرسطان رجل أي إصابة
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يستكشف فيما بالرسطان. زوجي إصابة احتماليَّة إىل تشري وال الصغرية، املجموعات عىل
غريهم من عرضًة أكثر الناس بعض تجعل قد التي األسباب النسبي اإلصابة احتمال
أنواع من ُسكَّانية فئة يف شيوًعا أكثر الرسطانات أنواع بعض وتجعل بالرسطان، لإلصابة
للجذر وفًقا — النسبي اليشء ا أمَّ محدَّدة، رشوط أي من متحرِّر املطلق اليشء أخرى.
الحتمالية وتفسري به، ومرهون آخر، بيشء مرتبط فهو — اإلنجليزية للكلمة الالتيني

اإلصابة.
فولجشتاين دراسة نته (تضمَّ واملستقيم القولون برسطان اإلصابة احتمالية نسبة تبلغ
اإلصابة احتمالية نسبة تبلغ فيما املائة،8 يف ٤٫٥ امُلطلق يف العمر طوال وتوماسيتي)
الدماغ رسطان من نوًعا الدبقي األرومي الورم (كان العصبي الجهاز أو الدماغ برسطان
تبلغ أخرى، بعبارة بكثري.9 أقل نسبة وهي املائة، يف ٠٫٦ املطلق يف الدراسة) يف َوَرد
األرومي بالورم اإلصابة احتمالية أمثال ٧٫٥ واملستقيم القولون برسطان اإلصابة احتمالية
احتمال يجعل قد النسبي اإلصابة احتمال عن امُلعربِّ العدد ِكَرب أنَّ (الغريب الدبقي.
املعنيَّة الدراسة هذه تحاول ع.) املتوقَّ من أعىل يبدو واملستقيم القولون برسطان اإلصابة
أخرى)، (وأنواع الرسطان من النوَعني هذَين حدوث احتمالية بني الكبري االختالف تفسري
من بأقل ذلك فبعد لذا، بالرسطان. شخص أي إصابة سبب تفسري منها الهدف وليس
التي األخطاء فهم محاولة يف باإلعجاب جديًرا مجهوًدا فرانكل كوزين بذَلت أسبوَعني،
غريها، من أكرب بسهولة الرسطان يجتاحها األنسجة «بعض قائلة: حتها وصحَّ فيها، وقعت

التباين».10 هذا ثلثَي تُفرسِّ الجذعية الخاليا يف تحدث التي والطفرات
الخاليا من زائد عدد نما إذا إال بالنمو. لها ويسمح أجسامنا الخاليا نمو يصون
ثانية فوق واحدًة الخاليا ترتاكم إذ امَلَريض. ج التنسُّ فرط يف يحدث كما نفسه، الوقت يف
حالة يف أو ورم. إىل بذاته، منفرد يشءٍ إىل وتتحوَّل ملحوًظا، نمًطا وتأخذ ثالثة، فوق
البيئية العوامل يف التحكُّم يمكن وبينما مائعة.11 سائلة حالة يف رسطان إىل اللوكيميا
الفحوص لتوجيه الجينية الفحوص استخدام املمكن من أنه ومع اإلصابة، احتمالية لتقليل
التي فاألنسجة لالحتماالت. رهينًا يظل البرشي الجسم فإنَّ الوقائية، الطبية الت والتدخُّ
لإلصابة قابليًة أكثر تَُعد الشخص، حياة خالل أكرب بعدٍد فيها الجذعية الخاليا تنقسم

وَرًما. يُمثِّل الذي ج التنسُّ بفرط
وتظن الخاليا إحدى عىل األمر يلتبس عندما إال ورضورية. مفيدة عملية الخاليا نمو
يف يُخطئ عندما أو ويخذلها، ويخدعها نفسه الجسم يُحبط عندما أو أخرى، خليًة نفسها

47



األورام

أشعة أو املؤين اإلشعاع أو لألسبستوس التعرُّض أو السجائر دخان بسبب وظائفه أداء
ضعفه. ولحظة الجسم عثرة فالرسطان الشمس.

«تنمو موخريجي: َكتَب وقد به. أنفسنا إقناع نودُّ الذي التفسري هو هذا يكون ربما أو
ذواتنا من نَُسخ إنها «أي وأضاف: أفضل». بدرجة وتتكيَّف أرسع، بوتريٍة الرسطان خاليا
يف الرسطان خاليا عليها ق وتتفوَّ تفعله، فيما دأبها عىل الخاليا تظل اكتماًال.»12 تفوقها

تفوًُّقا. األكثر نسختك أنه األغرب بل فحسب، منك نسخًة ليس إذن فالرسطان ذلك.

منك نَُسخ (2)

وال منا، نسخًة التحديد وجه عىل املسخي الورم يَُعد األورام، من املختلفة األنواع بني من
من الورم ن يتكوَّ إذ الخاطئ. املكان يف الصحيح النسيج ألنه فقط عنا؛ تمييزه يمكن
يُظهر ال حميًدا، دام وما فيه. ينشأ الذي اآلخر العادي النسيج عن يختلف عادي نسيج

وموقعه. حجمه بسبب إال تهديًدا يمثِّل وال املعتادة، الرسطان سمات من أيٍّا
بويضة إىل ل تتحوَّ التي الخاليا أي — النسيلية الخاليا من تنمو التي املسخية األورام
تنمو التي املسخية األورام أن حني يف والخصيتنَي، املبيَضني يف تتكوَّن — منوي حيوان أو
املسخي الورم ويَُعد اللسان. أو الدماغ منها أخرى، أماكن يف توجد قد الجنينية الخاليا من
حديثي بني شيوًعا املسخية األورام أنواع أكثر (الَعُجز) الفقري العمود قاعدة يف ينشأ الذي
فايلز»،13 إكس «ذا مسلسل من صغرية» «بطاطا عنوان حملت التي الحلقة ففي الوالدة.
عجزية مسخية أورام الذيول هذه بأن ذيول لهم أطفاٍل مولد تفسريُ السهل من كان ربما

ُعصعصية.
رسطانًا) تَُعد التي هي النادرة الخبيثة الزوائد إنَّ (إذ الحميدة الزوائد هذه أن يُعتقد
الخطأ سبيل عىل يحدث فقد عضو. بعد وعضًوا خلية، تلو خليًة الجنني ن تكوُّ أثناء تنشأ
أن مصريها فيكون التكوين طور يف جنني داخل النسيج من صغرية كتلة تنفصل أن
ظلت أنَّها ولو التكوين. طور يف أيًضا هو زال ما آخر مكان مكانها، غري مكان يف تُغلَّف
واألنسجة الخاليا إىل متحوِّلًة لتمايََزت فيه، تبقى أن املفرتض من كان الذي املكان يف
أي عىل النمو تواصل لكنها نفًعا، تُجدي فال الخاطئ، املكان يف ا أمَّ ملكانها. تماًما املناسبة
إليه ل تتحوَّ أن تستطيع الذي الجنني من ممكنة نسخة أفضل إىل متحوِّلًة وتتمايز حال،
تكوينه، يكتمل أن قبل الجسم من نسخٍة من جزءًا يُمثِّل املسخي الورم إنَّ أي وحدها.
— وعظم ودهن عضلة — جزئي جسم فهو الجسم. من ممكنة صورة أقرب إىل ل ويتحوَّ

خاطئ. مكان يف
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هو يكون ما غالبًا بل فحسب، به املحيط الجزء عن مختلًفا ليس املسخي والورم
شعر عىل املبييض املسخي الورم يحتوي فقد األنسجة. من متجانس غري خليًطا نفسه
من أصليًة أو زائدًة أجزاءً الورم كان لو كما األطراف، أحد منه يخرج وقد بل وأسنان،
،٢٠٠٣ ففي طفييل. توءم أنه يبدو ما الجنني يحمل قد آخر. شخص داخل شخص جسم
دماغ، له كان فقد بالبرش؛ املسخية األورام أشبه يابانية امرأة جسم من جرَّاحون استأصل
يعني يوناني أصلها املسخي»، «الورم ،Teratoma كلمة وأذن.14 وعني، وأمعاء، وأطراف،

الوحيش». «الورم
األنسجة تغزو ال ألنها اكتشافها؛ عند جراحيٍّا املسخية األورام معظم استئصال يمكن
ليس بذاته. منفرد جسم بل الجسم، من جزءًا نفسه يَعتِرب ال الورم هذا فكأن املحيطة.
استئصاله تعذَّر أو خبيثًا املسخي الورم كان وإذا بذاته. منفرد ِكيان بل منَّا، جزءًا

الكيميائي. العالج يُستخدم الدماغ، يف نشأ إذا يحدث قد كما جراحيٍّا،
شعر لها يكون إذ — ا جدٍّ تشبهنا فهي األورام؛ يف ما أغرب هي الزوائد هذه
كالتفكري املسخي الورم يف التفكري الرعب. نفوسنا يف يبث ذلك تخيُّل أنَّ حد إىل — وأسنان
ألنه إنسان املرء أن هي بها الخروج يمكن التي والنتيجة البرشي. الجسم ن يُكوِّ فيما
الناحية من كامًال إنسانًا الشخص ليكون الالزمة األجزاء عدد كم ولكن التكوين. مكتمل
شخًصا وأبقى — أفقده أو — يُستأَصل أن يمكن جسمي من كم والوظيفية؟ الجسمانية
عن يفصله الذي املقدار ما ولكن شخًصا، ليس املسخي الورم أن الواضح أنا؟ كما سليًما

كذلك؟ يكون أن

أنت ليس الورم (3)

واين جون فاجأ وعندما سماعها. أو «رسطان» كلمة نطق النادر من كان عقود، عدة منذ
رئتَيه إحدى الستئصال خضع أنه عن كشف بأن ١٩٦٤ عام صحفي مؤتمر حارضي
يوميٍّا، السجائر من ُعَلب ست تدخني عادته عن األرجح عىل نتج الذي الرسطان لعالج
كونكرر»، «ذا فيلم تصوير أثناء نووية أسلحة من متساقط لغبار تعرُّضه من وربما
ألنه الرسطان، C بحرف [يُقَصد الكبري» C حرف «لعقُت آنذاك: الدارجة بالتعبريات قال
مقالة أكَّدت عاًما، بخمسني ذلك وبعد اإلنجليزية].15 اللغة يف الكلمة من األول الحرف
الكبري.»16 C حرف يَُعد لم «الرسطان أنَّ ابتهاج بكل النسيت» «ذا دورية يف افتتاحية

األطفال. أمام املرض بذكر الترصيح يبدأ أن قبل طويل وقت انقىض وقد
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،١٩٥٨ عام يف أبيها مرض عن رادنر جيلدا الكوميديا نجمة كتبت الصدد، هذا ويف
اكتُشف ،١٩٨٦ عام يف بسنوات، ذلك وبعد «الرسطان».»17 كلمة قط أحد يذكر «لم قائلة:
وتقول ساعة. وأربعني ثماٍن خالل للجراحة تحضريها وجرى املبيض، يف خبيث ورم لديها
تعكس «الرسطان»».18 كلمة نطق أحد ال أنَّه الحني) ذلك يف (حتى «أتذكَّر ذلك: عن
أصيبت عندما املرض. من االجتماعي املوقف الرسطان عن الحديث يف املستخدمة اللغة
من الكيميائي العالج أصبح أن منذ عاًما ثالثني سوى مىض قد يُكن لم باملرض، رادنر
ة مهمَّ رات تطوُّ ظهور عىل تقريبًا واحٍد َعقٍد سوى مىض قد يُكن ولم العالج، أساسيات
املرء يجهر قد إذن فلماذا املبيض. رسطان عالج ذلك يف بما الكيميائي، العالج يف عديدة

باإلعدام؟ حكًما يَُعد حينذاك كان مرض بذكر
يل أوضح وقد ،tumeurالفرنيس مقابلها مع tumor باإلنجليزية ورم كلمة تتشابه
إىل مت ُقسِّ لو الفرنسية الكلمة هذه أن باريس يف األمريكية املكتبة يف روزنربج جرانت

تموت». «أنت تعني: لصارت tu؛ meurs فأصبحت نصَفني
االجتماعي الحوار من جزء فهما والورم؛ الرسطان كلمتَي نُْطق يُحب ال أحًدا أن ورغم
دورية يف جاء إذ للمرض. واالجتماعي الطبي السياَقني تغريُّ مع تتأقلم فلغتنا ُهويتنا. عن
تدوم مزمنًة أمراًضا الرسطانات بعض فيه أصبحت الذي العاَلم «يتطلَّب النست»: «ذا
الكبري» C «حرف تعبري كان منه.»19 والنجاة املرض عن مفهومنا يف تحوًُّال العمر طوال
املسلسل يعني اآلن أصبح نفسه التعبري لكنَّ الرسطان، ذكر عند تلطًُّفا بها يُهمس كنايًة
فيه ليني لورا وتؤدِّي «شوتايم»، شبكة يُعرضعىل الذي يس»، بيج «ذا الدرامي الكوميدي
الجلد). رسطانات (أحد امليالنوما من الرابعة باملرحلة إصابتها ُشخَصت شخصيٍة دور
ممكنًا يكن لم نحو عىل الناس عامة بني القصص لرسد ووسيلًة مادًة الرسطان أصبح لقد
الرسطان عن «القراءة كتابها يف بكثري الحد ذلك تتخطَّى جوبار سوزان إنَّ بل عقود. منذ
وتميض امُلعتََمدة.»20 الرسطان مؤلَّفات ر تطوُّ عرص وسط «نعيش قائلة: عنه»، والكتابة
املعلومات ر توفُّ وزيادة املرىض، لتمكني نتيجًة الرسطان عن مؤلَّفات ظهور عن الحديث يف
الحياة بني الفواصل وذوبان العالج، وخيارات التشخيص عن باإلفصاح واإللزام الطبية،

العامة.21 والحياة الخاصة
جسم من جزء الورم أن هي بيولوجيًة حقيقًة نستعملها التي اللغة تُغِفل ما كثريًا
تضع أو ذاته، مع معركة يف الجسم تضع فإنها ذلك، من وبدًال منه، ومخلوق الشخص
خارجه. من الجسم عىل اعتدى عدوٍّا الرسطان كان لو كما الجسم، مع معركة يف الذات
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شخًصا أن اآلخر تلو النعي يف فيُذكر قهره. من بد ال عدو إىل أو غاٍز، إىل الورم ل يتحوَّ
ما يُمدح أو مريرة»، طويلة معركة «بعد يُكتب وربما الرسطان»، مع «معركة بعد مات

املعركة. هذه يف بسالة أو شجاعة من الشخص به تحىلَّ
وقد «يرضب»، يعني التيني أصلها «معركة/يقاتل»، أي Battle؛ اإلنجليزية الكلمة
املدرَّبون، الجنود يخوضه الذي القتال إىل عام بوجه لتُشري طويل وقت منذ ُطوِّعت
التشبيه وهذا نطاًقا. أوسع حرب يف تجري محدَّدة مواجهة أو الفردي القتال إىل ثُم
ويستخدمه مًعا، الرسطان أمراض يقاتلون وهم واملرىض األطباء يستخدمه العسكري
فهم إىل تهدف التي الشاملة البحثية الجهود مناقشة عند واإلعالم السياسات ُصنَّاع

نطاًقا. األوسع الحرب يف عليه والقضاء الرسطان
الذي ،١٩٧١ لعام للرسطان الوطني القانون نيكسون ريتشارد الرئيس ع وقَّ عندما
ُسميت البالد، أنحاء يف اإلكلينيكية األبحاث مراكز ونََرش للرسطان الوطني املعهد م دعَّ
عدد تقليل األقل عىل أو — الرسطان عىل للقضاء الهادفة والبحثية السياسية الجهود تلك
عهًدا، أحدث خطوة ويف الرسطان. عىل الحرب باسم — كبريًا تقليًال عنه الناتجة الوَفيَات
من والخمسني الثالثة يف املبيض رسطان بسبب أمه ماتت الذي — أوباما الرئيس أدرج
يف الرسطان مكافحة جهود تمويل — لديها املرض تشخيص من عام من أقل بعد عمرها
فيها استخدم إعالمية ترصيحات عنه اقتُبست وقد .٢٠٠٩ لعام االقتصاد تنشيط حزمة
ال الرسطان عىل حرب لشن الوقت حان «لقد قال: فقد االنتشار؛ الواسعة الحرب تشبيه
الذي وهو العدو، هو الرسطان علينا.»22 الرسطان يشنها التي الحرب عن رضاوًة تقل

قوة. من أوتينا ما بكل الهجوم نصد أن وعلينا هاجمنا،
رسطان مع الحياة عن مذكراتها يف مرات عدة «معركة/يقاتل» كلمة رادنر وتستخدم
به. إصابتها ُشخصت أن فور مهاراتها ساعدتها بالفطرة مقاتلًة نفسها وترى املبيض،
يف يشارك «أن إىل — املريض من املجتمع حاجة ربما أو — املريض حاجة وناقشت
ورأيتها الرسطان خاليا تخيَّلت «وإذا قائلة: بالتحديد، قصدها وترشح الرسطان». قتال
أي الفعلية»؛ العملية تساعد بذلك فأنت الجسم، من تُستأصل وهي رتها وتصوَّ رشيرة،
رشيًرا، باعتباره الرسطان إىل املريض ينظر لم فإذا الكيميائي.23 بالعالج التداوي عملية
عدم أو القتال عن اإلحجام يَُعد هل ما؟ أفضليًة الرسطان ويمنح الشفاء بذلك يعطِّل فهل

الشيطان؟ مع اتفاق بمثابة عليه القدرة
أصابه عندما املعركة لتشبيه النطاق الواسع االستخدام هيتشنز كريستوفر الحظ
بالرسطان، مصاب الشخص إن يقال «ال قال: إذ اللغة. هذه وأزعجته املريء، رسطان
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هذا استخدام يُغفل لغريهم الشفاء يتمنَّون ن ممَّ أحد ال الرسطان. يحارب أنه يُذَكر بل
انتشار نافذة ببصرية والَحظ تقهره.»24 أن تستطيع للمصاب: فيقول القتايل، التشبيه
أمراض بسبب املتوفَّني نعايا دون تحديًدا الرسطان بسبب املتوفَّني نعايا يف اللغة هذه
تحديًدا الرسطان نحارب بل وحسب، كان أيٍّا للموت سبب أي نحارب ال إننا أي القلب.
عن هيتشنز يتحدَّث األمر، حقيقة ويف الدوام. عىل سانحًة محاربته فرصة كانت لو كما
الثائر أو الجندي صورة هي تتخيَّلها قد صورة «آخر قائًال: الكيميائي العالج تجِربة
ب مكعَّ يذوب كما عجزك يف تذوب كأنك وتشعر والعجز، السلبية ستغمرك إذ الُهمام.

املاء.»25 يف السكر
الساحرة تفتُّت مشهد الذهن إىل يتبادر فقد الصورتنَي؛ بني يربط لم أنه ومع
كان ربما أوز». أوف ويزارد «ذا فيلم يف املاء دلو دوروثي عليها ألقت عندما الرشيرة
العالج بفعل يتبدَّد وهو الورم هو السكر بمكعب هيتشنز يُشبِّهه بأن األجدر اليشء
أنَّ وصحيٌح الهواء. يف ر سيتبخَّ كان لو كما التفكُّك يف يأخذ حيث واإلشعاعي، الكيميائي
لم الجسم. هو الورم ألنَّ مشكلة؛ معه سيجرُّ تشبيه أي لكن مناسب. هكذا التشبيه تبديل
ويضعف، يتداعى، بالكامل ِكيانه بأن يشعر كان ما بقدر يذوب الورم بأن هيتشنز يشعر

صغرية. أجزاء إىل ويتفكَّك
«ذي صحيفة يف كونكل» «راس باسم خيالية شخصية عن مختلَقة ساخرة قصة ويف
استخدام يف األمريكيون بلغه الذي البعيد الحد عىل دليًال الصحيفة لنا تُقدِّم أونيون»،
مع جبانة قصرية معركة بعد «مات أنه ذُكر لكونكل، تهكُّمي نعي ففي املعركة. تشبيه
الرسطان يواجهون من معظم أنَّ الخيالية كونكل زوجة وتستذكر املعدة.»26 رسطان
أن منها وطلب انقطاع، بال يبكي وطفق له، استسلم راس لكنَّ شجاعتهم، يستجمعون
لضحية الخياليون األصدقاء ويتحدَّث موته. بعد ُقدًما بحياتها تميض بأالَّ ذكراه تُكِرم
الظاملة، ِميتته ويلعنون ويبكون ويرصخون املتشائمة، عاته توقُّ عن هذا الجبان الرسطان
عند املرء يسع ال جنازته. يف يفعلوه أن منهم يريد ما بشأن طلباته آخر بذلك ُملبِّني
وفاته بقرب ملعرفته الرجل فعل رد ألن االرتياح؛ بعدم يشعر أن إال النعي هذا قراءة
بدا نفسه الوقت ويف بعض، من بعضنا عه يتوقَّ ِلَما تماًما مخالًفا بدا الرسطان بسبب
يكون أَال ما، شخص لدى الرسطان ُشخص فإذا املحيطة. الظروف ظل يف تماًما معقوًال
املاء يف الذائب الثلج ب مكعَّ هو كونكل ومعقوًال؟ مناسبًا فعل رد والسخط والخوف اليأس
فكتابة ذلك، (ومع لحياته. الحقيقي السيناريو يمثل أنه معتربًا عنه هيتشنز كشف الذي
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الضعيف السلبي الرسطان مريض لكن ذاب.) شخص من يصُدر قد فعًال ليست هيتشنز
الشخص من يزوروه) (أو الناس يراه ألْن بكثري جاذبيًة أقل املحتوم مصريه عىل الناقم
ودفء. بشجاعة املوقف مع التعامل يف حوله َمن يساعد الذي ن بالتحسُّ املتفائل الشجاع
األجل، يوافيها أن قبل بنفسها املتوفاة كتبته تهكُّميٍّا، وليس حقيقي، نعي ويف
الجميع يل قال ، ِمتُّ قد أني يبدو لكن بذلك، االعرتاف «يؤملني فيليبس: إيمييل كتبت
من نفوًرا أشد وكنت الكالم، لهذا االستماع من نفرُت لكني ما، يوًما سيحدث هذا إن
أنها الظن وأغلب البنكرياس، برسطان مصابًة فيليبس كانت بالفعل.»27 له أتعرَّض أن
تؤدِّي ال قد السيئة األخبار معرفة أنَّ صحيح بها. تتفاءل ولم نجاتها، باحتماليات علمت
تفاجأت بأنها تُقر وفيليبس تقبُّلها، إىل تؤدِّي قد أنها يعني ال ذلك لكن التام، اليأس إىل
بعد وماتت املحترضين، رعاية دار يف بنفسها نعيها كتبت أيًضا. تقبُّله ورفضت باألمر
للتقبُّل الوقت من متسع لديها يكن لم أي فقط؛ يوًما وعرشين بتسعة إصابتها تشخيص
لم ربما الخرب، استوعبت فعندما املميت. رسطانها مع معركتها لخوض الُعدة إعداد أو
اجرتار بعد كتابتها، ويف فقط. عابر اشتباك أو ملناوشة إال كافيًا لديها املتاح الوقت يكن
عيني، طرفت ثم «ُولدت، بعبارة: حياتها ص تُلخِّ مؤثًِّرا، بعضها كان التي حياتها ذكريات
ما غالبًا التي املقولة إىل إشارة ويف معركة. أي عن تتحدَّث ال انتهى.»28 قد يشءٍ كل وإذا
أالَّ جنازتها حارضي من تطلب ماركيز، جارسيا جابرييل أو سوس الدكتور إىل تُنسب
بالغة. رقة للرقة! يا أصًال. الحياة قيد عىل ُوِجدت ألنها يبتسموا بل رحلت، ألنها يبكوا
نهاية يف ألنها قليًال؛ البكاء عىل ِبحثِّهم العاطفي التأثُّر هذا وطأة من ف تخفِّ فهي إذن

