
قضية القاتل النائم(*) 
في حالة املوت العصبي(1) فيما بني النوم واليقظة، قد ينقلب الهذيان الذهني إلى حقيقة 

مأساوية. 
<.J ڤالهوس> 

  
باختصار 

لـيس كـون الـدمـاغ نـائـما أو مسـتيقظا مـسألـة إمـا-أو، وفـقا لـرأي بـعض الـعلماء. تـوحـي 
أبـحاث الـعلماء أن مـا نـعتبره نـومـا، أي الـعيون املـغلقة وسـكون الجسـد وغـياب الـوعـي، 
يحـــدث فـــقط بـــعد دخـــول عـــدد مـــن أجـــزاء الـــدمـــاغ املـــختلفة فـــي حـــالـــة الـــنوم. إذا كـــانـــت 
فـرضـية الـنوم الجـزئـي هـذه صـحيحة، أمـكن لـبعض أجـزاء الـدمـاغ أن تـكون نـائـمة فـي 
الـوقـت الـذي نـبدو فـيه مسـتيقظني فـعال، والـعكس صـحيح. يـمكن لهـذه الـنظرة الجـديـدة 
أن تفسـر سـبب إمـكان ارتـكاب بـعض األشـخاص، فـي حـاالت نـادرة جـدا، جـرائـم خـطيرة 

في أثناء النوم، منها القتل. 
  
  

لـم يـكن هـناك أي شـيء غـير عـادي ظـاهـريـا فـي الـرجـل الـذي حـضر إلـى املـركـز املحـلي الضـطرابـات 
الـنوم فـي مـينيسوتـا(2) فـي الـسابـع والعشـريـن مـن الشهـر6/2005. لـقد كـان <.B آدويـو> (لـيس 
هـذا اسـمه الـحقيقي) يـسير فـي أثـناء نـومـه، شـأنـه شـأن آالف املـرضـى اآلخـريـن الـذيـن يـأتـون إلـى 
الــعيادة. فــمنذ الــطفولــة، كــان هــذا الــطالــب الــجامــعي الــذي يــبلغ الــسادســة والعشــريــن مــن عــمره 
وينحــدر مــن أصــل كــيني، يــتجول لــيال وهــو نــائــم، غــير أن ســلوكــه أخــذ يــزداد ســوءا فــي اآلونــة 
األخـــيرة. تـــزوج <آدويـــو> فـــي الشهـــر 2/2005، وفـــي إحـــدى الـــليالـــي اســـتيقظت زوجـــته وهـــو 
يهـزهـا ويـنظر إلـيها مـن فـوق سـريـرهـما ويـهمهم هـمهمة مـبهمة. وفـعلت مـا بـوسـعها إليـقاظـه وهـي 
مـذعـورة. أمـا هـو فـلم يـذكـر شـيئا بـعد اسـتيقاظـه. كـانـا يـسكنان شـقة تـتألـف مـن غـرفـة نـوم واحـدة، 
فــي پــاليــموث، إحــدى ضــواحــي مــينياپــولــيس، وكــان ســيره فــي أثــناء نــومــه يــعكر صــفو زواجــهما 
الحــديــث العهــد. وقــد سجــل طــبيب الــرعــايــة األولــية، الــذي كــان يــعالــج <آدويــو>، فــي االســتمارة 

املرجعية الخاصة به أن زوجته كانت «تفزع من سلوكه أحيانا، ولكنه لم يكن مؤذيا.» 
  

بـــعد تـــقييم حـــالـــة <آدويـــو>، طـــلب إلـــيه أطـــباء مـــركـــز الـــنوم أن يـــعود فـــي الـــعاشـــر مـــن الشهـــر 
8/2005 إلجـراء تخـطيط كهـربـائـي لـدمـاغـه لـيال، ودراسـة املـوجـات الكهـربـائـية الـصادرة عـنه فـي 
أثــناء نــومــه. وفــي مــنتصف تــلك الــليلة، أخــذ <آدويــو> يــضرب مــا حــولــه بــعنف ونــزع األســالك 
املـتصلة بـاألقـطاب الكهـربـائـية ونـتف خـصال مـن شـعره؛ ولـكنه لـم يسـتيقظ. وفـــي صـبيـحــة الـيــوم 
الـــتــــالـــي، أخــبـــر <.C .M بـورنـمان> [مـديـر مـركـز اضـطرابـات الـنوم] <آدويـو> بـأن الـدراسـة 
 .non-REM parasomnic (3)تـــعزز تـــشخيصا ألحـــد اضـــطرابـــات الـــنوم يـــعرف بخـــطل الـــنوم
ومســتذكــرا كــيف أن <آدويــو> نــزع املــحسات عــن رأســه، ســألــه: «هــل تــتذكــر أي شــعور بــاأللــم أو 

اإلجهاد؟» 
فأجاب <آدويو> فورا ومن دون تردد: «كال». 

  



حـصلت زيـارة <آدويـو> الـتالـية ملـركـز الـنوم فـي الـسابـع عشـر مـن الشهـر 10/2005، وقـد قـال فـي 
أثــنائــها إن مــضاد االكــتئاب الــذي وصــفه لــه <بــورنــمان> لــعالج الــسير فــي أثــناء الــنوم لــم يــفده. 
لـذا، رفـع <بـورنـمان> مـقدار الجـرعـة مـن مـيلي غـرام واحـد إلـى اثـنني. وأمـل الـطبيب بـأن يـكون قـد 
اسـتطاع مـساعـدة مـريـضه. ويسـتذكـر <بـورنـمان>: «لـقد كـان ألـطف شـخص عـرفـته، وودودا ومـحبا 
للمشاركة. ولم يخالجني أدنى شك في أن هذا الرجل يمكن أن يحمل في قلبه ذرة شر واحدة.» 

