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ــــاغ  الد   في  اح  ـــب  ش  أ   م   
بالداخل الشبح ن الكتاب:م الفصل األول  

 

 

 اماتشاندرانر •

 وافي الثقفي رجمة:ت

                                                                                               

       

عن حيدثين طفق ابجلواهر يتدىل منه سلسلة ذهب.  ضخًما مرصًعاَق صليًبا تَ َعل   جلس يف مكتيب رجل         

اليت تقف وراء املظاهر اخلارجية. قال  ،اعمقً  أكثر احلقائق، وعن معىن هذا الكون احلقكالمه مع اإلله، وأنه 

ه ابلرسائل الروحية إذا ما أطلقت لنفسك العنان لتسمعها". ألقيت نظرة على سجل يَ ُعج  "ستعرف أن الكون :يل

دأ لمراهقة، وهو الوقت نفسه الذي بلاألوىل رحلة املالطيب ألالحظ أنه يعاين من صرع الفص الصدغي منذ 

 أي عالقة بنوابت الصرع هذه؟! لتدينهاإلله يتحدث إليه. ]سألت نفسي[، هل 

وإحساس راع "شبحية"، يشعر بذ ظل  حادث دراجة انرية، لكنه  إثرأحد هواة الرايضة  ذراعُ  عت  ُقط        

حوله، بل من  اهلواء، وأن يلمس األشياء يف – املقطوعة–راعه ، وأن إبمكانه أن يُ َلو ح بذفيها قوي ابحلركة
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 بويستطيع أن ميسك 
ً
منقبض ذات مرة[ صرخ و . ]اكوب القهوة، فلو اجتذبت الكوب منه فجأة لصرخ أمل

 .أشعر أن الكوب اُنتزع من بني أصابعي" .. "آآخ" ؛الوجه

. لكن األمر الذي كانت كافية لتنغيص حياهتاعمياء كبرية يف عني إحدى املمرضات،   بقعة   ظهرت        

أمامها، فكانت  إيل وقد جلستُ  ت  يف تلك البقعة. نظرَ  امرحً رتونية تقفز اما ترى شخصيات ك احريها أهنا كثريً 

" Elmer Fudd فد جري، ورمبا رأت "أملريف ح  الكارتونية " Bugs Bunny ز بينغ"ب شخصية ترى

 حقيقينيويف بعض األحيان ترى نسخة كارتونية ألشخاص ". The Road Runner أو"رود رنر

 تعرفهم. 

كانت   إالنصف جسدها األيسر ابلشلل الكامل.  عانت إحدى املعلمات إثر سكتة دماغية أصابت        

 مل تصب ابلشلل. سألتها ذات مرة عن ذراعها اليت جبانبها، فأخربتين أهنا ذراع أخيها.  ىجتزم أن ذراعها اليسر 

سكتة دماغية من نوع آخر. فهو يشرع يف الضحك أصابته ، فيالدلفيامكتبٍة من والية  منيُ أوهذا       

 دون سيطرة، ويستمر ذلك طوال اليوم، حىت ميوت من شدة الضحك. 

 بعدها أن   ُخي  ل إليهحادث سيارة،  إثريف الرأس  ابلغةالذي عاين من إصابة  .. ذلك الشاب آرثر      

لكنه ما يزال يشعر وجهيهما،  على فر  عَ ت َ اليستطيع و . حًقاكأبويه يبدوان  ، و أبويهشخصني آخرين أخذا مكان 

 أهنما دجاالن. فيما بعدُ  ُُيي ل إليهأصبح مث . أبن مثة شيء غريب

طبيب نفسي مضيعة للوقت. يف الواقع، لقد أصيب كل إىل  وإحالتهم، جلنونهؤالء ابأحُد  ب  صَ مل يُ       

، إهنم يسمعون أصواتً . كلٌّ حبسبه  واحد منهم بتلف يف جزء من دماغه، أدى إىل تصرفات غريبة يف سلوكاهتم

غريبة  عون ادعاءاتٍ يد  و ويشعرون أبطرافهم املقطوعة، ويرون أشياء ال يراها غريهم، وينكرون احلقائق البينة، 
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ورجاحة من وضوح ومنطقية،  يتحلون بهما هذا مع ، شخاص وعلى العامل الذي نعيش فيهوقاسية على األ

 كرجاحة عقولنا.  لعق

شكلة حريت األطباء       
ُ
، "الغرائب"من التاريخ، إال أهنا ُصنفت  طوالومع أن مثل هذه االضطراابت امل

 اباًل  معظم أطباء األعصاب يلقيال  ملفاهتا يف أدراج األطباء، وُيتم عليها خبامت النسيان. تتكدسسرعان ما و 

التعمق فيها أو  إىل عالج املرضى، وال يرون ضرورةً و فمهمتهم ختفيف األعراض  تفسري هذه السلوكات الغريبة.ل

لتفسري املتالزمات الغريبة.  يستحدث أطباء النفس يف الغالب نظرايتٍ و حىت التعرف على كيفية عمل العقل. 

. وعند وجود أعراض كهذه فإن اللوم يُلقى على تنشئة املريض )األفكار اغريبً  افاحلالة الغريبة تقتضي تفسريً 

 على النقيض منأما كتاب "أشباح يف الدماغ" فإنه  السيئة من الصغر( أو على أم املريض )التغذية السيئة(.

هم دليلنا إىل طريقة عمل العقل  –عرًضا مفصال قصصهم  نعرضسكما   –هذا الرأي. إن هؤالء املرضى 

عن حب االستطالع، فإن هذه املتالزمات توضح املبادئ األساسية لكيفية  ا: عقلي وعقلك. وبعيدً يالبشر 

نسان وعقله يف الضروف الطبيعية، وتلقي الضوء على طبيعة اجلسم وعلى اللغة والضحك عمل دماغ اإل

أن مثة طرفة مضحكة وأخرى ليست  امل تعجب يومً أواألحالم واالكتئاب وغريها من السمات الطبيعية للبشر. 

وكيف أنك  ؟!جمبول على اإلميان ابلربعندما تضحك؟! وكيف أنك  اعاليً  كذلك؟! وكيف أنك تصدر صوتً 

عن  - على األقل -تشعر ابإلاثرة عندما ميص أحدهم إصبع قدمك؟!. املفاجأة الرائعة أننا نستطيع أن جنيب

عن  الكربى "الفلسفية"أن نتناول األسئلة  -بدراسة هؤالء املرضى –قادرون  اإننا حقً  .بعض هذه التساؤالت

ما الذي يولد وحدة متالمحة خلربات الشخص نفسه؟ ، مع تغري الزمان واملكان، : ما الذي جيعلكطبيعة النفس

خيوط : كيف تستطيع األكثر مشواًل ل والسؤا أو تشاء فعل شيء ما؟ اشخصية؟ ما معىن أن ختتار شيئً 

 الربوتوبالزم الدقيقة يف املخ أن تولد جتربة ميكن إدراكها؟.
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ميكننا نقل املرضى  .هذه القضااي من قبلومل يكن إبمكاننا تناُوُل حيب الفالسفة مناقشة أسئلة كهذه.       

أن نعرف أين  بوسعناو  تعيننا يف معرفة البنية الداخلية ألدمغتنا. بَ من العيادات إىل املختربات لنجري جتار  

، وأن نعلن "عصر علم املعرفة التجرييب" )العلم الذي يدرس كيفية متثيل العقل للمعرفة "فرويد"توقف العامل 

العالقة بني اضطراابت الدماغ العقلية ) "علم طب النفس واألعصاب املعريفلن كذلك "عونواملعتقدات(، 

، وأن نبدأ إبجراء التجارب على طريقة بناء املعتقدات والشعور والتفاعل القائم بني اجلسم والعقل (واجلسدية

 وغريها من السمات املمي  زة للسلوك البشري.

