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 )5(استشارات مهنية

 : مقدمة

ألواصل دفعىف الوقت الذى أنتظر فيه مثل هذه االستشارات 
ما أتصور أنه دين على خاصة ملن مل تتح ىل فرصة توصيل خربتى
إليه بشكل مباشر، أتصور أن ما قمت بتسجيله بالصوت
والصورة، وقد بلغ مئات احلاالت فيها من املظاهر اإلآلينكية
:والسيكوباثولوجية ما قد يكون أآثر فائدة لنفس الغرض

 ). غر على حد سواءدفع ديوىن للمرضى واألطباء األص(

   ماذا أفعل؟

املوقع وهى مقتطفة من أبوقراط أن  أتذآر آلمة هذا
آان يعىن فن التطبيب.." (، طويل احلياة قصرية، والفن"

 : فأجيب على السؤال قائال) أساسا

 . أفعل ما أستطيع

آنت أنشر بعض حاالتى ىف جملة اإلنسان والتطور ىف باب 
 ظهر الباب ىف هذه النشرات بشكلمث ،"حاالت وأحوال"أمسيته 

،")حاالت وأحوال عن الفصام" 2007-11-4يومية (أآثر إجيازا 
 ").أدمغة املدمن ومستويات الوعى" 2007-10-23يومية (

:مث هذا الباب "اإلشراف عن بعد"مث طغى عليه ما هو 
 ".استشارات مهنية"

قمت مبناقشة حالة شديدة  أقول قوىل هذا اآلن مبناسبة أنىن
الداللة يوم اخلميس املاضى ىف قصر العيىن، لرجل موطنه األصلى

وددت لو  إخل،..صلى وال يصوم أسيوط، يكتب وال يقرأ، ي
.قدمتها اليوم بعد أن فرغت الشرائط، لكن ها هو اإلبن د
منري رزق اهللا يسرع وخيطف يوم احلاالت، فهو أوىل إىل أن نرى

   .رأيا آخر

أميمة رفعت، صاحبة الفضل ىف فتح هذا. آما تعودنا مع د
ماالباب، ننشر آل احلالة آما وردتنا أوال، مث نعلق على 

 :تيسر جزءا جزءا ، مث نرد على تساؤالت الزميل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2442
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 :منري.د

شجعتىن على الكتابة إليك زميلة عزيزة هى الدآتورة....
حرمي[ وحنن نعمل بنفس املستشفى وبنفس القسم أميمة رفعت 

 :فإمسح ىل أن أعرض هذه احلالة على حضرتك!!]. جماىن 

ومل تعمل 1984  سنة حاصلة على دبلوم جتارة ىف 43) ن(هى 
فقط عملت لعدة سنوات على ماآينة تصوير مث –بدا بشهادهتا أ

عندها اآلن. سنة منعها زوجها من العمل 18عندما تزوجت من 
الزواج آان على غري رغبتها وهى تنظر لزوجها. أوالد 3

باستهانة واحتقار، وتتحدث عنه بامشئزاز واضح، وتتهمه
"دم الرجولةوع"بالكثري من اإلهتامات بدءا من ضعف الشخصية 

مرورا بالعنف اللفظى واجلسدى خاصة عنما يطلب منها
ورمبا اإلجتار[وإنتهاء بتعاطى املخدرات   الزوجية" حقوقه"

هى غري متأآدة من ذلك ولكنها تؤآد أن إخوة –فيها أيضا 
 ]زوجها وأبوه يتاجرون ىف املخدرات

ىنملا إجتوزىن ساب"العالقة بالزوج مضطربة جدا وحسب آالمها 
وآان ىف آالمها إحياء" ألبوه وأخوه وراح يسهر مع أصحابه

وهناك ايضا. بعالقة شاذة بينه وبني بعض شباب املنطقة
إهتامات مستمرة حلماها بسوء معاملتها وحماولة التخلص منها
–بإثبات أا مريضة عقليا وحماوالت عديدة للتحرش هبا جنسيا 

 .ى قريبات الزوجوقد اآدت هذه اإلهتامات األخرية إحد

هناك تاريخ مرضى قوى جدا ىف أسرة املريضة من ناحية
أمها، وحسب إفادة املريضة وأقارهبا فإن أمها واثنني من

هذا –آلهم مصابني بأمراض عقلية   خاالهتا ووالد األم وعمتها
]آلهم أخني وأختني واملريضة أصغرهم[غري مجيع اشقاء املريضة 
ت إآتئاب آانت تشعر خالهلا أا المن ضمن أعراض األم حاال

شايفني"تستطيع ان تعمل أى شىء، وتنظر ليديها وتقول 
ومن ضمن أعراض األخت خروج من  ".إيديا متكتفني إزاى؟

املنزل بطريقة غري الئقة ىف منطقتهم ومعاآسة الشباب والرجال
مما تسبب ىف طالقها ومما أدى حسب آالم املريضة إىل مرض

 .الوالدة حاليا متوفيةو. الوالدة

آانت. سنة 15احلالة بدأت عند وفاة والدها و هى ىف سن 
متعلقة به جدا وآان حسب آالمها يعلق آماال عظيمة عليها

