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 أعراض الرأس ىف الفصامى، والعني الداخلية

 :أميمة.د

أحد الضيوف األفاضل ىف إحدى يوميات الربيد أشاد 
 باملفهوم اجلديد الذى تفضلت بشرحه عن عالقة آالم الرأس مبرضى
الفصام، ومل أفهم بالطبع إذا آان هذا الشرح من خالل حماضرة

أنىن  أو ندوة أو عرض حلالة أو غريه وأثارىن الفضول خاصة و
ولكنىن حترجت عملى مع الفصاميني ،أقابل هذه الشكوى آثريا ىف 
 .من السؤال حىت ال أثقل عليك

إحدى املريضات، آنت ولكن حدث باملصادفة أن توليت عالج
أعاجلها منذ عامني تقريبا وحضرت اربعة اشهر من جلسات

اخلروج رغم  فصممت على  اجلمعى، مث ظنت أا حتسنت العالج
دها إىل املستشفى عدةورجعت بع نصحى هلا بالبقاء وقتا أطول،

أعمل به مرات ولكن لألسف إما أا تدخل قسما آخرا غري الذى
وأنا سعيدة.. ، أو عند طبيب آخر غريى ، حىت التقينا اخريا

 .معها فعال بالعمل

سنة، دبلوم خدمة إجتماعية ، ال 32عمرها " \صفاء"\
غري متزوجة، وتعيش مع أمها و ، )مل تعمل أبدا(تعمل 
أعتقد ان و إن آنت) حسب آالمها(سنوات 8مريضة منذ  .أبيها

و إدراك غريب ملا  املرض بدأ قبل ذلك بكثري على شكل انطواء
أشياء، ومشاعر مرتبكة ومتداخلة ناحية أهلها حييط هبا من

.مرضى ىف العائلة ليس لديها تاريخ. وزمالئها ىف املدرسة
ة الشك ىفتعاىن من اهلالوس السمعية والبصرية وهى دائم

مما جيعلها دائما على حافة الغضب، ال متد جسور الثقة اآلخرين
أعترب ما تقوله ىل مثني جدا بسهولة مع أى خملوق ولذلك فأنا

لن أطيل ىف أعراض احلالة وسأرآز على. رمبا لن تكرره لغريى
بعد –ما يلى هو نص ما قالته ىل من فمها . آالم الرأس

سؤاالن من جهىت و لكىن حذفتهما هختلل -استئذاا ألآتبه 
 : ووضعت بدال منهما أدوات ربط

أنا جيت املرة دى ألىن تعبت جدا، دماغى بتوجعىن،"\
 أقرأ  األعصاب وآل حاجة ىف دماغى راآبة على بعضها، ملا
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تقصد القصص البوليسية املخصصة لألطفال الكبار(األلغاز 
ولالناس أحل اللغز، يعىن آدة بأحا ، بأحاول زى آل) نوعا

 قوى، أمل بأحس إن دماغى وجعتىن..أفهم و بابذل جمهود جامد
يعىن خبط ، نبض، نبح ىف راسى و أحس إىن عطشانة ألىن بأعرق

عارفة زى اللى نزل البحر وقعد ىف الشمس..مابأعرقش لكن
وفرآت أصابعها لتفهمىن ما صفاء مسحت جبينها( علشان ينشف 

أعرق نفسى..قى حاجة آدةأال) جتده على جبهتها بدال من العرق
 "\علشان أرتاح

 مث وصفت بعد ذلك بعض هالوسها وعندما سألتها إذا آان هلا
عالقة هى األخرى بآالم رأسها، ترددت ومل تستطع تأآيد العالقة

بأشوف خياالت"\: من هذه اهلالوس.. ولكن مل تنفها أيضا
فعفقط بدا سألتها( أشخاص صغرية قوى زى اللى ىف الصور..آتري

فهزت رأسها باإلجياب بشدة) الفضول ال أآثر إذا آانت ملونة
سألتها إذا(بتدخل ىف دماغى و خترج منها  أيوة ملونة: 

من الداخل إىل  أا آانت تأتى من اخلارج لتدخل دماغها أم
الداخل أيضا فبدا ىل و آأا فوجئت بالسؤال و أنه أثار

رمبا فكرت... إلجابةما ىف رأسها ولكنها مل تستطع ا تفكريا
فكيف تراها إذن أنه إذا آانت الصور من الداخل