       
ً
يف  –حاولت لقد ". سرايً  ا"ُُمربً  كونكعن   – عندي – ايف الطب ال ُيتلف كثريً  اأن تكون عامل

تلك احلمالت اليت أَُعر فكم معىن الغموض الذي يكتنف املساعي العلمية، وأن تشاركوين أن  – هذا الكتاب

أو سؤال  – لناعلى ما يبدو  – يتعذر فهمها مبريض لديه أعراض   تبدأ كل قصةٍ  حماولني فهم عقولنا.نطلقها 

خطوة عرب  نتقدم خطوةً مث ضون خلداع الذات؟. نضحك؟ أو مل حنن معر   مل بري عن طبيعة البشر، فمثاًل ك

 يف التعامل مع هذه احلاالت. أت ب عهاملنهج الذي معني لألفكار، هو  تسلسل

فما  – "الرب"كما هي يف فصل   –أزعم أنين استطعت أن أفك رموز هذا اللغز. أما يف حاالت ُأَخر  

. ؛ األمر الذي يهلب شعوران أكثر وأكثرقاب قوسني هذه اإلجابةلدينا شعور أن حمرية. و  القاطعةتزال اإلجابة 
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سأنقل لكم روح املغامرة العقلية اليت تصاحب هذه املساعي، وجتعل علم ف وسواء  انتهت القضية أم مل تنته،

 ة قائمة". عب:"ماتزال الل1لواتسن "شريلكهوملز". وكما قال اتشويقً أكثَر العلوم األعصاب 

األطباء إىل أنه  بعضبوهو يعتقد أن أبويه شخصان ُمادعان. قد ينتهي األمر  "ثرر آ"أتمل يف حالة  

أستطيع أما أان فيف الكتب ملثل هذه االضطراابت.  اشيوعً و أكثُر التفسريات . وهذا ابلفعل هليس إالجمنون 

ردقة و الكشف عما أصابه بكل  ، وذلك بعرض صور ألشخاص ُمتلفني مع قياس درجة التعرق عنده ُيس 

نبدأ فما يتكرر يف هذا الكتاب:  اجهاز كشف يشبه جهاز كشف الكذب(. وهذا موضوع كثريً  ا)مستخدمً 

 ضٍ ر  تفسري منطقي مُ إىل  – على األقل – اية املطافنصل يف هنكي مبجموعة من األعراض الغريبة والغامضة  

نفعل ذلك ال نقف على أشياء جديدة تتعلق بعمل املخ فحسب،  دوائر العصبية يف مخ املريض. وحنن إذ  لل

 .متعددةللبحث يف اجتاهات  بل نفتح يف الوقت نفسه أبواابً 

نساق وراء احلاالت الغريبة. أ العلمي، ومل َ  أن من األمهية مبكان أن تفهم منهجيَ  أعتقدقبل أن نبدأ، و  

ع م  عوام الناس يف أحناء البالد، يراودين سؤال واحد:"هل سيأيت ذلك اليوم الذي جُي   حماضرة علىلقي أُ عندما 

ر عمل املخ؟" فهناك نظرية أنشتاين النسبية العامة، وهناك قانون اجلاذبية س  فَ فيه العلماء على نظرية موحدة ت ُ 

اإلنسان؟. يف نظري، مل نصل إىل املرحلة اليت  ال يكون هناك نظرية تفسر مخ مل َ  االعام لنيوتن يف الفيزايء، إذً 

                                                           
. يعر ف هوملز نفسه آرثر كوانن دويلسري  األسكتلندي والطبيبابتكرها الكاتب  القرن العشرينوأوائل  القرن التاسع عشرحملقق من أواخر  شخصية خيالية:  شرلوك هوملز  1

عندما ال جيدون حلواًل للجرائم اليت تواجههم. اشتهر هوملز مبهارته يف استخدام  واحملققني رجال الشرطةمقرًا له، ويساعد  لندنمن مدينة على أنه "حمقق استشاري" يتخذ 
حلل أعقد القضااي. تعد شخصية شرلوك هوملز أشهر شخصية حملقق خيايل  الطب الشرعيالتفكري املنطقي، وقدرته على التنكر والتمويه، إضافة إىل استخدام معلوماته يف جمال 

 على اإلطالق. )ويكيبيداي(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
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أو مرحلة تقودها ظواهر معينة  مبدئيةنظرية شاملة للعقل واملخ. فكل علم من العلوم مير بتجارب أنيت بجتعلنا 

قبل أن يصلوا إىل مرحلة النظرايت املتطورة. أتمل يف  –ن فيها استخالص قوانينها األساسية و حياول املهتم–

يف صنع  املغناطيس"وقضيب الكهرابء واملغناطيس. مع أن الناس استعملوا "حجر املغناطيس" و"تطور أفكار 

 يف العصر الفيكتوري – مايكل فاراداي"البوصلة" دون أن يكون هناك فكرة واضحة، إال أن العامل الفيزايئي 

في فنتائج مذهلة.  كان هلما  يسريتنيعلمية. فقد قام بتجربتني  درسوا املغناطيس دراسةً  الذينمن أوائل كان   –

مغناطيس خلف ورقة، مث َذر  برادة  وضع قضيبَ  –ميكن أن جيرهبا طالب مدرسة اآلن  –ب إحدى التجار  

أول مرة مع خطوط القوة املغناطيسية )فكانت  اديد على سطح الورقة، فوجد أن برادة احلديد تنتظم تلقائيً احل

يف  وإايابً  قضيب املغناطيس ذهاابً  فارادايأما يف التجربة الثانية، فقد حرك (. "احلقول" يف الفيزايء تثبت فيها

داخل األسالك املعدنية. فكان هلذه األدلة أثرها الكبري يف  يتول د تيار كهرابئيوإذ  بوسط لفة أسالك معدنية، 

هلذه التأثريات تفسريات  فارادايبقيت تفسريات و . وهي املرة األوىلوضع عالقة بني املغناطيس والكهرابء 

كالرك "نظرية. إال أن جتاربه هيأت األجواء لظهور معادالت املوجات الكهرومغناطيسية الشهرية للعامل 

 للفيزايء احلديثة.  اأساسً  د  عَ بعد عدة عقود من الزمن، وهي الصيغ الرايضية اليت ت ُ  "ماكسويل

 "ماكسويل"يصل إىل مرحلة  ومل   "فاراداي"ما أريد توضيحه هنا أن علم األعصاب ما زال يف مرحلة  

، فليس مثة مشكلة يف حماولة صياغة ابعد، وليس هناك فائدة من حماولة ختطي تلك املرحلة. أمتىن لو كنت ُمطئً 

أفضل طريقة للبحث ما  وأرى أنلو مل نفلح يف ذلك )فالكثري ما زال حياول(. ، و دة تفسر هذا املخنظرية معتمَ 

كثري من الناس عندما استخدم هذه الكلمة، وكأن الواحد منا   بُ جَ ع  ي َ ". التالعبميكن أن يغلب عليه طابع "

ذا ما كنت وهبنظرايت شاملة توجه حدسه.  اال ميكنه أن أييت بعلم متقن عن طريق التالعب ابألفكار مستعينً 

 أقصده ابلفعل )فحدس املرء ليس خبط عشواء، بل تقوده الفطرة(.
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إن اهتمامي ابلعلم قدمي كل القدم. ملا بلغت الثامنة أو التاسعة من عمري، بدأت أمجع األحافري  

منزلنا.  ج  رَ حتت دَ  اكيميائيً   ابتصنيف الكائنات وتطورها. أنشأت بعد ذلك ُمتربً  واألصداف، فأصبحت مفتوانً 

يدروجني عندما امبشاهدة أزيز برادة احلديد وهي تتفاعل مع محض اهليدروليك، ومساع فرقة اهل وطاملا استمتعت

كلوريد احلديد   يك مكوانً ور لكيدرو اأوقد عليه النار )كان احلديد ُيستبدل ابهليدروجني يف محض اهل

من جتارب غري معقدة وأن كل شيء يف الكون  ء كثريةأشياأن إبمكانك تَ َعل ُم يدروجني(. مجال الفكرة هنا اواهل

، ومنذ اليسرية "فاراداي"قائم على تفاعالت مشاهبه. ما أزال أتذكر تلك اللحظة  اليت ذكر فيها معلمي جتربة 

من تلك  ادائمً  اب يف نفسي نفورً جناز الكثري ابلقليل"، وقد تركت هذه التجار  إذلك اليوم استهوتين فكرة "

 فكل ما حتتاجه حدس   ،األجهزة ابهضة الثمن، وأدركت عدم ضرورة تلك اآلالت املعقدة إلحداث ثورة علمية

 سليم. 