عندما توىف األب. ويتمىن أن يراها طبيبة لرتعى إخوهتا وأمها
أصيبت حبالة هياج وآان من ضمن أعراضها أا إهتمت أقارهبا أم

ونفس الوصف –توالت احلاالت بطريقة دورية ومتكررة مث . قتلوه
تصاب حبالة ىف نفس الوقت من آل سنة: قالته املريضة وأهلها

ضحك زائد وهياج وعصبية شديدة أو جمرد نشاط   مرات بأعراض
أو حاالت أخرى. زائد و نظافة زائدة إذا آانت احلالة خفيفة

 .متواصلة من اإلآتئاب واخلمول والنوم املستمر ألسابيع

آل مرة أسبوع أو –دخلت مستشفى املعمورة مرتني من قبل 
أيام وآانت 10مث دخلت هذه املرة من حواىل   .أسبوعني فقط

أنا أعمل تقريبا دائما بقسم احلرمي ولذلك[أول مرة أراها 
 وهنا تكمن ] هناك حاالت آثرية أتابعها على مدى سنوات
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آامل مل أمتكنفمنذ دخوهلا وملدة أسبوع : املشكلة بالنسبة ىل
من مالحظة أى أعراض واضحة سوى أا توشك على البكاء عندما

واهتاماهتا ال تنتهى. تتكلم عن معاملة زوجها ومحاها هلا
حلماها بالذات باعتباره أنه هو الذى أوعز للجميع بإدخاهلا

وفيما عدا ذلك آانت حتدثىن بطريقة لطيفة. إىل املستشفى
ومل يظهر] حياء بأا طبيعية متامارمبا لإل[ومهذبة للغاية 

والشىء املهم الذى رآزت  .منها أى إضطرابات ىف السلوك
عليه هو رغبتها ىف الطالق من زوجها ىف حني أنه هو يرفض

 .الطالق

مث حدث أمس صباحا أن حضر زوجها وخالته لزيارهتا و
إستقبلتىن عند دخوىل للعنرب بفاصل. فوجئت هبا وقد تغريت متاما

اضب من الردح والسخرية وأعلنت أا ال تريد أن ترىغ
وعندما أتى الزوج للحديث معى زاد هياجها وأخذت. زوجها

حتدثه هو وقريبته بطريقة عدوانية وإستفزازية للغاية مع
عن رغبتها ىف البقاء باملستشفى وىف نفس الوقت" متناقض"آالم 

لى مسؤوليتها،تأآيد بأا طبيعية متاما وأا جيب أن خترج ع
 . وبدرت منها أيضا بعض احلرآات الفجة ذات اإلحياءات اجلنسية

الذى لفت نظرى بشدة ومن أجله آتبت حلضرتك آل هذا،....
حيث عاد: هو التغري الذى حدث بعد إنصراف زوجها وقريبته

إليها اهلدوء فجأة وعادت تتكلم بطريقة طبيعية وإعتذرت ىل
سألتها عما دعاها للتصرفوعندما . عن طريقة تصرفها

حبيت أعمللهم آارت: "أمامهم هبذا الشكل قالت وهى تضحك
عشان: وملا سألتها إرهاهبم مباذا؟ أجابت مبا معناه" إرهاب 

وىف نفس اليوم مساء آانت تقارير املمرضات. خيافوا وميشوا
عنها إا آثرية احلرآة والكالم وبصفة خاصة الضحك املستمر

وآان هذا أول يوم يكتبون عنها أى أعراض. حبدون سبب واض
 . واضحة

وآانت[واليوم حتدثت معها مرة أخرى عن نفس املوضوع 
بالفعل ال تستطيع منع نفسها من الضحك طول الوقت وإن بكت

هل تستفيدين بأى: وسألتها بطريقة مباشرة] مرة أو مرتني
أا شىء من هذا اجلنون؟ و مل يكن ىف باىل اإلستفادة مبعىن

متمارضة أو شىء من هذا القبيل وإمنا مبعىن أا رمبا تستخدم
اجلنون سواء بطريقة واعية أو غري واعية للدفاع عن نفسها

قالت.. وجاءت إجابتها لتؤآد ىل إنطباعى. مثال ىف بيئة صعبة
 : ما معناه

إن اجلنون بالفعل مفيد احيانا ىف التعامل مع هؤالء
  قالته أا ىف مرة قدمت بالغ ىف قسم وآان من ضمن ما. الناس

الشرطة أن محاها حاول االعتداء عليها، وقالت وهى تضحك ما
وعنما سألتها هل تكون واعية مبا!! " جمنونة بقى "معناه 

تفعله مثلما حدث أمامى أمس مع زوجها؟ قالت إا تكون
وإن شعرت أا ترددت قليال ىف[واعية متاما مبا تفعله 

وقد أجابت عن نفس السؤال بإجابة معاآسة بعد.] ةاإلجاب
 .دقائق
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 :وسؤاىل األساسى هو

إىل أى مدى ميكن أن تكون املريضة متحكمة ىف اعراضها خاصة
ىف مثل هذه احلالة الىت يبدو من تارخيها املرضى آل هذا الكم