  
ولــم يــعد <آدويــو> إلــى املــركــز قــط، واكــتشف أطــباء الــنوم الســبب بــعد عــدة أشهــر عــندمــا تــلقوا 
رسـالـة مـن مـكتب املـحامـي الـعام فـي مـينيسوتـا يـخبرهـم فـيها بـأنـه فـي الـتاسـع عشـر مـن الشهـر 
10/2005، أي بـعد يـومـني فـقط مـن زيـارة <آدويـو> األخـيرة لـلعيادة، اعـتقل بسـبب قـتله زوجـتَه، 
وهــو اآلن مــتهم بهــذه الجــريــمة. وجــاء فــي الــرســالــة: «نــبحث عــمن يــمكننا اســتشارتــه بــخصوص 

إمكان وجود أي عالقة بني اضطراب النوم هذا وجريمته.» 
  

لعله كان ُحلما(**) 
  

مــن حــقائق الــنوم األســاســية وغــير الــقابــلة لــلنقاش عــلى مــا يــبدو، أن املــرء إمــا أن يــكون نــائــما أو 
مســتيقظا. ومــن املؤكــد أن الــعلماء يــقسمون حــالــة الــالوعــي إلــى دورات نــوم ذات حــركــات عــينية 
سـريـعة وأخـرى ذات حـركـات غـير سـريـعة، ويـقسمون األخـيرة إلـى ثـالث مـراحـل جـزئـية. إال أن مـعظم 
الــعلماء، الــذيــن درســوا ســكينة اإلنــسان مــدة تــزيــد عــلى قــرن، يــدعــمون إجــماال املــفهوم الــقائــل إن 

النوم واليقظة هما حالتان متمايزتان تفصل بينهما حدود ُمعرَّفة تماما. 
  

ولـكن الـقضاة واملحـلفني يـشككون فـي هـذه الحـدود الـصارمـة املـفترضـة عـند تـفسير جـريـمة كجـريـمة 
<آدويــو> اســتنادا إلــى اضــطرابــات الــنوم. فــالــحجة «كــنت نــائــما عــندمــا فــعلت ذلــك» تــبدو حــجة 
دفــاع واهــية يــلوى بــها عنق الــعلم إلخــالء املسؤولــية الــشخصية. فــكيف يــمكن أال يــكون الــشخص 
مسـتيقظا تـمامـا إن كـان قـادرا عـلى االعـتداء عـلى شـخص آخـر وإيـذائـه أو قـتله؟ إال أنـه حـدثـت فـي 
الــعقديــن األخــيريــن ثــورة فــي عــلم الــنوم بــظهور نــظريــة جــديــدة تــساعــد عــلى شــرح كــل شــيء، مــن 
جـرائـم الـنوم إلـى الـطبيعة األسـاسـية لـلنوم نـفسه. ووفـقا لـقول <بـورنـمان>: «ليسـت حـالـتا الـنوم 
والـيقظة ظـاهـرتـي اسـترخـاء عـصبي كـامـل أو عـدمـه، أو ظـاهـرة أبـيض وأسـود. إن الـنوم يـمتد عـلى 

طيف واسع من الحاالت.» 

  



  
إن فـكرة أن يـكون الـشخص نشـطا جسـديـا وغـير واع ذهـنيا هـي فـكرة راسـخة فـي الـثقافـة الـشعبية 
- تـذكّــر سَـــيْر الـليدي مـاكـبث فـي أثـناء الـنوم فـي مسـرحـية شكسـبير(4)- وفـي قـاعـات املـحكمة. لـقد 
يْر فــي أثــناء الــنوم أول مــرة فــي تــاريــخ الــقضاء األمــريــكي عــام 1846 لــلدفــاع عــن  اســتُعمل الــسَّ
<.J .A تــيرل> الــذي قــتل مــومــسا بــقطع رأســها بــموســى حــالقــة. وقــبل مــدة ليســت طــويــلة، عــام 
1987، قـام رجـل عـمره 23 عـامـا واسـمه <.K پـاركـس> فـي تـورونـتو بـكندا بـقيادة سـيارتـه مـسافـة 
14 مـيال وقـتل حـماتـه، وزُعِــم أن كـل ذلـك قـد جـرى الشـعوريـا فـي أثـناء سـيره وهـو نـائـم. وبـناء عـلى 

ذلك حصلت تبرئته. 
  

وتــحتل قــصص الــقتل فــي أثــناء الــنوم الــعناويــن الــرئــيسة فــي الــصحف، ولــكنها، لــحسن الــطالــع، 
تــبقى نــادرة. فــفي دراســة نُشِــــرت عــام 2010 فــي مجــلة عــلم األعــصاب: الــدمــاغ(5)، س5)، سُــــرِدت 
21 حــالــة، بُــرِّئَ املــتهمون فــي ثــلث عــددهــا تــقريــبا. ولــكن الــعنف غــير الــقاتــل والســلوك الــجنسي 
وغــيره مــن الســلوكــيات الــالمشــروعــة فــي أثــناء الــنوم هــي أكــثر مــما يــتوقــعه الــناس. فــنحو 40 
مــليون أمــريــكي يــعانــون اضــطرابــات الــنوم، وقــد تــبني فــي اســتطالع أجــري هــاتــفيا فــي الــواليــات 
املتحـــدة فـــي أواخـــر تـــسعينات الـــقرن العشـــريـــن أن شـــخصني مـــن كـــل مـــئة شـــخص قـــامـــا بـــإيـــذاء 

نفسيهما أو غيرهما في أثناء النوم. 
  
  

علم األعصاب 
كيف ترتاح األدمغة النائمة(***) 

    طــاملــا اعــتقد املــحققون أن الــدمــاغ البشــري يــتقدم عــبر مــراحــل الــوعــي املــعقدة بــطريــقة 
جـيدة التنسيق (فـي الـيمني) وذلـك بـاعـتراف الجـميع. غـير أن الـدراسـات الحـديـثة (األسـفل) 
تـشير إلـى أن أنـماط األنشـطة الـعصبية فـي أثـناء الـنوم أكـثر عـشوائـية مـما ظـنه الـباحـثون 

سابقا. 
  