يف كل علم أدرسه.  "القاعدة"أكثر من  جيذبين "االستثناء"وهي أن هناك منهجية أخرى أختص هبا،  

من عند تسخينه العنصر الوحيد الذي ينتقل هو كيف أن اليود   –وأان يف املرحلة الثانوية  –فطاملا عجبت 

احللقات اليت  نم أيًضا. كنت أعجب مباشرة دون أن يذوب ويصبح سائاًل  احلالة الغازيةاحلالة الصلبة إىل 

؟ يف ايتمدد عندما يصبح جليدً ، دون غريه من السوائل،  املاءحتيط بكوكب زحل دون غريه من الكواكب؟ ومل  

تقلص عندما تتجمد. مل ال يوجد جنس مميز عند بعض احليواانت؟ كيف يستطيع حني أن السوائل األخرى ت

مكان طرفه املقطوع، وال يستطيع الضفدع كامل النمو فعل ذلك؟ يُنبت طرفًا الشرغوف )فرخ الضفدع( أن 

مراحل التحول عند الشرغوف  أخ رتيحدث لو سماذا  هل السبب أنه غري كامل النمو أو جملرد أنه شرغوف؟

ذلك عن طريق وضع قطرات  ؟ )نستطيع فعلاليكون شرغوفا هرمً  نع نشاط هرموانت الغدة الدرقيةلك مبوذ

هذا الشرغوف اهلرم على تعويض طرفه املقطوع؟ ) عندما  سيقدراملائي للكائن(. هل  احلوضمن الثوراسيل يف 
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 إىل إىل اآلن نصلمل وحسبما أعرف لإلجابة عن هذا التساؤل،  الضعيفة، كان يل بعض احملاوالت اكنت طالبً 

 (.إجابة هذا السؤال

لدراسة  –الفضلى ، أو ليست هي الطريقة الوحيدة –بطبيعة احلال  –إن التعامل مع هذه احلاالت  

أحد. لقد الزمين حب األشياء الغريبة منذ الصغر، واستطعت  كل    تروقال العلم. نعم هي طريقة ممتعة، لكنها 

حباالت   –على وجه اخلصوص  –طب األعصاب السريري  أن أجعلها تصب يف مصلحيت. يزَخر حلسن احلظ

من معرفة. إن هذه احلاالت  وهفُ ل  أَ إال أن املؤسسات احلاكمة أعرضت عنها، فهي ال توافق ما  من هذا القبيل.

 . وهذا ما يزيدين فرًحالؤلؤ مكنون يرتقب زمانه،  –يف الواقع  –

وا يف االضطراابت املتعددة لأن يتأم مثال،العقل، و لئك املشككون يف العالقة بني اجلسم و أ علىف 

حينما يتوهم  احقيقيً  ابعض األطباء السريريني أن إبمكان املريض أن "يغري" تركيبة عينه تغيريً  كرُ ذ  يَ فللشخصية. 

عني املريض من األزرق إىل بطول النظر، ويتحول لون  . فيصبح املصاب بقصر النظر مصاابً آخر أنه شخض

مع إحدى  امع تغري شخصيته )فيكون مستوى جلكوز الدم عاليً  ويتغري الرتكيب الكيميائي للدمالبين، بل 

املريض بني عشية وضحاها جراء صدمة  فيها شعرُ  ض  يَ خرى(. وهناك حاالت اب   األمع  االشخصيات وطبيعيً 

ومن العجيب أن  ثر نشوة اتصاهلن ابملسيح.إ أيديهن ندابت  ر لراهبات ظهرت على راحة نفسية، وحاالت أُخَ 

ا وقد علمنا أن مثة شيء ما حقيقتها من زيفها حىت بعد ثالثة عقود من البحث. أمَ   بعدُ هذه احلقائق مل يتبني  

أو ؟ هل هذه الظواهر شبيهة ب   "االختطافات اخلارجية" فاحصةال ننظر يف هذه القضااي نظرة  مَ ل  فجيري حولنا، 
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كما هو احلال يف األشعة السينية أو التحوالت   –"، أو أهنا احنرافات حقيقية 2أهنا من قبيل خدع "ثين املالعق

 ما.  ارات العلمية يومً ليت ستقود النماذج الفكرية والثو ا –ية ري البكت

 شريلك هوملز سبب ذلك طريقةو أميل إىل الطب، ذلك العلم الذي يكتنفه الغموض،  اأان شخصيً  

شرتك فيه قوة تعلى حد سواء،  اوعلمً  ا. إن تشخيص مشكلة املريض يظل فنً ايف البحث اليت أعجبتين كثريً 

منا تشخيص ل، كان يع(ك. ف. ثريوفينقادام)يدعى  اتذكرت طبيبً املالحظة والبصرية وكل احلواس البشرية. 

على األنسولني تفوح منه رائحة طالء شم رائحة املريض فقط. فاملصاب ابلسكري غري املعتمد عن طريق املرض 

تدل على مرض محى التيفوئيد. أما الرائحة املنتنة للجعة  احديثً   املخبوز الرغيفافر الزكية نوعا ما. ورائحة األض

دجاج العن مرض داء اخلنازير )سل الغدد اللمفاوية(. أما رائحة احلصبة األملانية فتشبه رائحة ريش  فتنم  )البرية( 

يدعى "وندكس"  ارائحة منظفً  ن.  وتشري رائحة املريض اليت تشبهفَ عَ  وينبعث من خراج الرئة رائحةُ  .هعند نتف

)ورمبا يضيف طبيب األطفال على هذه القائمة من الروائح رائحة الشبيه ابألمونيا إىل وجود خلل يف الكبد. 

اجلراثيم يصيب األطفال، هو ضرب من " و Pseudomonas عصري العنب عند وجود التهاب "الزائفة

كان و (. Isovaleric Acidemia وكذلك رائحة تعرق القدم ملرضى "امحضاض الدم اإليزوفالرييكي

ر ذ  ن   الطفيف بني أسفل الظفر واإلصبع ي ُ ري، فالتغيااألصابع جيدً  أن نتفحص "ثريوفينقادام"طلب منا الطبيب ي

ما يلفت األنظار أن هذه و السريرية املشؤومة بوقت طويل.  عالماتهبقدوم سرطان الرئة اخلبيث قبل أن تظهر 

قبل أن بعد أن يزيل اجلراح الورم السرطاين  اختتفي فورً  – Clubbing تسمى "تعجز األصابع –العالمة 

هو بروفيسور و  – أخر ال نعلم مل حيدث هذا. وهذا معلم   –حىت اليوم  –مكان العملية. غري أننا يربح املريض 

                                                           
 .امللعقة دون جهد يناسب قوهتاتُثىن فيها إحدى اخلدع اليت : ثين املالعق 2
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ع أقدام املريض. ابالستماع إىل وق   نشخص مرض الشللنُغمض أعيننا و أن   علىصر  كان يُ   –األعصاب يف علم 

يندثر يف يكاد  ري هذه يف الطب السريري فنٌّ . وطريقة التحوهو ميشي سحًبا قدميه أبنه جيريتميز  فاملريض

حىت  .. ه، نعمسومساع املريض ومل، لكنها تعزز شيئا يف داخلي. فاملالحظة اجليدة عصر طب التقنية املتقدم

 ميكنه بعدها أن يتحقق من ذلك ابلفحص املخربي. حته، تقود املرء إىل تشخيص معقولشم رائ

املريض والتعامل معه، أن يضع نفسه مكان املريض. ومل  عنالكشف عند على الطبيب دائًما، ا، أخريً  

البالء ذاته ينعش حياة املريض ويعطيه معىن  ، بل إنوثباهتم أزل أعجب من شجاعة كثري من مرضى عياديت

ابحلزن، إال أهنا قصص انتصار الروح البشرية  ممزوجة   سنعرضهامن قصص املرضى اليت  اومع أن كثريً آخر هلا. 