 اهلائل من اجلانب البيولوجى الوراثى؟

 :لشرعىوالسؤال اآلخر اخلاص باجلانب القانوىن أو الطب ا

ومتحكما مبا يفعله" واعيا"إذا آان املريض بالفعل 
فإىل أى  ]أيا آان معىن الوعى هنا[أثناء احلالة املرضية 

 مدى ميكن إعتباره مسؤوال او غري مسؤول عن افعاله؟

ما معىن الوعى واالستبصار هنا؟ وما قيمة :مث سؤال أخري
فيدها ىف أحدجنوا لي" تستخدم"اإلستبصار إذا آانت املريضة 

 جوانب حياهتا؟ 

ال أدرى إن آان جيب أن أعتذر عن اإلطالة ولكن أردت أن
 .أعطى حلضرتك صورة مفصلة عن احلالة

 .هلذه الفرصة الذهبية للحوار والتواصل   والشكر اجلزيل لك مقدما

آل ما قدمته وتقدمه لنا من  وأشكرك جزيل الشكر على
 . علم وفن وأدب وخربة

 2008يوليو  6اإلسكندرية 

**** 

 :املناقشة

 :منري. د

ومل تعمل 1984  سنة حاصلة على دبلوم جتارة ىف 43) ن(هى 
فقط عملت لعدة سنوات على ماآينة تصوير مث –أبدا بشهادهتا 

عندها اآلن. سنة منعها زوجها من العمل 18عندما تزوجت من 
الزواج آان على غري رغبتها وهى تنظر لزوجها. أوالد 3

تهانة واحتقاروتتحدث عنه بامشئزاز واضح وتتهمه بالكثريباس
، مرورا"وعدم الرجولة"من االهتامات بدءا من ضعف الشخصية 

"حقوقه"بالعنف اللفظى واجلسدى خاصة عنما يطلب منها 
أورمبا اإلجتار فيها[وإنتهاء بتعاطى املخدرات   الزوجية
خوة زوجهاهى غري متأآدة من ذلك ولكنها تؤآد أن إ –أيضا 

 ] وأبوه يتاجرون ىف املخدرات

 حييى. د

على الرغم من أن آل ما تقوله املريضة ميكن أن يكون
سواء حدث" حقيقتها"فهو (صادقا متاما، ليس فقط ألا قالته 

  ، ولكن ألن أقواهلا هذه هى مبثابة إعالن ضمىن ملا)أم مل حيدث
د آالم مرضى آماجيرى حقيقة وفعال ىف اتمع األوسع، وليس جمر

الصحة"وهى ىف أوج ) املصرية هنا(إن املرأة . حنب أن نتصور
حىت خنفف األمر، ال" ىف عزاحلالة العادية"، أو قل "النفسية

 . هبذه اجلرأة املباشرة  تستطيع أن تعرب عن رأيها ىف زوجها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    طوراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2445
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إنك لو أخذت صفات الزوج الىت قالتها هذه املريضة، وفكرت
 املرض واجلنون، فرمبا تكتشففيها بأمانة بعيدا عن حكاية 

أا صفات غالبة ىف جمتمعنا، وأن آثريا من الزوجات يلتقطنها
وعدم"ضعف الشخصية ".. :ىف مستوى ما من مستويات وعيهن،

مرورا بالعنف اللفظى واجلسدى خاصة عنما يطلب" الرجولة
، هذه صفات مزعجة يتصف هبا آثري من" الزوجية" حقوقه"منها 

آالم  ، ورمبا يكون مناسبا أن نستقبل)سوياءاأل(الرجال 
باألصالة عن نفسها،: املريضة بأا تعرب عن واقع حال غالب

أآثر، ورمبا_ حنن الرجال –والنيابة عن بىن جنسها، فنستفيد 
 .ينصلح احلال رويدا رويدا

 :ومع ذلك

احلالة وأعراضها تشري إىل أن  بقية تاريخ  نالحظ أن
مهاجٌم دامغ، ومن مث فهناك" ُحكمى شامل"قف املريضة عندها مو

 احتمال أن موقفها اهلجومى هكذا على اجلميع فيه قدر ما من
إذ ميتد(املبالغة واإلزاحة والتعميم بالنسبة لزوجها، 

القدح والسباب واالهتمام إىل سائر رجال عائلة الزوج، حىت
ارة إىلتقلب تعاطى املخدرات، إىل احتمال االجتار هبا، دون إش

 )إخل..دليل 

 : واآلن

 الطبيب أن يصدق مريضه؟   آيف يكون املوقف وأنا أنصح

وىف نفس الوقت أنصحه أن ينتبه إىل ما قد يثبت أنه جتاوز
 الواقع؟

لكلٍّّ"هذه مشكلة ليس هلا حل، بسيط، ولعل مسرحية 
وإن آانت –لبرياندلوا، متثل هذه احلرية أبلغ متثيل " حقيقته

دور بني محاة وزوج ابنتها مدحيا وإشفاقا حقيقيااملسرحية ت
آل يشفق على اآلخر ويفّوت له باعتبار أنه هو -أو مصطنعا

