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املتظاهر العظيم
سوزانا كاهاالن

طالل اليزيدي *

كافح الأطباء لقرون لتعريف اجلنون ،كيفية ت�شخي�صه ،وكيفية عالجه ،وحاولوا التعرف عليه عن كثب بح ًثا عن �إجابة .يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،عامل نف�سي
من جامعة �ستانفورد ُيدعى ديفيد روزينهان ( )David Rosenhanو�سبعة �أ�شخا�ص �آخرون �-أع�ضاء عاقلون و�أ�صحاء ومن�ضبطون جيدً ا يف املجتمع -التحقوا
ُمتخفني مب�صحات يف جميع �أنحاء �أمريكا الختبار �شرعية ت�سميات الطب النف�سي .على الرغم من �صحتهم العقلية اجل ِّيدة �أُجرب الثمانية على البقاء يف الداخل حتى
يثبتوا �أنهم عاقلون ،وخرجوا بت�شخي�صات ُمقلقة وق�ص�ص �أكرث �إثارة للقلق عن عالجهم .درا�سة روزينهان َّ
و�ضحت اخللل يف جمال الطب النف�سي؛ �إذ �أظهرت الدرا�سة مدى
�سهولة الت�شخي�ص اخلاطئ لأ�شخا�ص عقالء من خالل مهنة لديها ثقة كبرية يف ت�شخي�صها وتراكم مع هذه املهنة عرب الزمان قدر هائل من القوة .نتائج هذه الدرا�سة
وغيت ت�شخي�ص ال�صحة العقلية �إىل الأبد .تعود هذه الق�صة مرة �أخرى بعد �أن قررت كاهاالن تعقب ه�ؤالء املتطوعني� ،أو «املر�ضى الكاذبني» يف كتابها
�أغلقت م�ؤ�س�سات َّ
«املتظاهر العظيم» .يف بادئ الأمر اعتقدت كاهاالن �أنَّها حطت على لغز بدا �أنه فقد ب�ضع قطع فقط لتدرك الحق ًا مدى غرابة تلك الق�صة.

ك��ات�ب��ة ال �ك �ت��اب � �س��وزان��ا ك ��اه ��االن (Susannah
 )Cahalanك��ان��ت ت�ع�م��ل م��را��س�ل��ة يف (New
 ) York Postيف ع ��ام  2009ع�ن��دم��ا �أ��ص�ي�ب��ت يف

��س��ن  ،24مب��ا ب ��دا �أن ��ه ن ��وع م��ن ان�ف���ص��ام ال�شخ�صية
امل� ��� �ص� �ح ��وب ب� �ج� �ن ��ون ال �ع �ظ �م ��ة (Paranoid
 .)schizophreniaكانت تعتقد �أن نوعاً من
احل�شرات كان يغزو �شقتها ،و�أن والدها حاول اختطاف
وق �ت��ل زوج �ت��ه ال�ث��ان�ي��ة ،و��س�م�ع��ت �أ� �ص ��وا ًت ��ا يف ر�أ��س�ه��ا،
وحت��دث��ت بطريقة �أ��ش�ب��ه ب��ال�ثرث��رة ،ومل تكن ق��ادرة
على النوم ،و�أ�صيبت بالت�صلب الع�ضلي .الإ�صرار من
والديها ،و�سل�سلة �إ�ضافية من االخ�ت�ب��ارات� ،أدت �إىل
اكت�شاف مر�ض نادر للغاية من �أمرا�ض املناعة الذاتية
كان يهاجم دماغها ،فقد �أنقذها هذا الت�شخي�ص من
اللجوء �إىل ج�ن��اح ال�ط��ب النف�سي .ل��و ت��رك مر�ضها
من دون ت�شخي�ص ،كان من املمكن �أن يرتك وظائفها
املعرفية مت�ضررة ب�شكل ال ميكن �إ�صالحه .جتربتها
املروعة هذه كانت مو�ضوع كتابها الأول «دماغ م�شتعل»
( .)Brain on fireعلى الرغم من تلقيها العالج
الذي احتاجته يف النهاية ،املحنة امل�ضنية تلك غريت
توقعاتها و�أف�ك��اره��ا عن مهنة الطب وع��ن �إح�سا�سها
بذاتها.
قادتها ق�صة النجاة تلك �إىل البحث يف تاريخ املر�ض
العقلي وعالجه يف كتابها «املتظاهر العظيم» .ب�شكل
حتمي قادها بحثها �إىل واحدة من �أكرث التجارب �سيئة
ال�سمعة ،درا�سة عام  1973عنوانها «على �أن تكون عاقال
يف �أم ��اك ��ن جم�ن��ون��ة» (On Being Sane in
14