، –وهو طبيب أعصاب من نيويورك  – من التفاؤل. فمن ذلك مريض   اخفي   اتيارً  هناكعلى البالء، وأن   أحس 

أدهشه وحريه  ما ا. غري أن شيئً أقلقته بال شكمنشؤها الفص الصدغي األمين،  صرعٍ  بنوابت ،دون سابق إنذار

فظ بكالم ليتو ابلشعر، فبدأ يفكر يف القصائد،  نفسه مفتوانً جيد  يف حياتهفهي أول مرة يف الوقت ذاته، 

يف وقت بدأ التعب يدب  انعاشً يف احلياة وإ اجديدً  أماًل  قد وهب له مسجوع. وذكر أن هذا التوجه الشعري

شعراء مل تكتمل موهبتنا كما يؤكد ذلك كثري من  انستنتج من هذا املثال أننا مجيعً هل ميكن أن إىل جسده. 

اجلزء  طياتتتوارى يف  ،مل تستثمر بعد ،الشعر لنظماهلندوس الروحيون أو املتصوفون؟ هل منلك إمكاانت 

  عن نوابت الصرع؟  اريقة إلطالق هذه القدرات بعيدً هل من طوإن كان ذلك حًقا فاألمين من املخ؟ 

يف  أذهب بكمأن  قبل أن نذهب إىل املرضى، ونكشف تلك اخلرافات، وننظر يف نظام العقل، أود  

. إن هذه املعامل التشرحيية ستساعدكم يف استيعاب فيها أن أُوجز َأع دُكم ؛جولة إرشادية قصرية يف مخ اإلنسان

أن نعرف أن مخ  –هذه األايم  –من البديهي و كثري من التفسريات اجلديدة لتصرفات مرضى األعصاب. 
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 من املخ ازءً جيف الكون. وهذا حكم واقعي. فإذا ما اجتززت  اوتعقيدً  ااإلنسان من أكثر أشكال املادة انتظامً 

جملهر، سرتى النظر فيها حتت ا تدققو  ،ليت تسمى املنطقة اخللفية للقشرةا – ية امللتفة مثالالطبقة اخلارجمن  –

)الوحدة الوظيفية األساسية للجهاز العصيب( حيث يكون  "Neurons عصبيةأهنا مكونة من "خالاي 

أكثر، يقل عددها مع و على مئة مليون خلية عصبية  –عند الوالدة  –خ الطبيعي حيتوي املو تبادل املعلومات. 

 .الك رب

تتكون كل خلية عصبية من جسم اخللية وعشرات اآلالف من تفرعات دقيقة تسمى الزوائد املتشجرة  

Dendrites .ولكل خلية عصبية حمور عصيب رئيس، وظيفتها تلقي املعلومات من اخلالاي العصبية األخرى 

Axis )إرسال البياانت من اخللية، وتقوم أطرافه ابلتواصل مع اخلالاي مهمته  )نتوء ميتد ملسافات طويلة يف املخ

  األخرى. 

  (، ستالحظ أن اخلالاي العصبية تتصل مع خالاي عصبية أخرى يف1.1انظر إىل الشكل )

 

 (1. 1)الشكل 
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عرب ألف وصلة  يف كل اجتاهكل  خلية عصبية طريقها   تشق  . "Synapse الوصالت العصبونية"نقطة تسمى 

ت لتتصل ابخلالاي العصبية األخرى. وقد تكون هذه الوصالت العصبونية إىل عشرات اآلالف من الوص

ليات العقلية، يف حني متطلق عصارة لتنشيط الع أي أن بعض الوصالتمفتوحة أو مغلقة، مهدئة أو منشطة. 

مستمر يف تعقيد  وكل هذا التحرك حترك   هنا هتدئة األوضاع يف املنطقة.من شأ عصاراتٍ  ُأَخرَ تطلق وصالت 

ئة ألف خلية عصبية، ومليوين حمور عصيب، ك حبجم حبة الرمل قد حيتوي على ممن ُم اصغريً  اإن جزءً مذهل. 

إىل اآلخر. وعلى ضوء هذه األعداد فقد ُقد ر عدد  كل واحدٍ فيه  "يتحدث"  وبليون وصلة عصبونية، يف نظامٍ 

يتجاوز عدد اجلزئيات األولية يف الكون  رٍ اقدمب – نظرايً  األنشطة وتكوينها املمكنتبادل  –التفاعالت يف املخ 

يف حماولة فهم وظائف املخ؟ مما الشك فيه أن فهم  لبدءا – هبذا التعقيد تسليمنامع  – فكيف ميكننا. كله

ابجلزء العلوي  التشريح املخ، مبتدءً  موجزٍ  ابستعراضٍ  سأبدأتركيب اجلهاز العصيب ضروري لفهم وظائفه. وهلذا 

 Medulla النخاع املستطيل –من احلبل الشوكي حىت نصل إىل هدفنا. يرتبط أعلى احلبل الشوكي 

Oblongata – احليوية لوظائف وى )مجع نواة( تتحكم ابملخ، وحيوي جمموعة من اخلالاي أو الن  اب

، مَيُد  Pons والتنفس. ويرتبط النخاج ابجلسر العصيب ،ل نبضات القلبومعد ،مثل ضغظ الدم ،األساسية

أداء حركات  علىوهو تركيب حبجم قبضة اليد يف مؤخرة املخ يُعني  Cerebellumا تصل إىل املخيخ أليافً 

 متناسقة. 

وينقسم كل نصف إىل  –على شكل مثرة اجلوز  ومها – اناملخ الكبري  نصفا ،هفوق هذا كل    ،ويوجد         

 ، والفص اجلداريtemporal الصدغي ، والفص frontalص اجلبيينف: ال(lobes) أربعة فصوص
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parietalوالفص القذايل ، occipital  .)وسنتطرق إىل كثري من تفاصيلها يف الفصول )عظم القفا

 (. 2. 1 القادمة )الشكل

 

الت )مثل عضالت الذراع والقدم( يف اجلانب املقابل للجسم. فنصف ضنصف حبركة الع يتحكم كل 

 حزمةُ  وهناك ُمك األمين جيعلك تُ َلو ُح بيدك اليسرى، ونصف ُمك األيسر جيعلك تركل الكرة بقدمك اليمىن.

احلزمة  عت  هذه. فلو ُقط  نصفي املخ ما بني تربط "Corpus Callosum ينفَ تسمى "اجلسم الث    أليافٍ 

يتبني معها الدور الذي يؤديه كل نصف ، وألسفر ذلك عن متالزمة مرضية أن يتواصالاملخ  املا استطاع نصف

خ: طبقة من املنصفي   من" اجلزء اخلارجي يف كلٍ Cerebral Cortex دماغالومتثل "قشرة من املخ. 

