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 *حالة للدراسة لمريضة من ضحايا إساءات الطفولة

مكتوبة من إحدى المريضات من قبل فريق التحرير في مجلة لقد تمت مراجعة رسالة  

تأثيرات تجارب " الفصلية العلمية وأقر الفريق توافقها الفريد مع التقرير الذي عنوانه " برمينانتي"

الذي كتبه الدكتور فينسينت فيليتي وهو " انقالب الذهب إلى رصاص: معاناة الطفولة على البالغين 

التي تعتبر من أكبر الدراسات المتعلقة " تجارب معاناة الطفولة"ين عن دراسة أحد المسؤولين البارز

إن المشكلة العميقة المتمثلة في عدم قدرة المهنيين الصحيين في . بمعاناة إساءات الطفولة حول العالم

الحقيقية وراء المشاكل الصحية التي تظهر عند مرضاهم متمثلة  األسبابالغالب على التعرف على 

 .ورة جلية في هذه الرسالةبص

تم نشر هذه الرسالة ضمن الموقع الرسمي لدراسة تجارب معاناة الطفولة نقالً عن عدد فصل  

مع بعض ) الفصلية العلمية  لتعبيرها الصادق والشاعري " بيرمنانتي"من مجلة  2002الشتاء لعام 

كاتبة . ءة الطفولة عبر حياة اإلنسانعن اآلثار الصحية والنفسية المتراكمة إلسا( الركاكة في األسلوب

الرسالة ليست من أعضاء برنامج التأمين الصحي الذي ينتمي إليه المشاركون في الدراسة المنشورة 

أود أن يتم نشر اسمي كامالً تحت هذا المقال :" في الموقع ورغم عدم نشر اسم كاتبتها إال أنها قالت 

إن هذا الشعور . داث المذكورة به والمتعلقة عن حياتيألنني توقفت عن الشعور بالخجل تجاه األح

يجب أن يطال المعتدين ، وفي المقابل فإنني أشعر باألسى تجاه ما فعلوا وأرى أنهم بحاجة إلى العفو 

 ."والغفران الذي أشعر به اآلن نحوهم

فصا  وفي الوقت الذي يقدر فريق التحرير لهذه المريضة شجاعتها األدبية فقد تقرر عدم اإل 

 .عن هويتها تحاشياً ألي تبعات سلبية قد تطال أي شخص له عالقة بما حصل لها

 :وفيما يلي نص الرسالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تم ترجمة هذه الرسالة عن أصلها المنشور على الرابط التالي* 

http://acestudy.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Dear_Doctor.12893135.pdf 
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 ،عزيزي الطبيب  

أنا مريضتك التي عرفتها لزمن طويل والتي تود أن تشكرك على كل ما قدمته لها من مساعدات 

 .عالجية 

أنت تراني في الوقت الحاضر عندما آتي إليك للفحص االعتيادي السنوي بصفتي امرأة سليمة البدن 

سم ، أم  00 كيلو، بطول متر و 88عاماً ، مطلقة ، من أصول قوقازية ، تزن  85تبلغ من العمر 

لبالغين ، لديها أبوان وأربعة أقارب الزالوا أحياء ، عائلة بتاريخ مرضي ألمراض السكر والصرع 

 .وإدمان الكحول وسرطان األمعاء وأمراض القلب ، و تعيش بدون أدوية

لو كي 2كنت طفلة طبيعية تزن  . م 3491لقد التقينا للمرة األولى في والية بلنسلفانيا األمريكية عام 

اعتنت بي أمي لثمانية أشهر ثم كبرت بصورة . جرام تمت والدتها تحت تأثير تخدير عام ألمها

لقد تفاجأَت عندما رأيتني أعود أليك بعد ستة أسابيع من والدتي للفحص الدوري والتطعيم . طبيعية 

. عمل جراحيفقد تكونت لدي طنطنة عالية في القلب ولكنك أكد لوالدتي القلقة حينها عدم الحاجة ل

عندما أصبح عمري ثالث سنوات، كنت تراني باستمرار في عدة مدن فقد كنت أعاني من مشاكل 

التهاب في األذن وبكتيريا في الحلق والتهاب رئوي مزدوج وحمى : حادة في األنف واألذن والحنجرة

