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 حاالت وأحوال
 :مقدمة

 :آيف تقرأ هذه احلالة

هذه حماولة جديدة ىف سلسلة حماوالتى أن أوّصل خربتى من
 :واقع ما خربنا معا، مث نرى اآلن سويا

هى حماولة مل أتبني حجم صعوبتها احلقيقى إال بعد أن
 .دخلتها

 وزمالئى وزميالتى األصغر أنآنت دائما أطلب من طلبىت
منذ أآثر من) بالصوت والصورة(يكتبوا احلاالت الىت نسجلها 

وآانوا ال يستجيبون، فتصورت) هى والعالج اجلمعى(عشر سنوات 
أنه الكسل، وحني دخلت التجربة اآلن عرفت السبب، تبينت أنه
يكاد يستحيل أن يكتبها إال شخصى شخصيا ألسباب سوف نراها

 ).اليوم وغدا وفيما بعد(ول حالة من أ

تذآرت أن سيجموند فرويد مل يكتب إال مخس حاالت طويلة
ومع ذلك آان هلا تأثريها املناسب، وأعيدت) على قدر علمى(

قراءهتا عدة مرات، مبا ىف ذلك التشخيص، والتفسري، فكيف آان
ميكن أن يثرينا هذا العظيم أآثر فأآثر لو أنه آانت عنده

األحدث الىت بني أيدينا اآلن، وما العمل وعندى حاال اآلليات
ليس هناك خطا، فعال(  مئات احلاالت مسجلة بالصوت والصورة

 وال حالة واحدة مثل األخرى ؟) مئات

تأآدت من صدق ما أآرر من أنىن استقيت أغلب معرفىت
باإلنسان، وبنفسى، وليس فقط باملرض واملرضى، من مرضاى،

،"نقد النص البشرى"ب النفسى مبا أمسيته وأنىن أمارس الط
ناقدا) املريض(هبدف إعادة تشكيله مبشارآة النص ذاته 

 .ومبدعا

طوال العشرين  تصدر" اإلنسان والتطور"حني آانت جملة 
من أهم" حاالت وأحوال"سنة الىت صدرت فيها آان باب 

 ) الشيت(أبواهبا، لكننا آنا نعتمد على ما آتب ىف املشاهدة 

 ا تبقى ىف الذاآرة، مل يكن َثم تسجيل ، ومع ذلك لقىوم
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الباب ترحيبا داال، وثار حوله نقاش جيد، وهو سيصدر قريبا
أّما اآلن، وبعد أن أصبحت بني أيدينا آل. ىف آتب متتابعة

هذه املادة املسجلة صوتا وصورة، فاملسألة تلّوح بوعود أآثر
 .وياثراء، وأدق منهجا، وأمتىن أن نرى ذلك س

 :ختوف

بعد أن آتبت املسودة األوىل حلالة اليوم، قرأهتا، وتقمصت
بعض األصدقاء القراء، وبصراحة شعرت أنىن قد أآون قد عجزت

غري ما  عن توصيل ما أريد، أو أنه سوف يصلهم من احلالة
إذا هم قرأوها آما اعتادوا  أتصور أنىن أريد إبالغه، هذا

قرأوها على خلفية تقليديةأن يقرأوا قصة أو رواية، أو 
 .عن ما يعتقدون أنه املرض النفسى أو اجلنون

فخطر ىل أن أعرض بعض التوصيات، غري امللزمة، فكل واحد 
 يقرأ ما يشاء آما يشاء -ىف النهاية  –

 :توصيات غري ملزمة

أرجو أال يشغلك موضوع التشخيص مبكرا، حىت لو جاء اسم)1
توصية هلا وضع خاص بالنسبة،(هذا املرض أو ذاك ىف املنت، 

 ، )للزمالء األطباء

ال حتاول البحث عن تشخيص أصال فهو غري مفيد، مث هو: بل )2
 قد حيد من مساحة التلقى الحتواء احلالة، 

مث إن التشخيص ، جمرد الفتة، ىف هذه احلالة بالذات ليس)3
، يصل إليه أى مبتدئ بكل"الفصام"إشكاال، ، فهو 

ال يعىن شيئا ىف -آما سرتى –تاحة، لكن هذا التصنيفات امل
 ذاته، فلماذا؟ 

مثل(ال حتاول أن ترتجم ما تقوله املريضه إىل أعراض )4
 )اهللوسة أو الضالالت أو حىت االآتئاب

