ما هو الكحولي؟

فكرة خاطئة متشبثة

سيدهشكم هذا القرار:
ليس الكحولي شخصا يحب الكحول و المشروبات الكحولية بشكل خاص أو أكثر من اللزم .ربما أحبها
لنها لذيذة و منها ما يناسب كل ذوق ولكن ليس أكثر من أي شخص آخر ل يعاني من هذه المشاكل.

لم هذا القرار؟
لننا لحظنا بعد أربعين عاما من الممارسة أن تقريبا كل كحولي مفطوم من ا لذين عرفوا كيف يبعدوا
أصغر كميات الكحول من غذائهم ل يشعر بأي شهوة ل تقاوم أمام المشروب .لو كان المرض يكمن في
حاجة ل تقهر لما كانت هذه الحاجة اختفت بما أن ل علج للمرض .على العكس نلحظ أن غياب الكحول
يؤدي إلى غياب الحاجة إليه.

ولكن ماذا حصل لدى هؤلء المرضى  ١المفطومون )الذين غدوا ل يشعرون بأي ميول غير طبيعي تجاه
الكحول( حتى وصلوا يوما لدرجة ل يستطيعون فيها الستغناء عنه و يتناولونه بل حدود و يف̀رطون بكل
شيء ويخسرون كل شيء من أجل المشروب في لوحة يعرفها كل م̀نا؟

جواب متناقض ربما يدهشكم أيضا :الشخص المدمن ل يستطيع الستغناء عن الكحول لنه يتناوله! لو لم
ي كن يشرب منه ,لو كان جسمه ل يتل قاه لما كان لين شد إل يه ) .هذا ي خص الزا هدين ا لذين يبعدون أ صغر
الكميات(.
بالخلصة إنه يشرب لنه عندما يبدأ ولو بكأس واحدة ل بمكنه التوقف .جميع المرضى  ١يعرفون ذلك
وجميعهم يقول" :عندما أبدأ ل أستطيع التوقف"
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ليت هذه الحقيقة المعادة مرارا تبعث بالتفكير الوساط الطبية التي تقلهم للخطأ مشاهدة المتناع عن تناول
الكحول ) (abstinenceغير الكامل وحالت نقص ما بعد العلج و ه…تر السكير)(delirium tremens
التي أسيء فهمها و التي سنتحدث عنها لحقا.

عملية معكوسة

ما الذي يحصل بالضبط؟
بتبريح و درامية أكثر ,الذي يحصل أمام علبة قطع الشوكول )الذي يحتوي على نفس الخصائص( :إن لم
تتوا جد ن ستغني عن ها و ل أ حد ي شعر بن قص ,إن ذقنا ها ستكون القط عة ا لولى لذ يذة ولكن ها ستفتح ال باب
لخرى ألذ منها على الغلب .نرى البعض يحذ•ر" :لنبعد العلبة حتى ل أقضي عليها" .إن الشوكول من
"الحلويات".

لنكن أكثر دقة:
كل غذاء مت•ناول يسبب في الجسم بشكل طبيعي و تلقائي احتواء تناوله ضمن حدود و ذلك بخفض للشهية.
مثل بإمكان نا أن ن كون جائعين جدا ف لن يز يد من جوع نا تناول نا للط عام بل ينق صه .عل مات ال شبع تظ هر
وت ح̀د ثم تو قف الحا سيس المرتب طة بالحا جة للط عام .كل ذ لك يح صل بدون اهتمام نا ول قيا سنا لكم يات
غذائنا و ل إصابتنا بآلم الجوع.

الجوع والعطش إشارتان تن̀بهان العقل عن حاجة للماء و للطعام .إشارات الشبع تؤدي الدور المعاكس أي
تعطيل هذه الشارات الحيوية في الوقت المناسب حتى ل نزيد عن حاجات الجسم ,الشيء الذي قد يؤدي
إلى ضرائر .إذا كانت الشارات فعالة أوقفت متعة الكل و أدارتها لعكسها حتى القرف .إنها دقيقة جدا
لن النسان يتناول في سنة واحدة مقدار طن واحد تقريبا بينما وزن جسده ل يتغير .كما أنها مترابطة
ترابطا دقيقا مع الوعي ومع النظر ففي نهاية الوجبة من أراد أن يزيد من قالب التارت ق•ط•ع• تماما الكمية
التي تناسبه ل أكثر ول أقل إل إذا كانت "عيونه أكبر من بطنه".