وتتكدس  –نبيط ر مثل زهرة الق –داخل لكلما اجتهت ل  َتسَتد ق  صغرية  اخلالاي رقيقة وملتفة، على صورة أخاديدَ 

 داخل اجلمجمة. تكدًسا كبريًا 

 (2. 1)الشكل 
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ن قبل قشرة املخ، ". ويعتقد األطباء أنه تكو  Thalamus ويف وسط املخ يوجد "املهاد البصري 

عرب هذه احملطة قبل أن  متر   –عدا حاسة الشم  –عادة إرسال". فمعلومات احلواس مجيعها إوهو مبنزلة "حمطة 

" بني املهاد البصري وقشرة املخ Basal Ganglia وتقع "العقد القاعدية اخلارجي. تصل الغطاء القشري

، يقع أسفل املهاد البصري ما يسمى "ما حتت املهاد: ا)تسمى أبمساء كثرية منها الَبطامية أو الذنبية(. أخريً 

عمليات وهي  – مسؤول عن تنظيم عمليات األيض". ويبدو أنه Hypothalamus هايبواثالماس

 دائية واخلوف واجلنس. إنتاج اهلرموانت والتحكم ابلعديد من الغرائز الرئيسة كالع  و  – البناء واهلدم يف اخلالاي

 .نعرف كيف يعمل املخ حىت اآلن الت هذه احلقائق التشرحيية منذ وقت طويل، إال أننا فَ ر  عُ وقد  

زال الفكر  وما –النظرية اجلزئية والنظرية الكلية  –متنافرين  طرفنيانقسمت نظرايت تفسري عمل املخ إىل و 

النظرية اجلزئية أن كل  د مؤيدوعتقيو ئة سنة املاضية. ل الثالث ماطو  وإايابً  يتأرجح بني هذين القطبني ذهاابً 

، ات الرايضية، وآخر لتمييز األوجهوالذاكرة، والقدر جزء من املخ ُخص  مبهارات عقلية معينة. فهناك جزء اللغة، 

ثبات أن إ. وحياول مؤيدو هذه النظرية كذلك صفة اخليانة يف األشخاص ابلتعر ف علىبل رمبا اختص جزء 

مث يرسلها كتلة  –كاحلساب مثال   –فيؤدي كل جزء مهمته اخلاصة . بعيد حد يف وظيفته إىل جزء مستقل   كل  

 واحدة إىل اجلزء اآلخر دون أن يكون مثة تفاعل كبري بينهما. 

ما يسمى هذه األايم  االنظرية الكلية. وهي نظرية تشبه كثريً  خرى يقف مؤيدويف الناحية األو  

وظائف املخ تعمل جمتمعة وال  أن ثباتإحتاول هذه املدرسة الفكرية و ". Connectionism "االتصالية

 تقوم كثرية يف املخ، وخباصة املناطق القشرية، ميكن أن  ما يؤيد هذه النظرية أن أجزاًءاو ر. ُيتلف جزء عن األخ
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هذه النظرية أن كل جزء متصل ابآلخر، ودراسة كل جزء على حدة مضيعة  يقول مؤيدوفمبهام متعددة. 

 لوقت. ل

أن وجود رأي من اآلراء ال يعين ابلضرورة إقصاء الرأي اآلخر. تعلمت من تعاملي مع املرضى لقد  

. وميكننا امعقدً  تفاعاًل  تتفاعل ء املخوأن كل أجزاوأن املخ برتكيبته الديناميكية ميكن تفسريه بكلتا النظريتني. 

التعصب وانفلتنا من حبال  ،منا بكافة االحتماالتإذا ما سل  ، قدرةاإلنسان من  َحظي بهعظمة ما  أن نلمس

أن نتعامل  –كما سيأيت   –إن من األنفع مكان لكل وظيفة يف املخ.  وابتعدان عن حتديد ،النظرايتإلحدى 

 برأي واحد.  التشبثمع كل مشكلة فور ظهورها دون 

ربانمج الأن تشاهد ، مثال، على ذلك من السخافة. قس   اإن كل رأي بصورته املتطرفة يعد نوعً  

؟ يف الفسفور املضيء على الشاشة؟ أم يف أنبوب األشعة اتش". أين هذا الربانمج حتديدً و و  "َب  التلفزيوين 

؟ هل هو يف املوجات الكهرومغناطيسية املنطلقة يف اهلواء؟ أو أنه على الشريط السينمائي (الكاثود) املهبطية

 جهه إىل املمثلني يف مسرح احلدث؟. ا يف آلة التصوير املو أو شريط الفيديو يف قاعة التصوير؟ أو رمب

أن ستجرك هذه األسئلة إىل و أن هذه أسئلة عقيمة ال طائل من ورائها.  مباشرةكثري من الناس   يعرف 

 هندرك أن مكان االربانمج(. إننا مجيعً   بهمكان معني )ليس هناك جزء ُخص   لههذا الربانمج ليس تقول إن 

الكرسي الذي أجلس عليه )مع أن املوجات الكهرومغناطيسية على وال  ،قطيتيف وال  ،القمرعلى سطح ليس 

. إن اشرتاك الفسفور أو أنبوب األشعة أو املوجات الكهرومغناطيسية أو الشريط السينمائي ن(اكقد متر هبذه األم

 .ني  بَ  أو شريط الفيديو يف هذا احلدث أمر  
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"معرفة فكرة إىل " كان"حتديد املفكرة  نبدليوضح هذا املثال حقيقة الربانمج التلفزيوين، وعلينا أن  

أنبوب األشعة املهبطية وقاذف اإللكرتوانت  يفاليت يعمل هبا املخ. إن من الواضح كذلك أن النظر " الكيفية

عند بثه على اهلواء، يف حني أن  االربانمج حتديدً ط هذا قَ لت َ يدلك على الطريقة اليت يعمل هبا التلفاز، وكيف يُ 

 مبا أنكأن تنطلق من مبدأ "حتديد املكان"  خطأً ليس  لكن  . ادراسة الكرسي الذي جتلس عليه لن جيديك نفعً 

  .كل تساؤالتك  عن بيلن جيأن هذا املبدأ  تعرف

ماذا عن الضحك؟. مىت  ؟ارً و  صَ للجدل: أللغة مكان معني؟ أيُعد  اللون تَ  ة.. يتعلق األمر بقضااي املخ املثري  اإذً 

فإن السؤال عن حتديد املكان سيصبح أقل أمهية من السؤال عن "الكيفية".  اجيدً  اما فهمنا هذا السؤال فهمً 

السر احلقيقي إن من املخ بقدرات عقلية متنوعة.  ختصيص أجزاءٍ  من األدلة التجريبية فكرةَ  كبري    يؤيد عدد  و 

من يف معرفة تركيب كل جزء ووظائفه، بل يف معرفة كيفية تفاعل هذه األجزاء ك  وراء إدراك ماهية املخ ال يَ 

 ل الطبيعة البشرية. ث  قدرات متَُ  بعضها مع بعض مكونةً 

ذلك السلوك الشاذ لكلب ال ينبح  لئك املرضى ذوو احلاالت العصبية الغريبة. فمثاًل و وهنا يظهر أ 

دخل املنزل ليلَة ارتكاب جرمية  الذيمعرفة على  دلياًل " شريلك هوملزمنها " أخذدما تُرتكب جرمية ما، عن

كيف أن أجزاء املخ   معرفةالقتل. على غرار ذلك فإن تصرفات هؤالء املرضى الغريبة ميكن أن تساعدان يف 

 سب الزمان أو املكان. حبال يتغري  اوأهنا تصور النفس تصويرً  امفيدً  ااملتنوعة تصور العامل اخلارجي تصويرً 

حىت تستوعب هذه الطريقة العلمية، أتمل يف هذه احلاالت املتنوعة من الدراسات السابقة لعلم  

 . عربوما فيها يف  األعصاب
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" قولدستنيكريت عامل األعصاب " عيادةَ  يف منتصف عمرها قبل أكثر من مخسني سنة، دخلت امرأة   

الشهري مبهارته القوية يف التشخيص. بدت املرأة طبيعية، وتتحدث بطالقة. يف الواقع مل يكن لديها أي مشكلة. 