  

دورات عادية 
 ألســباب مــجهولــة، تــصبح أجــزاء الــدمــاغ الــتي تــساعــد عــلى كــشف األخــطاء والــتعارضــات 
(الــتلفيف الحــزامــي األمــامــي(6)) وعــلى تــطور الــذاكــرة الــطويــلة األمــد (القشــرة املــجاورة 



لـلحصني(7)) أكـثر نـشاطـا عـادة فـي أثـناء الـنوم ذي حـركـات الـعينني السـريـعة، فـي حـني أن 
املـنطقة الـتي تيسـر اإلحـساس بـاأللـم (الـتلفيف الحـزامـي الخـلفي(8)) تـصبح أقـل نـشاطـا. 
وبـالـنتيجة، يـكون األلـم الجسـدي نـادرا فـي األحـالم الـتي تحـدث فـي أثـناء الـنوم ذي حـركـات 

العينني السريعة. 

نشاط شاذ 
 تـبني مخـططات إشـارات الـدمـاغ الكهـربـائـية أن الـنصفني األيسـر واأليـمن مـن أجـزاء الـدمـاغ 
نـــفسها يـــعانـــيان زيـــادة فـــجائـــية فـــي األنشـــطة فـــي أوقـــات مـــختلفة مـــن الـــنوم ذي حـــركـــات 
الـعينني غـير السـريـعة. ويـعزز هـذا الـدلـيل الـفرضـية الـقائـلة إن املـناطق املـختلفة مـن الـدمـاغ 
ال تخــلد إلــى الــنوم مــعا فــي لحــظة واحــدة أو تــتقدم عــبر مــراحــل الــنوم املــتعددة بخــطى 

متزامنة. 

  

  
  
  

  
ويــعد <بــورنــمان> وزمــياله <.M مــاهــوالــد> و<.C شــينك> مــن الــخبراء الــبارزيــن عــاملــيا فــي 
مـجال خـطل الـنوم، وهـو مـصطلح تـنضوي تـحته السـلوكـيات غـير املـرغـوب فـيها فـي أثـناء الـنوم. 
وهــم غــالــبا مــا يــتلقون طــلبات مــساعــدة مــن املــحامــني. ولــلتمييز بــني عــملهم الــطبي والــقانــونــي، 
أســـسوا كـــيانـــا مســـتقال عـــام 2006 يـــقوده <بـــورنـــمان> ويـــعمل فـــيه <مـــاهـــوالـــد> و<شـــينك> 

مستشاريْن، وسّموه رابطة طب النوم الجنائي(>) (الشرعي). 
  

وتـعمل رابـطة طـب الـنوم الـجنائـي بـوصـفها مـكتب تحـريـات جـنائـية عـلمية. وقـد قـسمت الـحاالت 
الـتي تـعامـلت مـعها، والـتي تـجاوزت 250 حـالـة حـتى اآلن، بـالـتساوي بـني الـعمل ملـصلحة االدعـاء 
والـعمل ملـصلحة الـدفـاع. وبـصرف الـنظر عـمن يـدفـع الـتكالـيف، فـإن نـهج املـكتب لـيس مجـرد تـقديـم 
رأي طــــبي يــــدعــــم حــــكما مــــنشودا، بــــل إن األطــــباء الــــثالثــــة يــــحاولــــون كــــشف الــــحقيقة. لــــقد لــــقب 



<بــورنــمان> نــفسه بـ «كــبير املــحققني»، وهــو يــقول: «إنــني، مــن عــدة أوجــه، محــلل جــرائــم مــن 
الناحية العلمية العصبية.» 

  
وال يــمكن الــتكهن بــنتائــج الــتحقيقات. يــقول <بــورنــمان>: «إذا تــمكنت مــن دحــض دفــاع مــرتــبط 
بخــــطل الــــنوم، أمــــكن ملــــحامــــي االدعــــاء أن يــــقول: اآلن، امــــتلك إمــــكانــــية اإلدانــــة». غــــير أن عــــمل 
<بـورنـمان> يـعطي فـرصـة لـلغفران أيـضا. فـهو يـقول: «تـحصل سـلوكـيات خـطل الـنوم الـحقيقية 
مـــن دون وعـــي أو قـــصد أو دافـــع . لـــذا، ومـــن وجـــهة نـــظر مـــحامـــي الـــدفـــاع، لـــديـــك أســـاس لـــلتبرئـــة 
الــكامــلة». إال أنــه يــعلم أن الــقضاة واملحــلفني يجــدون صــعوبــة فــي قــبول فــكرة أن لــلنوم طــيفا مــن 
الــحاالت. ولــذا فــإن املــتهم لــيس وحــده الــذي يــحاكــم فــي قــاعــة املــحكمة، بــل أيــضا تجــري مــحاكــمة 

تعريف الوعي ذاته 
  

مستيقظ وغير واع؟(****) 
  

إن جــوهــر مــا يــعرف بــنظريــة الــنوم املــوضــعي(10)واضــح مــن اســمها: يــمكن ألجــزاء مــن الــدمــاغ أن 
تــكون نــائــمة، فــي حــني تــظل أجــزاء أخــرى مــنه مــنتبهة. فــإذا كــانــت هــذه الــنظريــة صــحيحة، فــإنــها 
تـساعـد عـلى تـفسير قـيادة الـناس لـسياراتـهم عـلى نـحو أقـل أمـانـا عـندمـا يـكونـون مـتعبني، وسـبب 
أكـل الـذيـن يـسيرون فـي أثـناء الـنوم مـقاديـر كـبيرة مـن الـبوظـة (اآليـس كـريـم) بشـراهـة. وهـي تفسـر 
أيضا التهيج الجنسي في أثناء النوم لدى الذين يداعبون أزواجهم أو أوالدهم وهم غير واعني. 

  
وقـــد اســـتعمل مـــفهوم الـــنوم املـــوضـــعي فـــي عـــلم األعـــصاب أول مـــرة فـــي مـــقال صـــدر عـــام 1993 
وشـــــارك فــي كــتــابــتـــه <.J كــرويــگر> [مــن جــامــعة واليــة واشــنطن فــي ســپوكــني]. وكــانــت الــفكرة 

حينئذ بدعة بالنسبة إلى كبار الباحثني في النوم. 
  