 )..بعينيها

الرأس آلأعلم إذا آان هناك عالقة ألى مما سبق مبوضوع آالم
عند الفصاميني الذى حتدثت عنه ، ولكنىن سأآون شاآرة لو

على هذا املوضوع املهم حني يسمح لك ألقيت ىل بعض الضوء
 .الوقت

 :حييى. د

عادة نشرت احلالة آلها آما وردتىن، مث أبدأ بالتعقيبآال
 .فقرة فقرة

 :أميمة.د

أحد الضيوف األفاضل باملفهوم ىف إحدى يوميات الربيد أشاد
الفصام، اجلديد الذى تفضلت بشرحه عن عالقة آالم الرأس مبرضى

ومل أفهم بالطبع إذا آان هذا الشرح من خالل حماضرة أو ندوة
أنىن أقابل  غريه وأثارىن الفضول خاصة و أو عرض حلالة أو

ولكنىن حترجت من هذه الشكوى آثريا ىف عملى مع الفصاميني ،
 السؤال حىت ال أثقل عليك

 :حييى. د

أنا ال أذآر هذا الربيد الذى فيه تعليق الضيف أو: أوال
تذآرته هذه، وإن آنت أعرف أنىن أعرج إىل هذا املوضوع عادة

وقد بدأ اهتمامى به منذ آنت أقرأ ىفىف آثري من دروسى، 
آتاب صغري هو مرجع مقرر ىف الطب النفسى تأليف هندرسون

 Bizarre  وقد ذآر حتديدا ما أمساه  1958وجيلبسى، رمبا سنة 
Cephalic Hypochondriasis  وترمجته صعبة بالعربية، هكذا:

 وقد ذآره املؤلف آأحد ،"املراق املشوش الشاز حول الرأس"هو 
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ية الفصام أو رمبا ما قبل الفصام، مث بدأتأعراض بدا
أالحظ بعد ذلك آثرة إشارة الفصاميني لرؤوسهم بشكل أو

وآأهنم يرصدون ما جيرى داخلها من عدم اتساق قبلبآخر، 
، وبالرغم من تواتر هذه الشكاوى فعالالتفسخ أساسا مث بعده

عند الفصامى أآثر من ذهانات أخرى، إال أنىن مل أتوقف طويال
عند داللة ذلك، فقط الحظت أن الفصامى ال يشكو من الصداع
بنفس ألفاظ الشخص العادى أو العصاىب، وإمنا هو يشري إىل
أجزاء بعينها ىف رأسه، ويصف ما يعرتيه بألفاظ تبدو آأنه

التغريات اجلارية ىف -رأى العني –يرى اآلالم ، وآأنه يشاهد 
ال حيس مبا يشاهده أملا ىففهو ). قبل أن يعتربها هالوس(الداخل 
-Headأمل بالرأس "معىن الصداع حتديدا هو (صداعا = الرأس 

ache ( يستعمل اللغة املتاحة لوصف ما ال يوصف، وإمنا هو
أيضا الفصامى عادة ال يشري إىل رأسه آكل   باللغة املتاحة،

بقدر ما يشري إىل مناطق خمتلفة، ومسارات خمتلفة ملا يشعر به
إىل خلف الرأس  غري أمل، آثريا ما يشري املريض الفصامى أملا أو

أآثر من مواقع أخرى، وقد تصورت ىف مرحلة ما أن) القفا(
إمنا يشري  أو اجتاه أى شعور بالرأس،  األمل ومساره،  اجتاه

إىل توجه الطاقة احليوية، مثال إىل اخللف والوراء، تصورت أن
والرتاجع بيولوجيا، ،النكوص   الفصامى يرصد بذلك عمليات

 ومع أن بعض احلاالت رجحت هذا التصور، إال أنىن عدلت عن
 .أغلبه، لكن دعينا نقرأ معا حالتك أوال

 :أميمة.د

إحدى املريضات، آنت حدث باملصادفة أن توليت عالج.... 
أعاجلها منذ عامني تقريبا وحضرت اربعة اشهر من جلسات

اخلروج رغم  فصممت على  تاجلمعى، مث ظنت أا حتسن العالج
ورجعت بعدها إىل املستشفى عدة نصحى هلا بالبقاء وقتا أطول،