مشاعر الشفقة،) وهوغري ممكن غالبا(جتنب ما أمكن ذلك )5
 وأيضا التحفز لالهتام 

ىن، وهل هى مسئولةجتنب أيضا االنشغال بالبعد القانو)6
 .أو غري مسئولة، فهذا سؤال يطرح ىف سياق آخر

مبشاعرك آما  ال حتاول أن تقيس ما تقرأ، أو ما يصلك،)7
-أن تطرأ عليك   وقد يكون مناسبا أن تستعد(تعرفها، 

 )مشاعر ال تعرفها  -مثلى

 ال حتاول أن تسارع بالفهم، خصوصا الفهم التعليلى)8
 ع أنه وارد نسبيا الحقا، م) آذا بسبب آيت(

ال حتاول أن تسارع بالتفسري، والتفسري املطروح  :األهم)9
هنا ليس هو االحتمال األوحد، هوجمرد فرض عامل، قابل للتغري

ليس. مع مزيد من املعلومات، واملتابعة، واملناقشة والنقد
 مهما أن تقبل التفسري املطروح أصال، لكن ليس مفيدا أن 
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)وهكذا سوف يكون احلال ىف معظم احلاالت(ترفضه برمته،
ولك تفسريك اخلاص دائما، مع التوصية أن يكون مرنا متجددا

 لصاحلنا مجيعا

هذه احلالة الىت ال حتتاج إىل شفقتك، آما أوصينا،  )10
الىت ال ينقصها اهتامك، هى حتتاج أآثر آثريا إىل احرتام: وأيضا

الم من حوهلا، وآالمناوآ) معلنة أو خفية(جتربتها، وآالمها 
 .بكل معىن الكلمة

على لسان احلالة،  الكلمات الغريبة الىت تصل إليك  )11
آتبناها آما نطقتها املريضة، فال تسارع بالبحث عما تعىن من

آلمة حنتها" (اجلـّـْدَلَغــَـْة"   :حيث املبدأ نوع مما يسمى 
، وهى Neologism  شخصيا مقابل آلمة إجنليزية مضغمة هى

فال داعى أن ترفض آلمات مل تسمعها) اخرتاع لغة جديدةتعىن 
أبدا من قبل، وأيضا ال داعى للمبالغة ىف البحث عن داللتها

  .املرضية مبكرا

 :مالحظات واعتذار

من هذه احلالة هى نتيجة مقابلة  املادة املعروضة هنا  ·
با،مدة ثالث ساعات تقري  ، ومناقشة واحدة، استغرقتواحدة

آل مخيس ىف قصر  وهو ما جيريه الكاتب مع تالميذه وزمالئه
هذا غري الوقت الذى استغرقته(العيىن منذ حواىل أربعني عاما 

 )آتابة املشاهدة من الزميل مقدم احلالة

املريض، يضاف إليها  التسجيل جيرى بعد أخذ موافقة  ·
ة آلموافقة أهله أحيانا، وتسجل املواقفة بالصوت والصور

 .مرة

حلني(األمساء، حىت أمساء بعض األطباء ليست حقيقية، ·
هلم وللمريض، وذلك  استئذام واالستقرار على األنسب

 ، وآذلك العناوين عادة)حييى. باستثناء اسم د

التفريغ مت حرفيا تقريبا، ولكنه حني اإلعداد للنشر مل ·
 آل مواضعيكن آذلك متاما ليس آذلك مائة ىف املائة، ىف

التقدمي، فهو حرىف مائة ىف املائة بالنسبة لكالم املريض أو
أهله، وهو أقل بالنسبة لكالم الزمالء، وهو أقل فأقل
بالنسبة للشرح، ويتم حذف االستطرادات البعيدة جدا عن
 احلالة عادة، لكنه ىف النهاية هو ينقل ما جرى متاما، أما

 .لنشرة، أو ال يتمالتنظري الالحق فقد يتم هنا ىف ا

ذلك من(باإلجنليزية   متت ترمجة معظم الكلمات الىت نطقت ·
أثناء التقدمي واملناقشة إىل العربية،) عادة األطباء لألسف