ويـقول <كـرويـگر>: «ومـا زالـت بـدعـة»، مـع أن الـقائـلني بـاملـوضـعية يـشكلون اآلن مجـموعـة مـهمة 
حسنة السمعة من علماء النوم في العالم. 

  
ومـن املـتعارف عـليه أن الـنوم قـد فـهم بـوصـفه ظـاهـرة دمـاغـية شـامـلة، وأكـثر مـن ذلـك هـو أنـه حـالـة 
تـــــتحكم فـــــيها دارات تـــــنظيم مـــــن األعـــــلى إلـــــى األدنـــــى. غـــــير أن هـــــذه الـــــنظرة لـــــم تـــــعن الـــــكثير 
ل<كـــرويـــگر>. فـــقد أشـــار إلـــى وجـــود دلـــيل واقـــعي لـــدى الـــعلماء عـــلى نـــوم الـــدمـــاغ جـــزئـــيا عـــند 
الـثديـيات األخـرى. فـالـدالفـني مـثال، تـغفو بـنصف دمـاغـها فـقط، وتسـبح وإحـدى عـينيها مـفتوحـة. 
وقـــد راجـــع <كـــرويـــگر> أيـــضا األبـــحاث الـــعلمية الـــخاصـــة بـــآفـــات الـــدمـــاغ عـــند البشـــر فـــوجـــد أن 
اإلنـسان يسـتطيع الـنوم مـهما كـان الجـزء أو الحجـم املـتضرر مـن دمـاغـه أو املـفقود مـنه. ويـعد هـذا 

حجة تنفي وجود منطقة مركزية ألوامر النوم في الدماغ. 
  

وفـي مـقال كـتبه <كـرويـگر> عـام 2011 بـعنوان «الـنوم املـوضـعي املـعتمد عـلى االسـتعمال(11)»، 
يـــلخص فـــكرة أخـــرى تـــخص إجـــرائـــية نـــوم مـــبعثرة مـــن األدنـــى إلـــى األعـــلى. فـــقد كـــتب: «يـــنظر 
الـنموذج الجـديـد إلـى الـنوم عـلى أنـه خـاصـية تنبثق مـن تـضافـر مخـرجـات وحـدات وظـيفية صـغيرة 
ضـــمن الـــدمـــاغ». ويـــرى <كـــرويـــگر> وبـــعض الـــباحـــثني الـــذيـــن يـــفكرون مـــثله أن أجـــزاء الـــدمـــاغ 
املـختلفة، ومـنها الشـبكات الـعصبونـية، وربـما حـتى الـعصبونـات اإلفـراديـة، تخـلد إلـى الـنوم فـي 



أوقــات مــختلفة عــلى مــدار الــساعــة، تــبعا لشــدة اإلرهــاق الــذي تــكون قــد تــعرضــت لــه حــديــثا. (لهــذا 
السـبب يـصف الـباحـثون الـنوم بـأنـه مـوضـعي ألنـه يـحصل فـقط فـي أجـزاء مـعينة مـن الـدمـاغ فـي 
أوقــات مــختلفة، ويــعتمد عــلى االســتعمال ألنــه يحــدث فــقط بــعد أن تــصل املــنطقة الــدمــاغــية إلــى 
مسـتوى مـعني مـن اإلجـهاد). وبـعد أن تـصبح مـعظم عـصبونـات الـدمـاغ فـي حـالـة نـوم، تـبدأ الـحالـة 
الســلوكــية املــميزة لــلنوم بــالــظهور؛ أي الــسكون والــعيون املــغلقة وارتــخاء الــعضالت. ولــكن وقــبل 

بلوغ هذه املرحلة، تكون أجزاء صغيرة من الدماغ قد غفت فعال. 
  

وجـاء بـعض أكـثر األدلـة صـراحـة عـلى الـنظريـة مـن مـختبر <.D ركـتور> [أحـد زمـالء <كـرويـگر> 
فـي جـامـعة واليـة واشـنطن]. يجـري <ركـتور> تـجارب عـلى الجـرذان، حـيث يشـد شـعيراتـها فـجأة 
بــطريــقة دقــيقة ومــتحكم فــيها. وتــرتــبط كــل شــعيرة بــعمود مــعني مــن القشــرة الــدمــاغــية، ويــتألــف 
الـعمود مـن مجـموعـة مـن مـئات الـعصبونـات املـترابـطة بـإحـكام واملـتموضـعة عـلى القشـرة. ويـدخـل 
<ركـــتور> مـــجسات عـــبر جـــمجمة الجـــرذ إلـــى تـــلك األعـــمدة القشـــريـــة، وبـــذلـــك يســـتطيع قـــياس 

استجابتها الكهربائية لشد الشعيرات. 
  

فـي الـبدايـة، حـصل <ركـتور> عـلى شـكل االسـتجابـة الكهـربـائـية لشـد الـشعيرات عـندمـا كـان كـامـل 
الــحيوان مســتيقظا ســلوكــيا، وعــندمــا كــان نــائــما ســلوكــيا. ومــن ثــم اكــتشف شــذوذات عــن الــقاعــدة 
مـثيرة تـمامـا.» وكـتب <ركـتور> و<كـرويـگر> فـي مـقال لـهما عـام 2008: «إن اكـتشاف أنـه يـمكن 
لأـلعـمدة الـدمـاغـية أن تـكون فـي حـالـة شـبه نـوم فـي أثـناء فـترات يـقظة الـحيوان بـالـكامـل، وأنـه يـمكن 
أن تــكون فــي حــاالت شــبه يــقظة فــي أثــناء نــوم الــحيوان بــالــكامــل، يــوحــي أن الــنوم خــاصــية مــن 

خواص أعمدة القشرة الدماغية اإلفرادية.» 
  