يحاف…ظ إذا على حالتنا الصحية الجيدة نظام ذو مفعول رجعي يوقف الشهية وبالتالي الن قص الغذائي بعد
تناول الكمية المناسبة .هذا النظام مشترك عند النسان والحيوان .إدارته متمركزة في مناطق حساسة في
أ سفل ا لدماغ ح يث يم كن ل عدة م عايير ج سدية أو نف سية أن تعرقل ها .تظ هر وقت ها أ مراض كالخ•ل فة )
 (anorexieالنفسية أو الض•ور ).(boulimie
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و لكن ل مرض في إدمان الكحول ,بالكاد توجد خصوصية بيولوجية ل تتسبب بشيء في غياب المواد
المعف›نة .يب قى كل شيء على ما يرام من دون كحول .الحاصل هو أن الك حول ـ كما الشوكول ـ يعرقل
النظام عكسيا بشكل مخيف :الحاجة ل يسببها الن قص بل يسببها توا جد الك حول في الجسم .شرب القليل
يؤدي إلى شرب الكثر ,شرب الكثر يؤدي إلى شرب الكثير و شرب الكثير يؤدي إلى تفاقم النقص .ل
حواجز طبيعية كما في النظام ذي المفعول العكسي الذي يعمل مع الماء و جميع الطعمة .ي•غر•ق الجسم
بالكحول و هذا المتطفل يؤجج الحاجة بدل أن يخففها.

يحوله الكحول إلى شخص آخر

"إن ها جه نم" ع ندما ي ضاع…ف المف عول ال سام لز يادة الك حول في الج سم الحل قة المفر• غة .ع لى "ا لذين لم
يصلوا لهذه الدرجة بعد" أن يفهموا لماذا وكيف يحولهم الكحول إلى شخص ليسوا هو ,إنه شبه مرض
نفسي.

نلحظ عند المرضى الذين دخلوا الحلقة:
أ ـ أن حاجتهم للكحول ل تنقطع أبدا.
ب ـ أن هذه الحاجة ليست أقل قوة من الجوع أو العطش اللذين يمارسان على النسان )من أجل الحفاظ
على النوع( سلطة توتاليتارية بحق :ل تستطيع أي قوة إرادة أن تخفف من حالة الضرورة القسوة إذا نقص
الغذاء أو تأخر الماء .و الحاجة للكحول تدخل نفس الميكانيزمات مع نفس القوة و بدون حواجز.
أما الجسد فلديه قدرة مدهشة على التأقلم .يصبح الكحول بالنسبة للمرضى بخلف ما هو بالنسبة للخرين
مكو•نا زائدا ومفاجئا للوسط الداخلي .بالتالي ل نستطيع حينئذ انتشاله بدون حذر )انظر الكيمياء الحيوية
للغ شاء الخ لوي( ,ك ما أن الت موين ي جب أن ي كون م ستم̀را لن الج سم ل ي خز•ن الك حول .هذا ي•خ لق لدى
الكحولي إعاقة دائمة ,حاجة خارج الحدود و مستمرة غير معروفة عند الذين ل يشربون ,الذين يعيشون
بدون هذا الزائد.

ينتج عن ذلك أن وقت الكحولي يختلف عن وقت الناس الخرين.
إننا ننظم يومنا بين وقت للكل و وقت للعمل ووقت ل̀لهو ووقت للولد ووقت لصحة الجسم والعقل...الخ.
كل هذه الو قات منفصلة عن بع ضها الب عض .حاجتنا للك سجين ف قط هي ا لتي تح تاج للتلب ية باستمرار:
الجسم ل يحتوي على مخزون أكسجين و لكن الهواء موجود في كل النحاء تقريبا ويسمح لنا بالتنفس على
الدوام.
حاجة المدمن للكحول ليست أقل ضرورة و استمرارا من حاجة الجميع للهواء و هذا ما سيغير حياته لن
أوقاته الخرى كلها وقت العمل ووقت الطفال ووقت الراحة ووقت الحب مأمورة بأولوية إيجاد الكحول.
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المخزون أول