فال قرمزية ونكاف وحصبة و جدري ماء، وفيروسات أخرى ومجموعة من المشاكل الصحية لألط

 .مما يجعلني أقول أن من اإلنصاف االعتراف بدور مادتي السلفا والبنسلين المهم في إنقاذ حياتي

لعلك قد الحظت من خالل تحليلك الطبي لي أنني كنت نحيلة البدن ومتماشية مع النتائج الطبية 

 .للشخص العادي وميالة لعدم التواصل مع الغير

كما أنك قد قمت لي أيضاً بعمليتي . تضمد جرحاً في فخذي عندما أصبحت في السابعة أتيت إليك ل

في نهاية ذلك العام ، الحظت عودة لنمو اللحمية وتضخماً في حجم . استئصال اللوزتين واللحمية

الغدة الزعترية التي قدرَت أن إزالتها سوف تزيد من فعالية جهازي المناعي وهو ما أدى فعله لألسف 

 .لنتيجة معاكسة

قمت بتسجيل مالحظة في ملفي الطبي عن كثرة أيام غيابي عن المدرسة بسبب األمراض  أتوقع أنك

كما أنك انهمكت . التي كنت أعاني منها وأن شفتاي وأظافري كانت كثيراً ما تتحول للون أزرق

 .لسنوات طويلة في حشو أسناني الممتلئة بالثقوب 

ضمن لجنة طبية تفاجأَت فيها بإمكانية التقيت بك بعدها عندما كنت في الثانية عشر من عمري 

الحظت نحافتي الشديدة ونصحتني بنظام تغذية . االستماع لطنطنة قلبي بدون االستعانة بسماعتك

 .تعزيزي وخلعت أربعة من أسناني بغرض تركيب دعامات

يسر عندما تحولُت لفتاة جميلة في عمر الرابعة عشر في والية لويزيانا قمت بتجبير كسر ذراعي األ

غرزة في وجهي  360بعد سقوطي من أحد األحصنة  و في وقت الحق من ذلك العام قمت بخياطة 

كانت أحزمة السالمة لم تركب في السيارات بعد وحينها . بعد أن وقعت عليه خالل حادث مروري

قلت لي أن معجزة تسببت في نجاة عيني من العمى ألن قطعاً زجاجية مهشمة من الحادث كانت قد 

في . بعد هذا الحادث بعام قمت بنزع آثار الخياطة ولكنني فقدت جمالي بسببها. ابت جفونيأص

 . الحقيقة فإن قديساً قد انهار عندما زارني في المستشفى
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 .لقد عالجتني من بثور حب الشباب 

 وقمت بعمل قسطرة لقلبي قبل ذهابي للدراسة في الجامعية فوجدت نشاطاً مفرطاً في الوريد األجوف

لقد نصحتني بعدم صعود المرتفعات الجبلية أو   .وشرايين عضدية زائدة وعيباً في أحدى الصمامات

 .وقد اقتلعت سن العقل أيضاً . الغوص في أعماق البحار  مراعاة لحالتي الصحية 

 

 

 

لقد . لقد وضعتني في خيمة تبخير لمدة أسبوع في كليتي لمعالجتي من التهاب الشعب الهوائية

 .من مرض الزحار عندما رجعت من رحلتي إلى أوروبا عالجتني

لقد عانيت من اإلسهال  طوال حياتي ولكنني اتصلت بك عندما أصبحت مريضة للغاية، وقد أبلغتني 

 .أنني محظوظة للبقاء حية 

لقد منعت من االنضمام  للهيئات المعنية بالسالم الدولي بسبب الطنطنة الموجود في قلبي وكبديل 

وهناك وبعد أن قررت بكامل . عمل في جهة تقع في أمريكا الوسطى بعد تخرجي من الجامعةقمُت بال

وعيي أن أقيم أول عالقة حب جادة أدخلتني للمستشفى لمدة شهر وبلغتني بأن حياتي في خطر بسبب 

لالنسداد " فالوب"لقد تعرضت كلتا قناتي . احتياجي إلجراء جراحة من أثر التهاب حاد في  حوضي