 وهذا أجلأنا إىل بعض اإلضافات أو احلذف لضبط السياق

آلمتان قد تظهران معربتان ألسباب التعود مها آلمتا  ·
دون ترمجة، وذلك لفرط  Sheet" شيت" وآلمة group" جروب"

فعذرا ، الكلمتان ترتمجان إىل  استعماهلما هكذا منذ سنوات،
فعذرا) شيت" (ورقة املشاهدة"و ) جروب" (العالج اجلمعى"

 .مؤقتا
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)شيت(املعلومات املتاحة هى معلومات مشاهدة واحدة  ·
قام بكتابتها زميل طبيب مقيم بقسم الطب النفسى ، قصر
العيىن، تغري امسه إىل حممود، وهى خامس حالة يقدمها ىل شخصيا
ىف هذا اللقاء األسبوعى اإلآلينيكى لعرض احلاالت ومناقشتها
بطريقة ليس هلا عالقة باالمتحانات ائيا، بل لعل العكس هو

الىت ترد ىف هذه  الصحيح، مبعىن أن ذآر األفكار واآلراء
من درجات املمتَحن أو تعرضه اللقاءات ىف االمتحان قد ُتنقص

ال حتيزا ضد املنهج، أو ضد اآلراء، أو صاحبها ولكن( للرسوب 
 )لصعوبة إثباهتا تقليديا، رمبا

إن حضور هذه اللقاءات هو اختيارى حمض، ليس فيه ·
إثبات غياب، وال عالقة له بالتقدير الروتيىن ىف االمتحان أو

 ) .آما ذآرنا(التعيني 

 :احلالة هناطريقة عرض 

بصراحة، لقد فوجئت، رمبا مثلما سيفاجأ القارئ حني بلغت
مثان وستني صفحة، وآان االحتمال  صفحات عرض احلالة آاملة

األول أن خترج على حلقات، اثنتني أو أآثر، ولكنىن بعد أن
أيت املسودة األوىل، وجدت أن ىف ذلك برت قد خيل بالتسلسل

ؤالت الىت قد تقفز إىل القارئ قداملطلوب ، فكثري من التسا
إذا ما انتظرت إىل اليوم التاىل، وخاصة  ختُفُت أو ينساها

وأن بعض التساؤالت قد تكون مستثارة من ميكانزمات دفاعية
هذه واحدة، أما الثانية فهى أن). ال أبرئ نفسى منها(

القارئ اجلاد واملهتم قد يضطر إىل الرجوع إىل ما نشر ىف
ابق حىت ميكنه أن يسلسل السياق، وأن يتذآراليوم الس

األحداث، ومبا أا جتربة ، ومبا أن النشر اإللكرتوىن هو النشر
اإللكرتوىن، يسمح بكل شىء، فقد خطر بباىل أن أعرض احلالة
برمتها ىف أول يوم، مث أعرضها جزءا جزءا ىف األيام التالية،

الت، أو بدونمع املناقشة حسب ما يرد إلينا من نقد وتساؤ
ىف أيام. مناقشة لشرح ما َغُمَض أو ُأجـِمَل ىف الشرح األول

مبعىن أن أعيد عرضها آل مرة مع  )ما أمكن ذلك(متتالية 
الشرح املناسب أو الرد املناسب، أو اإلضافات املناسبة، حسب

 ما يقتصى احلال

هل أعرض الفروض العامة آلها ىف: مث إنىن مل أستقر بعد 
ة، أم أعرض فرضا أساسيا مث يتفرع منه ما يتفرع، أمالبداي

 أؤجل عرض الفرض الذى انتيهنا إليه إىل آخر مرحلة؟

 ومبا أننا جنرب ، فدعونا حناول آل ذلك

 أو بعض ذلك

 مث نرى

 : خطوات العرض

 :سوف يتم العرض على الوجه التاىل 
املشاهدة آما آتبها الزميل مقدم احلالة حرفيا، مع .1

بعض مقاطع آالم املريضة، أو املعلومات عنها باللونتكرار 
 .األمحر استعدادا للمناقشة الحقا
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  نص التعقيب املبدئى على املشاهدة  .2
 ، وتشمل مقابلة أخيها)تقريبا(نص مقابلة املريضة حرفيا    .3