ب ما أن الج سم ل ي خزن الك حول ,أو›ل حر كة للمر يض هي أن يف عل م ثل الغطا سون ت حت ال ماء أو ر جال
الفضاء الذين يمو•نون كمية من الهواء لر•حلتهم .عندها ت•طرح مشكلتان:
أ ـ الولى أن المعني ل يبدو )ظاهرا•( في حالة استثنائية كرجل الفضاء.
ب ـ الثان ية أن الك حول هو م شروب اجت ماعي يؤ خذ في جو و̀دي وي فترض أن ل يؤ خذ وح يدا أ بدا و ل
بدون سبب.
لحسن حظ المريض البارات كثيرة .يكفي أن يدخلها ك̀لما استطاع وأن يتأخر فيها قدر ما استطاع )المال
أيضا ي•صبح أول•وية ثانوية جدا(.
هنا تظهر مشاكل أخرى :نصادف في البار أشخاصا تأتي إليها لل قاء أصدقاء ,لتقطع بين وقت العمل و
الوقت العائلي ,للعب الشدة أو المراهنة على الحصنة ,لتغذية حياتها الجتماعية.
ل ت•صلح أي` من هذه السباب بالنسبة للمدمن ,إنه ل يرتاد البار ليلعب الشدة أو ليراهن على الخيل بل إنه
يلعب أو يراهن بهدف الشرب .إنه ل يشارك أحد في هذه الوقات إل بالمظاهر ,إنه يتحجج .في الواقع إنه
ل يشارك أحد بشيء ول حتى بالكأس التي يشرب .هذا يبعده عن الخرين و يتضمن بوادر الكتآب الذي
لن يفارق•ه بعد ذلك.
في المساء يغلق البار و ينتظره البيت حيث الهوس نفسه .ما هو الحل عدا أن يؤ•من مخزون وأن يجد ح…جة
لتناول المشروب أمام التلفاز؟

كثيرون بعكس متطلب ثقافي هو تقاسم الكحول يخبئون مؤونة في كراج أو في صندوق السيارة أو في
م كان آ خر .يزورون ها مرار̈ا ال شيء ا لذي ين قص بالكم نف سه الكم ية ا لتي ت• شرب أ مام أن ظار ا لخرين,
القرباء .هؤلء يلحظون آثار المشروب عليه بدون أن ي•كثر من الشرب أمامهم فيستنتجون مخدوعون أنه
"لم يعد يحتمل".

نل حظ أن عمل ية إخ فاء الم خزون هي نمط ي`ة و دائ مة لدى ال مدمن ا لذي ي عاني من ن قص م ستمر .هذه
الحركة تشبه تصرف أي كائن حي أمام القحط ,لم يصرخ أحد من على السطح أيام الحرب أن لديه ما
يكفيه من المؤونة .نحن هنا أمام "سوء استخدام لردة فعل أصلية للحفاظ على الحياة" )الدكتور روية( .هذا
التصرف ليس مرضيا بحد ذاته ولكن المدمن مضطر للخفاء.
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ربما يحصل أن يشارك الهل في عملية الدمان ) .(alcoolisationي•حصل هذا عند زوجات يكن غالبا
أنفسهن بنات لمدمني كحول ,في أمل…هم أن يتجاو•ز¬ن مشكلة زوج ه…ن بدون إز عاجه يزودنه بم خزون من
المشروب .في الواقع غالبا ما يحصل المريض على م•ط¬لبه باستبداد عصبي أو حتى إرهابي.

ليس هناك شخصية كحولية

عندما نرى الحياة بأكملها تصبح شيئا فشيئا أضحية للكحول علينا أل ننسى أنه ل توجد شخصية كحولية.
ت شير التجر بة إ لى أن ان حراف الهتما مات و ا لدوافع هذه ي صيب كل ال شخاص ال مدمنين بال شكل نف سه
بتشابه مدهش حتى في مضمار اللغة.
في أيام أرح•م ,إذا جاء الزهد )المتناع التام عن تناول الكحول( كل واحد سيسترجع خصائصه النفسية .كل
شخصية ستستعيد نفسها بعاهاتها طبعا المختلفة عن مشكلة الكحول و لكن أيضا بميزاتها النسانية العائلية
المهن ية و سيكون ال فرق مذهل بالن سبة ل فترة الد مان الك حولي ال سوداء .ل كن يم كن ل هذه ال فترة أن تدوم
مط̀ول.