أعمل به مرات ولكن لألسف إما أا تدخل قسما آخرا غري الذى
وأنا سعيدة.. ، أو عند طبيب آخر غريى ، حىت التقينا اخريا

 .معها فعال بالعمل

 :التعقيب

ج وللتعلم ىف آنمع آل احرتامى يا أميمة لكفاحك للعال
واحد، ومع علمى التام بالظروف الىت تعملني هبا، فقد آنت ىف
جملس املراقبة لعدة سنوات، وزرت مستشفى املعمورة مثلما زرت
سائر املستشفيات، وأعرف آثريا من الظروف واإلمكانيات، لكنىن
مل تتح ىل فرصة أن أعمل ىف بداية حياتى العملية ىف مستشفى

قلية مثل مستشفاك او مستشفى العباسية، فحرمتلألمراض الع
بذلك من أن أعيش مع اانني أصحاب الفضل، فكان تعلمى

أنا أفضل هذا(ناقصا طبعا، ومع ذلك آانت عالقىت باانني 
االسم آما تعلمني عن اسم األمراض العقلية أو النفسية، هذا

مل أعرف، املهم )اسم صريح قوى، أقوى من آل الرتدد والتحايل
إال حني أتيحت ىل الفرصة أن أعايشهم  هذا النقص ىف تدريىب

ليل هنار ىف مستشفى خاص، وإذا ىب أعرف معىن أن أقوم مبساعدة
 جمنون أن يستحم، أو أن أقوم شخصيا حبالقة ذقنه، وأن أآلف 
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أطبائى بذلك ليعرفوا معىن اجلنون وقوة العالقة وشرف
  ونشاطاته حني املسئولية، وزاد من فرصىت هذه عالج الوسط

من. إخل..وليس واقفا على رأسه   أمسك الفأس جبوار مريضى
هنا أستطيع أن أمل ببعض ظروفك، وأحرتم إخالصك وإصرارك برغم
آل املعوقات، آل هذا يسمح ىل أن أقول لك بعض املالحظات

 :البادئة

فصممت  مث ظنت أا حتسنت" حني تقولني يا أميمة مثال .... 
أتساءل عن  "اخلروج رغم نصحى هلا بالبقاء وقتا أطول  على

ظنت"بني ذلك وبني  وتفرقني" أهنا حتسنت"املعايري الىت تقيسني هبا 
، وأيضا ال أستطيع أن أتابع مربرات نصحك هلا"أهنا حتسنت
عرفت من حوارك ورسائلنا أنك ماهرة وأمينة..بالبقاء 

غائبةلكنىن أتصور أن هناك قواعد ) وشاطرة ومتعلمة(وحمبة 
تبقى إىل مىت، وإىل: ىف حكيك أنت أدرى هبا فاعذريىن، مثال عىن

 إخل..أين، مث ماذا 

 :نتعرف على مريضتك أوال  ولكن دعينا

 :أميمة.د

سنة، دبلوم خدمة إجتماعية ، ال تعمل 32عمرها " صفاء"
.غري متزوجة ، وتعيش مع أمها و أبيها ، )مل تعمل أبدا(

أعتقد ان املرض و إن آنت) حسب آالمها(سنوات 8مريضة منذ 
و إدراك غريب ملا حييط  بدأ قبل ذلك بكثري على شكل انطواء

أشياء، ومشاعر مرتبكة ومتداخلة ناحية أهلها هبا من
 . مرضى ىف العائلة ليس لديها تاريخ. وزمالئها ىف املدرسة

 :التعقيب

إمسحى ىل أن أقول لك قبل أن تكملى، آيف أستمع إىل هذه
املعلومات األولية قبل أن أمسع شكوى املريض أصال، ولعلك الحظت

هذه ،"اإلشراف عن بعد" هذا الباب حتت عنوان بعض ذلك ىف
املعلومات األولية تسبق عندى ىف األمهية أية أعراض متعلقة
بالرأس، أو بغري الرأس، حىت أهنا تسبق أمهية اهلالوس والضالالت