 ) انون(املسكني املريض 

أعلم أن ما أنصح به الطبيب هكذا ، هو أمر صعب وحيتاج
 :لنضج وممارسة طويلة، وميكن بدء تناوله آالتاىل 

مهما آان، حىت ال ُيظلمإن علينا أن نبدأ بتصديق املريض  
 ابتداء رد أنه مريض

إن علينا ىف نفس الوقت أن نضع احتمال أن املريض قد  ·
 أّلف أو بالغ وجتاوز احلقيقة

  stand byمث نظل بعد ذلك ىف موقف الرتقب  ·

وآلما مر الوقت ، وحصلنا على مزيد من املعلومات من ·
يض نفسه، نقوممصادر أخرى، أو ىف مقابالت أخرى مع املر
 ...بإعادة النظر ىف حكمنا على آل ما وصلنا، 

........ 

 ليس معىن ذلك أال نتصرف عالجيا حىت نستقر على رأى، فنحن 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2446
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لسنا قضاة سوف نصدر حكما، إذ ينبغى علينا أن نواصل
عندنا من معلومات  العالج من البداية بناء على ما

لنظروأعراض، وأن نستهدى مبحكات العودة إىل السواء بغض ا
استعادة تنظيم: حمكات عملية مثل (عن احملتوى الفكرى املعلن 

 ) النوم، والنشاط اليومى، والعالقة بالواقع

علينا أن نبدأ باحرتام حقيقة ما يعيشه املريض: اخلالصة 
داخله، أم  ، سواء بناء على الواقع)فيقوله أو ال يقوله(

ن معلوماتالعالج مبا عندنا م  خارجه، وأن نبدأ  الواقع
 .ىف مدى مصداقية احملتوى" للتحقيق"أويل ، دون أن نتوقف 

 نعم، من هنا نبدأ

لزواج آان على غريأن ا" مث إنه ميكن أن توضع حكاية 
ىف االعتبار، لكن املبالغة ىف أن يكون هذا هو السبب" رغبتها

أآثر" مسلسالتى"فيما أصاب العالقة بعد ذلك، فهذا موقف 
، فكثري من زجيات احلب جدا جدا، تتكشف عنمنه واقع مسؤول

 .مثل ما تقوله هذه الزوجة

املؤسسة الزواجية سواء مبوافقة أو بغري موافقة ، حبب  
أو بغري حب، هى مشروع صعب جدا يتوقف جناحه ليس على شروط
بدايته، وإمنا على استمرار العمل لتجديده ومراجعته، طول

 الوقت، طول العمر،

هنا هو استسالم هذه السيدة لرتك العمل بناءاألهم عندى  
زوجها، أنا ما زلت أعترب أن عمل –أو أوامر  –على رغبة 

املرأة هو جزء ال يتجزأ من فرص منوها ووقايتها، دع جانبا
حجج –ىف رأىي  –اآلن مسألة اجلانب االقتصادى واألوالد ، هذه 

 .ةتربيرية حترم املرأة من فرص وقائية ومنائية حقيقي

 منري . د

ملا إجتوزىن سابىن"العالقة بالزوج مضطربة جدا وحسب آالمها 
وآان ىف آالمها إحياء" ألبوه وأخوه وراح يسهر مع أصحابه

وهناك ايضا. بعالقة شاذة بينه وبني بعض شباب املنطقة
إهتامات مستمرة حلماها بسوء معاملتها وحماولة التخلص منها

حماوالت عديدة للتحرش هبا جنسيابإثبات أا مريضة عقليا، و
 .وقد اآدت هذه اإلهتامات األخرية إحدى قريبات الزوج –

 :حييى. د

تعبري شائع مهم،" العالقة بالزوج مضطربة جدا"تعبري 
 .لكنه قد ال يعىن شيئا

"البيت بيتك"ىف برنامج   ىف فقرة قمت ياملشارآة فيها
فاضلة منامتدت شهورا عن احلياة األسرية، صرحت ضيفة 

املشارآات ىف الربنامج تصرحيات عن عالقتها بزوجها منذ
، أا عالقة)أظن حواىل عشرين عاما(زواجهما لعدد من السنني 

خالص"عشق متصل، وغرام مشتعل، وآل شىء لذيذ جدا وممتاز 
 ، بال أية شائبة، ، وبعد استغراب بقية الضيوف، رحت "خالص
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، وأيضا"لعسلىا"أحذر من احتماالت أخرى وراء هذا الظاهر 
إخل، وقد وصلىن من بعض املشاهدين..أنبه إىل جتنب التعميم، 

بعد ذلك ما يؤيد حتفظى، إال أن آاتبا صحفيا أحرتم بعض
على ما تصور أنه سخرية من هذه –يؤنبىن   آرائه، آتب

، ويضرب أمثاال آثرية مما يعرف من"السمن على العسل"العالقة 
 ".متام التمام"مثل هذه العالقات الزوجية 

هبذه املناسبة أذّآر أصدقاء املوقع أننا حني فتحنا ملف
وأمسيناه ملف احلب والكره بعد ذلك حىت نلطف(الكراهية 

