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 تاريخ تطور الشم وما آل إليه: متهيد: أوال

 كن أن تقال عن حاسة الشم وتطورهاحقائق آثرية مي

 ىف- حىت باإلنسان–قيل أا األقدم، وأا آانت تستخدم  
التقصى والصيد والتجاذب العاطفى واجلنس واملعرفة، وأا

س داللته السلبيةتراجعا مل ُتدر(تراجعت عند اإلنسان احلديث 
، وأن عائلة الشم اجلينية الىت تتألف من حواىل)بدرجة آافية

جني تفقد وظيفتها تدرجييا عند اإلنسان مبرور الزمن، وأن1000
حاسة الشم مازالت أفضل عند األفارقة واآلسويني منها لدى
األوربني واألمريكني وأا تنهار أآثر فأآثر مع ايار القدرة

السن، خاصة ملرضى الزهامير، وأا تكون ىف أعلىاملعرفية ب
من قدرهتا عند سن% 18مستوى هلا ىف الطفولة مث تفقد حواىل 

عند سن الستني، آل هذه% 62العشرين، األمر الذى يزيد إىل 
املعلومات وأآثر منها ميكن أن جيدها الزائر بنفسه إذا ما

سوف حيصلو" تطور حاسة الشم"وسأله عن " سيدنا جوجل"زار 
السابق ذآرها بالتفصيل وأآثر مئات(على املعلومات املتاحة 

 ).املرات

 أسئلة مبدئية: ثانيًا

 هل للحياة رائحة ؟ •

 هل للموت رائحة؟ •

 هل للجماد رائحة؟ •

 هل َثم روائح تنبعث من داخلنا ؟  •

 وما هى رائحة عرقك؟ •

 ورائحة حزنك؟..  •

 ؟...وهل لرأيك رائحة  •

  رائحة أخرى؟-غري رأيك السابق حاال-لرأيك وهل  •

 وهل ميكن أن ترى بأنفك؟ •

وهل أنت تعرف أن لك جسدًا له حواس مخسة، وأآثر، وأا •
 تعرف وتبدع؟
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 ؟ "احلقيقة"وهل ماتعرفه، أعىن ما تدرآه، حبواسك، هو  •

 ؟حقيقتك أنتأم هو  •

جدل"وهل هذا الذى تعرفه هو اية املطاف، أم بداية  •
 ؟"اإلدراك

  منهج قراءة هذه األطروحة:ثالثًا
 :برجاء التفضل بتشغيل

 أآرب قدر من السماح  •
  من خيال ما تيسر  •
 ما أمكن من االستعداد للمراجعة   •

 مع قدر متوسط من الذاآرة  -
 وقدر أقل من ذلك من أحكامك السابقة -
 ":تقليديا"وقدر أقل فأقل مما قرأت  -

 التجريب: رابعًا
 دعوة إىل جتريب حمدود

تقييم ما وصلت إليه حالة–ت أن هذه املسألة تصور
 ال حتتاج إىل تنظري وحكى، بقدر ما حتتاج إىل جتريب-أنوفنا

 :ومراجعة، فإليكم هذه احملاولة معًا

الحتاول أن تسمى أى رائحة ميكن أن تصلك بأى اسم تعرفه(
 )وال حىت بصفة استحسان جائز أو رفض جاهز

ملكون منه املكتب الذىجرب أن تشم رائحة اخلشب ا   -1
 . جتلس عليه

جرب أن تتذآر رائحة احلليب إن آنت مازلت متارس   -2
 !!)أو آنت تذآر أيام الرضاعة(تسخينه أو غليه 

)رمبا آان رائحة(جرب أن تربط بني ما شعرت به    -3
وأنت تشاهد ىف التليفزيون منظر الدماء واألشالء بعد

 . إغارة جبانة، أو تفجري قذر
، بعد مساعكالالرائحةجرب أن تستجلب الرائحة، أو    -4

 .بيان رمسى، أو خطاب مؤسساتى

جرب أن تتذآر رائحة البحر وآيف غريت رائحة عالقتك   -5
بصاحبك أو صاحبتك وأنتما صامتان أمامه، وصوته يتسحب