حينها شرحت لي بلطف بالغ ضآلة احتمال إنجابي لألطفال ودعوتني . أثر إجراء تلك الجراحةمن 

 .للشعور باالمتنان لبقائي على قيد الحياة

في أواخر العشرينات من عمري في والية كاليفورنيا، قمت بمعالجتي من كسر في إحدى قدمي ومن 

سلقت إحدى الجبال بدراجة وأصبت بألم في وبعد أن ت. التهابات فطرية والمزيد من تسوس األسنان

 .قلبي امتد أثره لذراعي األيسر ، أكد على أهمية عدم تسلقي للمرتفعات

لقد ذهبت مع األولى ذات ) لقد استمعت إلى بكائي الذي امتد لمدة عام على شقيقتي اللواتي يصغرنني 

عاماً لتعيش معي بعد أن عانت األربعة عشر عاماً لتجهض جنينها وأخذت الثانية ذات الخمسة عشر 

عندما وجدت في نفسي الشجاعة للوقوع في الحب مجدداً ، وصفت لي حبوباً (.من فقدان شديد للشهية 

لقد قمت بعمل فحص لي . للتحكم في اإلنجاب تحسباً الحتمال أن يكون تشخيص عدم الخصوبة خاطئاً 

د أعطيتني تطعيماً قبل سفري للعمل وق" . فالوب"تبين فيه وجود منفذ صغير داخل إحدى قناتي 

لقد . خارج البالد وعالجتني من الجرو  التي تعرضت لها في تايلند عندما قام أحد الغرباء بضربي

شعرت مرة أخرى بألم في ذراعي األيسر نتيجة أللم قلبي الذي سببه غوصي في أعماق بحر لعمق 

لقد أخبرتني أنني محظوظة للبقاء . لبحارمتراً رغم مخافتي لك لتحذيري من الغوص في أعماق ا 38

 .على قيد الحياة

لقد . عندما بلغت السابعة والعشرين ، تلقيت رسالة منك عند عالجك لي باإلشعاع قبل عشرين عاماً  

أبلغتني بوجود احتمال كبير إلصابتي بسرطان الغدة الدرقية لتعرض حنجرتي لنسبة كبيرة من 

كما . لقد أشار الفحص الطبي الذي قمت به لي بعدم وجود سرطان .اإلشعاع حينها أثناء عالجك لي

بعد تخرجي من . لقد كنت محظوظة للبقاء على قيد الحياة. أنه أشار إلى أنني أعيش بنصف غدة
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وقد تفاجأُت معك . برنامج للدراسات العليا قمَت بعمل فحص لي قبل زواجي في سن الثالثة والثالثين

 .ن السابعة والثالثين وقد توقفت عن شرب الكحول منذ علمي بهذا الخبربأنني حامل في توأم في س

 لم أخبرك أنني كنت مفرطة في شرب الكحول وكنت أفقد وعيي بسببه. 

 لم أخبرك أن كل أقاربي كانوا في الغالب مدمنين على الكحول. 

  لم أخبرك أن زوجي كان يشرب الكحول كل ليلة وكان يستخدم عقاقير غير وصفية

 .بمعدالت متزايدة

 لم أخبرك عن تعليقاته الالذعة ومعاملته المهينة وعجزي المستمر عن هجرته. 

 لم أخبرك عن انضمامي لمجموعة دعم أسر المدمنين على الكحول. 

  لم أخبرك أنني شربت علبة كاملة من علب السجائر يومياً لمدة عشر سنوات حتى بلغت

 . سن السادسة والثالثين

 خلصي من  صداع يومي ومن التلهف على التدخين بعد عشر جلسات لم أخبرك عن ت

 .من العالج الحيوي 

  لم أخبرك أنني كنت أعمل بدوام جزئي لعدة سنوات بسبب شعوري المالزم بالتعب

 .والتوتر وضعف قدرتي على التركيز

 لم أخبرك أنني فقد إيماني بديني لعقدين من الزمن وشعرت خاللهما بالوحدة والضياع. 

 لم أخبرك أنني عندما كنت طفلة كنت انتقل كل عامين تقريباً إلى منزل جديد. 