خنقها، وعليها يف كل مرة  ها اليسرى جتاه حلقها حماولةً تنفلت يدُ أحيااًن يف غاية الغرابة:  الكنها اشتكت شيئً 

 "سرتينج لوف"لتبقيها إىل جانبها، ابلضبط مثل حالة الطبيب  أن حتاول السيطرة بيدها اليمىن على اليسرى

. بل كانت يف بعض األحيان تضطر إىل اجللوس على تلك اليد "السفاحة" اليت "بيرت  سيلري"كما وصفها 

 تريد قتلها. 

يلت  طبيبها ابملرض العقلي أو اهلستريي. لذا أن حيكم عليها  اليس غريبً   إىل عدة أطباء نفسيني  أُح 

االت احلبسبب تشخيصه  " الذي ذاع صيتهقولدستنيهبا إىل " يئَ لعالجها. فلما يئسوا من حالتها ج  

 أهنا ليست مريضةً  –عن قناعة  –املرأة أتكد األمر عنده  على اكشفً   "قولدستني"بعد أن أجرى فاملستعصية. 

عصبية واضحة كالشلل أو ارتكاسات  اال تعاين أعراضً ، وليس هنالك خلل عقلي أو جنون. فهي انفسيً  امرضً 

مخ، لكل نصف مهام ُمتلفة، ويتحكم  افص  هلا ن   – كما هو احلال عندان مجيعا  –مفرطة. فَخُلص إىل أن املرأة 

ين"، تتيح هلا فَ حبركات اجلانب املقابل يف اجلسم. وأن نصفي املخي يتصالن حبزمة ألياف تدعى "اجلسم الث   

، التزامن. لكن يبدو أن نصف املخ األمين لدى املرأة )الذي يتحكم بيدها اليسرى( مييل إىل العدائيةالتواصل و 

سب تقدير حبت هذه الرغبة ابدئ األمر. و جزء املخ األيسر كبَ  ولعل  رغبتها يف قتل نفسها.  وهو ما يفسر

السكتة الدماغية ملا استطاعت إيقاف هذا الكبت. فأصبح  اءَ ر  : لو أهنا أصيبت يف اجلسم الثفين جَ "قولدستني"

 و يدها السفاحة احلرية يف حماولة خنقها.  لجانب األمين من ُمهال
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 – معلومكما هو   –للصواب خالف ما يبدو لنا، فإن نصف املخ األمين  أقربُ  إن هذا التفسريَ  

ما يكونون  اغية يف اجلزء األيسر من املخ غالبً  بسكتة دمانيأكثر من النصف األيسر. إن املصاب متقلب   عاطفي  

بعد إصابة اجلزء  هأن ، على ما يبدو،السبب يف ذلكو قلقني أو مكتئبني أو متوجسني من تعافيهم من املرض. 

عندهم  صيبلئك الذين أُ و شيء. يف املقابل، أ على عاتقه كل   أيخذ اجلزء األمينفإن األيسر ابلسكتة الدماغية 

 ون إىل عدم االكرتاث مبا حل هبم، ألن النصف األيسر ال يتحمل مسؤولية العواطف. يلاألمين مي النصفُ 

ضرب من "اخليال إىل هذا التشخيص، بدا األمر وكأنه  قولدستنيملا توصل  

طويل على تلك الزايرة حىت جاء خرب وفاة املرأة املفاجئ،  وقت   مل ميض  و ". Science Fiction العلمي

ساور قولدستني من شكوك، أزاح تشريح جثة املرأة ما كان يُ لقد رمبا من سكتة أخرى ) ال.. مل ختنق نفسها(. 

دماغية قوية يف اجلسم الثفين فلم يعد النصف األيسر من  قبل ظهور سلوكها "اخلانق" أصابتها سكتة  ذلك أنه 

 ص أبداء مهام ُمتلفة.خ يتصل أو يتحكم ابلنصف األمين. وهذا يوضح أن كل نصف قد خُ امل

يف املناسبات  كل يومٍ   احركة نؤديها مجيعً  ؛م اليسريةحركة التبس   –هذه احلاالت  سرد بعد –أتمل  

 د طلبوقاالجتماعية. ترى صديقك احلميم فتبتسم. لكن ماذا حيدث عندما يوجه صديقك آلة التصوير إليك 

. من املفارقات العجيبة أن هذا العمل الذي تؤديه "كشرتُ "فإنك  االبتسامة العفوية من منك أن تبتسم؟! فبداًل 

اإلحراج هو  أن قد تظن، يصبح يف غاية الصعوبة عندما يطلب منك فعله. دون جهد يذكرعشرات املرات 

وال السبب. ال.. ال ميكن أن يكون كذلك. انظر إىل املرآة وحاول أن تبتسم، ستظهر تلك االبتسامة الصفراء 

 . بد
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فقط اختص  اواحدً  اَمَرد  األمر يف ذلك إىل اختالف األجزاء املسؤولة عن كال االبتسامتني، وأن جزءً 

" وهي جمموعة من Basal Ganglia ن "العقد القاعديةمتنطلق االبتسامة العفوية ف"دائرة االبتسامة". ب 

 اا بشوشً وجهً  ن ترىإفما اخلالاي تقع بني القشرة الدماغية العليا )حيث التفكري والتخطيط( واملهاد البصري. 

أو ما يسمى "اجلهاز  من ذلك الوجه لتصل إىل مركز العاطفة يف املخ رسالة  حىت تنطلَق 

عضالت الوجه مبا يكفي  نظم حركةَ تُ  اليت"، ومن مث إىل العقد القاعدية Limbic System ويفاحلُ 

فإن االبتسامة تكون صادقة. وتقع هذه األحداث  ،عملها هذه الدوائر أدت نفإ. عفوايً  تبسًمابسم تلت

 من التدخل يف احلدث.  "التفكري"من الثانية ال يتمكن معها جزء  املتسلسلة يف أجزاءٍ 

السمعية  القشرة مبا يف ذلكثناء التصوير؟ يتلقى مركز التفكري )أأمرك أحدهم أن تبتسم  لولكن ماذا 

كات ر ومركز اللغة( تعليمات املصور، ومن مث يرسلها إىل القشرة احلركية يف مقدمة املخ، وهو جزء ُمتص ابحل

فيما يبدو لنا، إال أن التبسم يرتتب  ،لة البيانو أو تسريح الشعر. ومع سهولة األمرآبكالعزف   :املهارية واإلرادية

مهارة  –لقشرة احلركية إىل اابلنسبة  –إن التبسم بتسلسل متوافق.  ادقيقً  اعليه تنظيم عشرات العضالت تنظيمً 

 ليس من اختصاصها.  العفويم أن التبس   ذلكمعقدة ال ختتلف يف تعقيدها عن مهارة اللعب، 

سكتة  على وجود دائريت تبسم ُمتلفتني. عندما يصيب الشخص املرضى دلياًل  هؤالء قدم لنالقد 

 –املسؤولة عن تظيم احلركات املعقدة يف اجلزء األيسر من اجلسد  –ية يف القشرة احلركية اليمىن للمخ غدما

 كانتورمبا  سم ابتسامة صفراء، بتفإنه ي ،لب من املريض التَ َبس مطُ  يظهر اخللل يف اجلزء األيسر. فإذا ما

برقت مع الباب  من الوجه فقط. أما إذا رأى املريض صديقه احلميم أو أحد أقاربه داخاًل  جبانبٍ  وذلك،ُمنف رة

سبب ذلك عدُم إصابة العقد القاعدية، و ابتسامة صادقة حيرك فيها جانيب وجهه وفمه.  امتبسمً  أسارير وجهه
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بسكتة دماغية خفيفة ال يعرف أمره  جتد مصاابً  ماوقل. يصبها أذىوأن الدائرة املختصة ابالبتسامة املتناسقة مل 

أنه يبتسم بشق واحد  –دون سابق إنذار  –إال عند تبسمه. أما هذا املريض فقد دهش أحبابه عندما الحظوا 

مع أن االبتسامة ما تزال  –منه طبيب األعصاب أن يبتسم فعل ذلك بشقي وجهه  بَ لَ من وجهه. لكن إذا طَ 

 بعد ذلك أن املريض أصيب بسكتة دماغية خفيفة تبني  ما حدث يف احلالة السابقة.  على نقيض –عفوية غري 

 إحدى جانيب املخ.  يفت ابلعقد القاعدية فقط أضر  

من ضحااي السكتات  اكثريً   سَبق أن ذكران أنو آخر على وجود الدوائر املتخصصة.  يقدم التثاؤب دلياًل 

تنعدم و  مكان اإلصابة يف املخ. حبسبالدماغية يصابون بشلل يف اجلهة اليمىن أو اليسرى من أجسادهم، 

أ اجَ فَ حيرك ذراعية لي ُ جيد نفسه . لكن عندما يتثاءب املريض اكليً   ااحلركات اإلرادية يف اجلهة األخرى انعدامً 

سبب ذلك إىل أن حركة الذراع أثناء التثاؤب حيكمها مسار و إىل ذراعه من جديد.  تبعدها أن احلياة دب  

 ُمتلف يف املخ. 