 إىل وعيك فتحتد حاسة ّمشك، دون أن تدرك أا رائحة

 رائحة النيل ورائحة الرتعةجرب أن تفرق بني   -6
 ورائحة البحر ورائحة ماء احلنفية

 هل ميزت يوما بني-بعد جهد إن استطعت–تذآر    -7
 رائحة شخص على دينك من رائحة من هو على دينك؟ 

ماذا يتبقى عندك من رائحة املسجد: إن آنت مسلما   -8
!؟ طيب"......."إذا جاء موقعك ىف صالة اجلمعة جبوارها 

 وماذا عن رائحة الناس الطيبني املصلني جبوارك ؟

  ما يقابل ذلك مما ال أعرف-رمبا-إن آنت مسيحيا فسوف جتد 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   631



 03I12I2007א – אא

 تساؤالت متعلقة: خامسًا

آنت أود أن أتوقف اليوم عند هذه املرحلة، حىت يستوعب
آل منا التجربة، أو حياول اإلجابة عن األسئلة مبا يسمح لنا

–ك واضطراهبما بالتقدم خطوة أخرى حنو فروض اإلحساس واإلدرا
 فيما يتعلق حباسة الشم لكن يبدو أن علّى أن-أو طبيعتهما

 :أضيف مزيدا من تساؤالت آالتاىل

 ملاذا اضمحلت حاسة الشم عند اإلنسان احلديث؟ ومباذا-1
 اسُتْبِدلت؟ 

  ما عالقة ذلك مبا يسمى اإلدراك خارج االحساس-2
Extrasensory Perception؟  

سة الشم للنشاط بشكل مضطرب عند بعض ملاذا تعود حا-3
 ؟) مرضى العقل(الذهانيني 

هل ميكن أن تكون هناك أنف داخلية تفسر اهلالوس الشمية؟ -4
  ")عني داخلية"ملا هو " سيمز"فرض الكاتب وفرض (مثل 

 آيف نتعامل مع اهللوسات الشمية باعتبارها استقبال-5
 داخلية؟ ) لكيانات ماثلة(موضوعى حلقائق 

رمبا آمثال للهلوسات( هل ما يسمى اهللوسات الشمية -6
  تصلح مثاال لسائر اهللوسات عرب احلواس األخرى؟  )األخرى

على) انظر بعد (رواية العطر الشهرية آيف تساعدنا -7
فهم املزيد عن دور الرائحة والروائح ىف تشكيل العامل

 واحلياة؟ ) القتل(والذات والعالقات والتواصل واملوت 

 تطبيق توضيحى: سادسًا
فيما يلى سنورد فقرتني من بداية رواية العطر وصف
فيهما الكاتب األماآن وبعض األشياء، آما وصف البشر وبعض

 .األعضاء، مبا تراءى له من روائح تفوح من آلٍّ

علينا أن نتذآر أن هذا هو وصف الكاتب مبدعًا، وليس
 ذلك إثبات أن، وآأن ىف)بطل الرواية القاتل(وصف غرينوى 

تنشيط حاسة الشم، مبا ىف ذلك القدرة على تسمية الروائح
الىت تصل إليها وربطها مبا يقابلها، هو من صفات اإلبداع،
موازيا لتنشيطها السابق ذآره ىف حالة التنشيط الذهاىن

، وهذا سوف ينفعنا حني نقارن بني التنشيط البدائى)املرض(
نمائى وحنن نتكلم عن اإلدراكاألوىل والتنشيط الوالىف ال

  املتجاوز للحواس، القبلى والبعدى لتطور احلواس

وحىت نرى مدى املهارة اإلبداعية ىف تناول املوضوع سوف
 األماآن وبعض األشياء الىت وصف-ني ىف عاموين متقابل–نورد 

الكاتب املبدع رائحتها ونسأل الزائر حماولة التوفيق بني آل
 . مكان والرائحة املناسبة له 

 البشر، وبعض األعضاء مقابل-ىف عامودين أيضا–مث نورد 
 .الروائح الىت وصفها الكاتب

 .وعليك أن جترب اختيار الوصف املناسب من آل عمود مقابل اآلخر
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املقتطف الذى أخذنا من هذا وذاك آمامث نورد بعد ذلك 
، وسوف تدرك روعة اإلبداع)وليس غرينوى طبعا(آتبه زوسكند 