  لم أخبرك من قبل عن مخاوفي وأحزاني واالكتئاب الذي شعرت به حتى في األوقات

 .الجيدة

 لم أخبرك من قبل عن تفكيري في االنتحار. 

  والكهرباء لم أخبرك من قبل عن خوفي المرضي من المصاعد واألماكن المغلقة واإلبر

 .والتحدث أمام الجمهور والتواجد ضمن مجموعات

  لم أخبرك من قبل عن موجة الغضب العارم التي تجتاحني عندما أشاهد شخصاً ما

 .يتعرض إلساءة

  لم أخبرك أنني كنت مهووسة كطفلة لقراءة كل شيء يمكنني الحصول عليه عن المذابح

 .الجماعية 

 ت أشعر بالدوار عندما أقرأ في كتب موضوع زنا لم أخبرك أنني في مرحلة البلوغ كن

 .المحارم

  لم أخبرك عن اإلساءات الجنسية التي تعرضت لها من أحد أفراد العائلة الذي كان يحكي

 ".غريبة"ظهري بطريقة " بتدليك"نكاتاً جنسية ويقوم 

 لم أخبرك أنني انضممت لمجموعة دعم نفسي لضحايا زنا المحارم. 

 لي العنيفة تجاه األحداث العادية اليومية وخصوصاً المفاجآتلم أخبرك عن ردة فع. 

  لم أخبرك عن  نقلي المستمر لمقر سكني بشكل شبه سنوي في محاولة يائسة مني للهرب

 .من المشاعر السلبية التي كانت تتملكني دائماً 

  المتكرر الذي كان يصيبني في طفولتي( نزيف األنف)لم أخبرك عن الرعاف. 

 ن احتفاظي بمضرب خشبي بجوار باب غرفة نومي عندما كنت طفلةلم أخبرك ع. 

 لم أخبرك بكوابيس طفولتي. 

 لم أخبرك أنني لم أكن قادرة على تذكر معظم أيام طفولتي . 
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 !وأنا لم أفكر في الحديث معك عنهاأنت لم تسألني عن هذه األمور 

وقد تابعت بحرص شديد . بعد عدة أشهر قررَت بعد عدة فحوصات أنني أحمل جنيناً ذكراً 

لم يكن الحمل ظاهراً للعيان حتى الشهر السابع . احتمال إصابتي بسكر الحمل وراقبت طنين قلبي

عندما أصبت بارتفاع في ضغط الدم وتسمم حمل رغم محافظتي الشديدة على نظامي الغذائي 

لكن ماء الجنين لقد وضعتَني في حالة راحة سريرية تامة و. السليم ووضعي االجتماعي الجيد

وبعد مخاض دام الثنتي عشرة ساعة قمَت . تدفق قبل ستة أسابيع من موعد والدتي المتوقع 

كيلوجراماً بقيت بعدها في المستشفى  2.2بعملية قيصرية وتخدير عام وأخرجت طفالً ذكراً يزن 

ديد ولكنه لقد عاني ابني من مغص ش. لخمسة أيام أخرى " الحضانة"لخمسة أيام وبقي ابني في 

بعد عشرين شهراً من والدته ، . لقد اعتنيت به بحرص لمدة عام كامل. كان بصحة جيدة 

. تعرضت لتسمم بسبب حمل آخر جعلك تضعني في حالة راحة سريرية تامة خالل حملي الثاني

فقد .بعدها التقينا كثيراً . وقد جدولتني لعملية قيصرية أخرى أنجبت فيها أنثى مكتملة الصفات

هورت صحتي بسبب الضغوط المتراكمة علي كأم في األربعين من العمر مع رضيعة وطفل تد

 .آخر

لقد عالجتني من التهاب الشعب الهوائية وفيروسات البرد والتهاب حاد في الصدر والذي قضى 

 .على فرصتي في الرضاعة الطبيعية لطفلتي التي بلغت حينها عاماً واحداً 

تطع البلع بسبب مجموعة تقرحات شديدة في الحلق واقترحت علي التقيتك مجدداً عندما لم أس

لقد طلبت مني أيضاً عينات من أنسجة عنق الرحم والصدر . دواًء لكنني رفضته آلثاره الجانبية