مل تعمل(، ىف مصر، ال تعمل، ) غالبا(إخل، مريضتنا، أنسة 
 سنة، قف، 32وعندها ) أبدا

الفتاة لتمأل هبا دماغها، حياهتا، ماذا أمام هذه 
وجودها أصال؟ وماذا نتوقع منها وهلا إذا هى مرضت، حىت
اجلنون، ولكل هذه السنوات، أى فائدة ميكن أن جتنيها من
الشفاء سواء بالعالج اجلمعى، أو العقاقري، أو أى شىء آخر،
حني خترج من املستشفى لتعود إىل هذا الالشىء الذى فرض على

ا اآلن، وآيف ال نتوقع أهنا ستعود وتعود وتعود، وماذاوجوده
أن تبقى وقتا أطول ىف املستشفى، هذه –الكرمي  –يفيد حرصك 

أمور عامة بعيدة عن تساؤلك احملدد، لكنىن أصر على البدء هبا
إخل، ليس..حىت نعرف أن الرتآيز على األعراض ومعناها ودالالهتا 

ال البحث العلمى، وهذا واردغرضا ىف ذاته، اللهم إال ىف جم
دعينا: ومفيد، لكننا أطباء قبل أن نكون علماء، املهم

 :هيا. نكون علماء لنصبح أطباء أفضل
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 :أميمة.د

تعاىن من اهلالوس السمعية والبصرية وهى دائمة) جاءت( 
مما جيعلها دائما على حافة الغضب، ال متد الشك ىف اآلخرين

أعترب ما تقوله وق ولذلك فأناجسور الثقة بسهولة مع أى خمل
 .ىل مثني جدا رمبا لن تكرره لغريى

 :التعقيب

أيضا، إمسحى ىل أن أحتفظ على جزئية يسرية، فنحن إذ نفرح
بثقة املريض فينا، وأنت تستأهلينها فعال، يستحسن أال نقصر
تصورنا على أهنا غري واردة ألحد غرينا، أما أن ما تقوله مثني

ا ىف آل األحوال، وال حيتاج أى تربير، أناجدا، فهو مثني جد
 آسف،

 :هيا نستمع إىل موضوع االستشارة اخلاص آما قلت أنت

 :أميمة.د

 .لن أطيل ىف أعراض احلالة وسأرآز على آالم الرأس

 :التعقيب

أهنا –آما جاء ىف املقدمة  –هل تسمحني ىل أن أذآرك 
وليست) والدماغ(األعراض واملشاعر املتعلقة بالرأس 

، وهذا ما بدا ىف نص  Head-ache "الرأس" آالم"بالضرورة 
 :آالمها فنسمعه

 :أميمة.د

بعد استئذاا –ما يلى هو نص ما قالته ىل من فمها 
ختلله سؤاالن من جهىت ولكىن حذفتهما ووضعت بدال منهما -ألآتبه

 : أدوات ربط

ألىن تعبت جدا، دماغى بتوجعىن، ت املرة دىأنا جي"\
أقرأ األعصاب وآل حاجة ىف دماغى راآبة على بعضها، ملا

تقصد القصص البوليسية املخصصة لألطفال الكبار(األلغاز 
الناس أحل اللغز، يعىن آدة بأحاول ، بأحاول زى آل) نوعا

 قوى، أمل بأحس إن دماغى وجعتىن..أفهم و بابذل جمهود جامد
يعىن خبط ، نبض، نبح ىف راسى و أحس إىن عطشانة ألىن بأعرق

عارفة زى اللى نزل البحر وقعد ىف الشمس..ماباعرقش لكن
وفرآت أصابعها لتفهمىن ما صفاء مسحت جبينها( علشان ينشف 

أعرق نفسى..أالقى حاجة آدة) جتده على جبهتها بدال من العرق
 "علشان أرتاح

 :التعقيب

 أال نسارع بإدراك آلمات املريض آمادعينا نتفق أوال
ندرك الكالم العادى، حىت لو استعمل نفس األلفاظ، الذى
يعيننا على ذلك هو أن نبدأ مما مل نتعود عليه، مث نرجع إىل

حني تقول: املألوف فنفهمه ىف هذا السياق املختلف، مثال 
 مريضتنا هنا
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 دماغى وجعتىن" بعد قوهلا " ، نبض، نبح ىف راسىخبط ".....
ملا:" بعد حماولتها بذل جمهود عقلى   الذى جاءها، هذا "قوى