 . والدقة

 األماآن واألشياء: اجملموعة األوىل
 قلويات الغسيل رائحة -1

 الواخزة
  الشوارع-أ

  ساحات املنازل اخللفية-ب  الغائطرائحة -2
 نايات أدراج الب-ج الدماء املتفسخة رائحة -3
 النفاذة املنبعثة الرائحة -4

 من املباول
  املطابخ-د
 

  الغرف غري املهواة-ذ  البولرائحة -5
  غرف النوم-ر  الكربيترائحة -6
  اللحف الرطبة احملشوة بالريش-ز  الشراشف املدهنةرائحة -7
 اخلشب املتفسخ وروث رائحة -8

 اجلرذان
  املدافئ-ـه
 

فن، وشحم  امللفوف املتعرائحة -9
 اخلراف

 املدابغ-و
 

 املساخل_ى  الغبار الرطبرائحة -10
 
 رائحة البشر: اجملموعة الثانية

  البشر-أ  القسرائحة -1
  أفواههم-ب  حيوان مفرتسرائحة -2
  بطوم-ج  زوجة املعلمرائحة -3
  أجسامهم-د  األسنان املتعفنةرائحة-4
  الفالح-ذ  عنزة مشطاءرائحة -5
 اجلبنة العتيقة ئحةرا -6

 واحلليب احلامض واألمراض الورمية
  احلرىف املتدرب-ر

 العرق واملالبس غري رائحة -7
 املغسولة

  طبقة النبالء-ز

  امللك-ـه  آريهةرائحة -8
  امللكة-و  البصلرائحة -9

وليس" (سوزآند"اآلن نرى آيف رتبهم املؤلف  تعالو 
 ):القاتل غرنوى

  )5ص ( : أوال
 نتنة،رائحة العصر الذى نتحدث عنه، هيمنت على املدن ىف

ال ميكن إلنسان من عصرنا احلديث أن يتصور مدى آراهتها،
 الغائط، وساحات املنازلبرائحةفالشوارع آانت تنضح 

 اخلشببرائحة البول، وأدراج البنايات برائحةاخللفية 
ن، امللفوف املتعقبرائحةاملتفسخ وروث اجلرذان، واملطابخ 

برائحةوشحم اخلراف، أما الغرف غري املهواة، فقد آانت تنضح 
الغبار الرطب، وغرف النوم برائحة الشراشف املدهنة واللحف

 النفاذة املنبعثة منوبالرائحةالرطبة احملشوة بالريش، 
  الكربيت، ومن رائحة املباول، من املدافئ، آانت تفوح 
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رائحة قلويات الغسيل الواخزة، ومن املساخل رائحةاملدابغ 
 .الدماء املتفسخة

 ) 6ص (: ثانيًا

 العرق واملالبس غريبرائحةأما البشر فقد آانوا ينضحون 
 األسنان املتعفنة،رائحةمن أفواههم آانت تنبعث : املغسولة

 البصل، وإن آان العمر قد قد تقدم هبمرائحةومن بطوم 
 اجلبنة العتيقة واحلليبرائحةقليًال، فقد آان ألجسامهم 

 الكريهة تفوح منالروائحآانت . واألمراض الورميةاحلامض 
األار والساحات، من الكنائس ومن حتت اجلسور، ومن القصور،

 احلرىفورائحة القس، آرائحة الفالح آريهة رائحةآانت 
آانت طبقة النبالء آلها تنضح.  زوجة املعلمآرائحةاملتدرب 
ت تفوح منه الكريهة، مبا فيها امللك نفسه الذى آابالرائحة

  عنزة مشطاء،رائحة حيوان مفرتس، ومن امللكة رائحة

 مقتطفات من أقوال مرضى وذويهم: سابعًا

فيما يلى بعض ما جاء ىف أقوال بعض املرضى بال أية إضافة
 أو شرح ىف هذه املرحلة

 مطلقة ربة منزل  عام50 ع ع ق: األسم

 بدأت ىف شم روائح آريهة ملدة سنة
Schizophrenia chronic undifferentiated 

  فصام مزمن غري متميز

 متزوج سائق  عام48 ج ر: األسم

    تراب  رحية  وساعات   وحشة   رحية   ساعات   باشم  -
 .نفسى   ىف   شياط   ورحيه  -
   تراب   رحية   أشم) نوبة مرض ليست صرعا (   قبلها   ساعات 
 Psychosis with brain trauma 