، اآتشفنا عمق العالقات احلقيقية بني البشر، مبا ىف) االمر
ذلك الزوجني، مبا يؤيد حتفظنا على هذه املبالغات

 .ات زوجيةخصوصا إذا آانت عالق" السمنعسلية"

آسف هلذا االستطراد الطويل، آل ما قصدته هو أن نتذآر
قد ال يكون آافيا، وليس له" جدا  العالقة مضطربة"أن تعبري 

 داللة خاصة خصوصا ىف مثل حالتنا هذه 

أما مسألة اهتام الزوج بعالقة شاذة مع شباب املنطقة،
بعد الزواج ألبيه وأخيه والذهاب إىل  وترآه لزوجته

التحرش اجلنسى من محاها، فال ميكن نفى أى من  حابه، مثأص
ذلك، إال أنىن مشمت رائحة مبالغة بشكل ما، فتظل هذه
املعلومات جمرد احتمال قابل إلعادة الفحص، حىت لو جاء تدعيم

من قريبة الزوج ، وليس من قريبة  زعم حترش محاها هبا
 . الزوجة

 منري . د

أسرة املريضة من ناحية هناك تاريخ مرضى قوى جدا ىف
أمها وحسب إفادة املريضة وأقارهبا فإن أمها واثنني من

–آلهم مصابون بأمراض عقلية   خاالهتا ووالد األم وعمتها
آلهم أخني وأختني واملريضة[هذا غري مجيع اشقاء املريضة 

من ضمن أعراض األم حاالت إآتئاب آانت تشعر خالهلا] أصغرهم
شايفني"تعمل أى شىء وتنظر ليديها وتقول  أا ال تستطيع ان

ومن ضمن أعراض األخت خروج من  ".إيديا متكتفني إزاى؟
املنزل بطريقة غري الئقة ىف منطقتهم ومعاآسة الشباب والرجال
مما تسبب ىف طالقها ومما أدى حسب آالم املريضة إىل مرض

 .والوالدة حاليا متوفية. الوالدة

 :حييى. د

نري على هذا االهتمام بالتاريخ األسرى،م. أشكرك يا د
- مجيعهم -آلهم(الذى أتصور أنه نادر نسبيا هبذه الكثافة، 

إن هذا ُيـرجعنا مرة أخرى!) . ؟!ما هذا آله! آلهم، ياه 
إىل التحذير السابق من أخذ آالم مريضتنا على أنه الصدق آل

أنا أعامل التاريخ األسرى باحرتام مطلق، ليس ألن. الصدق
املرض النفسى هو وراثى بالضرورة، ولكن ألنه يساعدىن أن أضع
فروضا دالة للربنامج الوراثى الذى حتمله املريضة من هذه

الفرض الذى يهديىن ىف هذه املنطقة  .األسرة اِمعة على اجلنون
هو أنىن أعترب أن ما يورث هو برنامج زخم الطاقة احليوية

 ىل حد التناقض مبا ىف ذلك وحتفزها للتشكيالت الىت تصل إ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2448



 13I07<I2008א – אא

احتماالت تناثرها، أو تفجرها، أو مدى مظاهر املبالغة ىف
).فرص احتوائها إبداعا أو منوا فائقا: ونادرا. (آبتها

هذا أمر يطول شرحه لكنه متعلق بفكرى التطورى البيولوجى
بل إنىن ىف خربتى الطويلة الحظُت استجابة بعض أفراد. متاما

قار آخر من نفس اموعة ، وحنيالعائلة لنفس العقار دون ع
اختفت العقاقري األقدم واألحسن واألرخص الىت آنت استعملها،
حرمت من مثل هذه املقارنات لالستجابة النوعية لعقار

لبعض األجيال الالحقة، أنا ال بالغ لكنىن أريد أن  بذاته
أوصل إليك أن تارخيا أسريا هبذا احلجم، ال بد أن يوضع ىف

ىف اخلطة العالجية بكل تفاصيلها، وأيضا يوضع ىف االعتبار
 .ملسار املرض  prognosisاالعتبار بالنسبة للتكهن

مث إنك حني تذآر لنا تنويعات وبعض أعراض وآلمات
األقارب، وليس فقط املريضة، فهذه حصافة إآلينيكية جيدة،

 . االنتباه إىل حدود الذاآرة بشكل أو بآخر  مع ضرورة

 منري . د

آانت. سنة 15الة بدأت عند وفاة والدها و هى ىف سن احل
متعلقة به جدا وآان حسب آالمها يعلق آمال عظيمة عليها

عندما توىف األب. ويتمىن أن يراها طبيبة لرتعى إخوهتا وأمها
أصيبت حبالة هياج وآان من ضمن أعراضها أا اهتمت أقارهبا

ونفس –ة ومتكررة مث توالت احلاالت بطريقة دوري. أم قتلوه
تصاب حبالة ىف نفس الوقت من: الوصف قالته املريضة وأهلها

ضحك زائد وهياج وعصبية شديدة أو  آل سنة مرات بأعراض
أو. جمرد نشاط زائد و نظافة زائدة إذا آانت احلالة خفيفة