ماتت. قد املطاف
فالناس خارسة. معركة اعتباره منظور من املرض عن الكتابة صعوبة تخيُّل يمكن
كابدت التي فيليبس، حتى عام. بوجه عونها يتوقَّ وال يختارونها وال الخسارة يُحبون ال
ما أن تصديقها عدم عن بالتعبري لنفسها نعيها افتتحت الوشيك، موتها حتمية تقبُّل
ديكينسون، إيمييل الشاعرة قالت كما أو — املوت ر تصوُّ نستطيع ال وألننا حدث. قد حدث
إمكانية إدراك علينا يصعب 29— املوت عربة لنستقل بالوقوف أنفسنا إقناع نستطيع ال
أو املوت حقيقة استيعاب عن عجزنا من الرغم فعىل ذلك، ومع معه. معركتنا خسارة
ذلك، عىل عالوًة عربته. يف بنفسه ويُِقلُّنا منَّا مقربة إىل املوت يأتي عربته، لنستقل الوقوف
الرسطان تشبيه مشكالت إحدى إىل أونيون» «ذي يف نُرشت التي الساخرة القصة تشري
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املوت، لَقبول واستعداده بل ببسالة، القتال عن راس عجز بأن اإليحاء وهي باملعركة،
بالفشل. يوصم الرسطان مع معركته يف أحد انهزم إذا إنه أي الرسيعة. ميتته يف أسهما
مرة ألول الرائد النسوي األدبي نقدها قرأُت التي — جوبار سوزان تتطرَّق وكذلك
املعركة فكرة إىل — عاًما وعرشين خمسة منذ العليا الدراسات مرحلة يف طالبة وأنا
إذ رفضه؛ أو القتال عن العجز عن منظورها من الحديث عند تُسبِّبه الذي واملأزق
أيَّ مرضهم مع ملحميٍّ لنضاٍل أنفسهم ينذرون الذين الرسطان مرىض «يرفض كتبت:
خاًرسا ليس يموت من إنَّ أي معه.»30 «تآمًرا» االستسالم يعتربون إذ للمرض؛ «استسالم»
قاتل كمن كافية برضاوة القتال عن بإحجامه كان العدو مع أيًضا متآمًرا بل فحسب،
هو نفسه الورم أن مع الذات، ضد القتال يكافئ القتال عدم إن أي الرسطان؛ صف يف
وإن حياتك، إليك يعيد لن القتال من قدر أي «إنَّ قائلة: لذلك، بديًال جوبار وتقرتح الذات.
طريقة عىل العثور الرضوري من لذا كذبة؛ أبًدا يعود لن الرسطان أن أمل عىل العيش
باألمل، متسلًِّحا الرسطان مع معركته يخض لم إذا املرء بأنَّ القائلة الفكرة من للتخلُّص
معه. اتفاق يوجد وال التفاصيل، يف يكمن الشيطان صفه.»31 يف كالواقف بذلك يكون

أقاتل «ال قائًال: هيتشنز كتب إذن؟ باملعركة الرسطان تشبيه لتجنُّب طريقة توجد أَال
تستمر املريض، يقاتل لم إذا فحتى إذن، يقاتلني.»32 الذي هو الرسطان بل الرسطان،
ح يلوِّ ُزبٍد بسكني عدوه املرء يخدش فأن العدو. الغازي، املعتدي، هو الرسطان املعركة.
قتله. محاوًال سالًحا يرفع أالَّ من له خريٌ الخوف، من يرتعد وهو حتى مهتاًجا بعنف به
إحدى أثناء أجلك بقرب شعرت إذا حتى املفرتس، هذا إبعاد يف يفلح ال باملوت التظاهر
ا أمَّ تلعب. لم إذا الفوز يمكنك ال اليانصيب، شعار يقول وكما الكيميائي. العالج جوالت
يفوزون، الناس بعض أن هو حال أي عىل نعرفه جميًعا أننا مع اليانصيب يف يُعَلن ال ما

الفوز. يضمن ال اللعب لكن
التي مونولوجز» فاجاينا «ذا مرسحيًة حلقات كتبت َمن أول إنسلر، إيف تَنسب
التي امُلعالجة، صديقتها إىل الفضل ذلك، بعد مسارح عدة يف وُعرضت كبريًا رواًجا القت
«إعادة ويف الكيميائي، العالج ُسم من مخاوفها تبديد طريقة يف العالج، بعد ساعدتها
الكيميائي بالعالج بي ترحِّ أن «مهمتك تكون بحيث كلها» الكيميائي العالج تجِربة صياغة
لديك داخلك. إىل تسلَّل الذي املعتدي بقتل براءتك إلنقاذ جاء ًما ُمتفهِّ مقاتًال إياه معتربًة
الحب يعمها التي الفارقة الفرتة هذه ِخضم يف جديدة أجسام وستولد أجسام، عدة
تشبيه إىل املعركة تشبيه من التحوُّل إىل يمكن ما أقرب تبدو النقلة وهذه والرعاية.»33
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الفكرة عن التخيل بدون الوقت، بمرور تنشأ جديدة ذات إىل رحلًة باعتبارها ربما الشفاء،
األذى. بها ألحق الذي والعدو الذات بني مواجهة وجود يف املمثَّلة األساسية

وهو أخرى، إىل حالة من التحوُّل — مجازيٍّا — تعني كما السفر، تعني الرحلة
يكون فهل كثريًا، نسمع كما رحلًة الحياة كانت إذا تأكيد. بكل الرسطان عىل ينطبق ما
يحاول املريض، ظهر عىل ُمعلَّقًة — األورام عن مجاًزا — بالصخور مألى حقيبًة الرسطان
واحدًة تفتيتها أو عنه، الِحمل لتخفيف األخرى تلو واحدًة صخور من فيها ا ممَّ التخلُّص
بعملية الصخور عدد وزاد الِحمل، ثَُقل وإذا الرياح؟ تذروها التي الرمال يف األخرى تلو
أنفاسه اللتقاط املريض ف يتوقَّ فهل منه، ثانوية أورام ونشوء الرسطان انتشار تُشبه

خطوة؟ بعد خطوًة امليش ملواصلة ساَقيه تقوية يف جهًدا ويبذل
أي course؛ وكلمة املرض. يسلكه أن املحتمل للمسار وصف املرضهو ر تطوُّ ع تَوقُّ
والجسم مساره. يف يجري املرض إن يُقال الجري، يعني التيني بفعل تُذكِّرنا «املسار»،
الالتينية يف معناها «رحلة»، أي journey؛ وكلمة الوقت. مرور مع قدًما يميض أيًضا
هذا يحمله ما النحو: هذا عىل مرضها يف للتفكري الرسطان مريضة يدفع وهذا «يوميٍّا»،
العد. يف املستخدمة الحىص مثل يوم بعد يوًما وتحمله فيه تفكِّر أن عليها وما معه، اليوم

الحقيقية األلوان (4)

عمًرا العيش مواصلة أي يشء»؛ بعد أو شخص بعد العيش «مواصلة يعني «يبقى» الفعل
بطيئًا. سباًقا يكون قد والبقاء — الرسطان بتجاوز العيش مواصلة أو اآلخرين، من أطول
يرقصان رفيَقني كل كان حيث الثالثينيات، يف يُنظَّم كان الذي الرقص ماراثون فمثل
الرقص ويواصالن يصمدان رفيَقني آخر نصيب من الجائزة تكون النوم، يغلبهما حتى
يستسلم ال الذي فالشخص السيارات، عىل اليد راحة إبقاء مسابقات ويف البقية. نوم بعد
معركة. بعد حيٍّا يبقى الجندي بالجائزة. يفوز يده تحت من املعِدن عن يده يرفع وال

الجسدي. اإلكراه وطأة تحت الَجَلد مقياس والبقاء
تشارلز وضعها التي ر التطوُّ نظرية عىل قائم ممسوخ تكرار يف يُفرتض، ما كثريًا
شخَصني عن نكتًة هنا وأتذكَّر ًرا. متأخِّ يُدَرك الصالحية عىل دليل البقاء أن داروين،
إذ دبٍّا. مصادفتهما احتمالية حول ويتناقشان ُمنِعش، سبت يوم يف الغابة يف يان يتمشَّ
دبٍّا.» يسبق أن منا أيٌّ يستطيع ال دب؟ علينا هجم إذا نفعل «ماذا لآلخر: أحدهما يقول
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أي لكن نسبية، القوة أسبقك.» أن هو عيلَّ ما فكل مكروه. يصيبني «لن اآلخر: فريد
دب. من هروبه أثناء الكاحل يف اللتواء يتعرَّض قد شخص

من بدًال بمواجهته بل أسود، دب من الفرار بعدم الشائعة الحكمة تقيض بالطبع،
يمكنك ال ا ممَّ تهُرب ال كفريسة. تبُد ال صاخب. ضجيج وإصدار بالذراَعني والتلويح ذلك،
باملوت تظاهر إذا وشأنه شخص أي األم الرمادية الدبة ترتك قد ذلك، ومع تسبقه. أن
قوته أو الشخص يف الكامن بالخري تتعلَّق ال الصالحية دياسمها.34 عىل خطًرا يمثِّل ولم
ال األصلح وبقاء املختلفة. املواقف مع التكيُّف عىل بالقدرة تتعلَّق ما بقدر تنافسيته أو
شأنه البقاء، بيننا. فيما الجيني ع بالتنوُّ الصلة وثيق لكنه منفردين، بأشخاص له عالقة

لالحتماالت. رهينًا باعتباره فهمه يمكن الرسطان، شأن
أو األخطار أو املخاطر رغم حياته يف يميض أن فاملهم الحياة؛ قيد عىل املرء ليبقى
دب، هجوم من نجا قد الشخص إنَّ القول يُمكن أنَّه ومع بالقوة. يتحىلَّ أن وليس امِلحن،
النجاة تَُعد أن يمكن ال إذ بعدها. حيٍّا وبقَي الغابة يف ممتعٍة تمشيٍة من نجا قد إنه يُقال ال
الحقيقية، ألواننا يكشف النضال العيش. مواصلته به يقاس ِمحك هناك كان إذا إال نجاًة
اإلكلينيكي، للطب القديم اإلغريقي املنارص أبقراط، هو طرحها من أن يُعتقد فكرة وهي
منها. والنجاة الفظاعات ل تحمُّ للمرء يمكن أخالط. أربعة له شخص كل أن اعتقد الذي

حيٍّا. البقاء عىل الشخص لقدرة مقياًسا الرسطان يكون أن يُمكن وأحيانًا،
الحالة هذه يف الفظاعات من الناجي َعكس وهو — فالضحية سموٍّا، املعاني بأكثر
أو آخر شخص يد عىل القتل أو للرضر يتعرَّض الضحية قربانًا. أو تضحية، يُعترب —
الذي فمن ويُخدع. ويَُغش قوته من يُجرَّد الضحية ملصلحته. وال برغبته ليس آخر، يشء

للرسطان؟ ضحيًة سيكون الذي ومن الرسطان؟ من سينجو
القديمة، البلوط أشجار حول صفراء رشائط ربط يف املتمثِّل التاريخي التقليد من
جاء عودتهم، يف واألمِل املعارك يف شاركوا أو ُسجنوا الذين لألحبَّاء اإلخالِص إىل لرتمز
والضحايا الناجني ذكرى وتخليد واألمل املثابرة عن التعبري يف ن امللوَّ الرشيط استخدام
دور وأدَّى ١٩٤٩ عام صدر الذي األصفر»، الرشيط «ذات فيلم يستوحي سواء. حد عىل
عام صدرت أغنية من اسمه التدخني، يف وإفراطه صحته أيام واين جون فيه البطولة
بينها فرَّقت لجندي تكريًما امُلزيِّن الرشيط ذات املرأة فيها ترتدي ذاته، باالسم ١٩١٧
إيران من الرهائن عاد وعندما سامًلا. إليها ويعود ينجو بأن النفس وتُمنِّي املسافات، وبينه
يُطلق أن قبل حتى أشجار حول ُربطت صفراء برشائط وطنهم يف استُقبلوا ،١٩٧٩ عام
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الرهائن كارتر جيمي الرئيس وصف وقد األرس. يف يوٍم أربعمائة من أكثر بعد رساحهم،
عام وبحلول محنتهم. من نجوا لكنهم واألناركية»،35 اإلرهاب ««ضحايا» بأنهم: آنذاك
األصفر الرشيط من (اإليدز) املكتسبة املناعة نقص بمرض التوعية جهود اتخذت ،١٩٩٠
ويقتل به، املصابني يَِصم وكان ما، حد إىل جديًدا كان الذي املرض يحاربون ملن رمًزا
الرحمي االنتباذ وملرض االنتحار ملنع رمًزا اآلن األصفر الرشيط أصبح وقد منهم. الكثري

أيًضا. البطاني
القولون. رسطان الغامق؟ األزرق رشيط. رسطان لكل أصبح األمر، حقيقة يف
األسود؟ البنكرياس. رسطان القرمزي؟ الكبد. رسطان األخرض؟ الُكىل. رسطان الربتقايل؟
بيج «ذا مسلسل يف ظهرت التي الشخصية كانت الذي الجلد رسطان وهو امليالنوما،
األنواع من نوٍع ولكل الرسطاوية. األورام وسوداء؟ بيضاء خطوط به. مصابًة يس»
التناسيل الجهاز ورسطان األطفال، رسطان سبتمرب: به. للتوعية شهٌر للرسطان األساسية
الدرقية، الغدة ورسطان املبيض، ورسطان الليمفاوية، الغدد ورسطان واللوكيميا، األُنثوي،
واألورام املعدة، ورسطان الرئة، ورسطان البنكرياس، رسطان نوفمرب: الربوستاتا. ورسطان
انتشاًرا أقل رسطان يوجد كان وإذا الرعاية. مقدمي شهر أنَّه عن فضًال الرسطاوية،

االنتظار. يف أغسطس فشهر بشأنه؛ التوعية من املزيد إىل بحاجة
األخرى بالرسطانات التوعوية الجهود كل الثدي برسطان التوعية جهود فاقت وقد
برسطان التوعية شهر أكتوبر وردي. أكتوبر وشهره. ولونه لرشيطه الرتويج يف نجاًحا
بل للثدي، الشعاعي للتصوير الوطني اليوم هو الشهر من الثالث الجمعة ويوم الثدي.
الشهر، طوال الفحص خدمات أسعار تخفض للثدي الشعاعي التصوير مراكز بعض إن

التوعية. حملة من مهم جزء وهذا
إىل وهادفة توعوية فعالية وهو — العالج» إىل «السباق من األوىل الدورة كانت
أكتوبر يف داالس، يف انعقدت قد — كوِمن جي سوزان سة مؤسَّ بدأتها التربُّعات جمع
عديدة، أماكن يف العام طوال الفعاليات هذه من مائٍة من أكثر فينعقد اآلن، ا أمَّ .١٩٨٣
العالج» إىل «السباق مرشوع جمع ،٢٠١٥ املايل العام يف ومحلية. وطنيٌة رشكاٌت وترعاها
واألبحاث للتعليم سة املؤسَّ إنفاق إجمايل من املائة يف ٨١ وُخصص مليونًا، ٨٦٫٤ وحده
مجرَّد تَُعد التي «كوِمن»، مؤسسة نجاح مدى والستعراض والعالج.36 والفحوصات
يعادل املبلغ فهذا الثدي؛ برسطان املتعلِّقة واألبحاث التوعية جهود تدعم واحدة منظمة
جمع جهود كل يف نتورك» أكشن كانرس «بانكرياتك منظمة جمعته ما أمثال أربعة
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بانكرياتك «ناشيونال سة مؤسَّ جمعته ِلَما ِمثًال ١٧٠ ويعادل بذلتها،37 التي التربُّعات
38.٢٠١٥ عام فاونديشن» كانرس

الثدي برسطان املتعلِّقة والعالج والفحوص واألبحاث التوعية جهود حصول أنَّ غري
فمعدل فراغ؛ من يأِت لم البنكرياس برسطان املتعلِّقة الجهود تلك من أكثر تربُّعات عىل
جزئيٍّا ذلك ويُعزى األخرى. الرسطان أنواع انتشار معدَّالت من أعىل الثدي رسطان انتشار
املتحدة الواليات يف بسببه يَات املتوفَّ أعداد وكذلك الثدي، برسطان املصابات أعداد تزايد إىل
لذا الرئة.39 رسطان باستثناء األخرى، الرسطانات كل بسبب يَات املتوفَّ أعداد من أكرب
أكرب عدد عىل بالفائدة وعالجه الثدي رسطان فحوص يف رات التطوُّ تعود أن ح املرجَّ من
رسطان مثل — األعىل الوَفيَات معدَّالت ذات فالرسطانات اآلخر؛ الجانب وعىل الناس. من
عىل العمل أو األصعب املواقف ملواجهة أكرب؛ وتمويًال اهتماًما تتطلَّب قد — البنكرياس
عن الكشف فحوص يف رات والتطوُّ الرسطان. أنواع جميع عرب الوَفيَات معدَّالت تقليل
فحوصرسطان يف رات التطوُّ أن والحقيقة الكثريين. حياة تُنقذ قد فتًكا األكثر الرسطانات
جزءًا تُشكِّل العالج، يف ات والتغريُّ — األبعاد الثالثي الشعاعي التصوير فيها بما — الثدي
من والتمكُّن الرسطانات عن املبكِّر الكشف عند الوَفيَات معدَّالت انخفاض كيفية من
كهذه فحص لتقنيات وجود ال الراهن، الوقت ويف انتشارها. قبل جراحيٍّا استئصالها

الحجم. صغري الورم يكون عندما الكبد أو البنكرياس رسطان عن للكشف
النظر الحاجة، وفق التمويل لتوزيع املثىل الطريقة يف للتفكري األخرى الطُّرق من
وحده. الرسطان نوع عىل الرتكيز من بدًال الديموغرافية املجموعات بني التفاوتات إىل
الوفاة معدَّل يف الِبيض يفوقون املثال، سبيل عىل األفريقية، األصول ذوو فاألمريكيون
البحث من املجال وهذا والرئة.40 الرحم وعنق واملعدة والربوستاتا الثدي رسطانات بسبب
التشخيصوإدارة يف التفاوتات إىل تؤدِّي مجتمعية فرعية وِبنًى بيولوجية أُسس فيه تَدُخل
الزائدة األطباء ثقة أنَّ ح املرجَّ فمن الجسم. عن خاطئة الفرتاضات املجال وتفتُّح األلم
القرار اتخاذ يف املنطقية املغالطات عىل واالعتماد الثقايف االنحياز عاِمَيل تجعالن وسلطتهم
بني والوَفيَات باألمراض اإلصابة معدَّالت يف التفاوتات استقصاء إىل للحاجة ا جدٍّ ني مهمَّ

الديموغرافية. املجموعات
ع يوزَّ ال للرسطان الوطني املعهد يُقدِّمه الذي الفيدرايل التمويل فحتى ذلك، ومع
الناس، من عدد أكرب عىل نفع بأكرب يعود ا عمَّ الشاملة العامة األسئلة لهذه وفًقا بالرضورة
الواحد. الفرد حياة وَجودة الحيوات عدد بني الصعب التوازن بأهمية الوعي عن ينُم وال
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العلمية الناحية من الستحقاقها وفًقا للرسطان الوطني املعهد ِمنح مقرتحات تُقيَّم بل
واضحة مراعاة دون من النظر قصري أيًضا لكنه مباًرشا، يبدو ما وهو علماء، من بقراٍر
وإنقاذ اإلكلينيكي التطبيق يف غريه من أفضل فرصته تكون قد األبحاث من أليٍّ رصيحة
ومن التطبيق. إىل النظرية من للتحوُّل فرصة أكرب يحمل قد الذي البحث املرىض، حياة
الوطني املعهد من املتاح التمويل إجمايل يف التقلُّبات مراعاتها ينبغي التي األخرى املعايري
وما بعينه، بحٍث لتمويل أخرى مصادر ر توفُّ ومدى املقرتحات عدد إجمايل ويف للرسطان،
ع تُشجَّ األحيان، بعض يف مستمرٍّا. يزال وال الحقة مرحلة يف أم بدايته يف البحث كان إذا
السابقة اآلفات ل بتحوُّ التنبُّؤ كيفية منها األسئلة، من بعينها أنواًعا تتناول التي البحوث
التي املقرتحات وكل املرض. بتكرار التنبُّؤ كيفية أو املستقبل، يف خبيث ورم إىل للرسطان
بناءً تقيم وميزانيته فيه املتبعة والنُُّهج وأصليته وأهميته البحث أهداف عن بيانات تشمل