واألذن والظهر للكشف عن وجود خاليا سرطانية ولكنك شرحت عدم الحاجة إلجراء أي عملية 

 .جراحية

على الدكتوراه في التغذية بعد البحث عنه في دليل الهاتف وبدأت  التقيت بعدها بزميل لك حاصل

لقد . معه برنامجاً تعزيزياً للفيتامينات ساعدني في التخلص من تلك األعراض خالل ستة أشهر

 .كنت محظوظة للبقاء على قيد الحياة

عالجت ابني لقد . لقد قمَت بتطعيم أوالدي وعالجهم من التهابات متكررة في األذن وفي الحلق 

وقد عالجت ". سيلوليت"في سن الرابعة  من بقعة مربعة غريبة في قدمه شخصتها على أنها 

ابنتي عندما كانت في الرابعة أيضاً من التهاب في الكلى بعد أن أجريت لها قسطرة ووجدت ثقباً 

 .في األنبوب الواصل بين الكلى والمثانة

ق من ألم مبر  في منطقة المهبل في الوقت الذي لقد قمت بفحصي عندما عانيت لمدة عشر دقائ

واستمعت إلي وأنا أشكو إليك من زواجي المحطم وأبي المدمن على . لم يكن هناك خلل ظاهري

 .الكحول وشجعتني للمضي قدماً في حياتي

 .بعد طالقي، عالجتني من التهاب رئوي 

د أبلغتني أنني أعاني من أورام لق. لقد قمت بإزالة الرحم والمبايض بعد نزيف دام لمدة عامين

لقد قمت بتخديري تخديراً عاماً خفيفاً لهذه العملية ألنني أبلغتك أنني أمر بمرحلة تعاف من . ليفية
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لقد استمعت ألحزاني المتعلقة بانقطاع فرصتي في . إدمان الكحول وأن جسمي حساس للتخدير

( هرمون األنوثة واإلخصاب)روجين لقد وصفت لي دواء لتعزيز هرمون اإلست. اإلنجاب مجدداً 

 .لمدة عشر سنوات ثم طلبت مني التوقف عن استخدامه تحسباً آلثاره الجانبية

ومنظار للقولون ومسح لعنق الرحم " ماموجرام"لقد قمَت بإجراء فحوصات شاملة سنوية و

ة وقد استمررت في متابعة طنطنة قلبي من خالل اختبارات متخصصة بصور. واختبارات للدم

 .سنوية

خالل المرات التي كنت أعاني فيها من ذبحات صدرية، كنت تجعلني أقوم باختبار لإلجهاد 

لم أكن قادرة على شراء بوليصة تأمين طبي بسبب تاريخي . ولكنك لم تجد سبباً ظاهراً لأللم

كانت لقد كنَت تصاب بالتعجب مثلي من اآلالم الحادة المتقطعة والتوعكات التي . المرضي المعقد

 .تنتابني في أجزاء مختلفة من جسمي دون سبب ظاهر

بعد حاث آخر بسيارة ، غسلَت عيني لكي تزيل آثار زجاج تطايرت من مرآة  3455في عام 

كان الحادث نتيجة ارتطام سيارة أخرى بسيارتي أدى إلى تقلب األخيرة مرتين في . متهشمة

. عيني اليسرى وبعدها وجدت ندبة في القرنيةقمَت بتضميد . الهواء قبل أن تسقط رأساً على عقب

لقد علقت بأنني محظوظة لبقائي على قيد الحياة واستمرار قدرتي على اإلبصار ووصفت لي 

 .نظارة لتساعدني على الرؤية بشكل أوضح

 .انقلبت حياتي رأساً على عقب 3454وفي عام 

لقد قررت أن أنظر في . ابتدائيةلقد استقرت حياتي بعد الطالق وبدأ أوالدي ينتظمون في مدرسة 

السبب الذي أدى إلى فقداني العميق لذكريات طفولتي وعن سبب شعوري المستمر بالتعاسة رغم 

ألول مرة أخبرك عن فقدان الذكريات هذا وأطلب منك  تنويماً . أن جو حياتي العام كان مريحاً 

من حسن . قوالً مخصصة للقتلبعدها بدأُت أحلم بكوابيس تضم حيوانات ميتة و ح. مغناطيسياً 