 بعد املقابلة  نص الشرح  .4

 نص مقابلة املريضة وأخيها بعد املناقشة  .5

 ام وتساؤالتتعقيب ع  .6

 ) وأحواهلا(احلالة 

 نقٌص عقلّى، أم نصٌّ ُمَعاْد

آما آتبها الزميل بالنص، وقرأها أمام(املشاهدة  :أوال
 )األستاذ وزمالئه

 :التعريف املبدئى

سنة، أرملة، من مشال مشال 42) ليس امسها احلقيقى(محيدة 
، وقد حضرت لالستشارة)حاليا(الصعيد، وهلا ولد واحد 

 .مع أخيها، وهى موافقة على طلب العالج الطبية 

 )بالنص(آاآلتى  تلقائياوقد آانت َشكواها 

األنفـُِسى هى شر اللسان، وشر النفس، بتغيظىن بواحدة
 وآل أما أعمل لقمة  .دى أصًال مرات عمى  جاهلة امسها مرمي،

 .هتضمها ىل، أو حتط ىل منل حتت الطبق

 )إعادة(

 األنفـُِسى هى شر اللسان

 وشر النفس 

 بتغيظىن بواحدة جاهلة امسها مرمي،  

 .دى أصال مرات عمى 
 وآل أما أعمل لقمة هتضمها ىل  

 . أو حتط ىل منل حتت الطبق 

األنفـُِسى ماسكاىن من عند معدتى، وبتحاربىن ىف الصوم
والصالة، من عند ختمى من أمام ومن وراء علشان هيه عاصية

 .وآافرة

 ) إعادة(

 اسكاىن من عند معدتىاألنُفسى م

وبتحاربىن ىف الصوم والصالة من عند ختمى من أمام ومن 
 وراء

 .علشان هيه عاصية وآافرة 

دى عاملة زى طاقية اإلخفا، بتحاربىن من غري ما أشوفها،
 .آان عندى وجع ىف ختمى وربنا قنعىن من ناحية زوجى

 ) إعادة(
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 دى عاملة زى طاقية اإلخفاء

 ا أشوفها،بتحاربىن من غري م

 .آان عندى وجع ىف ختمى وربنا قنعىن من ناحية زوجى

بعد ما مات أنا اجتوزت ملك األحياء واألموات الذى آان
 .يعطيىن هوا حنان ىف ختمى

 ) إعادة(

 بعد ما مات أنا اجتوزت ملك األحياء واألموات

 .الذى آان يعطيىن هوا حنان ىف ختمى

ة وانا علّى احليضوجاتلى الشهوة ناحية ابىن مرتني مر
ومرة وأنا متشطفة وساعاهتا آنت عاوزه اقتله علشان مفيش

 .أم تتجوز من ابنها، وده حرام

 )إعادة(

مرة وانا علّى احليض،  :وجاتلى الشهوة ناحية ابىن مرتني
 ومرة وأنا متشطفة 

وساعاهتا آنت عاوزه اقتله علشان مفيش أم تتجوز من
 ابنها

 .وده حرام

س حلوة جتيلى من عند ربنا ىف نفسيىت الساعةآان فيه نفو
 .واحدة باألخص

 )إعادة(

آان فيه نفوس حلوة جتيلى من عند ربنا ىف نفسيىت الساعة
 .واحدة باألخص

* * * 

 :قالت) آمان(وعند سؤاهلا عن تفصيل أآثر ملا تشكو منه 

النفوس بتاعة احلياة والشر بامسع صوهتم، وعاوزين ياخذوا
 .دول ما بيبطلوش آالم بالنهار أو الليل   يضربوىن،البيت مىن أو 

 )إعادة(

 النفوس بتاعه احلياة والشر

 بامسع صوهتم وعاوزين يأخذوا البيت مىن أو يضربوىن

 .دول مابيبطلوش آالم بالنهار أو الليل

واحدة من نسوان اعمامى عايشني جنبنا  دى..،..مرمي
 .لبيت وأطفشوعاوزين حياربوىن ىف املعيشة عشان أسيب ا

 )إعادة(
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دى واحدة من نسوان أعمامى عايشني جنبنا..،..مرمي
 .وعاوزين حياربوىن ىف املعيشة عشان أسيب البيت وأطفش

أنا ال آآل خالص علشان األنفسى اللى معايا تقول ىل أنه
ياآل األآل بتاعى وهو بيتحكم ىف بطىن وبيسّمعىن صوته يقول ىل أنه