املحتويات.41 هذه عىل
واحًدا للرسطان الوطني املعهد يَُعد (التي الوطنية الصحة معاهد وكالة أنَّ ومع
حسبانهم يف األبحاث مراجعو يأخذ عندما وحتى امُلقلِّدة، باألبحاث ى يسمَّ ما تُثبِّط منها)
األموال أن يبدو مفيدة، وتطبيقات نتائج إىل امُلبتكرة الدقيقة األبحاث ل توصُّ احتمالية
املعهد أجراها التي الثدي رسطان أبحاث تمويل فاق ،٢٠١٣ املايل العام ففي األموال. تتبع
وحلَّت دوالر. مليون ٥٥٩٫٢ بلغ إذ األخرى؛ الرسطانات أنواع كل تمويل للرسطان الوطني
املعهد تمويل من نصيبًا نالت التي األبحاث قائمة يف الثانية املرتبة يف الرئة رسطان أبحاث
رسطان أبحاث ت تلقَّ حني يف دوالر، مليون ٢٨٥٫٩ تمويلها بلغ إذ للرسطان؛ الوطني
إجمايل أنَّ ومع الثدي.42 رسطان تمويل مقدار ُخمس من أقل يعادل تمويًال البنكرياس
نحو عىل صاته مخصَّ م تُقسَّ بكثري، أقل للرسطان األمريكية الجمعية تقدِّمه الذي التمويل
الرئة، رسطان يتبعها التمويل، من قدر أكرب عىل الثدي رسطان أبحاث تحصل إذ مماثل؛

الثدي.43 رسطان تمويل ُسبع من أقل يعادل بمبلغ البنكرياس رسطان ويُموَّل
من «يخجلوا» أالَّ عىل الوطنية الصحة معاهد يف للعمل املتقدمون يَُحث وكذلك
الحاجة وتتناغم».44 «تُطِرب البحثية أهدافهم أن عىل يحرصوا وأن باإلنجازات، التفاخر
وإذا التمويل. قرارات اتخاذ يف ان مهمَّ والشخصية األسلوب أن تعني والتناُغم اإلطراب إىل
رسطان أن فيبدو املرض؛ مع التعامل يف التقدُّم مستوى يحدِّد الذي هو التمويل كان
العالقات حملة يف وشخصية أسلوب أفضل له أن شك ال كبري. بفارق الصدارة يف الثدي

به. املتعلِّقة — العامة التوعية باألحرى أو — العامة
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أكتوبر احتفاالت موجة الباحثني، بجانب التجزئة، تجارة رشكات ركبت وقد هذا
والثالثني الخامسة تعدَّين الالتي النساء جمهرة أنَّ صحيح التربُّعات. تجمع التي الوردية
املوضة صيحات أفضل تُقدِّم الثدي برسطان التوعية لكنَّ األمريات، فساتني ترتدي ال
إىل وردية وحقائب وردية قمصان من العمر؛ يف السيدات تقدُّم مع القادمة النسائية
وصف حد إىل كتابتها يف إيرنرايش باربرا الكاتبة وتصل وردية. داخلية ومالبس منامات
أكثر أن إىل نظًرا — حتى أو دينية، «طائفة بأنهن نشأتهن أثناء الثدي رسطان عايشن َمن
املنتجات وتُشبِّه كامل.»45 دين — وأصدقاؤهن وأرسهن هن إليها ينتمني امرأة مليونَي من
يروي الذي الَكنَيس بالطقس الشخصية والرسديات بالحج، والسباقات بالطالسم، الوردية
ما كان مهما أنه والحقيقة والَخالص. واملعاناة األزمة مع تجِربته عن شهادات فيه املرء
من الرغم فعىل نفاق. رائحة من الوردي الجو يخلو ال خري، من الحمالت هذه تحمله
«نوردسرتوم» أن نجد الضحايا، ذكرى وتخليد بالناجني االحتفال إىل الهادفة الضجة كل
للسيدات صدر االت حمَّ توفري عىل تواظب التي القليلة الوطنية التجزئة متاجر من واحد

الثدي.46 رسطان من عالجهن أثناء الورمية الكتل أو الثدي الستئصال خضعن الالتي
برنامج ضمن ثابتًة كهربائيًة طات خالَّ إيد» «كيتشن رشكة تقدِّم نفسه، السياق ويف
سبورتنج «ديكس رشكة وتفتخر املطابخ. يف الستخدامها العالج» أجل من «الطهي
القدم كرة يف االستقبال لالعبي اللون وردية رياضية وأحذية قفازات بتقديم جودز»
والحيل املالبس من عدًدا األمريكية القدم لكرة الوطني الدوري يقدِّم وكذلك األمريكية.
ومنظمة ماجازين»، «ميس مجلة من كلٌّ كان ،٢٠١٤ عام وبحلول للتوعية. صة املخصَّ
«شهر أكتوبر شهر عىل أطلقتا قد بينك» يو بيفور «ثينك وحملتها أكشن» كانرس «بريست
من فقط املائة يف ٨» املذكورة: للمقالة ووفًقا الثدي».47 برسطان املتعلِّقة الصناعات
ألبحاث ص يُخصَّ األمريكية القدم لكرة الوطني الدوري منتجات عىل تُنَفق التي األموال
الجماهري تملُّق إىل تهدف كاتش» «كروشال املبكِّر الكشف حملة أن ح يوضِّ ا ممَّ الرسطان،
الرتكيز من أكثر املشاِهدات، بني األمريكية القدم لكرة الوطني الدوري صورة وتحسني
تشري عدمها، من أفضل ٪٨ البالغة النسبة هذه تَُعد وبينما عالج.»48 عىل العثور عىل
نفاق، من الرشكات بعض تمارسه ما إىل أخرى وِجَهات أكشن» كانرس «بريست شبكة
من تُنتَج أو الرسطان تسبِّب أنها عنها املعروف من منتجات عىل الوردي اللون بوضِع
عوامل من تكون قد الكحول معاقرة أن فمع املرسطنة. باملواد البيئة تلوُّث عمليات خالل
نبيذًا الخمر مصانع بعض تصنع الثدي، برسطان لإلصابة العرضة تزيد التي الخطر
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للتفاؤل إثارًة أقل الوردي اللون يبدو قد القضية. أجل من تربُّعات تجمع أو اللون، وردي
ومن التربُّعات، وجمع الوعي إلذكاء فعالًة اسرتاتيجيًة يظل لكنه األخرية، السنوات يف

العادية. التجارة ملمارسة وسيلًة كذلك أصبح أنه ذلك أسباب
الوردي باللون الحقيقية القضايا بصبغ االكتفاء من شكاوى األخرية اآلونة يف ثارت
«أنقذوا عبارة اعتُمدت عندما وذلك معيَّنة، استهالكية خدمات أو ملنتجات الرتويج أجل من
الثدي، برسطان أيًضا الرجال يُصاب قد فبينما الثدي. برسطان للتوعية شعاًرا النهود»
إىل املرأة يختزل الشعار إن أي فقط. النساء إىل ترمز األثداء، أي النهود؛ كلمة فإنَّ
امليول ذوي الرجال أعني به تتعلَّق كيشء ويصوِّرهما الكل، يمثِّل جزءًا ويعتربهما ثديَيها،
يقدِّم لذا الرسطان؛ من أكثر رواًجا ق يحقِّ الجنس أياديهم. به وتعبث السوية الجنسية
شعارات أحٌد يضع ال إذ التجاري. وللرواج التوعية لحمالت فريدًة فرصًة الثدي رسطان
الهضمي الجهاز أن مع القمصان، عىل املعدة» «أنقذوا أو األمعاء» اشتباك «فكوا قبيل من

الثدينَي. من صحية حياة لعيش بكثري أهم
شهر عن جنسيٍّا مثريًا عامة خدمة إعالن بالفعل إباحي موقع َعَرض ،٢٠١٥ عام ويف
لحملة كشعار رواًجا تلَق لم الخصيتنَي» «أنقذوا جملة لكنَّ الخصيتنَي، برسطان التوعية
بكثري أكرب أثر له لخصيتَيه الرجل ُفقدان يف الرسطان تسبُّب أنَّ مع بالرسطان، توعية
وقدرتها املرأة رغبة عىل الثديني استئصال تأثري من الجنسية وقدرته الرجل رغبة عىل
تستخدمه أن سهولة بكل تستطيع كانت الوطنية الرياضية املنظَّمات أن ومع الجنسية،
البحث وعند أيًضا. «الكرات» تعني الشعار يف املستخدمة اإلنجليزية balls فكلمة َكتَْوِرية؛
تشارلوت اإلباحية املمثِّلة عن ألخبار نتائج تظهر الجذَّاب، الشعار هذا عن اإلنرتنت عىل
لفحصرسطان نهج انتهاج عىل ع تشجِّ وهي العام، الخدمة إعالن يف ظهرت التي ستوكيل،
سبعمائة من أكثر به إلكرتوني موقع إىل أيًضا البحث ويقود األيدي. باستخدام الخصيتنَي

بعيد. أو قريب من الرسطان بفحوص له عالقة ال إباحي فيديو مقطع
ما أبعد الثدي رسطان لكن . ومسلٍّ بل جنسيٍّا. ومثري اذ. أخَّ النهود» «أنقذوا شعار
عن ماذا الثدي؟ استئصال جراحة هو العالج كان إذا فماذا بالتأكيد. التسلية عن يكون
ثمينًا شيئًا أهدرت قد تكون هل الرسطان؟ ضد معركتها يف لتفوز ثديَيها تفقد التي املرأة

ا؟ حقٍّ
سيدات يَشهد بذلك فإنَّه بروجكت»، سكار «ذا مرشوع صور إىل املرء ينظر عندما
فهذه بوجودهن. ويُِقرُّ منه، وتعافيهن الثدي رسطان من عالجهن من مراحل عدة يف

61



األورام

فقدان ر تُصوِّ جاي ديفيد ر املصوِّ التقطها التي واألجسام الوجوه صور من املجموعة
الورم. هو استؤصل فما نقًصا. أو فشًال وليس محموًدا، إنسانيٍّا ًفا ترصُّ باعتباره الثدي
إنقاذ — يكون أن ينبغي أو — فهو األقىص الهدف ا أمَّ عليه. مأسوف غري وليذهب
بني الثانية املرتبة يف الثدي رسطان يظل الكبرية، رات التطوُّ من الرغم وعىل املرأة. حياة

املتحدة. اململكة ويف املتحدة الواليات يف للسيدات القاتلة الرسطانات

الُهويات (5)

(يف يُشار إذ الكل. عن للتعبري الجزء فيه يُستخَدم كالمي أسلوب الجزئي املرسل املجاز
حرفيٍّا يعني الذي boots on the ground تعبري يف «باألحذية» الجنود إىل اإلنجليزية)
الرسطان بها يُعيد التي للكيفية مماثل بالجزء الكل عن والتعبري األرض». عىل «أحذية
إىل منتمون ألنهم جنود الجنود منها. يتجزَّأ ال جزءًا ويصبح املريض، ُهوية تشكيل
زيَّهم وكيَّفوا فيها ُجندوا أو املجموعة إىل ُجلبوا إذ مجموعة. إىل انضموا إنهم أي الجيوش؛
األخرى ُهوياتهم تتالىش وبينما بعض. من بعضهم عه يتوقَّ ما لتالئم وسلوكهم وطباعهم
ص يُشخَّ من يصبح وباملثل شخًصا. يصبح والجندي جنديٍّا، الشخص يصبح تنطمس، أو

بالرسطان. مريًضا خبيث ورم لديه
نادر نوع وهو إيوينج، ساركوما بورم طفولتها، يف جرييل، لويس إصابة ُشخصت
الكيميائي للعالج وخضعت فكها، من جزء استؤصل ذلك إثر وعىل العظام. رسطان من
الناس بمقدور فصار مشوًَّها. وجهها كله ذلك وترك الرتميمية، الجراحات من وللعديد
بني االختالف مالحظة من أنفسهم َمنْع يستطيعوا ولم لها، جرى قد شيئًا أن مالحظة
معِدنيٍّا قضيبًا يحمل وجهها كان األحيان، بعض ففي — األخرى الوجوه ومعظم وجهها
املمكن من كان الشخصية. تعامالتها كل عىل بظالله ألقى ذلك كل أن بد وال — منه بارًزا
العالم ونظرة ُهويتها غري فقد ثم ومن ذلك؛ من بدًال شكلها غريَّ لكنه الرسطان، يقتلها أن
املعنى َوحدة أن ومع قبيحة، إالَّ أكن لم وجهي، إالَّ أكن «لم قائلة: ذلك عن كتبت إذ لها.
يشء كل كان … بالهرب يل سمحت فقد أحيانًا؛ ل التحمُّ تفوق كانت والقبح) وجهها (بني
يَُعد لم عندها.»49 أختفي التي النقطة هو وجهي كان عنها، مرتاجًعا وينحرس إليها، يؤدِّي
الجميع. أبصار أمام ماثًال كان لها السابقة زيارته عىل الدليل لكن قط، الرسطان إليها

رئات رؤية يمكننا ال إذ السطح. عىل تظهر ال بالطبع، الرسطانات، من العديد
أو ما شخص قميص تحت جراحة خلَّفتها نُدبًة نلمح قد لكننا أدمغتهم، أو اآلخرين
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لتخليص منه جزء استُؤصل إذا ولكن جيًدا، بنكرياسه منا الواحد يعرف وال قبعته.
الجزء، ذلك غياب بآثار وسنشعر ذلك، سيخلِّفها التي الندبة فسنرى ورم، من أنفسنا
جوانب من ذواتنا يف تحوًُّال يُحِدث الجسماني فالتغريُّ اإلنسولني. ونقص الهضم عرس مثل
يشء؛ أي يعني ف التخفُّ كان «فإذا املبيض: رسطان جراحة بعد جوبار كتبت إذ أخرى.
الرسطان]، قبل املرء حياة تُثقل كانت [التي االهتمامات هذه كل من التخلُّص يعني فإنه
املرض يُغريِّ الجسمانية.»50 بهشاشته الشديد الكاسح الهوس املرء ذهن عىل طغى أن بعد
العالم، هذا يف املادي الِكيان نفس وال الشخص، نفس يظل فال املرء؛ جسم والعالج
بجسمها جديد وعي الرسطان مريضة لدى ن يتكوَّ ذلك، عىل عالوًة قبل. من كان كما
عىل يصعب عندما والهوايات واألصدقاء بالعمل االهتمام يتضاءل الجسمانية. وهشاشتها

وحيويته. جسمه صحة عىل الحفاظ املرء
الُهوية نظرية ترينر وجون تاجفيل هنري طرح العرشين، القرن سبعينيات أواخر يف
مجموعات، يف ألنفسهم الناس تنظيم كيفية ا ليفرسِّ الذات؛ تصنيف نظرية ثم االجتماعية،
من ينبع بذاته املرء إحساس أن وكيف بعضها، مع املجموعات هذه تفاعل وكيفية
نفسها تَُعد كانت مثًال، فجوبار، منها.51 جزءًا نفسه يعترب التي االجتماعية املجموعات
تقديرها ومنابع وسلوكياتها قيمها بعض يفرسِّ ما وهو الجامعة، أساتذة من واحدًة
وكان بهما، وتسعد والفكر، الثقافة يف وإسهامها التدريس ر تُقدِّ كانت أنها شك ال لذاتها.
نفسها تَُعد أن اختارت أيًضا. األسباب هذه إىل استناًدا ينتقدونها أو يقدِّرونها اآلخرون
جوبار تخَرت ولم إليه. ها ضمَّ مجتمُعهم اختار ما بقدر الجامعة، أساتذة مجتمع من جزءًا
اعتربت حال. أي عىل فيها فرًدا نفسها وجدت لكنها مرىضالرسطان، جماعة إىل االنضمام
الجماعة من — مرىضوأصحاء — اآلخرون واعتربها الرسطان، مرىض جماعة من نفسها

كذلك. نفسها
باألُلفة وشعوًرا ارتياًحا معه يجلب الرسطان مرىض بني باالنتماء الشعور وهذا
عن رة املتصوَّ الهشاشة رغم إليهم» وأنتمي كهؤالء أيًضا «بأنني شعوًرا الجماعة، داخل
الهادفة واملسريات سبتمرب، شهر يف التوعية وحملة املخَرضة، الزرقاء فاألرشطة املريض.
وشعار املحلية، الفرعية الجمعيات واجتماعات لألبحاث، التربُّعات وجمع الصمت كرس إىل
مريضات بني املجموعة إىل واالنتماء لأللفة مظاهر جميًعا هي األمل»، يولد «بالعمل

املبيض. رسطان
جماعة إىل االنتماء عدم يعني الرسطان مرىض جماعة إىل باالنتماء الشعور ولكن
عقود طوال األخرية الجماعة تلك إىل منتميًا كان ربما املريض أن مع به، املصابني غري
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سلوك يف املصابني، عن بأنفسهم بالرسطان املصابني غري ينأى فقد ذلك، عىل عالوًة سابقة.
زونتاج سوزان وصفت تشبيًها»، «املرض كتابها ويف أنا». «لست شعار يرفع اجتماعي
واحًدا انتماءين: يحمل يولد من كل أكرب. عبئًا طيَّاته يف يحمل انتماء «إنه قائلًة: املرض،
دور عن أيًضا هيتشنز كريستوفر وتحدَّث املرىض».52 ململكة واآلخر اء، األَِصحَّ ململكة
«األرض قال: إذ جغرايف؛ بتشبيه وذلك الذات، وتصنيف االجتماعية الُهوية يف الرسطان
الجمع تستطيع مشرتكة لغة — خاصة لغة له البلد … طريقتها عىل ا جدٍّ بة ُمرحِّ الجديدة
الدواء عن للتعبري أوندانسرتون؛ مثل أسماءً ن وتتضمَّ والصعوبة، امللل بني واحد آٍن يف
يف التعوُّد.»53 بعض تتطلَّب التي املقِلقة اإليماءات بعض عن فضًال — للغثيان املضاد
«بلدة أو املرىض»،54 «مملكة هيتشنز يها يسمِّ التي الجديدة االجتماعية الجماعة هذه
(بدون النصائح من الكثري وتلقي جديدة، لغة تعلُّم الجديدة الُهوية تستلزم األورام»،55
بني األحيان بعض يف خلسًة التقيُّؤ وربما السلوكيات، يف وتعديًال الغالب)، يف طلب

الوظيفية. الواجبات
امرأة إىل عليه كانت الذي الشخص من الرسيع ل التحوُّ عن أيًضا جوبار وتتحدَّث
املرأة نفس هي تكون أن لها «كيف تقول: إذ وعالجه؛ الرسطان بسبب األعباء من فة متخفِّ
تواِزن كانت عندما ماضية، قليلة أيام منذ إياها نفسها تظن كانت التي النشطة املهنية
املحارضات وتقديم والسفر والطهو البقالة ورشاء األبحاث وإجراء التدريس بني برباعة
أطالل من وأصبحت كلها األدوار هذه زايلتها لقد اإلدارية؟ اللِّجان وترؤس والتوجيه
مختلفًة نسخًة أصبحت إذ وزوجة؛ جامعيًة أستاذًة باعتبارها ُهويتاها وتحوَّلت املايض.»56
إلحدى سابقًة رئيسًة فجأًة فأصبحت الزوجة. من مختلفًة ونسخًة الجامعية، األستاذة من
ُمعَلن غري يكون ما غالبًا الذي الرسطان، وسم غلف بالرسطان. مصابًة ا وأُمٍّ اللِّجان،
املجموعات عىل ِبناءً بها اآلخرين تعريف وطريقة بنفسها تعريفها طريقة رصاحة،
وعالقاتها — والعائلة والحي كالجامعة — إليها تنتمي كانت التي الرسمية وغري الرسمية

االجتماعية. السياقات هذه ِضمن
قائلًة: جوبار ترشح عنه»، والكتابة الرسطان عن «القراءة كتبها أحدث مقدمة يف
يتعرَّضون بأنهم املرىض شعور يف والكيميائي اإلشعاعي والعالج الجراحة تتسبَّب «قد
بفاعليتهم، اإلحساس يفقدون أنهم حد إىل شديد، وتغلغل شديد وقصف شديد الجتياح
ذاتها، تكوين «إعادة من لتتمكَّن تجِربتها عن تكتب بدأت وقد ولغتهم.»57 بل وذاتيتهم،
أصليًة ذاتًا ستكون لكنها التشخيص، قبل كانت التي الذات نفس تكون لن الغالب يف التي
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مستسلًما، أم متحديًا حزينًا، أم غاضبًا الجديد الصوت هذا أكان وسواء صوت. لها أخرى
عالج بدون وحتى إليها.»58 ل نتحوَّ التي الُهوية َفْهم عىل يساعدنا فهو خائًفا؛ أم شجاًعا
كل التشخيص، بعد بالرسطان مريض إىل املرء ل تحوُّ لتجنُّب طريقة من ما فعيل، طبي

اآلخرين. وبني منفردًة الذات ل تحوُّ لفهم طرق هو هنالك ما
األبد، إىل النفس عىل َوْقعه يتغريَّ — املثال سبيل عىل — حالك؟» «كيف فسؤال
وقع يزايله أن بعد حتى الوقت، طوال عنه إجاباته متابعة إىل الرسطان مريض ويميل
كتبت التي — كوريجان كييل ح توضِّ املنتصف»، يف «مكان كتاب يف األول. التشخيص
أبيها عالج مع تزامن الذي منه الناجح وعالجها الثدي برسطان إصابتها تشخيص عن
لكنه عنها، أو اليومية املرء حياة يف إلهاء مجرَّد يصبح ال الرسطان أن — الرسطان من
وعىل الصحية. حالته تأزُّم عند وال اليومية، أعماله يف املريض ذهن تفارق ال فكرًة يصبح
رسطانها تشخيص َقبل من املعلومات عن باحثًة نفسها كوريجان تعترب جوبار، غرار
فضًال ذاتها، تشهده الذي ل التحوُّ فهم محاولة يف الشخصية السمة هذه وتستخدم بكثري،
أبيها عىل والتي عالجها، بشأن اتخاذها عليها يتحتَّم التي للقرارات العملية الجوانب عن
ق للتحقُّ الكمبيوتر إىل لجأت عندما مساء، وذات أحيانًا. تختلف والتي يتخذها، أن أيًضا
األخرية، اآلونة «يف قائًال: زوجها علَّق اإلنرتنت، عىل الرسطان عن املعلومات من مزيد من
ذلك، تُنكر ال وهي املكان». أرجاء ويف الوقت طوال يشء، كل عىل مهيمنًا الرسطان أصبح
أن مني يريدون الجميع ف، أتوقَّ أن هو يريده ما «كل كتبت: إذ لنفسها؛ به تعرتف بل
واردة أو شاردة أي تُفوِّت أن تريد ال ف. التوقُّ تستطيع ال لكنها نفيس.»59 أنا حتى ف، أتوقَّ
ومع والدها. عالج نجاح احتمال ن تُحسِّ أو عالجها مسار تُغريِّ قد مفيدة معلومات من
التي واإلمكانات الجديدة، شخصيتها لفهم تُناضل أيًضا فهي مبارشة؛ بذلك ح ترصِّ ال أنها
ولَدى لديها — الرسطان أصبح لقد الجديَدين. والصوت الشخصية لهذه املستقبل يحملها
منها. كفايتها تنال أن تستطيع وال خالله، من حياتها تعيش ًحا مرشِّ حجابًا — والدها
والرسطان الرسطان، هي حياتها باتت األخرى، الجوانب من الكثري تشمل حياتها أن ومع
كانت ومهما وحيد.»60 كالنا لكن مًعا، «نحن زواجها: عن قائلًة وتختتم حياتها. هو
يتطلَّب بها، واملحيطني كوريجان بني املتبادل التأثري ذات املتداخلة والُهويات السمات