الناس أحل اللغز، يعىن آدة أقرأ األلغاز، بأحاول زى آل
هذا التسلسل هكذا يشعرنا، "بأحاول أفهم وبابذل جمهود جامد

د العقلىأننا أمام بصرية خاصة، ولنتذآر ابتداء أن اهو
وجعا ىف(مهما بلغ، مث فشل ىف حتقيق غرضه، ال يسبب صداعا عادة، 

، هو قد يسبب إحباطا، أو ضيقا أو غيظا، لكن مريضتنا)الرأس
دماغى"هنا تربط بني حماولتها للفهم وهذا الشعور الىت أمسته 

، تتضح هذه اخلصوصية اآثر حني تصف مشاعر مرتبطة"بتوجعىن
ظاهر جسدية أخرى، ورغبة خاصة هلاباحتياجات أخرى، وم

)تفصيل بعد تعميم: أو هو هو(داللتها، هذا الوجع يصاحبه 
هل هناك باهللا عليك صداع )أحس إىن عطشانة (عطشانة،) 1(أنه 

يصاحب عطشا عندك أو عندى أو عند أى ممن تعرفني؟ وهل هناك
ألىن بأعرق"عطش يصاحبه صداع، مث هى تردف سببا غريبا للعطش 

ما أصعب ذلك وأعمقه، العرق احلقيقى الغزير، "كن ماباعرقشل
قد يسبب العطش لنا، لكنها هنا جتعل العطش سببا ىف العرق،

أعرق نفسى" برغم أنه غري موجود أصال، بل هى تتمناه وال حيدث
 :مث هى تبادر بتفصيل اصعب، "علشان أرتاح

شفعارفة زى اللى نزل البحر وقعد ىف الشمس علشان ين"..
وفرآت أصابعها لتفهمىن ما جتده على صفاء مسحت جبينها(

 "..أالقى حاجة آدة) جبهتها بدال من العرق

أهنا تعرق ابتداء؟، أم أن –و لك  –هل وصل للقارئ 
عرقها جف؟ أم أنه مل يظهر أصال لتجففه الشمس، هذا ليس

حنن اعتدنا إذا –ىف تقديرى آما سنرى بعد  –خلطا عشوائيا 
املرضى ومل نفهمهم أن نسارع بوصفهم أهنم يقولون آالمامسعنا 

فارغا ال معىن له، وهذا غالبا هو ما دعى هندرسون وجلبسى ىف
املرجع التقليدى السالف الذآر أن يصف مثل هذه األعراض

 ) دون وجود مرض جسدى –مراق –ختيل أعراض جسدية "بأهنا 

مريضتنا هنا تعلمنا معىن آخر للصداع، وللعرق،
، وهى ال تعرق، برغم"عشان ترتاح"ولرغبتها أن تعرق 

تشبيهها مبن ينشف ىف الشمس بعد خروجه من البحر، فهى تشري
إىل اجلفاف من الشمس، وليس إىل البلل بالبخر، بدليل أهنا

هل الحظت(من العرق  بدالإىل ما على جبهتها ) وتشري(تتكلم 
 ).من بدالآلمة 

أنىن بالغت ىف احرتام آالم نتوقف هنا قليال فأنا أشعر
 .املريضة دون تفسري آاٍف

لقد وصلت من سنوات طويلة يا أميمة إىل فرض قدرة املريض
، بشكلحمتوى وحرآيةعلى إدراك العامل الداخلى، ) الذهاىن(

مباشر ومل أمسه حتديدا إال أىن اعتربته إدراآا حقيقيا يقابل
ددا ىف الكتابة عنهاإلدراك احلسى للعامل اخلارجى، وظللت مرت

ٍ مسز"ردحا طويال، حىت قرأت فرض  "Sims  أعراض ىف"صاحب آتاب
 "العني الداخلية"عن ما أمساه    Symptoms of the mind" العقل

Internal Eye ففرحت فرحا شديدا ومل يهمىن سبق ما وصلت إليه. 
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هذا الفرض فسر ىل مثل هذه األعراض قبل أن يفسر ىل 
 ).المواألح(اهلالوس 

تأآدت بعض معامل هذا الفرض عندى من مريض فصامى آان
حيكى عن صعوبة ىف الفهم مثل مريضتنا هذه، وساعتها مل أآن
أسجل آالم مرضاى، لكنىن أذآر أنىن ناقشت مقولته ىف درس