 .ّى ىف شهوتى ويقول ىل إنه عاوز يتجوزىنويتقلب عل   يأآل أآلى،

 ) إعادة(

أنا ال آآل خالص علشان األنفسى اللى معايا تقول ىل أنه
 يأآل األآل بتاعى

وهو بيتحكم ىف بطىن وبيسمعىن صوته يقول ىل أنه يأآل 
 أآلى

 .ويتقلب علّى ىف شهوتى ويقول ىل أنه عاوز يتجوزىن 

وحياول ينيمىن عشان يىتيتحكم ىف نأنا مش بانام ألنه عاوز 
 .يعمل أفعاله الوحشة معايا

 )إعادة(

 أنا مش بانام ألنه عاوز يتحكم ىف نيىت

 .وحياول ينيمىن عشان يعمل أفعاله الوحشة معايا 

تانية الرآبة عشان جوزى مايلمسنيشأنا آنت بانام 
وانا نامية لكن بعد ما مات منت آده برضه عشان حمدش يتجوزىن

 .وانا نامية

 )إعادة(

أنا آنت بانام تانية الرآبة عشان جوزى مايلمسنيش
 وانا نامية

لكن بعد ما مات منت آده برضه عشان حمدش يتجوزىن وانا 
 .نامية

أنا نفسى أموت وارتاح أنا مش عارفة آآل أو أشرب او
 .أنام لكن مش عارفة إزاى أموت

 )إعادة(

 أو أنام أنا نفسى أموت وارتاح أنا مش عارفة آآل أو أشرب

 .لكن مش عارفة إزاى أموت 

فيه نفوس طاهرة بيضاء باشوفهم وقت الصالة فقط، وهّم قد
الكف وبيطريوا واحد أو اثنني شبه العصافري ويقولوىل

 .استغفرى

 :)إعادة(

 فيه نفوس طاهرة بيضاء باشوفهم وقت الصالة فقط 
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وهم قد الكف وبيطريوا واحد أو اثنني شبه العصافري،
 . استغفرىويقولوىل

يقنعىنوملا آآل لقمة زيادة آان  يقنعوىن ىف األآلوآانوا 
 .ىف األآل ويقوم ميررها ْف حنكى

  :)إعادة(

وآانوا يقنعوىن ىف األآل وملا آآل لقمة زيادة، آان يقنعىن
 .ىف األآل ويقوم ميررها ْف حنكى

تسقيط لكن آلهم ماتوا موته ربنا بعد 2أطفال و 9خلفت 
 .آام شهر

 تسقيط  2أطفال و 9فت خل

 .بعد آام شهر لكن آلهم ماتوا موته ربنا

عادل ابىن ماآانش بيتحرك خالص وآان بيتشنج على طول
فوق السطح وقت فقلت بسم اهللا ورميته منوآانوا حياربوىن فيه 

 .وآنت حارمى نفسى آمان لكن الرجالة حلقوىنصالة اجلمعة 

 )إعادة(

 عادل ابىن ماآانش بيتحرك خالص

 وآان بيتشنج على طول

 وآانوا حياربوىن فيه

 فقلت باسم اهللا ورميته من فوق السطح وقت صالة اجلمعة

 وآنت حاْرمى نفسى آمان 

 .لكن الرجالة حلقوىن 
 :الشكوى من املرافق 

"حسن"سنة،امسه  38مبلط، حيمل اإلعدادية، عمره  ):األخ(
 اون، مهتم، متزوج وله ثالثة أوالد، متع) ليس امسه احلقيقى(

بعد ما باعت نصيبها ىف الورث من األرض من سنني تقريبا
وأعطت الفلوس جلوزها فهوه استخدم جزء من الفلوس ىف بناء
البيت بتاعهم والباقى تاجر فيه وخسرهم، وبعدها حالتهم
املادية تدهورت وبقت حاسة أا أقل من الناس اللى

انا وأمهاحواليها، وبقت تكلم نفسها ىف الشارع ورحت 
وقالت أنتو هاالبيت نزورها بعد ما خلفت ورفضت تدخلنا 

 .متوتوا العيال

آانت حالتهم املادية بتسوء أآثر ىف أآرت، سنوات 4ومن 
 خصوصا بعد ما جوزها حالته الصحية تعبت شوية ، 