أيًضا. معه يتكيَّفوا أن كلهم منهم الالحق وعالجه بالرسطان التشخيص
القولون برسطان إصابتها ُشخصت التي أمها، أورورك ميجان ترعى وبينما
مع التأقلم جاهدًة تحاول عمرها، من السادسة الحلقة منتصف يف النقييل واملستقيم
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تعامالتها يف اه غريَّ ما ومع بل أمها، جسم يف تحوُّالت من والعالج املرض أحدثه ما
أتذكَّرها كنت منها، يتملَّكان واإلحباط الغضب كان «عندما أورورك: تقول إذ وعالقاتها.
أي وتساءلُت املوت»، حتى «سأحبك ليلة: ذات قالت عندما صوتها وأتذكَّر سعادتها، أيام
لكن الحقيقية. هي األخرى الشخصية أن وارتأيت الحقيقية. شخصيتها تمثِّل النسختنَي
تُحتَرض، كانت أنها هي العارية الحقيقة أن تصديق لت سهَّ لدرجٍة واضًحا كان غضبها
األصيل الصوت من كالٍّ حامًال الرسطان مريض يَظل قد ربما تكرهنا.»61 كانت وأنها
من تتغريَّ قد العاطفية فاالستجابات أيًضا. أصليٍّا يَُعد الذي الجديد، والصوت القديم
الجديد. موطئها عن بحثًا ل التنقُّ الذات تواصل لذا أخرى؛ إىل دقيقة ومن آخر، إىل يوم
واألصدقاء الرعاية ومقدِّمي األهل من حولها وممن املريضة من الرسطان يتطلَّب ما وكثريًا
الحياة أو واألمل، الحزن أو واالمتنان، الغضب متضاربتنَي: بفكرتنَي يؤمنوا أن والزمالء

واملوت.
ال التي الفعلية الحقيقة الحقيقة، تكون أيها اختيار إىل املرءَ املتناقضة األفكار تدفع
فهل نفسه. الوقت يف متناقضان احتماالن يصح أن املستحيل من أنه لو كما زيف، يشوبها
شخص إىل حوَّلها الرسطان إن أم البداية؟ منذ النحو هذا عىل بالرسطان املصابة كانت
السياقات أن وكيف الحقيقية، ذواتنا داخل الكامن التزعزع الرسطان ح يوضِّ آخر؟
ذواتنا أصل عن رنا تصوُّ يُشكِّلها ما بقدر ُهوياتنا تشكِّل فيها نعيش التي والظروف
وصادقة أصلية — وبعده التشخيص قبل الشخص أي — النسختنَي كال جوهرها. أو

وحقيقية.
عندما االجتماعية األدوار يف الرسيع ل التحوُّ هذا عن أيًضا جني لوتشالن إس كتبت
كان الجديد. دوري عن يشء أي أعلم أكن «لم قالت: إذ بالرسطان. إصابتها ُشخصت
أو املحبة، الخليلة أو الفضولية، الباحثة دور ص أتقمَّ أن — متفاوتة برباعة — بإمكاني
املتأزِّمة االبنة أو عليها، يُعتَمد التي الكربى األخت أو الرءوم، الجدة أو الصارمة، املدرِّسة
العلم طالبة أو العشاء، إىل املدعوَّة املهذَّبة الضيفة أو للمرح، املحبة الصديقة أو ماليٍّا،
جعبتي.»62 يف ا ممَّ فليس السقيمة؟ املريضة عن ا أمَّ … النشطة الفريق عضوة أو الكفء،
املستشفيات يف املتمثِّل االجتماعي السياق ح يوضِّ الجديد، الدور نفسه الجسم يرسم وبينما
الزي له ويقدِّمان السقيم، املريض دور يتقمَّص كيف للشخص بالَحقن العالج وغرف
دور ليشمل أدوار من أداءه املرء يستطيع ما يمتد ده. سيجسِّ الذي والنص سريتديه، الذي
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طوال اعتادها التي األدوار أداء التشخيص بعد املرء عىل يتعذَّر ما وكثريًا السقيم، املريض
الطريقة. بنفس سنوات

إىل يحتاج الذي هو الرسطان لكن يريده، وال الرسطان إىل شخص أي يحتاج ال
أن أبًدا يستطيع ال لكنه ليبقى، حي كائن إىل الرسطان «يحتاج هيتشنز: كتب إذ الشخص.
هو يمكنه ما «أفضل» أن يف يكمن — أكرِّر ذا أنا ها — خبثه كل بنفسه. حيٍّا كائنًا يصبح
إىل الرسطان ل يتحوَّ وال الرسطان إىل ل يتحوَّ ال الشخص أن ومع مضيفه.»63 مع يموت أن
ويُنْظر بالرسطان الشخصمريض أنَّ يعني خبيث بورم فالعيش الحريف، باملعنى شخص
واملقاِتلون واملحاِربون وضحية. ناٍج بالرسطان املصاب الشخص األساس. هذا عىل إليه
أعضاء هؤالء كل … األحياء واملوتى املرىض، مملكة ومواطنو األورام، بلدة عرب واملسافرون
طوال معك يبقى حتى املرض بهذا تصاب إن «ما رادنر: قالت كما أو النادي. نفس يف

العمر.»64
من واحًدا — االنتشار معدَّل أي — العمر طوال بالرسطان اإلصابة احتمال يبلغ
معدَّل أي — الرسطان بسبب املوت احتمال ا أمَّ نسوة. ثالث كل من وواحدة رجَلني، كل
أفضل الرسطان من للنجاة الكلية واملعدَّالت تقريبًا. النسبة تلك نصف فهو — الوَفيَات
احتمال أن فمع ذلك، عىل وعالوًة سارة. أخبار هذه عقَدين. منذ عليه كانت ا ممَّ بكثري
أبًدا. معظمنا لدى رسطان أي ص يُشخَّ لن العمر؛ يف التقدُّم مع يزيد بالرسطان اإلصابة
ومرحلته الرسطان نوع عىل األمور من الكثري يعتمد ما، شخٍص لدى الرسطان ُشخص إذا
سبب نتيجة بالرسطان إصابتهم ص تُشخَّ من نصف يموت ذلك، ومع الشخص. وصحة
األمراض مكافحة مراكز لوكالة ووفًقا الواقع، ففي هذا. كافًة األمراض إمرباطور غري آخر
املتحدة الواليات يف الرسطان وَفيَات من أكثر وَفيَات يف أمراضالقلب تتسبَّب منها، والوقاية
من واملاليني املتحدة).65 اململكة يف الوَفيَات معدَّل يف القلب أمراض يفوق الرسطان أن (مع
وحاملني التشخيص، حاملني يظلون إنهم أي بعده؛ يعيشون أو برسطاٍن يعيشون الناس

حياتهم. من ى يتبقَّ ما طوال األحيان، بعض يف املرض
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أ يتجزَّ ال جزء

الفحص (1)

تعني وأيًضا شيئًا تعني أي متضادان؛ معنيان فلها الغريبة؛ الكلمات من screen كلمة
والحاجز بحاجز. الرؤية عن ما يشء َحْجب يعني قد منها فالفعل ما. حد إىل نقيضه
الكلمة عليه تُطَلق الحرشات دخول ملنع نافذة عىل شخص يضعه الذي السلكي الشبكي
خاللها من ينظر أن للمرء يُمكن التي كالشبكة يكون الحاجز وهذا نفسها، اإلنجليزية
بعناية ما شيئًا الشخص يفحص أن أيًضا يعني فالفعل اآلخر، الجانب وعىل العالم. إىل
أو الردع الكشف، أو اإلخفاء يعني الفعل إن أي محدَّدة. سمات عن للبحث ومنهجية

االكتشاف.
الخبيث الورم عن الكشف محاولة وهو املنهجي، البحث ذلك هو الرسطان وفحص
مرحلة يف املرض اكتُِشف كلما الحاالت، معظم ففي الشخص. عىل أعراضه تظهر أن قبل
ُوجدت فإذا طويلة. فرتًة حيٍّا املريض بقاء احتمالية وزادت أسهل، العالج كان أبكر،
فلم الطبيعي، الوضع عن شذوذ أي بوجود الشخص يعي أن قبل الورم لرؤية الوسيلة
سنويٍّا تُجرى التي الرحم عنق مسحة أدق؟ فحص إجراء يف الوسيلة تلك تُستغل ال
للثدي الشعاعي والتصوير الرحم، عنق رسطان عن للكشف والعرشين الحادية سن من
للكشف القولون وتنظري واألربعني، الخامسة سن من بدءًا الثدي رسطان عن للكشف
سنني، عرش كل ذلك بعد يتكرَّر الذي الخمسني، سن يف واملستقيم القولون رسطان عن
تُجرى التي والخمسني الخامسة سن يف الرئة رسطان عن للكشف املقطعية واألشعة
بني الرسطان عن الناجمة الوفاة من تقي أن ح يُرجَّ للفحص طرق كلها املفرط، ن للمدخِّ

كبرية. سكانية مجموعة
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نفسه الفحص مخاطر تفوق هذه الفحص أنظمة فوائد أنَّ إىل اإلحصاءات وتشري
الجسم أنسجة يُعرِّضان املحوَسب املقطعي والتصوير للثدي الشعاعي فالتصوير بكثري.
بنية لتغيري قوته تكفي إذ اإلشعاع؛ نوَعي بني األقوى النوع يَُعد الذي املؤيَّن، لإلشعاع
املؤيَّن غري اإلشعاع ا أمَّ أحدها. بنزع أيًضا بل اإللكرتونات، بإثارة فقط ليس الجزيئات،
أقل فهو امليكروية، املوجات أو الراديوية املوجات أو الحرارة أو الضوء من ينتج الذي
وطوال يوم كل املؤيَّن لإلشعاع نتعرَّض وبالطبع، الجسم. أنسجة عىل بكثري خطورًة
الهواء س نتنفَّ وبينما األرض. من ب يترسَّ الذي والرادون الكوني اإلشعاع من الوقت،
مشعة. نظائر نفسها أجسامنا تحمل بنا، املحيطة والحيوانات النباتات ونأكل املاء ونرشب
الطيارين، عمل أو الفضاء، ارتياد أو اليورانيوم، مناجم يف العمل مثل املهن؛ وبعض
أحد أو الطبيعي، املؤيَّن اإلشعاع من أكرب لقدر أصحابها تُعرِّض الطريان، مضيفي أو
البرشويتعرَّض بفعل الناتج املؤيَّن لإلشعاع مصدر أكرب أن غري األخرى. الخلفية إشعاعات

الطبي. التصوير أشعة هو معظمنا له
التصوير يف املستخدمة اإلشعاع «جرعة أن للرسطان األمريكية الجمعية تقدِّر
من القدر نفس تعادل تكاد ثدٍي] لكل وضعيتان فيه تُلتَقط [الذي للثدينَي الشعاعي
أسابيع.»1 سبعة حوايل يف الطبيعي محيطها من امرأة أي له تتعرَّض الذي اإلشعاع
وامتثلت واألربعني، الخامسة سن يف للثدي الشعاعي للتصوير الخضوع امرأة بدأت فإذا
سن حتى عام كل الفحص إجراء واصلت بأن للرسطان األمريكية الجمعية لتوصيات
الشعاعي للتصوير خضعت قد فستكون ذلك؛ بعد عاَمني كل أجرته ثم والخمسني، الرابعة
الخلفية التعرُّضإلشعاع من إضافيٍّا أسبوًعا وأربعني مائة يعادل وما — مرة عرشين للثدي
إلشعاع تعرَّضت قد ستكون املرأة وهذه عمرها. من والسبعني الرابعة بحلول — يوميٍّا
شعاعيٍّا تصويًرا تُجِر لم تقريبًا سنوات بثالث منها أكرب امرأة له تعرَّضت ِلَما مكافئ بقدر
لهذه تبدو ال البرش، لرسطانات املعروفة املسبِّبات من السينية األشعة أن ومع قط. للثدي
السكان من كبري عدد نطاق عىل كبرية أهمية للثدي الشعاعي التصوير خطر عن املعلومة
السببية، العالقة عىل مبارشة دالئل وبدون نظري وجهة فمن ذلك، ومع الزمان. مرِّ عىل
كل بني الثدي برسطان واحدًة إصابًة الوقت مرور مع للثدي الشعاعي التصوير سيُسبِّب
الثالثي املقطعي التخليق تقنية يف لإلشعاع التعرُّض يزداد ذلك، عىل عالوًة امرأة.2 ألف
خطر يزداد الالتي — االكتناز املفرطة أو املكتنزة األثداء ذوات والسيدات األحدث، األبعاد
قد — للثدي الشعاعي بالتصوير أثدائهن رؤية وتصعب غريهن، عن بالرسطان إصابتهن

املرة. يف للثدي منظَرين من أكثر بتصوير الشعاعي الثدي لتصوير يخضعن
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من للرضر التعرُّض مخاطر بني من القياس يف واألسهل األقرب املخاطر لكن
ما كل عالج يف ورغبتنا املرتابة طبيعتنا يف تكمن للثدي الروتيني الشعاعي التصوير
الكتل بعض أنَّ حد إىل متناهية بدقة التدقيق إىل الفحص يؤدِّي إذ طبيعي. غري يبدو
لتنترش تُكن لم التي الرسطانات وبعض ِخزعة، لها ويُجرى تُكتَشف الحميدة الغريبة
إلجراء استدعاؤهن يُعاد للفحص يخضعن ن ممَّ املائة يف فعرشة وتعاَلج. تُكتشف أبًدا
كل من املائة يف ٥٤ أن للرسطان الوطني املعهد يقرتح الواقع، ويف الفحوص.3 من مزيد
إفراًطا تمثِّل بالفحص، تُكتَشف التي الثدي رسطانات من املائة يف و٢٠ الثدي، رسطانات
عن الكشف إىل ما يشء عن املنهجي املدقق البحث يؤدِّي أخرى، بعبارة التشخيص.4 يف
بالرنني التصوير يعني اإلضايف التدقيق وهذا الدقة. من بمزيد الفحص يستحق يشء
أغلب ويف طبية. بأدوات الجسم يف ل التدخُّ تشهد وهي والِخزعة، مكلِّف، وهو املغناطييس،
يُستدعني ممن املائة يف ٩٥ إن إذ تقريبًا؛ أهمية أي له ليست الشاذ اليشء أن يتبنيَّ األحيان

بالرسطان.5 إصابتهن ص تُشخَّ ال الفحوصات من للمزيد
تدقيق وكشف للفحص. فيها خضعت التي املرات من العديد يف استدعائي أُعيَد
رسطانًا، يُكن لم أنه صحيح ، معنيَّ يشءٍ من كاٍف قدٍر عن املطاف نهاية يف الفحص
الشعاعي التصوير إجراء عىل اآلن أعكف ليجعلني كافيًا وكان تماًما، تافًها يكن لم لكنه
امُلشدَّد للتدقيق خطة ضمن أشهر، ستة كل بالتناوب املغناطييس بالرنني والتصوير للثدي
يبحث الذي الرسطان الشاشة عىل يظهر أن قبل وقت مسألة مجرَّد بأنَّها موقنًة تجعلني
يُحدثه الذي بالحتمية الطفيف الشعور وهذا ثماره. البحث ويؤتي اختصايصاألشعة، عنه
من مشتقة «التدقيق»، أي scrutiny؛ كلمة اإلحصاءات. مع تماًما يتعارض املدقق البحث
بني بالبحث تاريخيٍّا معناها ر وتطوُّ الكلمة أصول وتوحي «يبحث»، تعني التينية كلمة
برسطان لإلصابة عرضًة أكثر رصت أنَّني ومع قيمة. ذي يشء عىل العثور أمل عىل الُقمامة
املطاف. نهاية يف لديَّ تشخيصه احتمال ِضْعف به إصابتي عدم احتمال يزال ال الثدي،
فألنني مرتفًعا. اإلصابة خطر يكون حينما درجاتها أعىل يف الفحص جدوى وتكون
من بدًال الصحراوي الطابع عليها يغلب التي الجنوبية كاليفورنيا والية يف أعيش اآلن
نوافذ عىل سلكيًة شبكيًة حواجز أضع ال العواصف، ومواسم الرطب الصيف ذات إلينوي
والبعوض حال، أي عىل مكان كل يف املنترشة العناكب دخول تمنع ال الحواجز فهذه منزيل.
بعضاملناطق يف الحواجز إىل الحاجة وتَُعد الكبري. بالعبء ليس أحيانًا يظهر الذي العث أو
الكثري فيها يوجد التي األماكن يف وحتى أخرى، مناطق يف إليها الحاجة من أشد الجغرافية
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تركيب قرار إنَّ أي البارد. من أكثر الدافئ الطقس يف إليها الحاجة تزداد الحرشات، من
والسياق. املوقف عىل يعتمد أن ينبغي — فحصالجسم كقرار — املنزل نوافذ عىل الحواجز
طبيبتها من أمًرا أشفاندن كريستي الِعلمية الكاتبة ت تلقَّ عندما األسباب، لهذه
من األربعني يف للثدي شعاعي تصوير أول تجري بأن النساء أمراض يف صة املتخصِّ
باملعهد الخاصة اإلصابة احتمالية حسابات فباستخدام لألمر. تمتثل أالَّ قرَّرت عمرها،
وتقول متوسطة، العائيل، لتاريخها وفًقا إصابتها، احتمالية أن وجدت للرسطان، الوطني
عمري من التسعني بلوغي وحتى ذاك مذ الثدي برسطان إصابتي عدم «احتمال ذلك: عن
خضوع أن بحثها من استنتجت وقد ترضيني.»6 االحتماالت وهذه املائة. يف ٨٩ يبلغ
املوت خطر يقلِّل عمرهن من الخمسينيات يف الشعاعي الثدي بتصوير للفحص السيدات
— الفحص وراء من كافيًا نفًعا النسبة هذه تمثِّل وال املائة، يف ١٠ عن تقل طفيفة بنسبة
إصابتها خطر كان ولو املفرط. للتشخيص تعرُّضها باحتمال باملقارنة — لتقديرها وفًقا
نتيجة إىل ل ستتوصَّ كانت لربما املرض، مع عائيل تاريخ بسبب ربما أكرب، الثدي برسطان
بدأت انتشاًرا، أكثر فحوصالرسطان فيها أصبحت التي فقط، األخرية السنوات يف مختلفة.
إىل وتشري السكانية، املجموعات َعرب هذا الصحية الرعاية معيار اتباع يف تطعن املناقشات

حدة. عىل فرد كل لحاجة وفًقا الرسطان بفحوص املتعلِّقة القرارات اتخاذ رضورة
بني التمييز وهذا الفحص، ويف التشخيص يف بالطبع الشعاعي التصوير يُستخدم
لكن سنويٍّا، الشعاعي بالتصوير الثدي بفحص تلتزم أمي كانت مهم. االستخدامني
فحص من أشهر عدة بعد بكتلة شعرت عندما ص ُشخِّ به أصيبت الذي الثدي رسطان
الفحوص بني الفاصلة الفرتات يف ينشأ الذي الرسطان وهذا الشعاعي. بالتصوير الثدي
منها يطلب أن ح يُرجَّ األربعني، بعد خاصًة بكتلة، امرأة أي تشعر عندما نادًرا. ليس
األمر. يف للتدقيق الصوتية فوق واملوجات الشعاعي بالتصوير الفحص إجراء طبيبها
ُحدِّد قد يكون الكتلة موضع ألنَّ تشخيصية الصوتية فوق واملوجات السينية األشعة وهذه
ربما إضافية، ملناظر صوًرا للثدي الشعاعي التصوير ن يتضمَّ أن ح املرجَّ ومن بالفعل،
يشء أي عن للبحث قة ُمدقِّ نظرًة الفحص يَُعد فبينما أكرب. ُقرب وعن إضافية زوايا من
ما لتحديد وجوده املعلوم من يشء عىل قة مدقِّ نظرة إلقاء التشخيص يَُعد طبيعي، غري
تعرفها ال مدينة أرجاء يف التجوُّل بني الفارق يشبه بينهما والفارق طبيعي. غري كان إذا
واستخدام حان؛ قد الغداء وقت أن تدرك عندما جيًدا مطعًما تصادف أن أمل عىل جيًدا

فيه. تثق صديق لك زكَّاه مطعم إىل للوصول بالفعل جائع وأنت خريطة
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الدكتور املصدر: بسهم. إليه ُمشار واضح رسطان فيه لثدٍي شعاعية صورة :1-4 شكل
للرسطان. الوطني املعهد كوفمان، دوايت

اآلخر الشيطان أو السم، (2)

يف الكلمة تُستخدم اآلن وحتى «الرشاب»، األصل يف تعني م»، «السُّ أي Poison؛ كلمة كانت
ترجمتها بعبارة وذلك الرفاق، أحد له يفضِّ الذي الكحويل املرشوب عن السؤال يف اإلنجليزية
الرشاب إىل مرات عدة شكسبري أشار «ُعطيل»، مرسحية ويف ك». ُسمَّ «اخرت الحرفية
الرسطان لعالج األساسية الطرق ومن بالشيطان. — الخصوص وجه عىل النبيذ —
آخر، شيطان مواجهة يف شيطان يُستخدم حيث السامة، الكيماويات من خليط استخدام
الجسم يف النريان تشتعل أالَّ أمل عىل أيًضا)، شكسبري تعبري (حسب بالنار النار وتُحاَرب
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من ومحكومًة دًة متعمَّ حرائق الغابات حرائق إطفاء رجال يُشِعل الواقع، ويف بأكمله.
التهديد يُستخدم وبذلك االمتداد، يف اآلخذة النريان يغذِّي قد الذي الوقود عىل القضاء أجل