 صابة دماغذهان عقب إ

 مل تتزوج طالبة  عام20ف ع : األسم

 وأنا ىف تالتة ثانوى آنت باشم رحية ميتني
 )آان ذلك قبل اعالن بداية املرض بأآثر من سنة(

Schizophrenia Chronic undifferentiated 
 فصام مزمن غري متميز

 أعزب طالب  عام13أ ف : األسم

و شعر بيتحرق،وآذا مرة أشم رحية بالستيك أو آاوتش أ 
 وابقى دايخ، 

Manic and depressive illness depressive type 
 النوع االآتئاىب: أمراض اهلوس واالآتئاب

  أعزب طالب  عام23 ع ت: األسم
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 : األخت
آان يقول ان فيه رحيه وحشه بيشمها ملا يتكلم مع حد -

 "تتغري حسب الشئ اللى بيتكلموا فيه
Manic and depressive illness depressive type 

  النوع االآتئاىب: أمراض اهلوس واالآتئاب 

 أعزب حمامى  عام41 م ع م: األسم

 بعد آده احلاجات دى آلها فضلت   -
 وزاد عليها إن رائحة عرقى حسيت إا رصاص،   -
  ملا أقعد فرتة من غري محى مع جمهود بتبقى رحية زى البارود  -

 ّملا باشرب أى عصري فالرحية بتخف شوية 
 . احلمى بتخلص الرحية خالصبس
وىف واحد من احملامني إللى آنت باتدرب عندهم شم رحية  -

 البارود دى 
 .وىف البيت برضه مشوا الرحية وقالوا ىل إآشف على األمالح -

Schizophrenia, schizoaffective depressive. 
  فصام وجداىن، اآتئاىب: فصام 

 زوجمت مالحظ معمارى  عام59 أ ط م: األسم

 طالعة من مناخريىباشم رحية شياط   -
Manic depressive illness- depressive type 

 أمراض اهلوس واالآتئاب النوع االآتئاىب

 أعزب طالب  عام18 م د: األسم

 أمسك   نفسه   السرير   وعلى   اهلدوم   ىف   خالىت   عرق   رحية   أشم   آنت
 النوم   قمصان   وأمسك   باجامعها   آإىن   وأمشه   بتاعها   الكلوت 
 .أمشها   بتاعتها 

Obsessive compulsive neurosis 
  بداية ذهان غري متميز االضطراب الوسواسى القهرى

 أعزب طالب  عام28 م د: األسم

 .ملا أبعد عن ربنا ىف الصالةأحيانا أشم رحية وحشة 
حشة ىفأنا شامم رحية و) على لسان املبلغ(ويقول ...... 

 .البيت لكن ماحدش فينا يشم حاجة
 ملا أآون بعيد عن ربنا أشم رحية وحشة
Mood disorder with psychotic symptoms 

 اضطراب وجداىن مع أعراض ذهانية

 متزوج جنايىن  عام43 ف أ د: األسم

 ) أحد من سنعرض حوارهم ىف جلسة العالج اجلمعى( 
 قولوا مافيش حاجةساعات باشم رحية وحشة قوى وأوالدى ي

Manic depressive illness, depressive type explosive 
personality 

 أمراض اهلوس واالآتئاب، النوع االآتئاىب
 ىف شخصية انفجارية 
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 متزوج نساج يدوى  عام38 ز ص: األسم

 لو مشيت رحية معينة مش حلوة يبقى مسيحى أو يهودى   -
 واملسلم له رحية خاصة حلوة،  -
حلوة جدًا من غري مايكون فيه حد معاياوممكن أشم رحية   -

 .أو حد معدى
 ولو مشيت رحية براز محار بابقى أنا لوحدى إللى شاممها  -
أحس إىن أنا احلمار بتاع سيدنا عزير وربنا أعاد  -

 .بعثه ىف صورتى

Schizophrenia paranoid 
 فصام بارنوى
 ختام واعد 
  هذه اليومية، -غدا أو بعد ذلك–سوف نناقش 

مث نكمل بعرض مقتطف من جلسة للعالج اجلمعى تناولت هذه 
 .املسألة بالتفصيل والتمثيل النفسى

  
- Extrasensory perception : Pre sensory & Metz sensory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   636