حاالت أخرى من اإلآتئاب واخلمول والنوم املستمر ألسابيع
 . متواصلة

 :حييى. د

 احلالة بعد فقد الوالد هلا داللتها أيضا، بداية

–لكن علينا أن حنذر من املبالغة ىف الربط السبىب، وذلك 
ألن حاالت إخوهتا، وأقارهبا بدأت ، رمبا بنفس احلدة –مثال 

بدون وفاة الوالد، أو بارتباط أضعف، من هذا نتذآر تضفر
بأقربعوامل آثرية معا متنعنا من املبالغة ىف الربط السبىب 

حدث جرى قبيل ظهور املرض، حىت لو بلغنا تعلق املريضة اخلاص
بوالدها، حنن ال ننفى أثر فقد مثل هذا الوالد ىف هذه السن

 بالذات، لكننا حنذر من استسهال الربط السبىب املباشر،

أما رغبة والدها ىف دخوهلا آلية الطب بالذات، فهذا 
ستوى املريضة الدراسىجيعلنا نطلب مزيدا من املعلومات عن م

من ناحية، ومستوى األسرة االجتماعى واملادى من ناحية أخرى،
حىت نضع طموح الوالد ىف موضعه املناسب، خصوصا وأننا نتعامل
مع مرضى مستشفى عقلى جماىن مبا ىف ذلك من إشارة ضمنية إىل
الطبقة االجتماعية املستفيدة واملرتددة على مثل هذه

 . املستشفيات
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مث توالت احلاالت ":عد ذلك من أنهأما ما حدث ب
ونفس الوصف قالته املريضة –بطريقة دورية ومتكررة 

أظن إنه دعم" تصاب حبالة ىف نفس الوقت من آل سنة: وأهلها
دورية املرض النفسى بوجه عام، الىت جتلت ىف  مباشر لفروض

هكذا،  دورية اإليقاع النفسى املرضى  حالتنا هذه ىف صورة
الدورية بتشكيالهتا الذهانية املختلفة من االآتئابهذه .  

"الكف"اجلسيم إىل فرط النشاط اهلوسى مع العجز عن 
disinhibition إىل األعراض البارانوية ىف املريضة آما ىف  

أفراد هذه العائلة املتفجرة، هى تأآيد على ضرورة االهتمام
النفسى منوتذآر واحدية املرض   بعامل اإلرث اجليىن من جهة،

 link Unitary concept of psychiatric  جهة أخرى
disorders versus nosological fragmentation . 

 منري . د

آل مرة أسبوع أو –دخلت مستشفى املعمورة مرتني من قبل 
أيام وآانت 10مث دخلت هذه املرة من حواىل    .أسبوعني فقط

سم احلرميأنا أعمل تقريبا دائما بق[أول مرة أراها 
وهنا] ولذلك هناك حاالت آثرية أتابعها على مدى سنوات

فمنذ دخوهلا وملدة أسبوع آامل مل: تكمن املشكلة بالنسبة ىل
أمتكن من مالحظة أى أعراض واضحة سوى أا توشك على

وإهتامات. البكاء عنما تتكلم عن معاملة زوجها ومحاها هلا
الذى أوعز للجميع ال تنتهى حلماها بالذات باعتباره هو

وفيما عدا ذلك آانت حتدثىن بطريقة. بإدخاهلا إىل املستشفى
ومل] رمبا لإلحياء بأا طبيعية متاما[لطيفة ومهذبة للغاية 

والشىء املهم الذى   .يظهر منها أى إضطرابات ىف السلوك
رآزت عليه هو رغبتها ىف الطالق من زوجها ىف حني أنه هو

 .يرفض الطالق

 :ىحيي. د

  يا ترى هل هذه املدد القصرية إلقامتها ىف املستشفى تعترب
وهذا وارد ىف مثل هذه(داللة على سرعة استجابتها للعالج 

أم أا ترجع ألسباب أخرى؟ إن سرعة االستجابة هو) احلاالت
أمر طيب، لكنه عادة ما يشجع املريض على عدم االمتثال

 وج من املستشفى، لتعاطى العقاقري مدة آافية، بعـد اخلر

أما مسألة بكائها عند ذآر معاملة زوجها ومحاها هلا
فهذا ىف ذاته ليس دليال آافيا على عالقة سببية بني تلك
املعاملة وبني مرضها، وعموما أنا اآتشفت ىف خربتى أن البكاء
هو من أقل وسائل التعبري عن األمل النفسى الصعب، وهو غري أن

 تتألأل دون بكاء نّعاب، تغرورق العينان بدموع 

مث يأتى طلبها الطالق، وهى أم لثالثة أوالد ، وال بد أن
 يؤخذ ذلك حبذر ، وأن يعاد النظر فيه حني هتدأ احلالة، 

أما أا تبدو هادئة أمامك وبال أعراض ظاهرة تقريبا
فهذا وارد) أو أشخاص معينني(فيما عدا إذا استثريت مبثريات 

 .ما تعلموال حيتاج تفسريا آ
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عليك أن تبحث أآثر عن سبب رفض زوجها الطالق من امرأة مث
 مريضة مرضا متكررا هبذه الصورة،