األرايض. وإنقاذ املندلع التهديد الحتواء نفُسه
الكيميائي، العالج أبا العموم يف يُعترب الذي إرليش، باول ألقاها التي املحارضة ويف
بوجه بها املعرتف الحقائق من أن «أعتقد قال: ،١٩٠٨ عام نوبل جائزة تسلُّمه بمناسبة
والهدم املغذية املواد امتصاص فيه بما الجسم، يف يحدث ما كل أن فيها مراء وال عام
خاليا تختلف ذلك، عىل وعالوًة وحدها، الخلية إىل املطاف نهاية يف يُعزى أن يجب األييض،
هذا بواسطة إال املختلفة وظائفها ذ تُنفِّ وال محدَّدة، بطريقة بعضها عن املختلفة األعضاء
تكن لم فيها مراء وال عام بوجه بها املعرتف الحقيقة هذه أنَّ وصحيح االختالف.»7
أواخر يف استخدامه ازداد امليكروسكوب لكن البرشي، الجسم لفهم وسيلًة الدوام عىل
مرحلة إىل الترشيح عىل الرتكيز مرحلة من األمراض دراسة ونقل عرش، السابع القرن
لصبغ طرًقا ابتكر قد إرليش كان الخاليا. الجسم: يف العاملة األجزاء أصغر يف التدقيق
رؤية من وتمكَّن التفصيل. من بمزيد لها املكونة واألجزاء الجسم خاليا لرؤية األنسجة
خاليا أنواع تصنيف يف ورشع اكتشافها، إىل أحد يسبقه لم الشبيهة الخاليا بني اختالفات
ميات السُّ من الخاليا نجاة طريقة فرسَّ كما البول. َعيِّنات يف التيفود أنواع واكتشاف الدم
أساسيٍّا وسببًا املناعة، علم مجال يف رائًدا عمًال ذلك كان وقد املضادة، لألجسام وإنتاجها

نوبل. جائزة عىل حصوله يف
«عالج قائًال: مرض، لكل سحري حلٍّ وجود إلمكانية إرليش ج روَّ خطابه، نهاية ويف
وهذه 8.«therapia sterilisans magna أسميه بما أشبه نتيجًة تعطي واحدة، بحقنة تام
عىل للقضاء سام عالج من الكايف بالقدر كبرية جرعة استخدام تعني الالتينية العبارة
يبلغ ال ما غالبًا النهج هذا أنَّ ومع باملريض. كبري رضر إلحاق بدون املرض أو العدوى
استخدام أي الكيميائي؛ العالج أساس فإنَّه عمليٍّا، تطبيقه عند السحري الحل مفعول
الرباطية. األورام مثل الحميدة الزوائد وبعض الرسطان مكافحة يف السامة الكيماويات
د محدَّ طور خالل مميَّزة بطريقة يعمل الكيميائي العالج عقاقري من عقار كل وألن
بالغ الكيميائي العالج وتوقيت العقاقري بني املناسب املزيج فإنَّ الخاليا، نمو أطوار من
عىل عمله يقوم مؤْلِكل عامل األوكساليبالتني فعقار العالج. فعالية تحقيق يف األهمية
مضاد الفلورويورواسيل-٥ وعقار تتكاثر، ال حتى الخلية يف النووي الحمض إتالف
خالل الريبوزي النووي والحمض العادي النووي الحمض من أجزاء محل يحل لأليض
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الريبوزي النووي والحمض النووي الحمض من نسًخا الخاليا فيه تُنِتج الذي الطور
وهي اإلنزيمات، عمل يعرتض فهو اإلرينوتيكان، عقار ا أمَّ الخلوي؛ لالنقسام استعداًدا
هذه أن غري النووي. الحمض رشائط فصل يف الخلية تستخدمها صة متخصِّ بروتينات
يف الورم ألن مكان كل يف سمها تبث بل والحميدة، الخبيثة الخاليا بني تميِّز ال العقاقري
األعصاب اعتالل األوكساليبالتني يسبِّب وهكذا الجسم. من يتجزَّأ ال جزء املطاف نهاية
للقيء مضادة أدوية املرىض يُعَطى وبينما الفم. ُقَرح أيًضا ويسبِّب واألقدام، األيدي يف
الفم يف ويُحدث واإلسهال، والقيء الغثيان الفلورويوراسيل-٥ يسبِّب قد أيًضا، والغثيان
العقاقري هذه ُسمية إنَّ أي أيًضا. الدم خاليا عدد ينخفض وقد حقنه. خالل معِدنيٍّا طعًما

الحياة. عىل خطًرا تمثِّل قد
صعب يَُعد واحدة بحقنة التام الشفاء ق يحقِّ عالج توفري يف إرليش هدف فإن لذا
ترض الرسطان عىل للقضاء الالزمة الجرعات ألن للرسطان؛ الكيميائي العالج يف املنال
للمعهد السابق الرئيس ديفيتا، فنسنت عند خاصة أهمية لها املسألة وهذه أيًضا. املريض
استخدام بدايات يف أن، اكتشف الذي للرسطان، ييل مركز بعده ومن للرسطان الوطني
االلتزام [يقصد بعناية ذلك أوضحت أنني ومع األطباء، من «العديد الكيميائي: العالج
مراكز أكرب يف — أجَروا ومواعيدها]، العالجية الجرعات مقادير تحديد يف الشديدة بالدقة
عىل ًدا موحَّ تعديًال — الخاصة العيادات ويف األكاديمية الطبية املراكز ويف الرسطان
بتقليل الجانبية األعراض تقليل يُحاولون األطباء كان فبينما وتوقيتها.»9 العقاقري جرعة
الذي والرسطان فعالية، أقل الكيميائي العالج جعلوا الحقن، مرات بني واملباعدة الجرعات

للعالج. مقاومًة أشد املريض جسم يف
مسألة به متعلِّق يشء كل حدوث وأنَّ الحتمية، فكرَة الذهن إىل الرسطان يَستحرض
وتأثريه املرض ر تطوُّ ع وتوقُّ األساس، يف به اإلصابة احتمالية حيث من ، إالَّ ليس وقت
القادم الفارق العلمي االكتشاف إىل ل التوصُّ واحتمالية التشخيص، فور املتبقي العمر يف
حدوًدا بالرسطان التشخيص لها يضع مجرَّدة فكرة الوقت عالجه. أو منه الوقاية يف
متوسط إىل الوصول حني إىل عقاربها تدق ساعة يشغل التشخيص أن لو كما مادية،
يهدف ألنه توقيت؛ مسألة أيًضا الرسطان وعالج التشخيص. بعد العيش مواصلة فرتة
املريض حياة تُصبح ما وغالبًا تعافيها. ملنع كاٍف وبتكرار كافية بقوة الخاليا رضب إىل
الدورية للفحوص ووفًقا اإلشعاعي، أو الكيميائي العالج لنظام وفًقا ومنظمًة محدَّدًة

يرام. ما عىل العالج جرى إن هذا املمكنة، عودته عن للكشف
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وفقدان الغثيان الجانبية أعراضها ن وتتضمَّ السمية، بالغة العقاقري هذه أن إىل ونظًرا
كاملرض للموت حتى أو للعدوى عرضًة وجعله الجسم إهالك يف تسبُّبها واحتمال عر الشَّ
زمنية بفواصل الكيميائي العالج جرعات تقسيم إىل البداية يف األطباء رغبة اتجهت نفسه؛
ديفيتا لكن التالية. الجرعة أخذ قبل للتعايف كاٍف وقت للمريض يتسنَّى بحيث كبرية
إىل دَعوا — العقاقري خالئط وتأثري الخلية حياة ألطوار فهمهم إىل استناًدا — معه وآخرين
خاليا تتعاىف العالج، جرعات بني التعايف يف املريض يأخذ فبينما فيه. هوادة ال نهج اتباع
يجعل ا ممَّ تتكيَّف، العالج من الناجية الرسطان فخاليا ذلك، عىل وعالوًة أيًضا. الرسطان
هو منحه يمكن ال بالكامل، الرسطان عىل فللقضاء الوقت. مرور مع تأثريًا أقل العقاقري
الكلمة إن بل عليهما. التالية السامة الجرعة إطالق قبل للتعايف الكايف الوقت املريض أو
سن عىل يُوَضع الذي «السم معناه يوناني أصلها ا»، «سامٍّ تعني التي ،toxic اإلنجليزية
قطرًة امَلْحقون العالج فيه يتتابع السالح، بهذا شبيًها يصبح الكيميائي والعالج السهم»،

الورم. أي العدو؛ نحو املصوَّب كالسهم الوريد إىل اإلبر أسنان من األخرى تلو
أُجريت سنوات أربع مدتها دراسة أوردت العرشين، القرن من الستينيات أواخر يف
فيها ى يتبقَّ ال التي — التامة الهدأة إىل الوصول معدَّل أنَّ الكيميائي العالج خالئط عىل
كان هودجكني ليمفومة داء يف — الشفاء عن قليًال تختلف وهي املرض، وجود عىل دليل
لدى الوقت مرور مع االنحدار يف يأخذ كان االنتكاس معدَّل وأن ،٪٨٠ بلغ إذ هائًال؛
محدَّد صلبًا ورًما ليس وهو — هودجكني مرض يَُعد الدراسة.10 يف شاركوا الذين املرىض
مثل باحثني أنَّ ذلك أسباب وأحد اآلن؛ للعالج قابليًة الرسطان أنواع أكثر من — الشكل
هودجكني داء مرىض من املأخوذة الليمفاوية العقد إىل النظر «عند أنه أدركوا ديفيتا
العدوى، تحارب بيضاء دم بكرات محاطة الخبيثة الخاليا أن تبنيَّ امليكروسكوب، تحت
يف أقليًة كانت الرسطان خاليا إن أي بااللتهاب. مرتبطة أخرى وخاليا ليمفاوية وخاليا
من رة متأخِّ مرحلة يف املريض يكون عندما حتى أنه [ديفيتا] ببال وخطر … الحقيقة
أن إىل ونظًرا األرجح.»11 عىل نسبيٍّا منخفًضا الرسطان لخاليا الفعيل العدد يكون املرض،
اعترب األخرى، بالرسطانات مقارنًة للسيطرة قابليًة أكثر بدا الرسطان لخاليا الكيل العدد
يستحيل نحو عىل الناجح الكيميائي للعالج جيًدا ًحا مرشَّ هودجكني مرض الباحثون
وجود النظرية، الناحية من أنه، افرتضوا األبد. إىل األخرى الرسطان أنواع عىل تطبيقه
هذه من أكرب نسبًة ستقتل الكيميائية العقاقري من محدَّدًة كميًة أنَّ يعني أقل خاليا
قدرة العقاقري ُسميُة تفوق أن قبل أخرى تلو مرًة عددها إجمايل يقل وبذلك الخاليا،

76



يتجزَّأ ال جزء

الجهود هذه وأنَّ هودجكني، مرض من ينجو ال البعض أنَّ صحيح ل. التحمُّ عىل الجسم
الجانبية اآلثار بعض إىل أدَّت واإلشعاعي الكيميائي العالج استخدام يف املبكرة الناجحة
الثانوية. الرسطانات وبعض القلب يف مشكالت حدوث منها البعيد، املدى عىل الخطرة
عقاقري) سبعة من أجدد (وخليط عقاقري أربعة من جديد بخليط الكيميائي العالج لكن
مدتها دورة يف أسبوَعني كل تكون ما عادًة — بعناية توقيتها يُحتسب جرعات عدة عىل
يشبه نحو عىل بشدة، النجاة احتماالت تُعزِّز املرىضأفضليًة َمنَح — يوًما وعرشون ثمانية

12.therapia sterilisans magna السحري للعالج إرليش فكرة

الوقت وقتل الوقت، وإهدار بالوقت، اإلخبار (3)

احتماالت تعزِّز التي «األفضلية الباحثون يه يُسمِّ ِلَما وفًقا العالج األورام أطباء يقدِّم عندما
أو هودجكني، ليمفوما حالة يف ممكن هو كما التعايف، إىل األفضلية هذه تؤدِّي قد النجاة»،
حدوًدا الرسطان مع الشخصية والتجارب اإلحصاءات تضع باألسابيع. األفضلية تُقاس قد

الوقت. ملفهوم
واألوحد األول هدفه هو الوقت من املزيد كسب بأن مباًرشا ترصيًحا ديفيتا ح ويرصِّ
حتى الجديد العالج ظهور حني إىل الحياة قيد املرىضعىل يبقى أن «أريد يقول: إذ تقريبًا؛
كافية، جهوًدا يبذلون ال األطباء أن من القلق ويساوره منه».13 االستفادة من يتمكَّنوا
من املزيد لكسب — االحتماالت أصعب تواجههم عندما حتى — الحلول كل يجرِّبون وال
مؤقتة حالة إال هو ما املريض حياة جودة انخفاض أن يَعترب فهو مريض. كل مع الوقت
عيش وإمكانية الحياة كم بأنها يُعرِّفها التي األكرب، الفائدة أجل املرىضمن خاللها يعاني

القادم. الفارق العلمي االكتشاف من لالستفادة يكفي بما طويلًة فرتًة املريض
الكم قيمة تفضيل مسألة فانيًا»، تكون «أن كتابه يف جواندي أتول الَجرَّاح يناقش
املوت. عىل فني امُلْرشِ املرىض لدى — الحياة جودة أي — الكيف عىل — الوقت أي —
املريض. حياة عىل الحفاظ محاولتهم يف األطباء يبلغها قد التي الحدود بالتفصيل ويناقش
كلَّف مهما املريض حياة عىل للحفاظ األطباء لدى املنترش بالرتكيز وصفه ما عىل مثال ويف
د َرسَ — الحقيقة يف منتًرشا وليس ُمفتَقد أنه ديفيتا يعتقد الذي الرتكيز وهو — األمر
سارة وصلت خطوة، تلو «خطوة الرئة: يف نقييل برسطان مصابة شابة قصة جواندي
ضئيًال، مرضها ملسار تغيريه احتمال كان الذي الكيميائي العالج من الرابعة الجولة إىل
مشكلًة جواندي فيه يجد ما كبريًا.»14 للغاية منهكة جانبية أعراض يف تسبُّبه واحتمال
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أي يليه؛ الذي ثم التايل، العالج خيار عىل األفق الضيِّق الرتكيز بل نفسه، العالج ليس
فالهدف غريه. يشء وال الطبي العالج عىل تركيزه كل يُسلِّط لنقاش املتدرِّجة الطبيعة
املحتمل ر التطوُّ يف التفكري كل تقريبًا أقىص املريض حياة عىل الحفاظ يف املتمثِّل األسايس
وانخفاضجودة فأقل، أقل فاعليتها تُصبح التي العالجات َعرب املحتمل ر والتطوُّ للمرض،

بالفعل. حدث كما حياتها، بها تنتهي قد التي والطرق سارة، حياة
دراسة إىل أشار عندما ما نوًعا وتفاؤل إرصار من ديفيتا تبنَّاه ما جواندي وينتقد
يف شديدًة مبالغًة ملرضاهم، املتبقي الوقت تقدير يف املبالغة إىل فيها يميلون األطباء كان
دراسة عن فضًال املرىض، بحالة كافية دراية عىل يكونون عندما خاصًة األحيان، بعض
يعتقدون عالجات بتقديم يُِقرون األورام أطباء من املائة يف ٤٠ من «أكثر فيها أخرى
يف أنهم يعتقدون األطباء بأن يوحي املوقف وهذا فعالة.»15 تكون أالَّ املحتمل من أنها
كيلور جاريسون ابتدعها التي الخيالية البلدة يف ظهر الذي العام ووبيجان ليك مستشفى
الرسطان مرىض وكل املتوسط، من أفضل األطفال كل يكون حيث إذاعي، برنامج يف
يساور وبينما صحتهم. وتدهور املرض ر تطوُّ مع حتى اإلحصائي املتوسط يتجاوزون
يساور العالج، خيارات بعض عن وإحجامهم املفرط األطباء تشاؤم من القلق ديفيتا
وقد مفرطًة عالجات وتقديمهم تشاؤمهم مقاومة يف األطباء إفراط من آخر قلق جواندي
الذيل منطقة ضمن بوقوعهم اإلحصاءات تُفيد َمن عىل اآلمال وتعليقهم ضارة، تكون
البقاء مدة متوسط من بكثري أطول مدًة يعيشون وبأنهم االحتماالت، توزيعات يف الطويل

التشخيص. بعد الحياة قيد عىل
الربوستاتا، رسطان من صديقه عالج عىل إرشافه عن ديفيتا كتبه ِلَما قراءتي وعند
يعكس ما الجمل، بداية يف املتكلِّم ضمري استخدام تكرار كثرة مالحظة سوى يسعني ال
يسعى لُعبًة يلعب كان لو كما العالج، خطة ووضع القرار اتخاذ عملية عىل الطبيب سيطرة
الحفاظ فمعركة صديقه. حياة عىل الحفاظ إىل سعيه بقدر الرسطان عىل التغلُّب إىل فيها
ديفيتا له ينربي وشخيص مهني تحدٍّ أو الطبيب، معركة أنها عىل تُفَهم املريض حياة عىل
الرسطان — رة املتأخِّ مراحله يف الرسطان عالج أن يعتقدون من إىل تطرُّقه وعند دوًما.
يعنيه ما يكون ذلك، طبيب يذكر «عندما يقول: العناء، يستحق ال رشاسة بكل — النقييل
ويتجاهل جواندي، مع الرأي يف ديفيتا يختلف هو.»16 عناءه يستحق ال األمر أن هو عادًة
إىل تؤدِّي رة املتأخِّ املراحل يف للمرىض التسكينية الرعاية إن تقول التي الحديثة الدراسات
يف يؤكِّد أنه ومع الحياة.17 قيد عىل البقاء مدة يف وزيادة أقل، ومعاناة أقل، عالجي ل تدخُّ
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الحد ديفيتا يزيل املرىض، مكان أنفسهم وضع عن يعجزون ما عادًة األطباء أن تاٍل جزء
العالج من مزيٍد تطبيق عن قائًال كالمه يختتم إذ مرضاه؛ وأهداف أهدافه بني الفاصل
تعمل: زالت ما أجسامهم لكن الهشاشة غاية يف صاروا الذين املرىض عىل الكيميائي
الكيميائي للعالج الجسم استجابة تستحق قد وبينما ذلك.»18 بتجربة شيئًا نخرس «لن
املرىض بعض يتخطَّى قد وبينما الوقت، من مزيًدا املريض وتعطي الجانبية، اآلثار ل تحمُّ
يخرسونه. ما لديهم يكون قد أمي مثل مرىض يوجد الحياة، قيد عىل البقاء فرتة ط متوسِّ
يف األورام طبيب بدأ ورمها، استئصال فيها تعذَّر التي الجراحة من أمي تعافت فبعدما
والفلورويوراسيل األوكساليبالتني عقاقري؛ عدة من مزيج وهو بالفولفريينوكس، عالجها
ف يخفِّ ما وهو الورم، تقليص عىل مًعا للعمل مة ُمصمَّ والليوكوفورين، واإليينوتيكان
يف عليها متعارف خطوة العقاقري من املزيج هذا النقيلة. مرحلة ر ويؤخِّ الرسطان أعراض
باستثناء األخرى الجوانب كل من األصحاء املرىض لدى النقييل البنكرياس رسطان عالج
التي الفرتة تفوق فرتًة املريض عمر يطيل ألنه ناجح أنه عىل له ج ويُروَّ الرسطان، هذا
مرىض فإنَّ أخرى، بعبارة أشهر. بأربعة ُسميًة األقل اآلخر الكيميائي العالج يُتيحها
ال ملدة أسبوعني كل بفولفريينوكس للعالج يخضعون الذين النقييل البنكرياس رسطان
التي أمي، ا أمَّ شهًرا.19 ١١٫١ ملدة التشخيص بعد العيش يواصلون أشهر ثالثة عن تقل
بعد تِعش فلم الكيميائي، العالج بدأت عندما بعُد نقيليٍّا صار قد رسطانها يكن لم

أشهر. عرشة من أقل إال التشخيص
وتقيُّؤ، الفم، يف وبثور َخِدرتنَي، بيَدين أمي عاشت العالج، لهذا خضوعها وخالل
وبلغت ِحدة، وأشد فورية فعل ردود األخريتَان العالج َجولتا لها وسبَّبت البول. يف وسلس
لوال أنها، حني يف الحوض يف بكرس وأُصيبت مرتنَي، أرًضا سقطت أنها الُهزال من
العالج من جولة إنهاء بعد النسبية الراحة من بشهَرين االستمتاع وشك عىل كانت ذلك،
وبينما األورام، نمو يُصاحب الذي الحاد باأللم تَُصب لم وبينما ُحقن. بست الكيميائي
الكيميائي العالج يَُعد للعالج، تخضع لم لو حتى منها سيناالن والهزال الضعف كان

رة. املتأخِّ املراحل يف للمرىض حدَّين ذا سالًحا

الطبي املنفذ القلب: إىل بوابة (4)

جدار اخرتق قد ورمها وكان الثالثة، املرحلة من بالرسطان أمي إصابة صت ُشخِّ عندما
كان ألنه ليس الكيميائي، للعالج تخضع أن قرَّرت جراحيٍّا، استئصاله فتعذَّر رشيان
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كان ربما ألنه بل — شهور أو أسابيع لعدة شك بال أطاله أنه مع — عمرها سيطيل
فعىل الدموية. وأوعيتها أعضائها عىل الورم ضغط مع به ستشعر كانت الذي األلم سيُقلِّل
تسكينيٍّا؛ أمي عالج كان الكيميائي، العالج يُحدثها التي الشديدة الجانبية اآلثار من الرغم

ممكن. وقت ألطول الراحة من قدر بأكرب تشعر لجعلها ًما ُمصمَّ كان إذ
طرفيٍّا، ُمدَخلة مركزية قسطرة خالل من فولفريينوكس مزيج ت تلقَّ البداية، ففي
غريبة ثقيلًة أداًة وكانت القلب. نحو األعىل إىل ويمتد الذراع يف وريد يف يُدَخل أنبوب وهو
كانت األنابيب وألن وحركتها. يها ُكمَّ مع تتعارض الداخل، من أمي بذراع ملتصقًة الشكل
كانت ما وكثريًا بسهولة، الكرس أو للتلف تتعرَّض القسطرة كانت جسمها، خارج ممتدًة
بثالث مرة ذات أمي أصيبت وبالفعل بعدوى، إصابتها خطر زاد وكذلك فجأة. تنسد

