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 "معاد)سكريبت(نص"نقص عقلى أم
 تأجيل واجب

من هذه احلالة والذى) اجلزء األول(أينا نشرة أمس 
اشتمل على جمرد قواعد وتوصيات قراءهتا، مث عرض ورقة
املشاهدة الىت آتبها الزميل مقدم احلالة، وقد انتهت

 :النشرة، مبلحوظة هامة تقول

بالرغم من االستبعداد اإلآلينيكى لكل االحتماالت"
العضوية فإنه جيرى حاليا استكمال الفحوص الالزمة األآثر
دقة هلذه االحتماالت مجيعا، وسوف ننشر أية نتائج دالة ىف

 ".حينها

مبجرد ظهور هذا اجلزء األول وصلتنا إشارات وتنبيهات
شر اجلزء الثاىن حىتلعدد من االحتماالت جعلتنا نفضل تأجيل ن

حنصل على مزيد من املعلومات ما أمكن ذلك، وأيضا حىت تأتينا
نتائج ما جيرى من استقصاءات حبثية بالنسبة ألى احتمال عضوى
مباشر يفسر موت البنات وأخيهم هبذه الصورة، وأيضا رمبا

حالة اإلبن املعوق، املقتول، وآذا قد يشري إىل توقيت  يفسر
 .موت الوالد

الداعى للدهشة أن هذه املالحظات وصلت من صديق ليس
تكون هذه  احتمال أن  طبيبا، ومع ذلك فقد تساءل عن

إىل عودة هذا  األسرة مصابة بالزهرى بوجه خاص، آما أشار
املرض للظهور خصوصا ىف البالد املتخلفة والطبقات األدىن،

 .فتأآد قرار التأجيل

ضطرار إىل ضروة إعادةنعلم صعوبة التأجيل واحتمال اال
نشر اجلزء األول من احلالة بعد أن تصلنا هذه املعلومات
  ونتائج األحباث، لكننا وجدنا أن هذا السبيل هو أسلم

للفرض املقرتح، إن ظل آما هو،أو وجب تعديله وإعادة  وأصلح
 .النظر حبسب ما يصلنا من معلومات وأحباث

**** 
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"أو.. إما: "تبىن موقف العلم أنىن ال أوافق على  هذا مع
 و.. عضوى"ىف تصنيف األمراض النفسية والعقلية إىل 

، وال ىف تصنيف األسباب إىل اسباب إمراضية مادية،"وظيفى...
وأخرى إمراضية دينامية، فحىت لو ثبت ىف هذه احلالة، أو
غريها أن السبب عضوى حبت، فإن التفاعل هلذا السبب قد يكون

أو آليهما، فتكون قراءة اإلمراضيةأو ديناميا   غائيا
إن   .شاملة عالقة هذا بذاك  Psychopathologyالنفسية 

أبسط مثل لذلك هو ظهور الوسواس القهرى تعويضا لضعف
الذاآرة عند آبار السن نتيجة لتخثر الشعريات الدقيقة ىف

"االحتشاءات املتعددة الدقيقة"املخ، املسئول عما يسمى 
Minute Multi-Infarcts، 

)اإلنساىن(فإن ظهور ما يسمى الشلل   وحىت ىف مرض الزهرى
ال ينتج مباشرة من General paralysis of insaneالعام 

الزهرى، وإمنا هو ينتج عن Spirocheteاإلصابة بـعليوىِّ 
تفاعل املصاب ىف الطور الثالث للمرض مع املؤثرات الثقافية

Boydامل اإلمراض األشهر بويد واحلضارية احمليطة، أو آما قال ع
إنه ما حيدث هذا املرض ليس فقط عملية التزهر بل تفاعلها

 It is not onlyمع عملية التحضر، أو بألفاظه
syphilization but also civilization that is 

responsible for General Paralysis of Insane.  

ُتشخَّص املريضة لكن املسألة ىف هذه احلالة ليست فقط ىف أن
مبا أصاب قدراهتا املعرفية املتماسكة أو تفككها القطاعى

 . وإمنا ىف البحث عن احتمال زهرى والدى مسئول عن موت األوالد

**** 

  وفيما يلى مؤجز املالحظات بفضل اقرتاح الصديق الذى
 :التأجيل  جعلنا نفكر ىف هذا

ل من علىموت األب بعد إلقاء اإلبن عاد :احلدث األول
السطح، وبرغم الزعم أن األب مات تأثرا، إال أن املالبسات
تشري إىل استبعاد ذلك، فهل يا ترى آان مصابا مبرض من قبل

 .وبالذات الزهرى

تلك العيوب والقصور اخللقية الوالدية الىت :احلدث الثاىن
واحتمال عالقتها مبوت أخوه) املعاق(آانت ىف األبن املسخ 

   .ناتوأخواته الب

حيا، حىت" عادل) "املسخ(بقاء هذا اإلبن  :احلدث الثالث
سن التاسعة، برغم أنه آان األوىل باملوت لو آان اإلمهال فقط

 .هو السبب املباشر ملوت أخواته البنات وأخيه البكرى

وإن آان ذلك(هو إحلاح األم على طلب العالج  :احلدث الرابع
 .بشكل أآد سالمة بصريهتا ) سوف يتأآد أآثر ىف احللقة التالية

**** 

 من حيث املبدأ، فقد أثار جمرد نشر اجلزء األول من احلالة 
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محاس األصدقاء والصديقات الذى نورد منوذجا منه من االستجابة
أميمة رفعت، وإن آانت مل تتعرض. الفورية للصديقة د

رمبا انتباها إىل) سببية(لتفاصيل تشخيصية أو عّلية 
 قدمناها قبل عرض احلالة، ومن بينها أن ماالتوصيات الىت

يهم ال يرتآز ىف التشخيص ىف املقام األول، ولكننا نورد نص
 للداللة على االستجابة املرحبة،   أميمة.تعليق د

وأيضا لتكرار الدعوة إىل مزيد من التساؤالت قبل األسبوع
 .القادم

............ 

........... 

 :أميمة رفعت. د

آثريا احلاالت الىت ى عرض هذه احلالة الىت تشبهأشكرك عل
تقابلنا ىف املعمورة، و لذلك فستكون مناقشتها ذات فائدة

ألعرضها  )إذا مسحت ىل(آما أنىن سأنتهز هذه الفرصة  .عظيمة
جيدون ىف رؤيتكم للحالة طريقة على زمالئى باملستشفى لعلهم

تعلموه و ما جديدة للتفكري أو حىت إضافة جيدة ملا يعلمونه
 ..من دراساهتم السابقة ومن اإلمتحانات

رؤية املريض أثناء ىف مقابالتى للحاالت الذهانية حتدث
حديثه فرقا آبريا ، و أنا أعلم آم هو صعب نقل احلالة

فقد عانيت ىف حماوالتى املتواضعة إلجياز احلاالت ) وحكيها
بالتأآيد –وال ينقصكم . (وشرحها ىف باب اإلستشارات املهنية

 أن أطلب وصفا لتعبريات جسدها أو وجهها أو صوهتا أثناء –
الكالم، و لكن هل أطمع فقط ىف وصف اإلنطباع األوىل الذى

 لشكواها؟ ترآته لديكم أثناء حكيها

 وبعد 

فمهما آان السبب، أو آان التشخيص فستظل احلاجة ماثلة
ب األم،إىل عرض ديناميات التفاعالت املختلفة، خاصة من جان

ولو احتاج األمر إىل إعادة ترتيب األولويات، واملناطق األوىل
 بالرتآيز،

وإىل احللقة التالية الىت نأمل أال تتأخر عن االسبوع 
  .القادم
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