أمـا فـيما يـخص األشـخاص الـذيـن تُجـرى عـليهم الـدراسـة فـي املـختبرات البشـريـة، فـغني عـن الـقول، 
إنـهم ال يـحبون إدخـال مـجسات مـعدنـية فـي أدمـغتهم، ولـذا ابـتكر الـباحـثون مـقايـيس تجـريـبية غـير 
مــباشــرة. فــفي الــتجارب الــتي قــام بــها <.H دونــگن> [وهــو بــاحــث آخــر يــعمل فــي جــامــعة واليــة 
واشـــنطن] يـــنظر األشـــخاص الـــذيـــن تجـــرى عـــليهم الـــدراســـة إلـــى شـــاشـــة حـــاســـوب، وعـــليهم أن 
يـــضغطوا زرا فـــور ظـــهور عـــداد يـــعطي لحـــظة رد الـــفعل. ويُـــطلب إلـــى املـــختبريـــن أن يـــكرروا هـــذه 
الــعملية مــدة عشــر دقــائق. وقــد لــوحــظ أن ردود أفــعالــهم كــانــت تــتباطــأ مــع تــقدم االخــتبار. ويــقول 
<دونــگن> إن اخــتبارات الــتنبيه الشــبيهة بهــذا االخــتبار تــرهق املــسارات الــعصبية نــفسها عــلى 
نــحو مــتكرر، ويــجبرهــا االســتعمال املــبالــغ فــيه فــي أثــناء التجــربــة عــلى الــدخــول فــي حــالــة الــنوم. 
وهـو يـرى فـي هـذا دلـيال عـلى الـنوم املـوضـعي، ال عـلى الـتعب الـشامـل أو املـلل، ألن أداء األشـخاص 
املــختبريــن يــتحسن مــباشــرة عــندمــا يــسمح لــهم بــاالنــتقال إلــى مــهمة مــختلفة تســتدعــي اســتعمال 

جزء آخر من الدماغ. 
  

   ليست حالتا النوم واليقظة ظاهرة ثنائية األوجه،  
بل تحصالن ضمن طيف من الحاالت.   

  
إذا كـان مـن املـمكن لـألشـخاص أن يـكونـوا نـائـمني جـزئـيا وهـم، خـالفـا لـذلـك، مسـتيقظون ظـاهـريـا، 
وجــب أيــضا أخــذ الــفرضــية املــعاكــسة فــي الحســبان؛ أي إنــهم يــمكن أن يــكونــوا مســتيقظني جــزئــيا 
فــي الــوقــت الــذي يــكونــون فــيه نــائــمني فــعال. وهــذه اإلمــكانــية تــساعــد عــلى تــفسير أمــر طــاملــا حــيّر 



عــلماء الــنوم: حــالــة املؤرَّقــني الــذيــن يــعلنون بــعد لــيلة مــن املــراقــبة فــي املــختبر بــأنــهم «لــم يــنامــوا 
لحــظة واحــدة» مــع أن التخــطيط الكهــربــائــي لــلدمــاغ يــبني بــوضــوح أنــماطــا لــلموجــات الــدمــاغــية 
مــميزة لــلنوم. وبــحثا عــن تــفسير لهــذا الــتناقــض، أجــرى <.D بــايــس> [مــن معهــد طــب الــنوم فــي 
جـامـعة بتسـبورگ] سـلسلة مـن دراسـات تـصويـر الـدمـاغ ألشـخاص يـأرقـون لـيال. وخـلص إلـى أنـه 
 EEG بـــينما كـــان املـــختبرون نـــائـــمني، وفـــقا ملـــا تـــبينه مخـــططات الـــدمـــاغ الكهـــربـــائـــية واملـــراقـــبة
الســـلوكـــية املجـــراة لهـــذه الـــغايـــة، بـــقيت القشـــرة الجـــداريـــة ألدمـــغتهم، حـــيث يـــتكون اإلحـــساس 
بــالــيقظة، نشــطة لــيال. وبهــذا املــعنى، فــإن مــا أعــلنه املؤرقــون عــن أنــهم كــانــوا مســتيقظني صــحيح 

تماما. 
  

تقصي األدلة(*****) 
  

يسأل عامل هاتف خدمة الطوارئ: «ما الذي يجري؟» 
فيجيب الرجل املوجود في الطرف الثاني من الخط باقتضاب: «تعال إلى هنا فقط» 

فيلح عامل الهاتف: «يجب أن تخبرني بالذي يجري» 
فيقول الرجل: «ثمة شخص ميت» 

«شخص ميت؟» 
«نعم» 

«أين حصل ذلك؟» 
«في منزلهم. ثمة شخص ميت. تعال إلى هنا» 

  
أجـــرى <آدويـــو> هـــذا االتـــصال الـــهاتـــفي مـــع مـــركـــز اتـــصاالت الـــطوارئ الـــتابـــع ملـــقاطـــعة هـــنبني 
بــإلــينويــس فــي الــساعــة 3:41 صــباحــا مــن الــتاســع عشــر مــن الشهــر 01/2005. وقــد اســتعمل 
هــاتــف زوجــته الــنّقال (الخــلوي) الــتي كــانــت فــي تــلك اللحــظة مــمدة عــلى أرض الحــمام غــارقــة فــي 

دمها. 
  

وعـندمـا نـقل مـحامـي <آدويـو> خـبر الجـريـمة إلـى رابـطة طـب الـنوم الـجنائـي، قـرر <بـورنـمان> 
دراسـة كـل مـن املجـرم والجـريـمة املـزعـومـني. وبـعد أن أطـلعه الـنائـب الـعام عـلى الـقضية، قـرأ تـقاريـر 
الشــرطــة ومــحاضــر اســتجواب <آدويــو> فــي ســاعــات السحــر بــعد وقــوع الجــريــمة، حــتى إنــه زار 
الـشقة وحـصل عـلى فـيلم ڤـيديـو يـتضمن مـحاكـاة حـاسـوبـية ملـساعـدتـه عـلى إعـادة تـركـيب األحـداث 

التي أدت إلى القتل. 
  

كـانـت الـصيغة الـغريـبة لـالتـصال الـهاتـفي بـمركـز الـطوارئ أول مـا اسـترعـى انـتباه <بـورنـمان>. 
فــقد الحــظ أن <آدويــو> لــم يــقل: «زوجــتي مــاتــت»، بــل قــال: «ثــمة شــخص مــيت». ولــم يــقل: «فــي 
مـنزلـنا»، بـل قـال: «فـي مـنزلـهم». بـكلمات أخـرى، بـدا <آدويـو> وكـأنـه شـخص ال يـعرف مـن هـو، 

ومن هي املرأة امليتة، وماذا حدث. لقد بدا شخصا استيقظ في تلك اللحظة. 
  