واحد. آٍن يف مًعا عدوات
أوردة انتفاخ يف تسبَّبت فقد — يُرام ما عىل تعمل ال القسطرة أن اتضح عندما
يف طبيٍّا منفذًا وزرعوا أمي األطباء خدَّر — فيها تسبَّبت التي العدوى بجانب ذراَعيها،

الرتقوة. من بالقرب جلدها تحت صغرية معِدنية عملة حجم
شخص ٦٥٠٠٠٠ نحو من واحدًة أمي كانت األمراض، مكافحة مراكز لوكالة ووفًقا
أصبح قد الطبي املنفذ وكان املتحدة.20 الواليات يف سنويٍّا الكيميائي للعالج يخضعون
وهم للعالج الخضوع يواصلون من خاصًة منهم، الكثريين عالج من يتجزَّأ ال جزءًا
طوال إدارتها ينبغي مزمنًة حاالت اعتبارها يمكن الرسطانات بعض أن بفكرة موقنون

السكري. مرض مثل العمر
أنها لدرجة سامة الكيميائي العالج يف املستخدمة العقاقري من العديد أن إىل ونظًرا
مراًرا تُحقن أن يمكن ال بسهولة، بها املحيطة واألنسجة الصغرية الدموية األوعية تُتلف
تدخل املثالية، الحاالت ويف الذراع. أو اليد أوردة يف العادي الوريدي بالَحقن وتكراًرا
العلوي األُذين إىل يؤدِّي كبري وريد وهو مبارشة، األجوف الوريد الكيميائي العالج عقاقري
األجوف الوريد بني ِصمام وجود عدم إىل ونظًرا السهولة. بنفس يتلف ال القلب يف األيمن
العقاقري، تدخله فعندما القلب. إىل ممكن يشء أقرب أيًضا فهو هذه، القلب وُحجرية

أرسع. وانتشار أقل، برضر الجسم، أنحاء إىل بكفاءة وتُدَفع القلب إىل برسعة تُسحب
وقسطرة طرفيٍّا امُلدخلة املركزية القسطرة مثل األقدم الوسائل بعض أنَّ وصحيح
توصيل يف الطريقة هذه عىل تعتمد الصدر، يف فتحة عرب الجسم من تتدىلَّ التي هيكمان،
نظًرا ولكن الكيميائي. العالج عقاقري توصيل ة مهمَّ يف نسبيٍّا جيًدا أداءً وتؤدِّي العقاقري،
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بجانب اليومية، املهام أداء األدوات هذه ب تُصعِّ فقد الجسم؛ خارج منها أجزاء بقاء إىل
يف املرىض بعض لدى هيكمان قسطرة تُثبَّت قد املثال، سبيل فعىل للعدوى. جذبها
طرفيٍّا امُلدَخلة املركزية القسطرة فإنَّ وكذلك األمان. حزام عليه يستقر الذي املكان نفس
األنابيب إلبقاء يوميٍّا سوائل من بهما ما ترصيف تتطلَّبان سواء حد عىل هيكمان وقسطرة
تتطلَّبه ما مزعجة. أنها عن فضًال الوقت، طوال باملرض صاحبها تذكِّر وبذلك خالية،
تماًما؛ الجسم داخل أجزائه كل تُثبَّت العقاقري لنقل ما جهاز هو بالرسطان املصاب رعاية
يف لالستخدام طرحه عند رسيًعا رواًجا الهدَفني، هذَين ق يحقِّ الذي الطبي، املنفذ القى لذا

العرشين. القرن ثمانينيات
لظهور السابقة األيام بيكيت روندا املتقدِّمة األورام لحاالت املعتمدة املمرِّضة وتتذكَّر
الذين الرسطان مرىض عند حقنه يمكن وريد عىل العثور «محاولة قائلة: الطبي، املنفذ
الناجمة املعاناة أن كما اليسري. باألمر ليست القساطر ُملصقات بأفضل أوردتهم انتُهكت
املمرِّض، خربة بلغت مهما أيًضا.»21 يسريًا أمًرا ليست به املفعول موضع يف املرء وجود عن
من لكل األحيان، أغلب يف مؤملة بل ُمخيفة، مشكلًة للتلف املعرَّضة الصغرية األوردة تَُعد
أو ندوبًا أو َحرًقا تسبب الكيميائي العالج عقاقري بعض أن أيًضا وذكرت بها. صلة له
إذا حتى وعالجه، املرض عىل دائمًة عالمات بذلك تاركًة الوقت، مرور مع اللون يف ًا تغريُّ
للمريض إلهية «نعمة بأنه الطبي املنفذ بيكيت تصف الرسطان. من تماًما املريض تعاىف
وقد مرضاهم. وأراح أراحهم أنه الجهاز عن أيًضا أمي ُممرِّضو ذكر وقد واملمرِّض.»22

أعرفهم. ن ممَّ الكيميائي للعالج يخضع من كل لدى يُثبَّت اآلن الجهاز أصبح
حاملًة تُبحر التي السفن بصورة «امليناء»، أيًضا وتعني «املنفذ» ،port كلمة تُذكِّرنا
عندما العكس أو الرب، إىل البحر من البضائع فيه تُنقل الذي املكان هو فامليناء البضائع.
الجسم، إىل مدخل أيًضا هو الطبي املنفذ املنوال، نفس وعىل آخر. إىل مكان من تُرسل
يدور الذي السائل إىل الخارجي العالم من القوية العقاقري إدخال منها يمكن نفاذ ونقطة
إخراج يمكن نقطًة أيًضا يَُعد فإنه املنفذ، من الدم سحب إمكانية إىل ونظًرا الجسم. يف

خاللها. من السوائل
الرتقوة من بالقرب مبارشًة الجلد تحت يستقر الذي املنفذ من املسطَّح الجانب
املئات ل تحمُّ يستطيع الغشاء أو الغالف وهذا السيليكون. من الغلق ذاتي غالف هو
وذلك اإلبرة) حجم حسب أكثر، وربما (بل وخزة ٢٠٠٠ حتى ربما اإلبر، وخزات من
جانبه من تخرج صغري مستودع الغشاء تحت ويستقر تمزُّق.23 أو ترسيب بدون
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من املستودعات هذه بعض تُصنع القلب. يعلو الذي الكبري الوريد تدخل قسطرٌة الخلفي
أو البالستيك أو للصدأ القابل غري الفوالذ من اآلخر بعضها يُصنع حني يف التيتانيوم،
وحجمها. شكلها يف تختلف قد بها املتصلة والقسطرات فاملنافذ وكذلك املواد. من ما خليط
برصف هو كما األسايس التصميم يظل واحدة، وظيفة له املنفذ أن إىل فنظًرا ذلك، ومع
من جزءًا يصبح املنفذ، زراعة وبعد وقسطرة. نفاذ وَمدخل غشاء املنفذ: نوع عن النظر
الرسطان. مريض من يتجزَّأ ال وجزءًا تقريبًا، بالقلب متصًال الجلد تحت يستقر الجسم.
عضوية، حية كائنات أننا صحيح رواًجا. تزداد الجسم داخل املزروعة الطبية األجهزة
معِدنية رشيحة لديها فأختي ميكانيكية. أجزاءً أجسامهم يف يحملون منا كثريين لكن
لديها كان اتي عمَّ وإحدى ركبته. الستبدال لجراحة خضع وَحماي ظهرها. يف ومسامري
لديهم، الدم ق تدفُّ لتحسني رشيانية دعامات لديهم الناس بعض القلب. لرضبات منظِّم
يف األشياء هذه أحد يُدَخل عندما السمع. لتحسني األذن يف تُزرع قواقع لديهم وآخرون
النحو عىل ليعمل عليه ويعتمد الجسم يستخدمه منه، جزءًا يصبح فإنه شخص، جسم

األمثل.
ليس وكذلك الجسم من جزء فهو طفيًفا؛ اختالًفا يختلف الطبي املنفذ أنَّ غري
لكن الرسطان، ملرىض الرعاية ومقدمي املريض عىل األمور ل تُسهِّ أداة فهو منه. جزءًا
بعينها. وظيفة أي يف عليه يعتمد وال معيَّنًا، استخداًما الجهاز يستخدم ال نفسه الجسم
ِكيانًا املنفذ يظل الطريقة، وبهذه بسيط. جراحي بإجراء يُزال إليه، الحاجة تنتفي وعندما

الشخص. جسم داخل بالكامل استقرَّ وإن حتى منفصًال،
منفذ جسمها يف كان الخيالية، القصص كاتبة كينج، جريس باتريشيا صديقتي
عن مدوَّنتها يف وكتبت الثدي. رسطان جراحة إجراء قبل الكيميائي عالجها خالل طبي
أصبحت لكني فيه، كانت التي والكتلة األيرس ثديي عىل الرتكيز يف مفرطًة «كنُت تجِربتها:
توازنًا أحدث بأنه أشعر إذ مبارشة؛ األيمن ثديي فوق الجديد املنفذ عىل أيًضا أركِّز اآلن
األيرس. ثديي يف الذي الرسطان و«قتل» ملحاربة األيمن ثديي فوق اآلن يوجد فاملنفذ جيًدا.
املنفذ منح أخرى، بعبارة جيد.»24 أمر وهو ببايل، ذلك يخطر املنفذ ست تحسَّ كلما
املوجود الورم لتدمري فيه رشعت الذي لإلجراء يرمز كان ألنه بالقوة؛ شعوًرا باتريشيا
تستغرب وإضافًة أيًضا، تفكريها من وجزءًا مؤقتًا، ولو جسمها، من جزءًا كان داخلها.

إليها. تحتاج بينما بها ترحيبها
خاصًة — الرسطان مريض فعند الوقت. معظم بمنفذها منشغلًة تكن فلم أمي، ا أمَّ
مرتبًة املنفذ يحتل ما غالبًا — سيئًا املتبقي عمره يف وتأثريه املرض ر تطوُّ ع توقُّ كان لو
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كانت يحني، بإبرة الوخز وقت كان فعندما ذلك، ومع االهتمامات. قائمة عىل متأخرًة
ملرىضالرسطان نعمة فاملنفذ واحدة، وخزة إىل إال تحتاج ال جعلها ألنه وتمتن املنفذ تتذكَّر
مريض لدى الضعيفة الصغرية األوردة من الدم سحب ألن سواء؛ حد عىل الطبي والطاقم
بروز ازداد وزنها، بعض أمي فقدت وملَّا ومؤمًلا. صعبًا يكون قد الكيميائي العالج ى يتلقَّ
بالرسطان، مريضة أنها إىل ورمًزا بمرضها، تُذكِّرها أخرى وسيلًة وأصبح املنفذ، كتلة
ماضية. قليلة أشهر منذ عليه كانت ا عمَّ مغًزى ذات لكنها بسيطة، بطريقة إياها مميًِّزا
كما برفق، الجلد س وتتحسَّ شارد، بذهن املنفذ عىل أصابعها تمرِّر آلخر وقت من كانت

املكان. هذا يف كان بأنه نفسها تذكِّر كانت لو
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العائلة؟ يف الرسطان األجواء؟ يف الرسطان (1)

األشخاص بني االتصال يف ومشكالت امليكانيكية األخطاء من سلسلة بعد ،١٩٥٢ ديسمرب يف
مليون قبع بأونتاريو، ريفر ديب يف ريفر تشوك مختربات يف النووي إكس آر إن مفاعل يف
فيه كان الذي املبنى قبو يف — ُمرسِطنًا حساءً تُعترب التي — املشعة املياه من جالون
واسمه عاًما وعرشون ثمانية عمره األمريكية، البحرية يف ضابط كان حينئٍذ املفاعل.
قطار متن عىل صيانة طاِقم فاصطحب للغاية، رسيٍّا دخول ترصيح يحمل كارتر، جيمي

أشهر. عدة استغرقت التي التنظيف عملية يف للمساعدة كندا إىل
أي أن — حينئٍذ القدر بنفس واضًحا يكن لم ولو — عموًما اآلن به املسلَّم من
سن حداثة كانت بالرسطان. اإلصابة خطر من تزيد اإلشعاعي للنشاط التعرُّض يف زيادة
بالرسطان، إصابته احتمالية لزيادة سببنَي املؤيَّن اإلشعاع من كبري لقدر وتعرُّضه كارتر
الذي اإلشعاع نوع أي — اإلشعاعي للنشاط التعرُّض يَُعد ذلك، ومع اللوكيميا. وخاصًة
العوامل وليس اإلصابة حدوث ح تُرجِّ التي الخطر عوامل من — الذرات أنوية فيه تتحلَّل
أن املؤكَّد من اإلشعاع من محدَّدة جرعة توجد ال أخرى، بعبارة حدوثها. تُحتِّم التي
عشوائية عملية اإلشعاع عن الناتج الرسطان إن بل بالرسطان. يُصاب يتجاوزها من كل
بأيِّ الجزم تقريبًا يستحيل لذا سكانية؛ مجموعات نطاق وعىل السنني مر عىل تحدث
لإلشعاع. التعرُّض من نتج قد — الرسطان عن الناتجة الوَفيَات أيِّ أو — الرسطانات

يكون. ال قد أو يكون قد ما بشأن اليقني عدم تعني للخطر فالُعرضة
الناجني بني مرة ألول الوثائق يف واللوكيميا املشعة للمواد التعرُّض بني الصلة َلت ُسجِّ
للطاقة تشرينوبل محطة حادثة بعد أيًضا وظهرت اليابان، يف الذريَّني القصَفني من
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التنظيف ال ُعمَّ من وعرشون واحد تُويف الحادثة، فبعد .١٩٨٦ يف وقعت التي النووية
يسبِّب الذي اإلشعاعي م التسمُّ اآلخرين عرشات وعانى الحادة، اإلشعاع متالزمة بسبب
اإلشعاع. من تقريبًا يوم غضون يف الدم خاليا أعداد يف واالنخفاض الغثيان مثل أعراًضا
منظمة ذكرت قاطبة، النووية الحوادث أسوأ تزال ال التي الحادثة، من عاًما عرشين وبعد
باللوكيميا اإلصابة معدَّل تضاعف إىل تشري الحديثة «التحقيقات بعض أنَّ العاملية الصحة
عامل].»1 ٣٥٠٠٠٠] تشرينوبل تنظيف ال ُعمَّ بني اإلشعاع من قدر ألكرب تعرَّضوا َمن لدى
وأيها التنظيف، عملية يف املشاركة عن نشأ الرسطانات أيِّ ملعرفة سبيل من فما ذلك، ومع

حال. أي عىل سيحدث كان
اه أدَّ الذي الخطر للعمل التحضريات كارتر يصف األفضل؟»، ليس «ملاذا كتابه ويف
مطابقة نسخة لديهم وكان التنس، ملعب إىل جميًعا «خرجنا قائًال: ريفر، تشوك يف
الكثري ربط ونُحكم الربط مفاتيح حاملني هناك إىل نرسع كنا التنس. ملعب يف للمفاعل
األعمال هذه إجراء من ليتمكَّنوا نموذج عىل يتدرَّبون كانوا والصواميل.»2 املسامري من
وساق، قدم عىل بجدٍّ يبدأ عملهم كان وعندما املبنى، دخولهم فور ممكن وقت بأرسع
يُزال النموذج يف وصامولة مسمار كل وكان املحَرز، التقدُّم لتتبُّع يُستخدم النموذج كان
بأرسع يعملون كانوا املبنى، يدخلون الرجال كان فعندما نفسه. املفاعل من يُزال أن فور

للغاية. قصرية محدَّدة مهام يف ممكن وقت
اإلشعاعي النشاط من األقىص الحد «امتصصنا قائًال: حدث ما إلينا كارتر وينقل
كان أشهر، بستة ذلك وبعد ثانية.»3 وعرشين وتسعة دقيقة خالل السنة يف به املسموح

ا. ُمِشعٍّ يزال ما كارتر بَوُل
الطاقة محطة — حينذاك رئيًسا وكان — كارتر جيمي زار ،١٩٧٩ أبريل ١ ويف
هناك. نووي ملفاعل الجزئي االنصهار من قليلة أيام بعد مايل»، «ثري جزيرة يف النووية
أو سيندروم» تشاينا «ذا فيلم إطالق من أسبوَعني بعد وقع الحادث أن املفارقات ومن
مايل ثري حادثة أن ومع حادث. فيه يقع نووي مفاعل فيه ظهر الذي الصني»، «متالزمة
حتى املتحدة. الواليات يف نووية حادثة أسوأ كانت فقد تشرينوبل؛ حادثة بفداحة ليست
وزيادة الحادثة بني صلة وجود يَثبُت ولم عاًما. وعرشين أربعًة استغرقت آثارها إزالة إن

املجاورين. السكان بني البنكرياس رسطان انتشار
السري مات فقد الثالثة. وإخوته كارتر جيمي والد بحياة البنكرياس رسطان أودى
عام كارتر بييل ومات عمره. من والخمسني الثامنة يف ١٩٥٣ عام كارتر إيرل جيمس
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الرابعة يف ١٩٨٣ عام كارتر روث وماتت عمره. من والخمسني الحادية يف ١٩٨١
من والستني الثالثة يف ١٩٩٠ عام سبان كارتر جلوريا وماتت عمرها. من والخمسني
إىل وصل حتى وانترش نقيليٍّا صار الذي الثدي برسطان أصيبت أمه وحتى عمرها.
ظل كارتر جيمي أن لدرجة حافًال البنكرياس رسطان مع العائلة تاريخ كان بنكرياسها.
املرض، عن للكشف سنويٍّا مرتنَي املقطعية باألشعة للفحص يخضع الوقت من لفرتة
عند بالرسطان اإلصابة احتمالية ارتفاع إىل نظًرا املغناطييس الرنني أشعة به استبدل ثم
يتأرجح كان كارتر أن من يقني عىل كارتر أطباء وبدا املقطعية.4 لألشعة املتكرِّر التعرُّض
من ن للتيقُّ منتظمًة متابعًة تتطلَّب حالته وأن به، اإلصابة وعدم بالرسطان اإلصابة بني

جسمه. حالة
الغلق محكم صندوق يف رشودنجر إرفني وضعه الذي الخيايل بالقط ذلك يذكِّرني
املادة يف األوىل الذرَّة تتحلَّل عندما م. السُّ من وقنينة مشعة مادة من صغرية كمية مع
نفق قد القط يكون ذلك من ساعة فبعد إذن، بالطبع، القط ويَنفق م، السُّ يتحرَّر املشعة،
ذرة أي تكون ال أو تحلَّلت قد ذرة تكون أن املحتمل من ساعة فخالل ذلك، ومع حتًما.
وتحوم محسومة، غري النتيجة تظل الصندوق، بداخل ِلَما دنا تفقُّ حني وإىل تحلَّلت. قد
حيٍّا يزال ال وأنه مات قد القط أنَّ افرتاض إىل برشودنجر وصلت اليقني عدم من ظالل
مقصده من جزء وكان االحتمال. درجة يف متساويتنَي حالتنَي يف إنه أي نفسه؛ الوقت يف
تُرى التي األشياء مستوى عىل يقني عدم إىل يُرتَجم املجهري املستوى عىل اليقني عدم أن

اليقني. مصدر هي املبارشة املالحظة وأن املجرَّدة، بالعني
الكتاب هذا لكتابة عذًرا يعطيني رشودنجر أن لالهتمام املثرية الهامشية النقاط (من
الحياة؟» هي «ما كتابه ففي بالكامل؛ استيعابه يصعب قد يشء فهم وملحاولتي تحديًدا،
للربط بها موثوق مادة عىل الحصول يف نبدأ فقط اآلن بأننا طاٍغ شعور «يتملَّكنا يقول:
رضوب من بات اآلخر، الجانب عىل ولكن كاملة، صورة وتكوين نعرفه ما كل بني
ا. تامٍّ فهًما الصورة هذه من ص متخصِّ صغري جزء من أكثر واحد عقٌل يفهم أن املستحيل
إال الحقيقي) هدفنا تحقيق يف األبد إىل نخفق ال (كي املعضلة هذه من آخر مهربًا أرى ال
ببعضها معرفتهم كانت ولو والنظريات، الحقائق تجميع يف بالرشوع بعضنا يجازف أن
نهاية يف يقول فكما الحمقى.»5 بمظهر الظهور خطر تقبُّل مع كاملة، وغري مبارشة غري
من وذلك الحياة، يف ل بالتأمُّ املوت يف التفكري إىل البرش ميل موازنة يجب املقدمة، هذه
إذا ناقصًة تكون عندما حتى واألفكار، الحقائق ع تُجمِّ التي بالكتابة املخاطرة هذه خالل

الرضورة.) اقتضت
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املرء له يتعرَّض الذي القدر يعادل املقطعية باألشعة الواحد الفحص أن الحقيقة
بالرسطان اإلصابة خطر فهم أن والغريب بيئتنا. يف اليومي اإلشعاع من كامل عام يف
يُستشهد حيث الصعوبة، بالغ أمر هو شائًعا اآلن أصبح الذي الطبي التصوير بسبب
يبلغ الذين اليابان يف الذريَّني القصَفني من الناجون قوامها قياسية مرجعية بمجموعة
من املقطعية باألشعة التصوير إشعاع يكافئ ِلَما تعرَّض فمعظمهم ناٍج، ٢٥٠٠٠ عددهم
األشعة بني الصلة إضعاف إىل املجموعة بهذه االستشهاد يؤدِّي إذ مرات.6 ثالث إىل مرة
لإلشعاع، بالكامل أجسامهم تعرَّضت الذرية القنبلة من فالناجون والرسطان؛ املقطعية
ذلك، عىل عالوًة فحسب. الجسم من جزء عىل تُجرى ما عادًة املقطعية األشعة أن حني يف
إجابًة املرجعية املجموعة تُقدِّم ال لالحتماالت، تخضع بالرسطان اإلصابة أن إىل فنظًرا
اآلراء تتجه وبينما التعرُّضلإلشعاع. بسبب نشأ قد الرسطانات من أيٌّ سؤال عىل واضحًة
أن الطوارئ أطباء يرى تماًما، آمنًا اعتباره يمكن اإلشعاع من قدر وجود عدم إىل العامة
أُخريان دراستان تفيد اآلخر، الجانب وعىل خطر.7 أي يمثِّل ال املقطعية باألشعة التصوير
البالغ املقطعية األشعة فحوص إىل عزوها يمكن مستقبلية رسطان حالة ٢٩٠٠٠» بأن
من وبأنه ٢٠٠٧»؛ يف املتحدة] [الواليات البالد يف أُجريت التي فحص مليون ٧٢ عددها
للصدر منتظم فحص ٢٠٠٠ إىل ٤٠٠ كل بالرسطان إضافية إصابة «تحدث أن املمكن

املقطعية.»8 باألشعة
برسطان إصابته خطر أن األمر أول يف كارتر جيمي أطباء اعتقد فبينما لذا،
بهم حدت فقد املقطعية؛ األشعة فحوص خطر يفوق أنه لدرجة كبريًا كان البنكرياس
كانوا فكأنهم يتزايد. الفحوص عدد ظلَّ عندما التفكري إعادة إىل املتكرِّرة الفحوص
يُلقوا لم أنهم لدرجة قليلة فحوص بعد البنكرياس رسطان سيكتشفون أنهم من متيقنني
لفحوص أمي تخَضع لم الفحوص. استمرار من إزعاج أو تكاليف أو خطر ألي باًال
ره. تطوُّ ملتابعة وذلك البنكرياس، برسطان إصابتها تشخيص بعد إال املقطعية األشعة
تعيش أن لها ًعا متوقَّ يكن ولم بالفعل، عمرها من الثامن الَعْقد يف كانت أنها إىل ونظًرا
أهمية ذا الطبي التصوير عن الناتج لإلشعاع التعرُّض خطر يكن لم آخر، عام من أكثر
الزمن من عقًدا وتطوره ظهوره يستغرق ما عادًة اإلشعاع عن الناتج الرسطان ألن كبرية؛
حالة عىل املرشف األورام طبيب تخمني صحَّ فلو عاًما. أربعني إىل املدة هذه تطول وقد
الكبد؛ برسطان أصابه ما هو العسكرية خدمته خالل املؤيَّن لإلشعاع تعرُّضه أنَّ أبي

عاًما. عرشين من أكثر استغرق ظهوره أن يعني فهذا
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البنكرياس، لرسطان ُعرضًة أكثر تجعلهم جينيًة طفرًة كارتر عائلة تحمل ربما
إللقاء نتيجًة املرض يرث أالَّ دفة الصُّ شاءت الذي إخوته بني الوحيد جيمي يكون وقد
الجينية، الطفرة لهذه حامًال الشخص كان إذا حتى ولكن، النووي. الحمض نَرد حجر
اإلصابة حدوث ح يرجِّ خطر عامل الجينية الطفرة هذه ألن أبًدا؛ باملرض يصاب ال فقد
نتيجًة وليس احتماالت، عدة بني اليقني عدم من حالة إىل يشري خطر عامل يحتِّمها، وال
الزراعة؛ يف مشتغلًة كانت كارتر عائلة أن إىل ونظًرا مؤكَّدة. سببيًة عالقًة أو دًة محدَّ
اإلصابة خطر زادت ربما التي األخرى والكيمياويات اآلفات ملبيدات أيًضا تعرَّضوا فقد
نًا، مدخِّ يكن لم الذي عائلته يف الوحيد كارتر جيمي كان ذلك، عىل عالوًة بالرسطان.