 .حظي أنك لم تصف لي حبوباً منومة حينها

وطلباً للعالج وجدت معالجاً غير طبي متخصصاً في التعامل مع ضحايا اإلساءات الجنسية 

لم يكن  هذا المعالج مؤمناً بمعالجة اإلعراض العاطفية ولكنه في المقابل كان حريصاً . النسائية

لقد كان هذا المعالج المميز الذي عمل محققاً سابقاً في .  ودهاعلى التعرف على مصدر وج

لقد كان متحدثاً لبقاً .  الشرطة على وعي كاف بأن فقدان الذاكرة يحصل لسبب وجيه جداً 

. وقد وضح حدوداً فعالة للتواصل وأخالقيات مهنية عالية وتفهماً روحياً فعاالً . ومتعاطفاً وبسيطاً 

 .قد يشعرون بالضعف ولكنهم أقوياء في حقيقتهملقد كان يعي أن عمالءه 

لقد كان لديه برنامج تعليمي بسيط عن فقدان الذاكرة وحالة االنفصال عن الواقع والتغييرات 

الكيميائية التي تحصل في الجسم بتأثير المآسي ، وقد ضمن برنامجه كراسات تدريبية يتم إكمالها 

 .دعم لم أكن مشتركة فيها كما أنه كما يدير مجموعة. عن طريق عمالئة

لقد حدثته عن تجربتي التي مررت بها عندما كنت في السابعة من عمري حيث تعرضت 

وقد شرحت له أنني قد تحدثت عن تجربتي هذه . للضرب على أردافي بعد خلع بنطالي عنها

لي لقد وصفت له كابوساً مالزماً . مراراً دون أن يساهم هذا في تخلصي من اإلحساس باأللم

 .أسمع فيه أصوات صرصرة لنهاية معدنية لحزام و خرشفة سحاب بنطال يسحب
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طلب مني أداء تمرين . ذهبت لمكتب المعالج  3454في يوم جميل من أيام شهر إبريل لعام 

 . استرخاء وجهني فيه لشد كل مجموعة عضلية كبيرة في جسمي ثم إرخائها

ه نفسي التي كنت عليها عندما كنت في السابعة بعدها طلب مني الذهاب بفكري إلى بئر ألجد في

لقد قمت بما طلبه مني ووجدت نسخة مضطربة من نفسي عندما كنت في . ألسألها عما حدث لي

بدأت بعدها أتحدث عن ذلك اليوم الذي تعرضت فيه أردافي . ذلك السن الصغيرة وتحدثت معها

شعرت بألم صفعات قوية على و. فجأة بدأت أعيش ذلك الحدث من جديد . العارية للضرب

لقد . لقد رأيت أرجل بنطالي متدلية أمامي وقد كان رأسي منكساً أمام ركبتي شخص بالغ. وجهي

ثم فجأة توقفت عن التعايش مع الحدث وكأنني ضغطت على . استعدت شعوراً باإلهانة واأللم

 .توقفت هناك مكظومة وسط ألم مبر . في شريط عرض مرئي لحياتي" إيقاف"زر

لقد ". تشغيل"ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ شعرت أنني ضغطت على زر : سألني المعالج في هدوء 

استعدت شعوري عندما جذبت من ذراعي األيسر وسمعت صوت صرصرة نهاية معدنية لحزام 

لقد استعدت شعوري بالهلع عندما دفعت ألجثو على ركبتي حينما . وخرشفة سحاب بنطال يسحب

لقد استعدت شعوري بيد هذا البالغ وهي تمسك برأسي من .  حافة سريركان يجلس بالغ على 

لقد استعدت شعوري . الخلف أثناء وضعه لعضوه الذكري في فمي وتحريكه لرأسي جيئة وذهاباً 

لقد استعدت شعوري عندما دفعني على األرض وتركني . بمذاق المني الذي قذف به في فمي

 .رفة وكأنني واق ذكري مستخدم ثم غادر الغ

و في النهاية شعرت براحة بسبب تخلصي من . لقد تقيأت وبكيت بصورة مفرطة بعد هذا التمرين