بــالــتأكــيد، ثــمة عــدة تــفسيرات لــلواقــعة. فــربــما كــان <آدويــو> مــذنــبا، وهــو يــعرف ذلــك، وأراد أن 
يــكشف أقــل مــا يــمكن مــن املــعلومــات عــند اتــصالــه بــمركــز الــطوارئ. ولــكن عــندمــا قــرأ <بــورنــمان> 



تــقاريــر الشــرطــة، لــم يجــد أي دلــيل عــلى إخــفاء مــعلومــات أو مــراوغــة. فــعندمــا وصــل مــوظــفو قــسم 
شــرطــة پــاليــموث إلــى مســرح الجــريــمة، كــان <آدويــو> يــنتظرهــم عــلى درج املــدخــل. وفــي مــخفر 
الشــرطــة، وبــعد أن تــليت عــلى <آدويــو> حــقوق مــيرانــدا(12)، اعــترف مــن دون تــردد بــأنــه هــاجــم 
زوجــــته، مــــع أنــــه بــــدا غــــامــــضا مــــن حــــيث الــــتفاصــــيل. حــــتى إنــــه ســــأل أحــــد الــــضباط فــــي أثــــناء 

استجوابه: «كيف حالها؟» 
  

لــقد أوحــت هــذه الــنتائــج األولــية ل<بــورنــمان>، واملــتمثلة فــي انــفصال <آدويــو> عــن الــواقــع فــي 
االتـصال الـهاتـفي بـالـطوارئ، وعـدم إخـفائـه لـلمعلومـات، وفـقدانـه الجـزئـي لـلذاكـرة، بـأن مـن املـمكن 
عـلى األقـل أنـه كـان يـسير فـي نـومـه حـني قـتله لـزوجـته. غـير أن الـقاضـي أو املحـلفني قـد يـشككون 
فــي الــعلم الــكامــن وراء هــذا الــتفسير حــني الــنظر فــي الــتبرئــة مــن حــيث املــبدأ. فهــل يــمكن أن يــقوم 

شخص بالقتل فعال وهو نائم دون أن يعلم؟ وإذا كان هذا ممكنا، فكيف يفعل ذلك؟ 
  

لــإلجــابــة عــن هــذا السؤال، انــظر أوال فــي آلــية عــمل الــنوم لــدى األشــخاص الــذيــن ال يــعانــون خــطل 
الـنوم. يـشير <مـاهـوالـد> [زمـيل <بـورنـمان>] إلـى أن االنـتقال بـني حـالـة الـيقظة الـتامـة، وحـاالت 
الـنوم ذي حـركـات الـعينني السـريـعة والـنوم ذي الحـركـات غـير السـريـعة، يتحقق بـواسـطة مـئات مـن 
املـتحوالت الهـرمـونـية والـعصبية والـحسية والـعضلية وغـيرهـا مـن املـتغيرات الـوظـيفية الجسـديـة. 
ويـقول: «مـن املـدهـش أن هـذه املـتغيرات تـحصل مـعا عـادة، ولـذا تجـد الـباليـني مـن البشـر فـي الـعالـم 
يـمرون بـدورة الـيقظة والـنوم ذي حـركـات الـعينني السـريـعة والـنوم ذي الحـركـات غـير السـريـعة عـدة 
مـــرات كـــل 24 ســـاعـــة». ومـــن املؤكـــد أنـــه ســـوف تـــكون هـــناك جـــيوب مـــن الشـــبكات الـــعصبونـــية 
«املسـتيقظة» عـندمـا تـكون بـقية الـدمـاغ نـائـمة، والـعكس صـحيح، وهـذا مـا تـخبرنـا بـه نـظريـة الـنوم 

املوضعي. ولكن االنتقاالت بني الحالتني تكون واضحة عموما. 
  

أمــا عــند األشــخاص املــصابــني بخــطل الــنوم، فــيفقد هــذا الــعدد الــهائــل مــن املــتغيرات الــتنظيمية 
تـزامـنه، ويـصبح االنـتقال بـني حـاالت الـيقظة والـنوم مـضطربـا. والـنتيجة، وفـقا لـقول <مـاهـوالـد>، 
هـي صـيغة مـفرطـة مـن ظـاهـرة الـنوم املـوضـعي، وهـذا مـا يـعرف بـانـفصام الـحالـة(13)، الـذي تـتراكـب 
فـيه الـخصائـص الجسـديـة والـعقلية لـليقظة والـنوم العميق ورؤيـة األحـالم. وفـي املـحصلة، يـعانـي 
أولئك األشخاص غياَب الوعي عن أجزاء كبيرة من أدمغتهم، في حني أن أجسادهم تكون نشطة. 

  
ويـبني كـثير مـن قـضايـا طـب الـنوم الـجنائـي كـيف أن انـفصام الـحاالت يؤدي إلـى سـلوك إجـرامـي. 
فـفي الشهـر 4/2012، مـثال، كـان <بـورنـمان> يحقق فـي حـالـة جـندي أمـريـكي نـائـم ضـرب زوجـته 
بمسـدسـه بـوحـشية عـندمـا حـاولـت إيـقاظـه. وبـعد الـواقـعة، ادعـى أنـه لـم يـقصد مـهاجـمتها، وأنـه ال 
يـذكـر ذلـك الـبتة، وأن كـل مـا يـتذكـره هـو أنـه كـان يحـلم بـأنـه يسـتعمل سـكينا لـصد جـاسـوس نـازي 
يــهاجــمه. وبــالنســبة إلــى <بــورنــمان>، يــبدو ذلــك مــثاال مــمكنا لــالضــطراب الســلوكــي فــي مــرحــلة 
الـنوم ذي حـركـات الـعينني السـريـعة، وحـينئذ يـفتقر املـصاب بهـذا االضـطراب إلـى ارتـخاء الـعضالت 
الـذي يـرافق األحـالم عـادة، ويـصبح قـادرا عـلى الـنهوض والـتنفيذ الـفعلي لـلمشاهـد الـخيالـية الـتي 

تدور في رأسه. 
  