الرئة. ورسطان البنكرياس رسطان تسبِّب التي املعروفة الخطر عوامل من والتدخني
متوارثًا كان الذي النوع من يُكن لم ولكنه النهاية، يف بالرسطان كارتر جيمي أُصيب
ويُعتقد .٢٠١٥ عام خريف يف النقييل امليالنوما برسطان إصابته صت ُشخِّ فقد عائلته. يف
الجينات مثل األخرى الخطر عوامل عن النظر بغض — للميالنوما األسايس السبب أن
لخاليا النووي الحمض تُتلف التي الشمس أشعة من املؤيَّن غري اإلشعاع هو — املوروثة
الكابحة الجينات عمل وتُثبِّط للخاليا، الرسيع التكاثر أو الترسطن يف وتتسبَّب الجلد،
ل تحوُّ يف دوٌر ذكًرا وكونه السن يف وتقدُّمه الفاتح جلده للون كان وكذلك لألورام.
قد كان الجلد رسطانات من فتًكا واألشد شيوًعا األقل النوع هذا حقيقة. إىل االحتمال
من التسعني يف كارتر وكان اكتشافه. وقت بحلول وكبده دماغه إىل وصل حتى انترش
بدون فيها بالرسطان املرء إصابة احتمال يزداد التي العمر بعقود مرَّ كارتر إنَّ أي عمره.
بامليالنوما للمصابني سنوات لخمس العيش مواصلة احتمال يبلغ أثر.9 للمرض يلوح أن
عات التوقُّ بكثري تخطَّى قد كان وبالطبع املائة.10 يف ٢٠ إىل ١٥ من الرابعة املرحلة من

.١٩٢٤ عام ُولد شخص لحياة اإلحصائية

اإلفراد (2)

آفات لتقليص إشعاعي وبعالج كبده، من ورم الستئصال بجراحة كارتر جيمي عولج
وكالة اعتمدته املناعية للمعالجة جديًدا عقاًرا وكان بمربوليزوماب، وبعقار دماغه، يف
اململكة يف للمرىض وأتاحته امليالنوما، لعالج ٢٠١٤ سبتمرب يف األمريكية والدواء الغذاء
والدواء الغذاء وكالة اعتمدته الذي — العقار وهذا التايل. العام من مارس شهر يف املتحدة
كارتر كان التي لالستئصال القابلة غري النقيلية امليالنوما منها الرسطانات من قليل لعدد
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أنه ومع أسابيع. ثالثة كل وريديٍّا ويُحَقن باملاء يُخَلط مسحوق شكل يأخذ — بها مصابًا
أربعة كل من تقريبًا فقط واحد لدى األورام ويُقلِّص امليالنوما، مرىض كل مع ينجح ال
أثر أي رؤية تعذَّرت حتى كارتر دماغ يف كانت التي اآلفات قلَّص فقد الحقيقة؛ يف متلقني
لدى الشديدة فعاليته سبب اليقني وجه عىل أحد يعلم وال هناك. النقيلية الثانوية لألورام
بعض بأن تُفيد الحديثة األبحاث أن «مع اآلخرين دون الرسطانات بعض املرىضأو بعض
العقاقري نجاح «احتمالية وأن املناعي»، للجهاز أوضح الرسطانية الخاليا تجعل الطفرات
للطفرات»، املحدثة الرسطان التعرُّضملسبِّبات عن تنشأ التي األورام حالة يف أقصاها تبلغ

التدخني.11 عن الناتج الرئة ورسطان للشمس التعرُّض عن الناتجة امليالنوما مثل
مفعوًال يُحِدثَان — PD-L1و PD-1 هما — جيننَي بمربوليزوماب عقار يستهدف
األخرى الخاليا بني بالتخفي الرسطان لخلية يسمحان إذ ي؛ التخفِّ جهاز بمفعول أشبه
املوت عبارة إىل الجني السم املكوِّنان PD حرفا يرمز الجسم. يف التائية الخاليا لتجنُّب
تموت النفع، عظيمة التنظيم شديدة طبيعية عملية االستماتة، أو الخاليا، فموت امُلربمج.
عن الناتج الخاليا موت وهو النخر، عكس عىل يوم، كل الجسم خاليا من املليارات فيها
PD-L1 «وبروتني املناعية. الخلية سطح عىل يوجد بروتني هو PD-1 ما. بجرٍح اإلصابة
ذلك فيوقف الهدنة، يشبه فيما PD-1 مع يتصافح الرسطان خلية سطح عىل املوجود
يُحتََمل — الرسطانات بعض ويف عائق.»12 بال بالتكاثر للرسطان ويسمح املناعية الهجمة
ز يحفِّ فإنه ،PD-L1 يظهر عندما — منها واحًدا كان به مصابًا كارتر كان ما أن
الخاليا بمهاجمة امُلختصة التائية الخاليا ذلك ويربك للمستقبالت، مثبًِّطا يَُعد الذي PD-1
وعندما نفسه، بمهاجمة للجسم ذلك يسمح ،PD-1 يُثبَّط عندما أخرى، بعبارة املريضة.
تفتيش نقطة رسطانية خلية ط تُنشِّ عندما نفسه. مع بالتسامح للجسم ذلك يسمح ط، يُنشَّ
الرسطان. خلية مع للجسم املناعي النظام يتسامح التائية، الخلية عىل املوجودة PD-1
تَحسب الجسم يف األمراض مكافحة آلية فإنَّ الخلية، صحة عىل تدل املصافحة تلك ألن
األخرى القليلة العقاقري وبعض بمربوليزوماب عقار لكن سليمة. خليًة الرسطان خلية
عىل حاالتها بعض أو — امليالنوما ألن رة؛ املتأخِّ امليالنوما حاالت بعض ضد فعالة تكون
والسماح املصافحة تلك منع يستطيع والعقار هذه، التخفي طريقة تستخدم — األقل
املوجود PD-L1 لتعطيل أخرى عقاقري ابتكار عىل العمل ويجري املناعة. جهاز بهجوم
أكرب. آلماٍل مجاًال يفتح عالج من أكثر بني الجمع احتمال أن كما الرسطان، خلية عىل

فإنها — املناعة بجهاز تتالعب ألنها — مناعيًة استجابًة تثري امليالنوما أنَّ إىل فنظًرا
عىل الورم قدرة تعطيل يدوم ذلك، عىل عالوًة بالعقاقري. العالج يف ًها موجَّ نهًجا تستلزم
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يستمر املناعي الجهاز ألن التقليدية؛ العالجات عنها تُسفر ا ممَّ أطول مدًة نفسه إخفاء
املصافحة أو ي التخفِّ منع دام فما وتتكيَّف. تتغريَّ وهي حتى املريضة الخاليا تمييز يف
كانت كما تبُد لم إذا حتى سليمة، تبدو ال التي الخاليا مع الجسم يتسامح لن ممكنًا،
تبدو ال الكيميائي العالج تعوق قد التي العقاقري فمقاومة لذا سنة. أو شهر منذ بالضبط

املناعي. العالج حالة يف مشكلًة
مثل فريوسات الرسطان خاليا عىل تُسلَّط املناعة، جهاز لتنشيط أغرب طريقة ويف
مرًضا يظنها وهو الرسطان خلية املناعي الجهاُز ر ليدمِّ األطفال؛ شلل أو الحصبة فريوس
يُميِّز ال الذي الرسطان ملحاربة الجسم يُخدع حيث بالنار، النار ملحاربة طريقة فهي آخر.

ويقاتله. شيطانًا الجسم يعتربه مرض شكل يف بإظهاره وذلك عدو؛ أنه
تُميِّز أنها اآلن املفهوم من بات التي العديدة السمات إحدى املناعة بجهاز التالعب
جيًدا مفهومًة تكن لم التي الرسطان خاليا لتكاثر املميِّزة الطرق من وهو الرسطان، خاليا
الخارج، من الرسطان إىل ينظرون الباحثون كان عديدة، فِلعقود الزمان. من عقَدين منذ

الخارج. إىل الداخل من يرصدونه باتوا فقد اآلن ا أمَّ
إذ املميِّزة. السمات هذه من أكثر أو واحدة عىل ه املوجَّ بالعالج اآلن ى يسمَّ ما ويركِّز
العقاقري تستهدف كيف — األورام مع الطويل الباع ذات املمرِّضة — بيكيت روندا ترشح
اإلشارات إعاقة (١) منها: طرق بعدة هة املوجَّ العقاقري «تعمل قائلة: السمات، هذه الجديدة
يف املوجودة الربوتينات تغيري (٢) تماًما، وقفها أو واالنقسام بالنمو الخاصة الكيميائية
املناعة، جهاز دعم (٤) الجديدة، الدموية األوعية نمو منع (٣) تموت، كي الخلية بيئة
تُشري السمات هذه فأُوىل الحقيقة، ويف لتدمريها.»13 الرسطان خاليا إىل ميات السُّ حمل (٥)
النمو وهما الناجح: التكاثر أجل من مزدوجة رضبة بمثابة ان تُعدَّ بالفعل، سمتنَي إىل
أن إىل ونظًرا ذلك، كل يف واألهم الخاليا. نمو إبطاء نظام عىل والقضاء الجامح، الرسيع
النقييل، الثانوي الرسطان خطر من بكثري أقل الشخص حياة مدة عىل األصيل الورم خطر
لها أخرى سمة وهي االنتقال، عىل القدرة هذه تنشيط تُعيد الناشئة الرسطان «خلية فإن
تنطبق للرسطان املميِّزة السمات وهذه ن.»14 التكوُّ يف اآلخذة الجنينية للخلية بالغة أهمية
عىل تركِّز هة املوجَّ العالجات بعض اإلنسان. جسم ليَُكوِّن ينمو الذي الجنني عىل أيًضا
الضارة. الخاليا يف تغيريات عدة أخرى عالجات تُحدث حني يف السمات، من واحدة سمة

التغيريات. هذه من السليمة الخاليا تُستثنى الحاالت معظم ويف
حتى يزال وال هًدى، غري عىل ن التكهُّ من رضبًا سنوات عرش منذ كان مسعى يف
نظريٍّا استكشاًفا الباحثون يُجري العميل، التطبيق إىل طريقها يف رياضيًة حدسيًة اآلن
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فمن الرسطان. خاليا يف الكروموسومي التباين ِبنية عىل حديثة تجريبية ألدلة وحوسبيٍّا
إنتاج يمكنها متمايزة غري خاليا وهي — للرسطان الجذعية الخاليا تكون أن املمكن
ال الطفرات من نوع حدوث معدَّل تكييف عىل قادرة — املتمايزة الخاليا من العديد
أن النموذج هذا ويقرتح الخلية. انقسام عند صحيح بشكل الكروموسومات فيه تنفصل
املنحدرة الخاليا تحمل إذ األنواع»؛ «أشباه عليه يطلق ما اعتبارها يمكن الرسطان خاليا
مطابقًة نُسًخا فيها النَّسل يكون ما غالبًا التي األنواع عكس عىل عديدة، طفرات منها
واحد جيني نمط له ليس فهو مستقر؛ غري النوع وشبيه الجيني. الرتكيب يف تماًما لها
صحة ثبتت فإذا ذلك، ومع أماكن. عدة يف مختلفة بطفرات يتسم بل استهدافه، يمكن
انفصال أخطاء تكييف عىل القدرة هذه تكون أن املستبعد من يُصبح النموذج، هذا
ح يُرجَّ ذلك، من وبدًال محدَّد. واحد ورم ر تطوُّ تاريخ عن ناتجًة ونقلها الكروموسومات
تُالحظ عام، بوجه الجذعية الخاليا سمات من هذه الرسطانية الخاليا سمة تكون أن
السمة هذه أنَّ ح املرجَّ فمن ذلك؛ صحَّ وإذا خاص. بوجه الرسطانية الجذعية الخاليا يف
عوامل عدة بفعل ربما الرسطان، خاليا يف تنشيطها يُعاد الجذعية الخاليا يف املوجودة
طريقًة الرسطان خاليا تُميِّز التي التنشيط إعادة فهم يُمثِّل وقد البيئية. العوامل منها
فمن الرسطان، خاليا سمات من سمة تنشيط إعادة أمكن فإذا الرسطان، لعالج جديدًة

أيًضا.15 ممكنًا تعطيلها يكون أن املفرتض
مثل — السليمة الخاليا عن الرسطان خاليا تميِّز التي فالسمات أخرى، بعبارة
لطاملا — ذلك إىل وما املستقر غري الرسيع الخلوي واالنقسام املناعة، جهاز عن التخفي
وبني الرسطان خاليا قتل بني املوازنة صعوبة بسبب وخاصًة الرسطان، عالج بت صعَّ
تحديًدا األخرية، السنوات ويف داٍع. بال املريض إيذاء لتجنُّب السليمة الخاليا عىل الحفاظ
للتعرُّف أكرب بدقة الرسطان خاليا فحص من الباحثون تمكَّن الجديد، القرن مطلع منذ
ف تترصَّ الخلية تجعل التي الخصائص وإيقاف لها، املميِّزة السمات تعطيل طريقة عىل
ضعف نقاط صارت أي مستهدفة؛ السمات هذه أصبحت وقد رسطانية. كخلية وتتكاثر

قوة. نقاط كانت بعدما
العالجات ابتكار يف فارق علمي إنجاز والخلوية الجزيئية االختالفات فهم أن ومع
التي ات فالتغريُّ تُظهرها. التي ات التغريُّ نوع يف تختلف الرسطان خاليا فإن الجديدة،
ذلك ويحدث القولون، رسطان خلية ات تغريُّ عن تختلف الرئة لرسطان خلية يف تظهر
طفرات ما شخص لدى امليالنوما خاليا يف تظهر فقد الرسطان؛ من الواحد النوع يف حتى

92



الداخل/الخارج

من أنواع مجموعة ليس الرسطان إنَّ أي آخر. شخص لدى يظهر ا عمَّ تختلف جينية
يجعل ما وهو أنواعه، من نوع كل يف اختالفات أيًضا توجد بل فحسب، واحد مرض

املستحيل. من رضبًا واحد سحري بعالج مداواته
العالج يف النهج هذا بأن محدَّد»، هدف نحو «التوجيه أي target؛ كلمة توحي
تعني أصبحت ثم الجندي، درع فكرة إىل أصلها يرجع فالكلمة بالفعل؛ معركًة يمثِّل
كل لدى دًة محدَّ سمًة يستهدف ه املوجَّ الرسطان فعالج النار. عليه يُطَلق الذي الهدف
خطورتها. مكمن تَُعد أيًضا ولكنها فحسب، السليمة الخلية عن تُميِّزها ال رسطانية خلية
العالج الصميم. يف ترضبها بل فحسب، الرسطان خاليا ترضب ال هة املوجَّ فالعالجات
يُنهك الذي الكيميائي كالعالج وليس بدقة، مصوَّب سهم طرف يحمله الذي كالسم ه املوجَّ
هاملت، مرسحية يف شكسبري وبتعبري مدبَّب. غري مسطَّح رأس ذات كهراوة كله الجسم
هذه أن بيد سهام، من به يرميه وما العثر حظه مقاليع من الرسطان مريض يعاني
املتالطمة. الرسطان موجات وجه يف يُستخَدم الذي الجديد السالح هي املسمومة السهام

خاٍل هامش(غري) (3)

فإني — أنت وليس أنت، هو الذي اليشء ذلك — الورم ماهية أعرف أني كاعتقادي تماًما
ورًما، جرَّاٌح يَستأصل فعندما أظن. التي الدرجة إىل مميًَّزا ليس الورم أن أيًضا أدرك
نتيجة تكون بحيث الورم من وخالًصا نظيًفا أي خاليًا؛ هامًشا ذلك من الهدف يكون
استأصل قد الجراح أنَّ يُعترب أخرى، بعبارة سلبية. هناك الورم عن للكشف فحص أي
تُصبَغ إذ استُؤصل. الذي الجزء حواف عىل رسطانية خاليا أي تتبقَّ لم إذا بالكامل الورم
عىل رسطانية خاليا أي رؤية من أمراض اختصايص أي ليتمكَّن املستأصلة النسيج كتلة
أنسجة أي استئصال أن يُعتقد تماًما، خاليًا الهامش يكون وعندما الخارجية. حافتها

للمريض. ق تتحقَّ التي النتائج ن يحسِّ لن إضافية
األسطح أي — الظهارية األنسجة من تنشأ التي وتحديًدا الرسطانات، بعض لكن
بها يحيط — الفم أو الرئة أو املثانة أو الربوستاتا أو الثدي يف للجسم الداخلية والبطانات
— خبيثة غري كانت ولو — الورم حدود خارج الواقعة الخاليا عىل فتطرأ مؤثِّر، مجال
من تأثًُّرا أكثر أنها يبدو مراًرا، وتتكاثر تنقسم الظهارية الخاليا وألنَّ جزيئية. تغرياٌت
الناحية من ًة متغريِّ ِبنيويٍّا سليمًة تبدو التي الخاليا تكون حيث املؤثِّر، املجال بهذا غريها
املجال رسطنة فكرة الباحثون طرح الحيوية. الكيميائية أو الجينية فوق أو الجينية
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16 تقريبًا نفسه الوقت يف منفصلة أورام ظهور وا ليفرسِّ ١٩٥٣ عام مرة ألول املحيط
وا وليفرسِّ — املتعدِّدة األساسية األورام أو املراكز، د املتعدِّ األصيل بالورم يُعَرف ما وهو —
بالكامل. األسايس الورم منه استُؤصل الذي العضو أو املكان يف األورام ظهور تكرار
لكنها لألنسجة، املجهري الترشيح ناحية من سليمة الخاليا أنَّ إىل يشري املفهوم وهذا
أخرى، بعبارة للرسطان. الفرصة مانحًة محدَّد، مجال عىل تتمدَّد أنها املمكن من ة، متغريِّ
يكون أن قبل حتى الظهاري النسيج يف — نشوئه احتمال باألحرى أو — الرسطان ينترش

بالفعل. رسطانًا
من السليم الجزء بني الفارق الحد أو — الورم بعده يبدأ الذي الحد عن السؤال
سابًقا. افرتضُت ا ممَّ ومراوغًة تعقيًدا أكثر — املرض عنده من يبدأ الذي والجزء الجسم
حدود تنتهي تحديًدا متى السؤال: فيُطرح — الحسابات يف الوقت تُدِخل املجال فرسطنة
رسطنة تُذكِّرني وهكذا تبعات. من السؤال بهذا يرتبط وما — املرض؟ ويبدأ الصحة

جاك»: بناه الذي املنزل هو «هذا األطفال بقصة املجال

الجسم؛ بناه الذي الورم هو فهذا
الجسم؛ بناه الذي بالورم يُحيط الذي النسيج هو وهذا

الجسم؛ بناه الذي بالورم يُحيط الذي النسيج خاليا هي وهذه
الجسم؛ بناه الذي بالورم يُحيط الذي النسيج خاليا يف ات التغريُّ هي وهذه

بالورم يُحيط الذي النسيج ُجزيئات يف ات التغريُّ سبَّبت التي الجينات هي وهذه
… أو السجائر أو الشمس ضوء هو وهذا الجسم، بناه الذي

التي السببية والصالت الورم أصول تتبُّع محاولة يف الفكرية التجِربة هذه تستمر وهكذا
تعقيًدا. تزداد