 إآلينيكى، لذلك ال زلت أذآرها، 

آان طالبا ىف اجلامعة يشكو من صعوبة الفهم على الوجه
 عندك،  لكنالتاىل، 

إن هذا حيتاج من القارئ، ورمبا منك أن تعرىف نوعا من
قبل حكاية الكمبيوتر والطابعة الليزر(اجلمع للطباعة 

الىت سبقتها اجلمع(يسمى طباعة اللينوتيب ) إخل...واملاسرت 
هذه الطباعة تصيغ الكالم أثناء آتابته) باحلروف حرفا حرفا

ر من الرصاص، آل سطرعلى ما يشبه اآللة الكاتبة، ىف أسط
أعقب ذلك ما يسمى املونوتيب، حيث حلت(منفصل عن ما يليه 

 .أنتهى االستطراد) الكلمات من الرصاص حمل األسطر املتكاملة

وصف هذا املريض عملية صعوبة الفهم بأن السطور تدخل ىف
، سطرا سطرا، والمثل سطور اللينوتيب الرصاصيةدماغه 

، وقد آان دقيقا ىفجبهد إرادى منه إالتندمج ىف بقية دماغه 
 .الوصف بشكل أدهشىن وفاجأىن

الفصامى يا أميمة، خاصة ىف البداية، أو أثناء العالج املكثف
الوعى"مبا نسميه ) يعاىن أو يتميز(مثل الذى تقومني به، يصاب 

وغري( بالعمليات العقلية العادية –املعيق ىف نفس الوقت  –الفائق 
، وآأهنا حتدث لديه بالسرعة البطيئة، حبيث)عدأنظر ب: العادية

ميكنه رصدها، ليس هكذا فقط، ولكنها ال حتدث تلقائية ال شعورية آما
هى عند األسوياء، بل حتدث ىف درجة من الوعى اخلاص، وأحيانا حتتاج

ىف مريضى القدمي هذا فهمت من شكواه آيف. درجة من اإلرادة حىت تتم
الذى حيدث عند الشخص العادى ىف جزء من Perceptionأن اإلدراك 

ىف(ثانية ال يعرف منه العادى إال نتائجه، حيدث عند الفصامى 
بدرجة ما من) البداية أو أثناء العالج اجليد، أو بعد العالج اجليد

 )هل تتابعني رامى عادل ىف الربيد؟(الوعى، وبإيقاع بطىء 

ا تقومباعتبارهفرض العني الداخلية أن : خالصة القول
بإدراك مباشر للعمليات العادية هو أمر خمتلف متاما عما يسمى

العني الداخلية Introspectionالذاتى  –التأمل  –االستبصار 
وإن إدراك حقيقى برغم أنه ليس عرب أعضاء احلس اخلارجية،"هى 

 .آان يسقط عليها ومن خالهلا إىل اخلارج ىف حالة اهللوسة مثال

هذه قضية جوهرية تقلب فهمنا ألعراض الفصامى خاصة
وهى حتتاج إىل البدء) وآثري من املرضى اآلخرين خصوصا اهلوس(

 باحرتام مباشر هلذه اخلربة، 

وأغلب احلاالت(ميكنىن بعد ذلك أن أقرأ بقية أعراض حالتك 
باعتبارها رؤية مباشرة) الىت تشري إىل مثل هذا الوصف

 نستطيع حنن أن نراهاال  لعمليات جارية
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 !!!)ياه مل يبق لدى وقت(

: دعيىن أقرا بعض أعراض مريضتنا بإجياز على الوجه التاىل

جهاز التفكري لديها، ىف حماولة حل  مريضتنا قامت بتشغيل
وهو عكس التناثر(اللغز، فوجدته قد جتمد ىف بعضه البعض 

التجمد ، هذه احملاولة لفك)والتفسخ، وإن آان له نفس داللته
لكنها!!! بدرجة إرادية، هى حماولة جمهدة متاما، حىت العرق 

فتعرق جهدا، وال تعرقال تعرق من جلدها، من مسام جلدها، 
تتمىن أن  ، فهى تتمىن أن تعرق ، قيصلىن ذلك على أهنانتحا

مسام تفكريها احلرآية الىت جتعل من التفكري عمليةتستعيد 
بيعية من الدخول واخلروج،منسابة متماسكة تسمح بدجة ط