من ساعتها بدأت محيدة تتعب قوى وتقول موضوع األنفسى
 اللى بتتحكم فيها

 رات عمها مرمي أا تريد إخراجها من البيتوآانت تشك ىف م  
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وآانت بتقول إا بتشوف أشكال وحشة على احليطة وعلى
 مرتتات أعمامها

ومابقتش هتتم  وآانت بتقول أا بتسمع أصوات ىف وداا
 بنظافتها الشخصية ومابقتش تعمل أى حاجة ىف البيت 

آانتشومن ساعتها بدات املشاآل بينها وبني جوزها لكن ما
 .بتقول لنا عنها وعلشان آده ماآناش بنتدخل

تقريبا عرفنا إا رمت ابنها اللى مش من سنة ونص
بيتحرك فيه إال عنيه، رمته من فوق سطح البيت بعد صالة

وأخدناها معانا  وساعتها قلنا إا اجتننت جبد،  اجلمعة،
جوزها لكن هو وطلبت إننا نطلقها منالبيت وآانت تبكى 

 . بعد احلادثة بكام يوماتوىف

خالص وال على) على جوزها(ساعتها ماآنتش زعالنة عليه 
الواد اللى مات، وآانت بتضحك هببل آده وآانت تقول أنا مش

 )عبد الرمحن: إللى فاضل (عاوزة أشوف إبىن 

وحاولت ترمى نفسها من فوق سطح البيت أآثر من مرة 
 .الكن آلنا بنلحقها وبقينا نراقب نظراهت

أخذناها مستشفى العباسية علشان تتحجز لكن رفضت متضى
لكن بعد  وأخذت عالج من هناك وبقينا نعطيه هلا بالضغط،

آده عرفنا أا بقت ترميه ىف عني احلمام، واحلالة ما احتسنتشى
فأخذناها على القصر العيىن علشان تأخذ جلسات  آتري،

الكالم ىف: شهور 4جلسات واحتسنت قوى ملدة  4آهرباء وأخذت 
موضوع األنفسى قّل، واألصوات اللى بتسمعها واألشكال الوحشة
دى اختفت، وبقت هتتم بنظافتها وبقت تسأل على ابنها دائما

 .وتطمئن عليه، وساعتها مكانتش بتاخد أى أدوية

تعبت مرة تانية زى األول فأخذناها على شهور 6لكن من 
 .القصر وبدأت تأخذ دواء

 : عيشية احلاليةاألحوال امل

عايشني ىف بيت حجرتني وطرقة ومحام ومطبخ، فيه آهرباء
 بدون مياه أو صرف صحى

 : التاريخ السابق

 ال يوجد تاريخ سابق للمرض النفسى غري املرض الراهن

 دخل األسرة حواىل مخسة جنيهات يوميا صدقة من املسجد

آانت املريضة تبيع لعب أوالد أمام املنزل، وتكسب بعض
 .تساعد به ىف مصاريف املنزل  املكسب الذى

 : التاريخ األسرى

إبن العم آان يتعاطى الباجنو ، ويتصرف تصرفات  .1
 شاذة ويتكلم بغري ترابط ودخل العباسية لفرتة، ومل يشف متاما
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إبن ابن العم آان يتصرف تصرفات شاذة، ودخل أيضا  .2
 مستشفى العباسية

 :األسرى  الرتآيب

  ):آما وصفه أخوها ، وأقرت املريضة تقريبا(: الوالد
آان رجال طيبا ، أمت املرحلة االبتدائية، حيسن الكتابة

، متدين منتظم ىف الصالة) وهبذا َعِمل آاتب ىف فرن(واحلساب 
مات. والصوم، عطوف، راعى، ال يفرق ىف املعاملة بني األوالد

سنها عشر سنوات بالسرطان ىف سن الستني، وآانت املريضة
ويقولون إا مل تشارك ىف احلزن) 1978مات سنة (تقريبا 

مالحظة أخيها برغم أنه(عليه، ورمبا مل حتزن عليه أصال 
 (!!!).سنوات  8األصغر، آان سنه 

سنة، ربة منزل، عملت بعد 74عجوز عمرها  :الوالدة
وفاة زوجها بائعة خضار بعض الوقت، وهلا مخسة إخوة وأخوات،