 مشكالتإىل  –اخلالاي  بالينييف عدد قليل من اخلالاي من بني  –يف املخ  طفيفقد يؤدي ضرر 

. كله  قد يتبادر إىل ذهنك أن الذاكرة تؤثر يف املخ متناسبة مع حجم اإلصابة. فمثاًل غري ذات أتثري كبري تبدو 

 أُهديت املرة األوىل اليترمبا صورة حديقة ورد، أو  ؛، تتداعى أشياء كثريةه بكلمة مثل كلمة "ورده"أتفو   فحني

و ذلك. حىت مفهوم "الوردة" فيها وردة، أو رائحة الورد، أو نعومة توجييات الوردة، أو شخص هبذا االسم وحن

 يشارك يف تتبع كل ما هو مرتبط هبذه الكلمة.  هكلله عالقة أبشياء كثرية تشري إىل أن املخ   أبدق صوره

من الصرع  ا. لقد عاىن هذا املريض نوعً ختالف ما ذكران. م.(  لكن قصةً ابئسةً ألحد املرضى يدعى )ه

املزمن، فقرر األطباء استئصال األنسجة املصابة ابملرض من نصفي املخ، مبا يف ذلك 
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ر احلوادث اجلديدة. مل تركيب على هيئة فرس البحر يتحكم يف تذك   ، وهو"Hippocampus "احُلصني

 من أحداث، عليه يستجدعلى االحتفاظ مبا  اتُعرف هذه احلقيقة إال بعد إجراء العملية، فلم يعد املريض قادرً 

ية. ولذلك أصبح األطباء يتعاملون مع هذا اجلزء بكل لمع أنه يستطيع تذكر كل شيء حدث له قبل العم

  (.3. 1)الشكل  اا على استئصاله عمدً و ولن جيرؤ  ،"احرتام"

 

 

 

 

 

      

 

 

على مرضى أصيبوا حباالت فقدان  اإال أنين وقفت كثريً  امباشرً  تعاماًل  هذا املريضمع أنين مل أتعامل مع   

الذاكرة مثل حالته جراء إدمان املسكرات أو حالة نقص التأكسد )نقص األكسجني يف املخ عقب إجراء 

يبدو له التحية كان  متُ د  قَ . فعندما مريض له احلالة نفسها يصيبك ابلدهشةإن التحدث إىل عملية ما(. 

إذا ما طلبت منه القيام بعملية مجع أو و ناقشنا يف الفلسفة. ، بل رمبا تعلى سجيته، يتحدث ا، واضحً اذكيً 

دث إىل عائلته وعما طرح فعل ذلك دون إشكال. ليس لديه أي مشاكل عاطفية أو نفسية ويستطيع التح

  صعوبة.  يفعلونه دون

 (3. 1 فت)
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هناك ما يدل على أنه رآين  يكن مل ،بعد هذا النقاش استأذنته ألذهب إىل دورات املياه، فلما عدت

 قبل ذلك يف حياته.

 هل تتذكر من أان؟ -

 ال -

 وسألته "ما هذا؟". اأريته قلمً  -

 قلم حرب. -

 مالونه؟ -

 أمحر -

 وضعت القلم حتت ُمدة على كرسي قريب منه وسألته "ماذا فعلت اآلن؟". -

 أجاب على الفور "وضعت القلم حتت املخدة". -

 وبعد دقيقة سألته:أخذت أحتدث معه وسألته عن عائلته. 

 قبل قليل، أتذكر ما هو؟ القد أريتك شيئً  -

 كال )وقد علت الدهشة وجهه( -

 ؟ هل تعرف أين وضعته؟اهل تتذكر أين أريتك شيئً  -

 كال -

 .اثنية على ما حدث 60أكثر من  أنه مل ميض   مع ،أبًدامل يكن يتذكر القلم أو مكانه 
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هؤالء املرضى قد توقف، مبعىن أهنم ال يتذكرون من األحداث إال ما وقع قبل  عنديف الواقع، إن الزمن      

ميكنهم تذكر أول مرة لعبوا فيها كرة القاعدة، أو أول لقاء هلم تلك احلوادث اليت أدت هبم إىل إصابة عصبية. 

 صابة. فمثاًل أبحباهبم، أو خترجهم من الكلية بكل التفاصيل، لكن يبدو أن الذاكرة ال حتتفظ بشيء بعد اإل

. إهنم يستطيعون قراءة رواية كأن مل يفعل ذلك من قبلو ، فسيقرؤها قبل أسبوع قرأهالو أخذ أحدهم صحيفة 

تها املفاجأة. ميكنين أن أروي هلم الطرفة ذاهتا كل ي"بوليسية" مرة بعد مرة، يتلذذون يف كل مرة حببكتها وهنا

ممن شارفوا على هذا ما يفعله طالب مسعوا هنايتها ) كل مرة ينفجرون ضاحكني إذا مادقائق، ويف   بضع

 (. التخرج

لتثبيت  امهم جدً  –ني صَ احلُ  – إن هذا اجلزء الدقيق يف املخ ؛امهمً  اإن هؤالء املرضى يكشفون لنا شيئً  

ن تضيق نطاق أفإذا أردت  .أن الذكرايت ال ختزن فيه(. إهنا تؤكد نظرية اجلزئية معما يستجد من ذكرايت ) 

كما سنرى   –ني" كي تفهم معىن الذاكرة. مع أن هذه الدراسة لن تكون كافية صَ حبثك، عليك أن تدرس "احلُ 

حتريرها أو تصنيفها )وحىت مراقبتها يف و  حىت ندرك كيفية اسرتجاع الذكرايتو لتفسري كل ما يتعلق ابلذاكرة.  –

 Frontal اء املخ مثل "الفص اجلبيينبعض األحيان(، علينا أن ندرس كيف يتفاعل "احلصني" مع بقية أجز 

Lobeأو "اجلهاز احلويف " Limbic Systemأسفل املخ.  ملسؤول عن العاطفة(، وكذلك أجزاء": ا 

ختتص بقدرات  يف املخ صني" يف تشكيل الذكرايت. إال أن هناك أجزاءً دور "احلُ  لقد قام الدليل على 

لقيت يف املاضي القريب الذي تفرد به الكائن البشري. " Number Sense خفية مثل "احلس العددي

يف إصابة بسكتة دماغية. كان بعد " وقد مضى عليه آنذاك أسبوع كامل بيل مارشاليدعى " فاضاًل  رجاًل 

هم ئوهو يتحدث عن عائلته وحالة الطبية. عندما سألته عن عائلته، ذكر مجيع أوالده أبمسا سعادة عظيمة
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من املرضى ال يتمتعون بصفات  ا، مع أن كثريً اوفصيحً  اتفاصيل كثرية عن أحفاده. كان ذكيً وذكر يل  ائفهم،ظوو 

 مث سألته:كهذه ال سيما بعد اإلصابة مباشرة. 