وحقق <بــورنــمان> فــي قــضية أخــرى أيــضا فــي الشهــر 4/2012 تــخص رجــل أعــمال ثــريــا فــي 
يــوتــا. فــفي إحــدى الــليالــي، كــان هــذا الــرجــل نــائــما عــندمــا انــدســت ابــنته ذات األعــوام الــتسعة فــي 



سـريـره، وكـانـت تـفعل ذلـك عـادة عـندمـا تجـد صـعوبـة فـي الـنوم. واسـتيقظ األب فـيما بـعد واكـتشف 
مــذعــورا أنــه كــان يحــرك حــوضــه بــطريــقة جــنسية تــجاه ابــنته وأن يــده كــانــت تــالمــس عــضوهــا 

التناسلي. 
  

لـم تـكن لـرجـل األعـمال هـذا أي سـوابق فـي الجـرائـم الـجنسية. وبـعد الـحادثـة، قـام طـبيب نـفسانـي 
بــتقييم حــالــته، وأُخــضع الخــتبار بــواســطة جــهاز كــشف الــكذب، حــتى إنــه جــرى قــياس النــتصاب 
عـضوه الـتناسـلي فـي أثـناء عـرض صـور غـير الئـقة ألطـفال أمـامـه. ولـم يـدل أي مـن هـذه الـفحوص 
عـلى أن الـرجـل يـحب مـمارسـة الـجنس مـع األطـفال. أمـا <بـورنـمان>، فـقد رأى أن سـلوك الـرجـل قـد 
يـــكون نـــاجـــما عـــن اضـــطراب االســـتيقاظ، وهـــو أحـــد األصـــناف الـــفرعـــية مـــن انـــفصام الـــحالـــة الـــذي 
يــتضمن الــسير واألكــل واملــمارســات الــجنسية(14) فــي أثــناء الــنوم. والــشيء املشــترك بــني جــميع 
هـذه االضـطرابـات هـو أنـها تظهـر عـندمـا تـتداخـل الـخصائـص الـعصبية والـوظـيفية الجسـديـة لـلنوم 

ذي حركات العينني غير السريعة NREM sleep مع قدرات اليقظة الحركية املعقدة. 
  

وتــساعــد املــعرفــة الــدقــيقة ألجــزاء الــدمــاغ الــعامــلة وتــلك الــنائــمة عــلى تــفسير املــشاكــسة والــعنف 
الـلذيـن يـتصف بـهما املـصابـون بخـطل الـنوم أحـيانـا. فـدراسـات الـصور الـدمـاغـية تـكشف أن القشـرة 
مـا قـبل الـجبهية، وهـي قـسم مـن الـدمـاغ يـقع مـباشـرة خـلف الـجبني وتـصاغ فـيه األحـكام األخـالقـية 
واملنطق، تـكون فـي أثـناء الـنوم ذي حـركـات الـعينني غـير السـريـعة أقـلَّ نـشاطـا بـكثير مـنها عـندمـا 
يـكون املـرء مسـتيقظا. وفـي غـضون ذلـك، يـكون الـدمـاغ األوسـط نشـطا وقـادرا عـلى تـولـيد تـصرفـات 
بـــسيطة تـــعرف بـــاســـم أنـــماط األفـــعال الـــثابـــتة(15). ويـــقول <بـــورنـــمان>: «تـــتصف هـــذه األفـــعال 
بـــكونـــها بـــدائـــية جـــدا مـــن حـــيث طـــبيعتها، ومـــنها الـــوقـــوف واملـــشي والـــهجوم الـــوحـــشي واألكـــل 
والشــرب والــعنايــة بــالــنظافــة واملظهــر والــتصرفــات الــجنسية واألمــومــية». وتــكبح القشــرة مــا قــبل 
الــجبهية(16) هــذه األنــماط عــادة عــندمــا ال تــكون مــالئــمة لــلظروف، أمــا خــالل الــنوم ذي حــركــات 
الـــعينني غـــير الســـريـــعة، فـــال يـــقوم هـــذا الجـــزء مـــن الـــدمـــاغ بـــوظـــيفته، ويـــصبح األشـــخاص أشـــبه 

بالحيوانات البرية التي تحكمها الدوافع الغريزية وردود األفعال التلقائية. 
  

إصدار الحكم(******) 
  

يُـــــعد اســـــتجواب <بـــــورنـــــمان> لـــــلمتهم الجـــــزء األعـــــوص مـــــن تـــــحقيقات طـــــب الـــــنوم الـــــجنائـــــي، 
ويســتحسن أن يــحصل هــذا االســتجواب وجــها لــوجــه. ويــجب عــلى املــتهم حــينئذ أن يــجيب عــن 
سؤالـني، أحـدهـما يتعلق بـكونـه حـقا يـعانـي اضـطرابـات الـنوم، ويتعلق اآلخـر بـكون ذلـك االضـطراب 

قائما في وقت اقتراف الجريمة، بعد أخذ جميع األدلة األخرى في الحسبان. 
  

وفــي حــالــة <آدويــو>، كــان <بــورنــمان> فــي وضــع اســتثنائــي نــادر مــن حــيث إنــه كــان قــد عــالــج 
املـتهم بـوصـفه مـريـضا، ولـذا فـإنـه يـعلم أن هـذا الـشاب لـيس مـخادعـا. وشهـد أفـراد الـعائـلة أيـضا 
بـحقيقة أن <آدويـو> كـان يـعانـي الـسير فـي أثـناء الـنوم مـنذ كـان صـبيا. أمـا اإلجـابـة عـن السؤال 
الــثانــي فــقد كــانــت أصــعب: هــل كــان اضــطراب الــنوم الــذي يــعانــيه <آدويــو> الســبب فــي ارتــكابــه 
الجـريـمة؟ لـم يـكن مـن املـمكن اإلجـابـة عـن هـذا االسـتفسار بـيقني تـام ألن <بـورنـمان> ال يسـتطيع أن 
يـسافـر إلـى املـاضـي عـبر الـزمـن ويـدخـل فـي عـقل <آدويـو> لـيرى مـا كـان يـفكر بـه فـي أثـناء ارتـكابـه 
الجـريـمة. وهـذا يـعني أنـه لـيس مـن السهـل تـزويـر دفـاع مـبني عـلى الـسير فـي أثـناء الـنوم. ويـقول 



<بـورنـمان>: «لـدى الجـمهور الـعام انـطباع بـأن أي شـيء يـمكن أن يحـدث خـالل الـسير فـي أثـناء 
النوم، إال أن سلوكيات محددة فقط يمكن أن تحصل خالل مدة محددة عموما.» 