لكن) آالم األخ(طيبة ومسئولة . وهى ال تصلى لكنها تصوم
 : تقول عنها املريضة

أمى مكانش فيه تفاهم معاها وماحستش من ناحيتها حب أو
 حنان

يذآر األخ أن املريضة آانت تقوم بكل عمل املنزل، مبا ىف
ذلك رعاية إخوهتا األصغر، وآانت عالقتها بأمها سيئة، وساءت

 .ريضةأآثر بعد زواج امل

 :اإلخوة واألخوات

 :مخسة

 )مبلط(سنة  49ذآر   )1

 املريضة  )2

 )مبلط(نة س 38ذآر    )3

 سنة متزوجة وهلا مخسة أوالد 35أنثى   )4

 سنة متزوجة وهلا ستة أوالد 30أنثى   )5

 :عن العالقة بينهم تقول

الوالد حسن وحممود  اآنني بعاد عننا لكنإخواتى البنات س
 .آويسني معايا

 :التاريخ الشخصى

تأخرت ىف املشى،آانت الثانية، وآان احلمل مرغوب فيه، 
رمبا نقص(لكن بعد إعطائها عددا من احلقن، أستطاعت أن متشى 

 )فيتامني د

مل تظهر على املريضة أى تصرفات عصابية أو مسات نزوية
 أثناء الطفولة
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 :درسةامل

استمرت حىت رابعة ابتدائى، وقد ترآت الدراسة لتعتىن
 .بإخوهتا وألا مل تتقدم فيها أيضا

 :العمل

 آانت تبيع آشرى أمام املنزل وتساعد زوجها ىف املصاريف

وبعد وفاته آانت تبيع حصاالت أطفال فخار أمام املنزل
 أيضا

 : التاريخ العاطفى

 ال معلومات آافية

 : التاريخ اجلنسى

إال ىف احلياة الزوجية، ومن خالل(ال معلومات آافية 
 )األعراض

 :التاريخ الزواجى

زواج تقليدى، األسطى إبراهيم ، مسكرى، فارق العمر
 ، هو أمى، ال يصلى وال يصوم 40وهو  20عشرين عاما، هى 

 : تقول عنه

آان يضربىن ىف بطىن وىف رأسى ساعات وماآنش فيه معاونه وال
 ، تفاهم بينا

آان يصرف الفلوس آلها على األآل والشرب واللبس وآان ال
 .يعطيىن فلوس حىت َأِود اجلريان بيها

ماآنش عاوزىن أرآـّب أى وسيلة وآان عاوز خيلف آل سنة
 .ذآر أنا صحىت آانت تعبانة

العالقة اجلنسية آانت مـرضية على حد آالم املريضة ، مرتني
 ثالثة ىف األسبوع،

ت منذ مخس سنوات بعد أن بدأت تشعر بآالمولكنها توقف 
 )على حد قوهلا(أثناء اجلماع، وأيضا بسب سلس بوىل، 

 :األوالد

 انا ماآنشي ّىل نصيب ىف اِخللفة ودى حكمة ربنا 
آلهم آانوا بيموتوا علشان ماآنش فيه معاونة وانا

 صحىت ضعيفة وآانوا حياربوىن فيهم،
، ما.فلوسه زى أبوه يصرف آل  )زوجها(إبراهيم  

 .نعرفشى فني

 )إعادة(

 انا ماآانشى ليه نصيب ىف اخللفة
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 ودى حكمة ربنا 

فيه معاونة  وآلهم آانوا بيموتوا علشان ما آنشى 
 وانا صحىت ضعيفة وآانو بيحاربوىن

زى أبوه يصرف آل فلوسه، ما نعرفشى) زوجها(  وإبراهيم
 فني

 مباشرةمات بعد الوالدة : سعد

وقعت على راسها، بيقولوا: سعة أشهرماتت سن ت: أمينة
 ارجتاج ىف املخ؟؟

 ماتت سن ثالثة أشهر: هند

 ماتت سن شهران: مىن

سنة، أوىل 14هو الوحيد الذى عاش وسنه اآلن : عبد الرمحن
وأصيب بارجتاج ىف املخ، وفقد، إعدادى، وقد وقع وعمره عام 

 .الوعى وآسرت ساقه، لكنه اآلن عادى

 هورش 3ماتت سن : خدجية

بلغ من العمر تسع سنوات، وآان مشلوال ، ال  :عادل
بله غالبا، وهو(يتحرك، يتشنج باستمرار، ومتخلف متاما 