و•ص…فت جميع مراحلها مرات عديدة:
في بادئ المر ربما أيقن المريض أنه يبالغ و ربما أيقن أنه يخالف التعاهد الجتماعي و لكن يبقى هذا أداء
متمي•ز ,إنه يقتني وهو يشرب كل م•̀يزات الكحول ,كيف له أن يرى الم•ر•ض في ما يوف•ر السهولة و الراحة
الداخلية.
يو م̈ا ما ,عاجل¨ أم آجل¨ ,مست• ض¬ع•ف̈ا بمبال غاته و واث قا ب هذا ا لداء اليقي ني الج يد ل ي شكك في م قدرته ع لى
إدارة المور ولكنه يفشل و هذا سيء.

سنقول عندها بما أنه يرى أن المور تجري بشكل سيء "لماذا ل يتوقف؟" .في الحقيقة حاول• ولكنه فشل
ب سبب ما قل نا سابقا و ا لذي ل يع لم :الج سم ال فوق م تأقل…م ل يحت مل أي خ فض في الك حول و الم حاولت
العفو ية للف… طام تترك أب شع ا لذكريات .إ نه يرى نف سه محكو ما بإطا عة ج سده ت جاه الك حول ب شكل متزا يد.
إطاعة °تجبره على السكوت وعلى مثيله التعص¯ب ) (intoléranceاللغوي و في كل الحوال على الكذب.

الكحول يمنع عن الكلم
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ت ناقض آ خر ,الك حول يم نع عن الكلم .هذه ال ظاهرة في الحقي قة م ستقلة عن م سألة الد مان )
 .(alcoolisationعلينا الشارة إلى أن تكويننا يبعث بنا إلى "الكلم الظاهر" عندما يطيعنا ج…سمنا وإلى
"الكلم المقلوب" أو إلى عدم الكلم البتة عندما ت•قل•ب المور و نطيع نحن أجسامنا.
في العمل و في اللهو وفي الرياضة يأمر العقل و ينطوي الجسم ,في مباراة التنس مثل العقل يدير حتى لو
كان الجسم فعال جدا .كل شيء ي•ظه•ر و يحكى.

ه ناك حالت أ خرى ح يث ي قود الج سم وين طوي الع قل .ا لدخول إ لى "ب يت ال ماء" مثل أو أف عال أن بل
كممار سة ال حب ,ف في الج نس حتى ي كون كل شيء ع لى ما يرام ع لى الع قل أن يست سلم لتعلي مات الج سد
بشكل دقيق جدا .هذه الشياء ل تحكى ول يجب أن ت•حكى و ل أن ت•رى .شعور يتقاسمه الجميع يسمى الع̀فة
)النفة ,الحشمة ,الحياء (pudeur) (...يشير إلى ظاهرة لغوية في طاعة العقل للجسد توقف الكلم و تجبر
أي` كان على الكذب أو على السكوت أو على الثورة أمام إباحة المستور.

لقد فهمناه ,الكحولي محكوم بالصمت و الكذب ,و هو كأي شخص احت•شم بفعل طاعته لجسده .هكذا ابتعدنا
كثيرا عن اتهامات "سوء النية" .علينا أيضا أن نفهم أن الكحولي المطلوب بالعتراف سيتخاذل أو يثور
كما يفعل كل إنسان عندما تجرح ع̀فته .هذا يحصل له كثيرا و علينا أل نستغرب إذا صار كما قلنا "يتف̀نن
في الكذب" ,إل إذا فضل الدفاع عن نفسه بممارسة الطبع السيئ.

العفة ليست فقط لغوية بل في النظر أيضا .إنها تجعلنا نخفي هذه الفعال الجسدية التي تتهم طاعتنا للعقل.