 أليس من اجلائز أنه غري ما قالت؟ 

 أليس من اجلائز أنه حيبها بطريقته؟

ىف جنوا هذا ما جيعله  أليس من اجلائز أنه وجد
يستقبلها امرأةحاضرة إنسانة أآثر صدقا وقربا من

 إخل؟ ..يدات العاديات البع

أليس من اجلائز أن يكون بينهما عقدا خفيا ال شعوريا
 على مستوى غري ظاهر؟" توافٍق ما"على 

هذه االحتماالت غري املسلسالتية هى الىت متيز الطبيب النفسى
عن وآيل النيابة من ناحية، وعن الدراما املسطحة من ناحية

االحتماالتبعض هذه   أخرى، وعلينا أن نستغل آل إجابة على
 . ما أمكن ذلك  لصاحل مريضتنا

 ..منري . د

مث حدث أمس صباحا أن حضر زوجها وخالته لزيارهتا و
إستقبلتىن عند دخوىل. فوجئت هبا وقد تغريت متاما

للعنرببفاصل غاضب من الردح والسخرية وأعلنت أا ال تريد
وعندما أتى للحديث معى زاد هياجها. أن ترى زوجها

دثه هو وقريبته بطريقة عدوانية وإستفزازيةوأخذت حت
عن رغبتها ىف البقاء باملستشفى" متناقض"للغاية مع آالم 

وىف نفس الوقت تأآيد بأا طبيعية متاما وأا جيب أن خترج
على مسؤوليتها وبدرت منها أيضا بعض احلرآات الفجة ذات

 . اإلحياءات اجلنسية

 :حييى. د

يقة من الطبيب وهيئة التمريضأنا أعترب املالحظة الدق
الزيارة احملسوبة هى مصدر هام جدا للمعلومات  أثناء

ليس بالضرورة(  الالزمة لإلملام ببقية الصورة اإلآلينيكية
إن آثريا من الفروض الىت نضعها). فيما يتعلق بالتشخيص

ميكن رصد بعض جوانبها) سيكوباثولوجية األسرة(إلمراضية 
 حالتنا هذه فإىن أرى أن ما حدث ىفوىف. أثناء الزيارة

،"سيئة، وخالص"الزيارة ليس دليال مباشرا على أن العالقات 
بل هو إشارة إىل أن هؤالء الزوار هلم داللة مثرية للمريضة،
وتعبري داللة مثرية ال يعىن السوء أو احلسن، فهناك زيارات

 .مليئة بالقبالت واألشواق ، وإمراضيتها من أخطر ما ميكن

الطريقة العدوانية واأللفاظ اخلارجة الىت أشرت إليها يا
ليست دليال على أن العالقة سلبية على طول اخلط، هى  منري. د

عالقة هلا دالالهتا الىت ال بد أن تفحص وتوضع ىف  تعلن فقط أا
االعتبار حبسابات مسؤولة غري االنطباع الذى يصل للشخص

ثال، أنا ال أدعوك إىل التفويتم" قلة أدب"العادى على أا 
باعتبار أا تصدر من مريضة، لكىن أذآرك بأا مصدر جيد

 . الستكمال الصورة
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أما ما تقوله عن التناقض بني طلب خروجها، وبني طلب
بقائها، فأعتقد أنه ىف مثل هذه احلالة، ميكن أن نصدق آال

 معقول ولكلٍّ أسبابه،   الطلبني معا، فكالمها موقف

حقا هكذا ىف وقت واحد فهذا ما جيعلهمايتال  أما أن
أما يصدران من موقعني - ىف رأىي –يبدوان متناقضني، والسبب 

أو مستويني خمتلفني من مستويات الدماغ ، وهو أمر يتعلق
وهو أمر طبيعى وليس قاصرا على(بتعدد الذوات من ناحية 

وحبتمية احلرآة من ناحية أخرى، األمر الذى يتفق مع) الفصام
   .زخم األعراض ىف هذه احلالة وسرعة تقلباهتا

 ..منري . د  

األمر الذى لفت نظرى بشدة ومن أجله آتبت حلضرتك آل هذا،..
حيث عاد: هو التغري الذى حدث بعد إنصراف زوجها وقريبته

إليها اهلدوء فجأة وعادت تتكلم بطريقة طبيعية وإعتذرت ىل عن
دعاها للتصرف أمامهم هبذا وعندما سألتها عما. طريقة تصرفها

وملا" حبيت أعمل هلم آارت إرهاب : "الشكل قالت وهى تضحك
وىف. عشان خيافوا وميشوا: سألتها إرهاهبم مباذا؟ أجابت مبا معناه

نفس اليوم مساء آانت تقارير املمرضات عنها إا آثرية احلرآة
ذاوآان ه. والكالم وبصفة خاصة الضحك املستمر بدون سبب واضح

 . أول يوم يكتبون عنها أى أعراض واضحة

 :حييى. د

مبا نقيس به) الذهاىن خاصة(حنن خنطئ عادة حني نقيس املريض 
عشان: "إن اعرتاف املريضة هنا أا زّودهتا أصال. الشخص العادى