  
فــمثال، يــقول <بــورنــمان>: «الــقرب هــو عــامــل جــوهــري فــي األغــلبية الــساحــقة مــن أعــمال الــعنف 
املـرتـكبة خـالل الـسير فـي أثـناء الـنوم». فـالـضحايـا يـكونـون غـالـبا مسـتلقني بـجوار املـصاب بخـطل 
الـنوم، أو أنـه يـقوم بـمهاجـمتهم فـي أثـناء مـحاولـتهم إيـقاظـه مـن الـنوم. والـحالـة األخـيرة هـي حـالـة 
الــجندي الــذي كــان يحــلم بــالــجاســوس الــنازي، وحــالــة <پــاركــس> الــذي قــاد ســيارتــه وهــو نــائــم 
وهـاجـم أفـراد عـائـلته عـندمـا حـاولـوا إيـقاظـه. وليسـت جـرائـم الـنوم قـابـلة لـلتفسير عـادة أيـضا، ألنـه 
لـيس لـها مـن دافـع، وألنـها ال تتفق مـع شـخصية الـنائـم، ومـن أمـثلتها حـالـة رجـل أعـمال يـوتـا الـذي 

داعب ابنته جنسيا. 
  

وفـي أثـناء التحقيق مـع <آدويـو>، عـلم <بـورنـمان> أن مـريـضه الـسابق لـم يـكن قـريـبا مـكانـيا مـن 
زوجـته قـبل مـهاجـمتها. فـقد اسـتغرق فـي الـنوم عـلى األريـكة عـندمـا كـانـت زوجـته نـائـمة فـي غـرفـة 
الـــنوم. والحـــظ <بـــورنـــمان> أيـــضا أن هـــيجانـــه الـــعنيف لـــم يـــكن وجـــيزا وعـــشوائـــيا عـــلى غـــرار 
الـهيجانـات الـتي تـحصل فـي أثـناء الـنوم، بـل اسـتمر مـدة طـويـلة و«كـان مـنهجيا»، وهـذا يـعني أن 
عــدة ســلوكــيات مــعقدة قــد شــاركــت فــيه. فــقد دخــل <آدويــو> إلــى غــرفــة نــوم زوجــته أوال وضــربــها 
بـمطرقـة، ثـم طـاردهـا عـبر املـمر إلـى خـارج الـشقة، ثـم عـاد مـطاردا إيـاهـا داخـل الـشقة حـتى الحـمام، 
إلــى أن طــعنها فــي الــنهايــة وخــنقها. ويــقول <بــورنــمان>: «مــن الــغريــب جــدا أن نــرى ثــالثــة مــن 

آليات العنف تحدث معا خالل السير في أثناء النوم.» 
  

وزالــت جــميع الــشكوك املــتبقية عــندمــا أقــر <آدويــو> بــالــقصة الــتي قــرأهــا <آدويــو> فــي دفــتر 
يـومـيات املـرأة املـيتة، والـتي تـفيد بـأن الـزوجـني كـانـا عـلى خـالف حـاد فـي الـيوم األخـير مـن حـياتـها. 
فـقد اتـهم <آدويـو> زوجـته، قـبل أن تـذهـب غـاضـبة إلـى سـريـرهـا، بـخيانـته وجـابـهها بـما اعـتقد أنـه 
دلـيل، وهـو واق جـنسي ذكـري وجـده فـي مـالبـسها املـغسولـة. بـاخـتصار، لـم تـكن الجـريـمة مـتوافـقة 
مـع شـخصية <آدويـو>، لـكنها لـم تـكن بـال دافـع، وقـد أبـلغ <بـورنـمان> املـحامـي الـعام بـكل هـذا 
مــع جــميع اســتنتاجــاتــه األخــرى. وفــي الــنهايــة، أقــر <آدويــو> بــذنــبه وبــارتــكابــه جــريــمة قــتل مــن 

الدرجة الثانية(17)، وهو يقضي حاليا حكما بالسجن مدة 37 سنة. 
  

أمــــا فــــيما يــــخص <بــــورنــــمان>، فــــهو يــــقول إنــــه لــــم يــــكن مــــنغمسا شــــخصيا فــــي إثــــبات بــــراءة 
األشــخاص الــذيــن يحقق مــعهم أو إثــبات ضــلوعــهم فــي الجــريــمة. فــما يــوفــره لــه عــمله هــو فــرصــة 
إلجـراء أبـحاث سـلوكـية فـي اضـطرابـات الـنوم املـتطرفـة الـتي ال يـمكن تـكرارهـا فـي املـختبر. والهـدف 
هــو جــمع مــا يــكفي مــن األدلــة لــلمساعــدة عــلى تــغيير مــواقــف املحــلفني والــقضاة والجــمهور الــعام 
الـذيـن تـسيطر عـليهم املـفاهـيم الـتي تـنطوي عـلى أن الـوعـي إمـا أن يـكون مـوجـودا بـالـكامـل أو غـير 
مـوجـود نـهائـيا. ويـقول <بـورنـمان>: «لـقد سـبق الـتقدُم الـكبير فـي عـلم األعـصاب الـنماذجَ الـتي 
تـحتذى مـن قـبل املـجتمع الـقضائـي،» وعـلى هـذا املـجتمع مـواكـبة مـا حـققه عـلم األعـصاب فـي هـذا 

املضمار. 
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