"ا لذي يده شني أن ني ك نت أخ تبئ حتى في ب يتي ح يث ك نت و حدي" " ,لم
أ كن أخ في الق ناني في خزن ال صالون لن في هذه الغر فة كانت معل قة صور
عائلتي و ي سوع ع لى صليب  ...ك ما لو أن ل هم ع يون" " ,ما كان ي شغلني أ نه
ع لى الر غم من كوني وح يدة ك نت أ خبئ الم شروب ت حت الفر شة في غر فتي
لن ها كانت فار غة من صور عائلتي و الي سوع"" ,و لم أ كن أ جرؤ ع لى صب كأس
لنف سي أو ترك القني نة ع لى الطاو لة في ال صالون" " ,لم ي كن ليرا ني أ حد و ل كن
ب سبب هذه ال صور و هذا الي سوع" ,"...ك نت أ شرب من فم القني نة و أ نا منثن ية
وراء الفرشة و كأنهم ل يستطيعون رؤيتي هناك".

الذي ل يقال ل ي•ظهر و ك ل` م̀نا يعلم أن "السليم عقليا يحاول قدر المكان إطاعة متطلبات الطبيعة بشكل
س̀ري" .هذا ما يقوم به الكحولي بالنسبة للمشروب بدقة فائقة ,مثبتا بهذا أن عقله سليم.
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ربما كانت هذه الع فة هي التي تكلف الثمن الغلى في مرض إدمان الك حول .كلما غاص المريض في
الضياع كلما احتاج أكثر للخرين و أقل ما استطاع الكلم .م•خ• ب›أ كالعار استهلك الكحول المفرط يؤدي
إلى تفاقم الضرار بشكل أكيد و غالبا ما يؤ•ج•ل وقت العلج و تكون النتائج درامية.

كل شيء لم يقال

المرضى الذين عانوا من هذه الصابة لن يتفقوا جميعا على ما قيل هنا .رغم ثبات كبير للعوارض علينا
ال خذ بالعت بار أن ال حالت متنو عة جدا .مف عول الك حول الم ضاد للق لق رب ما د فع لل جوء إل يه ب عض
ال شخاص ا لذين في خارج و بال ضافة لد مانهم ي عانون من اك تآب أو ر• هاب أو مرض نف سي .أ مراض
يمكن أن تشترك مع إدمان الكحول لمجرد انتشارها الكبير .يمكن أن يتعايش جيدا هذا المرض بذاك ,وهذا
ما يسمى بالـمرض المشترك ) .(co-morbiditéمن المؤكد أن الفرد الذي اتخذ الكحول كدواء سيواجه
مبدئيا صعوبة أكبر في تجاوز المأزق.

و لكن الشعور يراودنا أحيانا أن الخروج من إدمان الكحول هو محنة وعملية نفسية و انقطاع جذري و
شديد )كف قدان شيء شبه م خبري( لدر جة ي بدو في ها أ نه م• س•ح• كل ال ضطرابات الشخ صية ال سابقة في
طريقه ,و ذلك لمصلحة المريض الكبرى.

ماذا نقول أيضا عن الذي قد نسميه اللجوء الظ•ر¬في ,الذي يوحي لنا أنه حتى بإضافة الدمان على المشكلة
الصلية يخفف من العباء؟ كمثال هناك الزواج المبكرين الذين تكو›نوا من بين أصدقاء الطفولة مخترقين
ب هذا ممنو عات المجت مع في زواج الم حارم .ي•ست صعب الزو جان في هذه الحا لة ال شبه محر› مة الح ياة
الم شتركة ب قدر ما يست صعبان ال فراق و تت ضمن حالتهم بوادر مرض ع صابي ) (névroseح يث يم كن
للكحول أن يلعب دورا قدسيا سامحا لهما الحياة المشتركة على أرض الواقع.

هذا ما يماثل حالة بعض الشخصيات "الحدودية" التي تجمع في دخولها سن الرشد أو حتى سن المراهقة
مجمو عة من ال صعوبات النف سية تبرر أحيا نا الل جوء إ لى الدو ية .الك حول وا حد من ها رب ما م ث`ل للب عض
إمكانية تحريض الروابط الجتماعية و بالتالي المشاركة في إنماء حاجة أساسية لكل شخصية و من هنا
إبعاد السوأ.

يبقى على إدمان الكحول ,المرض القل تدريسا و الكثر انتشارا في آن واحد أن يع̀لمنا الكثير.
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 ١استعملت كلمة مريض في النص العربي عوضا عن كلمة المراجع )الذي يراجع الطبيب( في النص الفرنسي.
)المترجمة(
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