، ال يعىن أا تصنعت ذلك، وقد نفيت أنت"تعمل هلم آارت إرهاب
مستوى(أا أطلقت هذا اجلانب يعىن أآثر    ذلك فيما بعد، إنه

)الوعى، حالة الذات، حالة العقل أو أى ُمسمى يشري إىل التعدد
من ذاهتا ليفعل ما يشاء، ويقول ما يريد، مما مل يكن ىف
مقدورها أن تقوم به أثناء السالمة خارج املستشفى، وهذا

  secondary gainأحيانا ما يسمى املكسب الثانوى للمرض 

 ..منري . د

اليوم حتدثت معها مرة أخرى عن نفس املوضوع..... 
وآانت بالفعل ال تستطيع منع نفسها من الضحك طول الوقت[

هل: وسألتها بطريقة مباشرة ] وإن بكت مرة أو مرتني
تستفيدين بأى شىء من هذا اجلنون؟ ومل يكن ىف باىل اإلستفادة

عىن أا رمبامبعىن أا متمارضة أو شىء من هذا القبيل وإمنا مب
تستخدم اجلنون سواء بطريقة واعية أو غري واعية للدفاع عن

وجاءت إجابتها لتؤآد ىل. نفسها مثال ىف بيئة صعبة
 : قالت ما معناه..إنطباعى

.إن اجلنون بالفعل مفيد احيانا ىف التعامل مع هؤالء الناس
الشرطة   وآان من ضمن ما قالته إا ىف مرة قدمت بالغ ىف قسم

إن محاها حاول اإلعتداء عليها وقالت وهى تضحك ما معناه
 وعندما سألتها هل تكون واعية مبا تفعله !!" جمنونة بقى "
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مثلما حدث أمامى أمس مع زوجها؟ قالت إا تكون واعية متاما
 .]وإن شعرت أا ترددت قليال ىف اإلجابة[مبا تفعله 

 .وقد أجابت عن نفس السؤال بإجابة معاآسة بعد دقائق

 :هواىل األساسى وسؤ

إىل أى مدى ميكن أن تكون املريضة متحكمة ىف اعراضها  ·
خاصة ىف مثل هذه احلالة الىت يبدو من تارخيها املرضى آل هذا

 الكم اهلائل من اجلانب البيولوجى الوراثى؟

 :اخلاص باجلانب القانوىن أو الطب الشرعى والسؤال اآلخر

تحكما مبا يفعلهوم" واعيا"إذا آان املريض بالفعل   ·
فإىل أى  ]أيا آان معىن الوعى هنا[أثناء احلالة املرضية 

 مدى ميكن إعتباره مسؤوال او غري مسؤول عن افعاله؟

 : مث سؤال أخري

ما معىن الوعى واإلستبصار هنا؟ وما قيمة اإلستبصار  ·
جنوا ليفيدها ىف أحد جوانب" تستخدم"إذا آانت املريضة 

 حياهتا؟ 

إن آان جيب أن أعتذر عن اإلطالة ولكن أردت أن ال أدرى
 .أعطى حلضرتك صورة مفصلة عن احلالة

 .هلذه الفرصة للحوار والتواصل  والشكر اجلزيل لك مقدما

 :حييى. د

منري مبالحظاتك، مث تساؤالتك قضية جوهرية،. لقد أثرت يا د
أعتقد أا أساسية ىف ممارسىت للطب النفسى طول نصف قرن، وهى

اختيار"  ليست قضية جديدة أبدا، هى ما ميكن أن تسمى
 )"برغم فشله ىف النهاية( –اجلنون حال 

 هذه القضية هلا صياغات متعددة مثال

 Not only a اجلنون هو فعل ، وليس جمرد رد فعل"  ·
reaction but is essentially an action 

ااملرحوم أستاذن  هذا تعبري "إن ىف اجلنون لعقال"  ·
 الدآتور مصطفى زيور على ما أذآر

وهو منطلق سيلفانو أريىت:  )الفصام(غائية اجلنون  ·
 Interpretation of" تأويل الفصام"خاصة ىف آتابه 

Schizophrenia 

مقاالت"مؤلف آتاب " شوملان"وهو ما نسبه  لغة الفصام  ·
 إىل مدرسة ألفرد أدلر Essays in Schizophreniaىف الفصام 

 :لة النظر ىف هذه القضية يقع حتت عناوين مثرية للجدل ومنها إشكا

 اإلرادة احلرة، وحدود املسؤولية ·
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 مستويات الوعى، وتعدد الذوات ·

 املكسب األّوىل واملكسب الثانوى، من املرض النفسى واجلنون خاصة  ·

 "احلل العالجى"  ىف مقابل" احلل املرضى" ·

ق ىف وقتوأحسب أن االمر حيتاج إىل أن نناقشه بشكل أد
 .أرحب، فنؤجله إىل األحد القادم، إن آان لنا عمر

"سكوباثوجىن"اإليقاع احليوى النفسى املرضى حنت له اسم ( -
الذى psychopathogenyتعريبا السم حنته أيضا باإلجنليزية 

ميكن الرجوع إليه ىف آتاىب ىف املوقع دراسة ىف علم
 )السيكوباثولوجى
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