لقد كان هذا الحدث مصدراً لخراج . لم يعد هذا الحدث يؤثر في حياتي منذ ذلك اليوم. هذا الحدث

 بعدها بدأت رحلة عالج. نفسي تعرض للفتق مما ساعد عقلي على التعافي بسرعة من تبعاته

جديدة استمرت خمس سنوات استطعت فيها أن أمأل العديد من الفراغات التي تكونت عن 

في كل أسبوع كنت أتذكر شيئاً ما يتناسب مع ما يمكنني التعامل معه من . ذكريات طفولتي

كان . في بعض األيام كنت أستطيع أن أستعيد التعايش مع ذكريات طفولتي لعدة دقائق. معلومات

بعض األوقات ال يطاق ولكن معالجي أكد لي أنني سأنتهي للشعور بحال أفضل في  ألم التذكر في

. كنت أحياناً أضج بالصراخ غضباً وخوفاً وأنا عائدة من جلسة قضيتها في مكتبه. نهاية األمر

 .هكذا تعافيت من كل خيانة  تذكرتها

حرب عندما كنت ال  لقد شارك في. إن الحدث الذي تذكرته كان يتعلق بجدي الذي كان طبيباً 

عندها بدأ جدي في إيذائي . عندما كنت حينها في الثالثة 3496أزال رضيعة وعاد إلينا في عام 

بعضكم ال يريد تصديق هذا ولكن األطفال الذين يتعرضون لهذه . بكل صورة يمكن تخيلها

ت وآباًء اإلساءات هم أبناء وبنات ألباء وأمهات ينتهي بهم األمر ليصبحوا أزواجاً وزوجا

فهل بإمكانك يا طبيبي العزيز أن تتعرف عليهم وعلى ما تسبب . وأمهات ومرضى ومريضات

في معاناتهم أم أنك ستدير ظهرك لهم؟ لقد تعجب معالجي في إحدى المرات بصورة الفته لعدم 

ال ألنني أتقنت مهارة االنفص: انتظامي للعالج النفسي المقدم في مستشفى الوالية العام فقلت له

 .فاتفق معي على أنني محظوظة للبقاء على قيد الحياة. عن الواقع 

أنا واثقة . أنا ال أريد الدخول في تفاصيل الجرائم والخيانات التي تعرضت لها في مسيرة حياتي

. أنك التقيت بمرضى قد مروا بتجارب ذات طبيعة مشابهة لها ولكنك لم تفلح في التعرف عليهم

حساس بالصدمة بل نقل المعلومة التي تفيد بأن ، األطفال لديهم قدرة إن غرضي وليس نقل اإل
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محدودة على عكس األعراض النفسية التي يعانون منها ، كما أن أجسامنا تتحمل العبء األكبر 

إن الغرض من رسالتي هذه . من األضرار النفسية عندما تحسن الضحية االنفصال عن واقعها

لقد ذهبت لك . ام من بدايتي  للتعافي من صدمتي الكبرى هو إبالغك عن ما حصل لي بعد ع

لقد استمعت لقلبي مثلما كنت تفعل في كل مرة خالل .  إلجراء الفحص السنوي المعتاد لقلبي

خمسة وأربعين عاماً في دول مختلفة وواليات مختلفة وعيادات مختلفة دون أن توجه نظرك 

ثم . نظرة سريعة على ملفي الطبي الممتلئثم قمت برسم بياني إليكتروني وألقيت . نحوي

 .استمعت مرة أخرى للجهاز وأنت تحمل نظرة مشوشة على وجهك

ال أعرف لماذا حدث هذا  ولكنك لم تعودي ! لقد اختفى الطنين : وأخيراً نظرت لي مباشرة وقلت

 .بحاجة إلجراء هذا الفحص مرة أخرى مجدداً 

لقد أصبحت . وم التالي لهذا الفحص وحصلت عليهالقد تقدمت بطلب بوليصة تأمين طبي في الي

صحتي ممتازة رغم كل الضغوط التي أحياها والتي أضيفت عليها ذكريات الطفولة المؤلمة التي 

لقد اختفت اآلالم المتقطعة مجهولة األسباب بعد . أستعيدها بين حين وآخر ويعتصر قلبي لتذكرها