 )Unsane Placesالتي �أجراها عامل النف�س
يف جامعة �ستانفورد ديفيد روزينهان .الدرا�سة ت�سرد
نتائج جتربة ديفيد روزي�ن�ه��ان و�أ��ص��دق��ائ��ه الثمانية
عندما خ��دع��وا الأط �ب��اء النف�سيني ومت �إدخ��ال�ه��م يف
ع�ن��اب��ر امل���ص�ح��ات النف�سية الآم �ن ��ة .ورق ��ة روزي�ن�ه��ان
واحدة من �أكرث الأوراق التي �أعيد طبعها وا�ست�شهد
بها يف �أدبيات الطب النف�سي .ت�سبب ن�شر هذه النتائج
يف �إثارة �ضجة كبرية يف عامل الطب النف�سي ،حيث مت
الك�شف عن �إدع��اءات اليقني املو�ضوعي يف الت�شخي�ص
على �أنها خدعة وعالج ع�شوائي وغري �صالح.
ن �ظ � ًرا ل�ت�ج��ارب�ه��ا اخل��ا��ص��ة م��ع اال� �ض �ط��راب النف�سي
والعقلي ،وطبيعتها الف�ضولية يف اال�ستق�صاء ،اجنذبت
كاهاالن �إىل �إعادة فح�ص ق�صة روزينهان وتداعياتها
يف ممار�سة الطب النف�سي .كانت نتيجة هذا اال�ستف�سار
هي هذا الكتاب املكتوب ب�شكل �سل�س ،والذي حتاول فيه
تعقب «املر�ضى الكاذبني» الثمانية املجهولني وفح�ص
حقائق دخ��ول�ه��م امل�ست�شفى .ك��ان��ت ك��اه��االن مفتونة
بدرا�سة روزينهان لأنها �أث��رت يف جتربتها اخلا�صة.
عندما قر�أت «على �أن تكون ً
عاقل يف �أماكن جمنونة»
�أدرك��ت �أن املر�ضى الكاذبني كانوا مثلها متاماً .لوال
الطبيب ال ��ذي ح��دد االل�ت�ه��اب يف دم��اغ�ه��ا ال ��ذي كان
ي�سبب لها املر�ض العقلي ،لكان من املمكن �أن تكون
ك ��اه ��االن م�ث��ل امل�ت�ط��وع�ين يف جت��رب��ة روزي �ن �ه ��ان ،زج
بها �إىل داخ��ل نظام ال�صحة العقلية املعطل من دون
عودة .تويف روزينهان يف عام  ،2012و�أ�شار النعي الذي
كتبه قبل وفاته �إىل جتربته ال�شهرية ،عر�ض يف نعيه