 )الذى ألقته من على السطح

 :التاريخ الديىن

ربنا بيحبىن ويرسّلى نفوس طيبة تقول ىل خليكى مع -
 .ربنا

 .أنا مش عاوزة أموت آافرة، لكن بيحاربوىن على معيشىت -

 بيحاربوىن عن الصالة والصومو -

 :الشخصية قبل املرض

آانت حتب النظافة وآانت موسوسة ىف النظافة وآانت تغسل
لنفسها ولو حد غسل هلا تعيد عليه الغسيل، وآانت داميًا ىف
البيت من غري أصحاب وال أصدقاء تعمل شغل البيت وآانت داميا

 .منعزلة

 :احلالة العقلية الراهنة
 :إىل الشكوى أوالالرجوع  برجاء

 فضلنا عدم إثبات هذا اجلزء من املشاهدة آما ورد
تعطل فهم احلالة أعراضحىت نتجنب ترمجة الشكوى إىل   حرفيا،

باملنهج املعروض حاليا، ونكتفى بإضافات املعلومات التالية
دون ترمجتها إىل أعراض حمددة ، ونكتفى  ألمهيتها اخلاصة،
 :باقتطاف ما يلى
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هادئة متعاونة ، ال ترآز نظرها ىف : لعاملاملظهر ا
، واملكاناملتحدث، ال تظهر حرآات غري طبيعية، تعرف الزمان

 .واألشخاص، ذاآرهتا القريبة والبعيدة سليمة

لكن ال يصل بوضوح أو بشكلخيرج عن مساره آثريا،  :التفكري
 ،)Formal thought disorder(دائم خللل ىف الرتآيب اجلوهرى 

سبة حملتوى التفكري حنيل القارئ إىل أول املشاهدة وشكوىوبالن
 . املريضة حىت ال ُنَسمِّى األعراض

آانت خليطا من الالمباالة،  :املزاج واحلالة االنفعالية
 .واالآتئاب، واالنشغال، وعدم االتساق أحيانا مع حمتوى الفكر

اختلف التقييم اإلآلينكى من املقابلة، عن : الذآاء
ختبار الذآاء الىت أجريت للمريضة، ففى حني آاننتيجة ا

حدود احلد األدىنالتقييم اإلآلينكى أن ذآاء املريضة ىف 
جاء اختبار الذآاء حيدد ذآاءها أقل للمستوى املتوسط،
وهذا املوضوع سوف(التخلف العقلى البالغ بكثري، حىت درجة 

  )تتم مناقشته تفصيال ألمهيته ىف طريقة عرض احلالة

 تدراك واقرتاحاس

عما جاء ىف املقدمة، ودون حذف أى جزء، قررُت  دون تراجع
ىف آخر حلظة أن أتوقف عند هذه املرحلة إلمكان استيعاب ما قد
تثريه احلالة آما آتبها مقدمها من أسئلة، مث نعرضها هى هى
غدا قبل الشرح واملناقشة أو حنيل القارئ إلزاما إىل اليوم

على تكامل وتواصل العرض، ومع أن هذا السابق، إصرارا منا
انه  قد بدا ىل نوعا من التعسف، لكنىن أتصور ولو مؤقتا

ضرورى لو أردنا أن نقدم ما ميكن أن نتعلمه من خالل هذه
 احلالة بشكل حيتاج إىل بذل اجلهد املثابر

 عذرا

 فالتجربة جديدة

 .واملعرفة تستأهل

ية استفساراتفهو أن نتلقى أوال بأول أ االقرتاحأما 
واقرتاحات ، بعيدا عن طلب معلومات إضافية، فليس عندنا إال
ما عرضناه ىف الوقت احلاىل، وأيضا بعيدا عن التوقف عند

فضال عما ذآرناه ىف -مناقشة التشخيصات احملتملة، فهذا
 .ليس قضيتنا احلالية -املقدمة

* * * 

  :ملحوظة هامة 

لكل االحتماالت العضويةبالرغم من االستبعداد اإلآلينيكى 
فإنه جيرى حاليا استكمال الفحوص الالزمة األآثر دقة هلذه

  .االحتماالت مجيعا، وسوف ننشر أية نتائج دالة ىف حينها
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