إن صحتي العاطفية وشعوري بالراحة النفسية . أن عرفت مصدرها األساس الذي كان مجهوالً 

 .يزداد بشكل يومي

لقد وجد أحد زمالئك في المهنة من خالل أبحاثة في مجموعة طبية في جنوب كاليفورنيا عواقب 

 :مرضية طويلة المدى لزنا المحارم واالغتصاب والتحرش الجنسي تتمثل في 

 االكتئاب المزمن 

 السمنة المفرطة 

 االجتماعية التذبذب في الحالة 

 كثرة التردد على المرافق الصحية 

 اضطرابات الجهاز الهضمي 

 الصداع المتكرر 

كما أنه وجد أنه كلما زادت أنواع معاناة تجارب الطفولة التي مر بها شخص ما زادت معها معدالت 

 :تعرضه لما يلي

 اإلدمان على الكحول 

 تعاطي المخدرات 

 محاوالت االنتحار 

 التدخين 

  الصحياالعتالل 

 كثرة الشركاء الجنسيين 

 كثرة األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي 

 مرض القلب التاجي 

 السرطان 

 االلتهاب الرئوي المزمن 

  الكسور 
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 أمراض الكبد 

لقد تطابقت نتائج بحوثه بصورة مدهشة مع حالتي حيث انتهيت إلى نفس النتائج المرضية التي ذكرها 

إنني أؤمن أن تراكم الذكريات المأساوية خارج نطاق عقلي الواعي قد . اكنتيجة لألسباب التي توقعه

أدى إلى تحطيم جهازي المناعي ، األمر الذي تسبب بالضرورة بتعرضي لألمراض والتعرض 

. قد يكون التوتر المتولد من المآسي إلى إحداث ثقب فعلي في إحدى صمامات قلبي. ألضرار جسيمة

والحديث عنها والنحيب على آثارها إلى تفريغ الضغط النفسي الذي تولد لقد أدى تذكر هذه  المآسي 

إن . بسببها وتوفير مساحة من الراحة المفقودة لجسدي الذي بدأ مجدداً في استشفاء نفسه بنفسه

 .حتى القلوب المثقوبة يمكن أن تشفى من تلقاء نفسها. الطبيعة تسعى دائماً لتحقيق التوازن

في بداية تسعينات القرن الماضي أشار عالم النفس الدكتور جون " ساكريمنتو"في مؤتمر في مدينة 

بريير بأنه لو تحقق حلم القضاء على كل أشكال إساءات الطفولة وإهمال األطفال اليوم لتقلص دليل 

التشخيص العالجي واإلحصائي إلى حجم كتيب صغير خالل جيلين فقط من الممارسة الطبية ولخلت 

 .اديهاالسجون من مرت

 .إنني أتفق معه في هذا الرأي 

أن في وسعكم كأطباء متخصصين وأطباء أطفال أن تساهموا بفعالية في القضاء على وباء إساءات  

يجب عليكم فعل هذا بعناية كبيرة ألن المعتدين قد حصلوا على صالحيات تفترض أنهم . الطفولة

يد وأنا أشجعكم بقوة للتعامل معاً في التصدي ولكنكم في موقع فر. قائمون على حماية هؤالء األطفال

 . لهذا األمر الخطير

إنني أكتب كلماتي هذه ألشكر المئات منكم الذين ساهموا في عالجي  خالل مسيرة حياتي الممتدة 

أنا ممتنة لألبد الهتمامكم وعنايتكم بصحتي  وهداياكم من . خصوصاً عندما كنت  في سن صغيرة

ي أكثر امتناناً لمن قام منكم بتقديم خطة عالج غير كيميائي وطرق استرخاء إنن. المضادات الحيوية

فعالة عند أصبحت بالغة بدل صرف األدوية المبني على مجموعة من األعراض التي ولدتها مآسي 

أنا حقيقة ممتنة . الطفولة مما أتا  الفرصة للذكريات الدفينة والمحتقنة أن تظهر على السطح وتتعافى

 . لى قيد الحياة للبقاء ع

 مريضة مجهولة

 فهد القحطاني: ترجمة 

fahuda1@gmail.com 

 