 ما هي وظيفتك اي بيل؟ -

 يف القوات اجلوية. اكنت طيارً  -

 أي نوع من الطائرات كنت تقود؟ -

 سان على ظهر هذا الكوكب.ذكر نوعها مث قال: لقد كانت آنذاك أسرع شيء صنعه اإلن -

 الطائرات النفاثة.  ت قبلنعمث ذكر سرعتها وأهنا صُ 

 سألته: مايف مرحلة 

 ئة؟بيل، هل ميكنك أن تطرح سبعة من ماي  احسنً  -

 ئة نطرح منها سبعة!!مأوه ..  -

 نعم -

 ئة نطرح منها سبعة!!!أمممم .. م -

 نعم -

 نطرح منها سبعة!!!ئة .. مئة .. نريد أن أنخذ سبعة من املئة ... م احسنً  -

 نعم  -

 ست وتسعون؟ -

 ال -
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 أووه  -

 آخر. ما الناتج عند طرح ثالثة من سبعة عشر؟ ادعنا جنرب شيئً  -

 يف شيء كهذا. اجيدً سبعة عشر نطرح منها ثالثة؟ إنين ليست  -

 أكرب أم أصغر؟ ابيل .. هل سيكون الناتج عددً  -

 أووه .. ابلتأكيد أصغر. -

 عشر؟تج طرح ثالثة من سبعة انجيد .. ما  -

 اثنا عشر؟ -

يف طبيعتها؟ يف الواقع إن طريقة السؤال عن  م، هل هي يف معرفة األعداد أبيلبدأت أعجب من مشكلة 

 سألته بعد ذلك: األرقام طريقة موغلة يف القدم يعود ترُيها إىل عهد فيثاغورس.

 ما هي "الالهناية"؟ -

 نعم .. إهنا أكرب عدد موجود. -

 وتسعون؟ سبعة مئة وواحد أأيهما أكرب:م -

 أكرب.  (ئة وواحدم)أجاب على الفور:  -

 ملاذا؟ -

 ألن هناك خاانت عدد أكرب. -
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دة كالقيم املكانية. ومع أنه مل يستطع قمفاهيم األرقام املع –على األقل  اضمنيً  –كل هذا يعين أن بيل يفهم 

"مخس وسبعون" وال شر" ومل يقل ا. أجاب ب  "اثنا عطرح ثالثة من سبعة عشر، لكن إجاابته مل تكن عبثً 

 الوصول إىل نتيجة تقريبية.  بوسعه ئتني"، وهذا يعين أن"م

للديناصورات يف املتحف األمريكي  اضً "قبل عدة أايم، دخل رجل معر   :قررت بعدها أن أسرد له قصة قصرية

ل، فذهب إىل يف قاعة العرض. أراد أن يعرف ق َدم هذا اهليك اضخمً  للتاريخ الطبيعي يف نيويورك. ورأى هيكاًل 

ض، فقال له: كم عمر عظام الديناصور هذه؟ نظر إليه احلارس املعر   يف زاوية احارس كبري يف السن كان جالسً 

 وثالث سنوات.  سنة مليونوقال: ستون 

ستون مليون وثالث سنوات؟!، مل أكن أتوقع أنك تستطيع تقدير ذلك بكل دقة هليكل هبذا فقال الرجل: 

 تقصد هبذا العدد؟القدم. لكن ماذا 

منذ ثالث سنوات، وقد أخربوين آنذاك أن عمر هذا اهليكل  ُعي نت يف هذه الوظيفةا، لقد قال احلارس: حسنً 

 ستون مليون سنة". 

عندما مسع هذه الطرفة. ومن الواضح أنه يدرك الكثري عن األرقام أكثر مما  ا" ضاحكً بيلانفجر "

، وهذا اإلدراك ينطوي على ما يسميه الفالسفة "جتسيد اراقيً  نتصور. إن فهم هذه الطرفة يتطلب عقاًل 

 ". Fallacy Of Misplaced Concreteness اجملردات

غري بطريقة  اوسألته: ما املضحك يف األمر؟، فقال: كما تعلم .. لقد كان دقيقً  "بيل"عدت إىل  

أدرك املغزى من الطرفة وأدرك فكرة "الالهناية"، لكنه ال يستطيع إجياد انتج طرح ثالثة من  بيل. مع أن مناسبة

على أن لكل واحد منا مركز ُمتص ابألرقام يف منطقة "التلفيف الزاوي  دليل هذا فهلسبعة عشر. 
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Angular Gyrus ؟عن عمليات اجلمع والطرح والضرب والقسمة ( مسؤولحيث إصابة بيل)" األيسر 

ضرورية بطريقة أو أبخرى ملهام احلساابت  –التلفيف الزاوي  –ال أظن ذلك، لكن من الواضح أن هذه املنطقة 

من العجيب كذلك ملؤقتة أو اللغة أو الفكاهة. بل وليست ضرورية للمهارات األخرى مثل الذاكرة االعديدية. 

كيف تعمل هذه   –إىل اآلن  –أهنا ليست ضرورية إلدراك املفاهيم العددية وراء حساابت كهذه. ال نعلم 

 أن نعرف أين نضع أقدامنا.  –على األقل  –الدائرة احلسابية يف التلفيف الزاوي، لكن نستطيع 

" Dyscalculia سر احلساب"ع ، أو ما يسمىجيدون صعوبة يف املسائل احلسابيةن مم اكثريً   إن 

"، فليس إبمكاهنم أن يعرفوا اإلصبع Finger Agnosia ه األصابعمَ يدعى "عَ  اضطراابً  يعانون بيلمثل 

احلساب واألصابع يف املخ دور يف هذا؟ أو  منطقيت ر  اوُ جَ هل لتَ  .أو يلمسه طبيب األعصابالذي يشري إليه 

ألن طريقة تعلمنا للحساب يف الصغر كانت ابألصابع؟. ميكننا رد هذا القول، فهناك مرضى تبقى عندهم 

إحدى الوظائف سليمة )حتديد األصابع( يف حني أن الوظيفة األخرى )اجلمع والطرح( تتوقف. من املمكن 

احلساب. وميكن أن تكون إحدى الوظائف عند  م  ل  عَ أثناء مرحلة ت َ  هاتني املنطقتني كان له أثرهُ  رَ اوُ أن جتََ 

أثناء  ال إرادايً حتريًكا حتريك أصابعه إىل بعبارة أخرى، قد حيتاج الطفل الشخص البالغ يف غىًن عن األخرى. 

 ذلك.  إىل احلساب. أما أان وأنت فال حنتاج

"اجلزئية"  ها من مذكرايت فكرةَ تُ ع  ريخ طب األعصاب وحاالت الدراسة اليت مجَ تؤيد هذه األمثلة من ت 

اليت هلا أمهتيها  -وستبقى األسئلة األخرى ، وسنجد العديد من األمثلة يف هذا الكتاب. "الدوائر املتخصصةو"

بعضها إىل تحدث" يهذه األجزاء أن تؤدي مهامها؟ وكيف " تستطيعكيف موضع البحث.   - على حد سواء

" يف ختصيص كل هذه الدوائر املعقدة Genesد خربات واعية؟ إىل أي مدى تتحكم جيناتك "يتولبعض ل
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، قدمي جدل  "التنشئة والتغذية"  يفكنتيجة خلرباتك من الصغر؟ )إن اجلدل   اتدرجييً  ُتكتسبمبهام حمددة؟ وكيف 

للوصول إىل إجابة(. وحىت لو  اسطحيً  القضية تناواًل تناول هذه ن ما نزالمنذ مئات السنني، و  اما زال موجودً و 

لعقل البشري أن يستطيع االصغر، هل ميكن أن تتغري؟ إىل أي مدى  ن أمر الدوائر املتخصصة حمسوم منكا

ل هذه القضااي ثفهو من أوائل من أعانين يف تقصي م ،تومابلسيد  يتغري؟ وحىت نعرف اإلجابة، دعوان نلتقي

 الكربى. 

 