ر وللتطوُّ والنتيجة، السبب لعالقة ُمفِرط تبسيط فيها الفكرية تجِربتي أن يف شك ال
من الكثري يوجد بل بالرسطان، ما شخص إلصابة محدَّد سبب فال بخطوة. خطوًة
الوطني املعهد يُقر ذلك، عىل عالوًة ونتائج. أسبابًا تحمل التي الرشطية االحتماالت
ولكن والخبيثة، الحميدة األورام بني بالفارق بعيد أمد منذ قائم «افتتان بوجود للرسطان
هذَين بني الوظيفية الفروق تشخيص إىل هادفة حديثة أعمال عن قليلة تقارير إال تَرد لم
الورم كبريًا».17 اختالًفا املريض عىل خطورتهما درجة تختلف اللذَين األورام، من النوَعني
الفوارق هذه عىل يرتتَّب قد وبينما األورام، بني فوارق توجد وبينما املطاف. نهاية يف ورم
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عن الخبيث الورم يُميِّز ما اآلن حتى كاٍف حد إىل يفهمون ال فالباحثون املوت، أو الحياة
تعلَّمناه ما فكل خبيثة. إىل الحميدة األورام بعض تتحوَّل قد ملاذا يفهمون ال كما الحميد،
املزيد. لتعلُّم وسيلة نجهله ما تحديد عىل والقدرة نجهله. نزال ال ما ملعرفة إال يكفي ال

تَُعد التحديد، وجه عىل خبيثًا الورم كون معنى معرفة بعدم اإلقرار من الرغم وعىل
وتوحي خطوة، تلو خطوًة الرسطان ر تطوُّ عملية لفهم محاولًة املجال رسطنة دراسة
البحثي املجال هذا يقترص ال لهذا والخبيثة. السليمة الخاليا بني فاصل نطاق بوجود
والكشف اإلصابة احتمالية تقييم إىل يمتد لكنه املرض، ر وتطوُّ الورم هوامش تحديد عىل
توصف أن يمكن ال املرأة أنَّ ومع ن. يتكوَّ أن قبل الخبيث الورم اكتشاف وربما املبكِّر،
خبيثًة ستصبح أو قليًال خبيثة بخاليا مصابًا املرء يكون أن يُمكن فهل قليًال، حبىل بأنها
لهما، ثالث ال خياَرين أحد يكون أن عليه ينطبق ال الرسطان أن تبنيَّ لو ماذا قريب؟ ا عمَّ
الدوام؟ عىل تدريجيٍّا إلينا يقرتب يظل أنه اتضح بل العدم، أو بالوجود وصفه يَِصح وال
الكيمياء أو الجينية التعبريات أو الجينات يف شذوذ فأي األخري، االفرتاض صحَّ لو
مجال نشوء إىل تؤدِّي التي الظروف وما املجال؟ رسطنة إىل يشري الذي هو الحيوية
السؤال يف جاء كما أو الرسطان؟ خاليا يُنشئ املجال ويجعل يحدث الذي وما مؤثِّر؟
األورام «يف للرسطان، الوطني املعهد وضعها التي زة امُلحفِّ البحثية األسئلة قائمة من األوَّل
يمكن املجال هذا خاليا خصائص من أيٌّ خبيثًا؛ يُصبح أن قبل مؤثِّر مجال من تنشأ التي

املستقبل؟»18 يف األورام ر تطوُّ لتثبيط اسرتاتيجيات لتصميم استخدامها
يف الخلوية ات التغريُّ تعرُّف عىل بيسويف ماركو زمييل مثل علماء يَُحث السؤال هذا
«الخلية يف تَظهر وال الورم يف تَظهر ات تغريُّ وهي خبيث، ورم إىل ل التحوُّ قبل ما مراحل
تصميم يف املعلومات هذه استخدام يف ذلك بعد يرشعوا أن عىل ويحثهم ا»، حقٍّ الطبيعية
إن قال عمله، عن بيسويف مع تحدَّثت فعندما ذلك، ومع الرسطان.19 ر تطوُّ ملنع طرق
أن إىل نظًرا لنا، كيف بل ا». حقٍّ الطبيعية «الخلية تعرُّف يف تكمن الفلسفية املعضلة
أين نعرف أن نظن، كنا كما واضحًة ليست الورم حافة أن نفهم تجعلنا املجال رسطنة
خبيث، ورم إىل ل التحوُّ قبل ما مرحلة بني الفاصل الحد يوجد وأين املجال؟ تأثري ينتهي
الوقت، مرور مع يرتاكم الجسم أنسجة عىل التأكسدي اإلجهاد وألن الطبيعية؟ واملرحلة
عقَدين قبل عليها كانت التي الجودة بنفس تظل وال العمر، يف تقدُّمنا مع خاليانا تتغريَّ
البُعد يكون قد ما هو جغرافيته، ال الجسم، عمر أي املكان؛ ال فالزمان، الزمان. من
ستكون العرشين عمر يف الطبيعية فالخاليا الطبيعي. وغري الطبيعي بني فيه يُميِّز الذي
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تكون عمر أي يف ا؟ حقٍّ طبيعية غري يجعلها االختالف هذا هل ولكن الستني، يف مختلفًة
مع يتغريَّ نفسها الطبيعية الحالة تعريف إنَّ أم الطبيعية؟ حاالتها أقىص يف الجسم خاليا
كل كانت إذا خاصًة ا، حقٍّ طبيعية غري ة املتغريِّ الخلية تُصبح نقطة أي وعند العمر؟ تقدُّم
التي نفسها هي ا حقٍّ طبيعية غري الخاليا عندها تُصبح التي النقطة وهل ؟ تتغريَّ الخاليا
سليم غري طبيعي غري هو ما كل يكون أالَّ ا جدٍّ املمكن فمن سليمة؟ غري عندها تُصبح

بالرضورة.
تسمح املجال رسطنة كانت إذا ما اآلن حتى تماًما الواضح من ليس ذلك، عىل عالوًة
أيهما به. املحيطة األنسجة يف املؤثِّر املجال يُحدث ما هو الورم إن أم منه، الورم بنشوء
املجال إن أي األصغر؛ عن ينشأ األكرب الرش أن املرء يعتقد أن املنطقي اآلخر؟ يُسبِّب
التي زة املحفِّ األسئلة من األول السؤال أساس هو ذلك كان وقد الورم، يسبِّب الذي هو
عن تُسفر إجابات إىل ل التوصُّ إىل يهدف سؤال وهو للرسطان، الوطني املعهد طرحها
من ليحتاط املجال يُنشئ الذي هو الورم كان لو ماذا لكن ومنعه. الرسطان يف ل التدخُّ
لو ماذا إزالته؟ ت تمَّ إذا نفسه من مستقبليًة نسخًة وراءه يرتك بأن استئصاله احتمال
الختلف ذلك؛ صحَّ لو له؟ مواتيًة البيئة تُصبح ما بقدر به املحيطة البيئة يُغريِّ الورم كان
تُعرَّف، ال املجال رسطنة لكنَّ الخبث، بعد ما مجال تأثري عن الخبث قبل ما مجال تأثري

الرسطانية. باألورام املحيطة باألنسجة إالَّ اآلن، حتى
ورم إىل ل التحوُّ قبل ما مرحلة يف التفكري هذا مثل عن تنشأ التي الشواغل من
اللذَين الثدي ورسطان الربوستاتا رسطان حالة يف خاصًة العالج، يف اإلفراط مسألة خبيث
أثر مجرَّد ا»، حقٍّ «طبيعيٍّا يَُعد قد نفسه الربوستاتا فرسطان عليهما. بيسويف بحوث ركَّزت
دراسات من دراسة وعرشين تسع تحليل أظهر فقد العمر. يف التقدُّم مع شائع جانبي
التاسعة فوق الرجال من املائة يف ٥٩ أن و٢٠١٣ ١٩٤٨ عاَمي بني أُجريت الجثث ترشيح
عرضيٍّا، يحدث املرض كان الرجال هؤالء وعند الربوستاتا.20 برسطان يصابون والسبعني
خالل لها خضعوا جسدية فحوص أي يف يظهر لم إنه أي اإلكلينيكي: باملعنى وذلك
حياتهم. يف مهم اختالف أي يُحِدث لم إنه أي الدارج: العامي باملعنى وكذلك حياتهم،
آخر لسبٍب يموتون ثم الربوستاتا، برسطان يصابون الثمانينيني الرجال معظم كان فإذا
أن ينبغي كان إذا ا عمَّ نتساءل أن لنا فهل بالرسطان، مصابون أنهم يُدركوا أن دون

ظروف؟ أي تحت الرسطانات كل نعالج
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املرء يكون حالة الصحة الوقت. مرور مع تتغريَّ طبيعيًة تَُعد التي فالخصائص إذن،
مشتقة «طبيعي»، أي normal؛ وكلمة مًعا. أجزائه كل اجتماع نتاج سليًما، كامًال فيها
أو شكل الطبيعي إنَّ أي الزاوية. قائمة أداة وهو النجار»، «مربع تعني التينية كلمة من
«املرض»، أي Disease؛ وكلمة بها. يُقاس مسطرة أو معيارية قاعدة هو ما بقدر نمط،
أصول علم عجائب من غريبة معلومة ويف راحة»، «بدون معناهما كلمتنَي من مشتقة
للكوع»؛ مساحة ر «توفُّ يعني ease لكلمة األقدم الفرنسية املعاني أحد أن نِجد الكلمات،
اللُّغوي، التفكري هذا يف عنا توسَّ وإذا الجسم. حول الشاغرة املساحة من هامش وجود أي
زاويته. تغيري إمكانية هو الفرق لكن بالجسم. الخاص النجار مربع الكوع اعتبار يمكن

الرسطان فن (4)

مختلفة مجاالت يف فنَّانني رأي استقرَّ وقد الحياة. تكبِّل التي الكثرية القيود من الورم
أيًضا إليها أشار نتيجة عىل طويل وقت منذ — والكتاب واملوسيقيون الرسامون منهم —

هي: عهًدا أحدث باحثون

اإلدراكية التأثريات تتخطَّى أن يمكن فهل بالعقبات، مألى اليومية الحياة
لم إذا أنه رأيُنا … بالتحديد؟ الحالية املهمة أو الحايل الهدف للصعوبات
فستجعلهم الجارية، األنشطة عن املبكِّر االنفصال إىل ميل الناس عند يُكن
الطريقة تُشبه األمور مع التعامل يف أشمل طريقًة ويتبعون يرتاجعون العقبات
بني املفاهيمي والجمع الكبرية» «الصورة إىل بالنظر لهم وتسمح الجشطلتية

ترابط.21 بينها يبدو ال معلومات

عندما األقل عىل — الحقيقة يف أنها نَِجد عراقيل، أو موانع شكل يف القيود تبدو بينما
ليس واالبتكار، العقل آفاق وتوسعة لإلبداع، وسيلًة تمثِّل ما غالبًا — بمهمته الفرد يلتزم
أننا إىل الدراسات تشري ذلك، عىل عالوًة أعم. بوجه أيًضا ولكن الحالية، املهمة يف فقط
التفكري يف ونتمرَّس إتمامها، عىل نعكُف التي املهام نُقدِّر ما غالبًا العقبات، نواجه عندما

عة. متوقَّ غري ظروف استجدَّت كلما — والشامل األفق الواسع أي — الكيل
عن ر ونُشمِّ خاصتنا، النجار» «مربع نُخرج حياتنا، نرسم فنانني أنفسنا نعترب قد
والفن الحياة إىل املرء ينظر قد االستمرار. قيد أعمال حياتنا الالزم. الجهد لبذل سواعدنا
قيد هو الورم يمثِّله الذي العائق أو العقبة واحدة. َخلٍق عملية من صورتنَي إياهما معتربًا
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يُنظر أالَّ يجب كالرسطان الحياة د يُهدِّ قيًدا أن يف ثقة عىل ولتكن الحياة. يعوق بغيض
أفضل. حياة لعيش رضورًة تعتربه رومانسية نظرة إليه

عىل اهتمامنا تركيز يعيد الرسطان قيد فإن العيش، مهمة نواصل وبينما ذلك، ومع
فكِّر املشكالت. لحل أرحب آفاًقا ويفتح الوجدان، يف الراسخة واألهداف الرضورية املهام
مجرَّد أو الباقية، األلوان بني املزج إىل فيُضطر ُمعنيَّ لون من لديه ما يَنَْفد رسام يف
ات النَّحَّ تخيَّل إضافية. مساحة إىل ويحتاج القمايش لوحه حواف إىل برسمته يصل رسام
نتوء تشكيل إعادة يف مربًدا يستخدم أو شكًال، لتأخذ الطني كتل يف إبهاَميه يُعِمل الذي
ومع إنجازه، يُمكن ما عىل قيًدا يمثِّل كالهما واألداة فالطني هوادة، بال هوائية فقاعة أو
ن ُملحِّ يف فكِّر ذلك. لوال وجودها ليتصوَّر العقل يُكن لم فرًصا مًعا يخلقان فإنهما ذلك
عىل للحفاظ لأللفاظ تكثيف من سونيتته تتطلَّبه ما يصارع شاعر أو مقطوعة، يؤلِّف
مصابني اثننَي أي حياة تتطابق ال كما أبًدا، سونيتتان تتطابق ال والسجع. واإليقاع الطول

بالرسطان.
املطاف نهاية يف األطباء استنتج أعراض بعدة مصابًة جييل جينني الشاعرة كانت
من كان «إذن، قائلة: األخرية، الرسطاوية ُمتالزمتها عن وكتبت أورام. عن ناتجة أنها
بالرسطان األخرية اإلصابة هذه تشخيص قبل من حتى الحظ، عن القصائد نظم عادتي
يف املرء يوجد كأن سعيًدا. أم كان َعِثًرا الحظ، يف تفكرينا طريقة يف مليٍّا أفكِّر كنت …
إرهابي، فيدهسه الباستيل بعيد لالحتفال يخرج كمن الخاطئ، الوقت يف الخاطئ املكان
فيكتشف فحًصا، ويُجري بمعدته أملَّت برد نزلة من للتداوي الطوارئ يقصد كمن أو
حماية وال يشء، كل عىل السيطرة يمكننا ال النقييل، الكبد برسطان إصابته باملصادفة
نتخيَّلها، قد التي األشياء أسوأ من فالورم نتخيَّلها.»22 التي األشياء أسوأ من حتى أنفسنا
سيسمعون منا فالكثريون ذلك ومع غالبًا. تخيُّلها نتجنَّب التي الحياة تجاِرب من وهو
يسمع أن وسيخىش «حميد»، كلمة معه يسمع أن يسمعه من كل وسيأمل التشخيص، ذلك

«خبيث». كلمة منها بدًال
يُكن لم الذي الثدي، برسطان إصابتها تشخيص عن كليفتون لوسيل الشاعرة كتبت

قائلًة: ،«١٩٩٤» قصيدة يف الرسطان، مع األخرية معركتها

جديد لعام الطريق يفسح والخمسون الثامن عامي كان
الجليد من كتلة ظهرت حني

قلبي، من بالقرب نفسها خت ورسَّ
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قصتها، ِمنُكنَّ لكلٍّ
والدموع املخاوف َخِربَت ِمنُكنَّ وكلٌّ

التصديق، صعوبة وندبَة

للحزن إثارًة األكثر األكاذيب أن تَْعِرفن
أنفسنا، عىل نكذبها التي هي

خطورة وتَْعِرفن

بثدينَي تولدن أن
خطورة مدى وتعرفن

سمراء.23 ببرشٍة تولدن أن

أصول من وأمريكية طمثها، وانقطع أنثى، فهي: لديها، الخطر عوامل تعرف كليفتون
«ملاذا سؤال: وتعرف به، إلصابتنا تصديقنا وعدم الرسطان، من خوفنا وتعرف أفريقية.
بعد تُشبهها بكتلٍة نفيس أنا شعرُت التي القلب، من القريبة الجليد كتلة وتعرف أنا؟»
رسطان إىل تحوُّلها لكن رسطانًا، تكن لم التي الورمية الكتلة استئصال لعملية خضوعي
بعد عاشت فقد والثمانني؛ الثالثة يناهز عمر يف ٢٠١٠ عام كليفتون ماتت محتمًال. كان

عاًما. العرشين فاقت ملدة األول بالورم إصابتها
قد ا ممَّ ى تبقَّ «ماذا الرسطان»: «يوميات كتاب يف لورد أودري الشاعرة كتبت فيما
إحدى باعتباره املوت وجود أتقبَّل فحاملا نعانقه؟ ولم مبارشًة املوت واجهنا أن بعد نخشاه
لديَّ الرسطان ص يُشخَّ لم وبينما ذلك؟»24 بعد عيلَّ يتسلَّط قد الذي ذا من الحياة، مراحل
الحياة مراحل إحدى املوت أنَّ لفهم محاولتي هو الرسطان مفهوم يف فالتفكري شخصيٍّا،
«ال لورد: تقول فكما أيًضا. املوت مراحل إحدى الحياة أن والستنتاج لورد، ذكَرت كما
القوة يسلباني أن وال آخر، صمتًا ليصبحا را يتحجَّ أن الرسطان من وأملي لغضبي أريد

بانفتاح».25 صها وتفحُّ بها االعرتاف عند التجِربة هذه صميم يف تكمن التي
صها وتفحُّ الورم بتجِربة لالعرتاف تماًما مختلفًة محاولًة كانت فقد أنا؛ تجِربتي ا أمَّ
كتبَت كما — واملهم والحزن. والخوف واأللم الغضب وجه يف الصمت وعدم بانفتاح،
بتوضيح أُتَّهم قد أنني «مع عنه»: والكتابة الرسطان عن «القراءة كتاب: يف جوبار سوزان
تُبعدنا فالكتابة به. كاإلصابة ليست الرسطان عن الكتابة إنَّ القول أُريد الواضحات،
واملكان الحالية اللحظة عىل أركِّز ال أكتب، عندما … توثيقها نُحاول التي الظواهر عن
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الوجدان يف ينبعثان آخَرين ومكان لحظة عن أو عنهما التعبري عىل ولكن تحديًدا، الحايل
السطوَر هذه فبكتابتي أفضل.»26 رؤيًة يُتيح مختلف وموضع جديد، اتساق أو بمعنًى

أشمل. نحو عىل ألفهمه الرسطان عن نفيس أفصل الرسطان، عن
تقريبًا، سنوات بخمس وبعدها ميالدي، عيد يوم الكيميائي للعالج الخضوع أبي بدأ
نفس يف تُوفيت فقد أمي، ا أمَّ أبولو. ملهمة القمر سطح عىل هبوط أول ذكرى يوم تُويف
سيدتنا عيد يوم وهو براوننج، روبرت والشاعر ليفيت هنريتا الفلك عاِلمة وفاة تاريخ
ربما كانت ما — األحداث هذه يف ل التأمُّ أواصل اآلمنة، مسافتي ومن جوادالوبي». «عذراء
وأحاول — لآلخرين تعنيه وما السنوات، مرور بعد حتى يل تعنيه وما لوالَدي، تعنيه
كون. إىل ثم مجتمع، إىل ثم حياة، إىل ثم جسم، إىل خلية لتحوُّل جديد معنًى اكتشاف
يُرى وقد املقياس، يُغريِّ النظر فموضع عرشة»،27 العدد «قوى القصري الفيلم يف جاء وكما

سياقاته. أوسع إىل مكوِّناته أدق من مختلفة، بصور واحد يشءٌ
وفاة — قليلة سنوات خالل الرسطان عن ناتجة وفاة حاالت عدة واجهتني عندما
صديقات وإحدى الثانوية، املدرسة من أختي صديقات وأقرب الكلية، يف وزميلتنَي أمي،
قبل ماتت التي رايد سايل الفضاء رائدة وحتى يل، صديقًة أصبحت وشاعرة األرسة،
وما فهمتُه ما ألواجه القصائد نظم يف بدأُت — املرض بنفس أمي وفاة من قليلة أشهر
أعود ذا أنا وها والعام. الخاص بني والرتابط االختالف أوجه فهم وأُحاول أفهمه، لم
باسم لوالَدي نظمتهما اللتنَي القصيدتنَي بهاتنَي عائلتي يف رسى الذي الرسطان ذكر إىل

«الجاذبية».

(١) الجاذبية (5)

.١٩٣٣–١٩٨٦ أبي، إىل

الجاذبية. تنترص ما وقٍت يف
الوقت، ذلك يحني آجًال أو عاجًال

العمر وُميض الكتلة م لتضخُّ حتمية نتيجة
لحرقه. ذلك بعد ى يتبقَّ ما ومقدار

الداخيل اللب يحرق عندما
آخر، يشء إىل إياه ُمحوًِّال لليشء األسايس الِكيان

100



الداخل/الخارج

الوقت، بعض كافيًة الخارجية القرشة وتكون األسايس، الِكيان يُستنزف
ويربد. النجم د يتمدَّ مشتعلة. وهي حتى

يتقلَّص ثم جديد، من الداخيل اللب ويشتعل
ج. ويتوهَّ النجم، ويخبو

بالكامل. القرشة فيه تُستنزف وقت يأتي ثم
عىل قادًرا النجم يعود وال

وزنه. حمل
الضغط عىل الجاذبية تتغلَّب وعندما
طاقته. تنفد يخبو، النجم، ينهار

صغرية، ملعقة يف كأطنان ثقيًال، يكون ى يتبقَّ وما
قريبة؛ مسافة من األرض عىل أُسِقط لو أنه حدِّ إىل

الساعة. يف األميال آالف برسعة لهوى

(٢) الجاذبية (6)

.١٩٤٠–٢٠١٢ أمي، إىل

الجاذبية، تنترص ما وقٍت يف
األمر، يُقىض

مرير، مرض بأمي يحل أن املقادير تشاء
الجوار. يف ظله إال تجد فال يشء، عن فتبحث

دائًما. كدأبه سيحدث. بما سيُنبئنا من وهو الوقت. يقرتب
الداخل. من ها ويُغريِّ الرسطان، فيها يسترشي

أطرافها. وتتخدَّر بطنها، ينتفخ
وطأتها، تشتد ثم وضبابية، قتامًة أشد أمي أيام تُصبح

وتُستنزف. يوم، تلو يوًما تضعف
وزنها، حمل عن عاجزًة تسقط

الوجود. إىل منها العدم إىل أقرب حالة املستقرة، غري وحالتها
الوقوف. عىل بعدها تقوى ال لحظة وتأتي
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الضغط، عىل الجاذبية تتغلَّب
آخر. نفس التقاط عن الرئتان وتعجز

جة متوهِّ أمي ذكرى وتبقى
أحيانًا، ذهني عن تغيب أبيض. قزم كنجم

َهم َحَجر حتى ولكن
قلبي برئ يف املمدودة يدي من سقط

الساعة. يف األميال آالف برسعة فيه فيهوي ثقيًال، يظل

األمور من فاألورام املوت. يأتي نفسها الحياة ومن افرتايض، عمٌر البرشي جنا لتوهُّ
حية. مخلوقات بصفتنا ككلٍّ لنا حتمية لكنها فرد، لكل حتميًة ليست ربما الحياتية،
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