 ،لكنه اجلفاف العرقى إن صح التعبري

هل ميكن أن يعرق الواحد منا إذا مرض جفافا آأنه سشوار
ينفخ هواء ساخنا من فرط اجلمود، هو يريد أن ينشف وهو مل

 يبتل فعال

أعرق علشان نفسىمن هنا ختمت املريضة هذا املقطع بتعبري 
 أرتاح

 فعال 

الج احلقيقى بتحقيق هذه األمنية، هذا ماأحيانا يقوم الع
الحظته أثناء عدوى مع مرضاى لعشرين عاما تقريبا، آان
العرق اجلسدى يصاحبه عرق فكرى، مبعىن فتح مسام الفكر لآلخر

العالقة العالجية بتخليق مسام عرقية  ، وأن تقوموالواقع
 فكرية جديدة

من نص على الناحية األخرى، وقد أورد لكم يوما أمثلة
آالم املدمنني، ميكن أن يتم ختليق هذه املسام بشكل تعسفى

وهذا stimulantsمصطنع، بتعاطى املواد املخدرة أو املثرية 
 موضوع آخر

العني"قبل أن اختم هذه البداية أشري إىل تطبيقى فرض 
ومن مث REMلتفسري نوم حرك العني السريعة " الداخلية

 )ن اإلبداعوأيضا بعض تنظريى ع.(األحالم

وآل ذلك سوف أشري إليه فيما بعد حني أمتكن من إدخال
 الشرائح الشارحة له ولو بعد حني

وأظن بعد ذلك يا أميمة ميكنك أن تقرئى آخر فقرة ، دون
 تعقيب مىن، باعتبار أن مريضتنا

 ترى فعال اهلالوس هبذه العني الداخلية، آما ترى حرآية 
يضا بعد اضطراهبا، أو بدونالعمليات املرضية، والعادية أ

–فعال –اضطراهبا، بنفس العني الداخلية، مث هى حتكى عما رأت 
إما بشكل مباشر، وإما مبا تيسر من آلمات، بعضها نسميه

 هالوس، وبعضها يبدو آأنه آالما شاذة بالرأس
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خنتم بكالمك آما قلت دون تعقيب لعلنا نتدرب على ترمجة
 الفرض وحدنا بأن نصدق املريض وهو يصف 

 احلرآة الداخلية: أوال

 احملتوى الداخلى: ثانيا

 حىت لو أسقطه إىل اخلارج بشكل أعراض وأوجاع

 :تقولني

 :أميمة.د

مث وصفت بعد ذلك بعض هالوسها وعندما سألتها إذا....
هى األخرى بآالم رأسها، ترددت ومل تستطع تأآيدعالقة  آان هلا

بأشوف"\: من هذه اهلالوس.. العالقة ولكن مل تنفها أيضا
فقط سألتها( أشخاص صغرية قوى زى اللى ىف الصور..خياالت آتري

فهزت رأسها باإلجياب) بدافع الفضول ال أآثر إذا آانت ملونة
سألتها(ا بتدخل ىف دماغى و خترج منه أيوة ملونة: بشدة 

من الداخل  أا إذا آانت تأتى من اخلارج لتدخل دماغها أم
إىل الداخل أيضا فبدا ىل و آأا فوجئت بالسؤال وأنه أثار

رمبا فكرت... ما ىف رأسها ولكنها مل تستطع اإلجابة تفكريا
فكيف تراها إذن أنه إذا آانت الصور من الداخل

 )..بعينيها

 وعدت أال أعقب

صيك بان تنتبهى إىل أننا ال نرى األلوان إال ىفولكنىن أو
السينما، صحيح أن العامل ملون، لكننا ال نصفه بذلك، هل
ميكن حني أراك أن أقول أنىن رأيتك ملونة، وأنت آذلك حني
ترينىن، وبالتاىل فإن مريضتنا حني مل تؤآد ومل تنف آانت

 صادقة متاما

رددت عليه ىف شرحى فإىن أعتقد أن تساؤلك األخري قد :أخريا
 .احلماسى األول دون أن أدرى

آسف يا أميمة، فقد آتبت الرد ىف ظروف مل تسمح ىل إال
 .هبذا

 ولنا عودة
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