مالحظاته امليدانية الأ�صلية غري املن�شورة؛ نتيجة
لذلك �أ�صبحت الكاتبة ك��اه��االن ق ��ادرة على جتميع
الق�ص�ص غري املروية لأبحاثه واختبار �صحتها مقابل
الواقع واحلقائق املن�شورة يف ورقته البحثية.
�شرعت كاهاالن يف كتابها على العثور على املتطوعني
الثمانية ،وجميعهم مل يتم حتديد �أ�سمائهم احلقيقية
يف ال��ورق��ة العلمية ،مت التعرف عليهم فقط ب�أ�سماء
م�ستعارة يف مالحظات روزينهان� .سرعان ما علمت
�أن املري�ض الكاذب امل�سمى «ديفيد لوري» هو روزينهان
ن�ف���س��ه ،ال� ��ذي ت ��ويف يف ع ��ام  ،2012ب�ع��د �سل�سلة من
ال�سكتات الدماغية املنهكة .التقت يف النهاية مع اثنني
م��ن امل�ت�ط��وع�ين الآخ ��ري ��ن .مت ت�ضمني واح ��د منهم
فقط يف الدرا�سة املعرو�ضة يف ورقة روزينهان ،ا�ستبعد
الثاين من درا�سة روزينهان لكونه «زيف جوانب من
تاريخه ال�شخ�صي» على ح�سب ما ذك��ر روزينهان يف
مالحظاته .لكن كاهاالن اكت�شفت �أن هذا املتطوع مت
ا�ستبعاده ل�سبب �آخر .كاهاالن تعقبت املتطوع ،املري�ض
ال �ك��اذب« ،ب�ي��ل �أن � ��دروود» .ال ��ذي ك��ان ميلك ن��وع��ا من
االت��زان العاطفي لدرجة �أن روزنهان ت�ساءل ع َّما �إذا
كان ب�إمكانه الكذب بكونه مري�ضاً نف�سياً ،هذا الت�سا�ؤل
يظهر حتيز الباحث يف تق�صي البيانات لت�شويه فعالية
امل�صحات النف�سية .على كل حال ،مت قبول �أندروود ملدة
� 9أيام بت�شخي�ص انف�صام ال�شخ�صية امل�صحوب بجنون
العظمة .ذك��ر روزي�ن�ه��ان �أن ��ه �أع ��د املتطوعني بعناية
فائقة للت�أقلم يف امل�صحات النف�سية ،منها ما تذكره
�أن��دروود �أنه كان لديه �إر�شادات موجزة من روزينهان
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حول كيفية �إخفاء احلبوب يف خده ً
بدل من ابتالعها.
وذك��رت ال��ورق��ة العلمية املن�شورة �أن �أن ��دروود �أم�ضى
� 7أي��ام يف م�ست�شفى به  8000مري�ض ،لكن يف الواقع
حتقيق كاهاالن ك�شف �أنه �أم�ضى � 8أي��ام يف م�ست�شفى
مع  1500مري�ض .املري�ض الكاذب «ه��اري الن��دو» مت
ا�ستبعاده م��ن التقرير النهائي يف ال��ورق��ة البحثية
لأنه اعرتف بتجربة �إيجابية للعالج� ،أ�شار روزينهان
يف مالحظاته ال�شخ�صية التي ح�صلت عليها كاهاالن
ب��ارت�ي��اب «�إن ��ه يعجبه» يق�صد ال�ع�لاج النف�سي .فقد
مت قبول املتطوع «ه��اري الن��دو» يف الرعاية النف�سية
خ�لال ف�ترة �صعبة يف حياته ووج ��د نف�سه ي�ستفيد
م��ن بيئة داع �م��ة .ك��ان ل��روزي�ن�ه��ان ق�صة ي��روي�ه��ا عن
امل�ؤ�س�سات البائ�سة التي �أ� �س��اءت ا�ستخدام ال�سلطة،
لكن كانت بيانات وا�ضحة للمتطوع هاري على فعالية
ه��ذه امل�ؤ�س�سات ،التي من �ش�أنها �أن تعطل بال ه��وادة
ال�صورة القامتة التي ر�سمها روزينهان عن م�ؤ�س�سات
ال�صحة النف�سية .لذلك روزينهان قرر ا�ستبعاد بيانات
املتطوع هاري الندو من ورقته البحثية .هوية املر�ضى
ال�ك��اذب�ين اخلم�سة الآخ��ري��ن املتطوعني يف التجربة
كانت �أ�شبه باللغز ،كاهاالن ا�ستنتجت �أنهم ملفقون
بالكامل ،ه��ذا االكت�شاف يق�ضي �أي�ضاً على احتمال
وجود بع�ض الأخطاء القابلة للت�صحيح يف الدرا�سة.
جهودها يف حتقيق ورق��ة روزي�ن�ه��ان مل تعرف الكلل
لدرجة �أنك ت�صدق حد�سها ب�أن تاريخ احلاالت اخلم�س
الأخ ��رى رمب��ا َّ
مت اختالقه بب�ساطة .حتى التجربة
التف�صيلية له�ؤالء املر�ضى التي متكنت من فح�صها
ال تتوافق مع ادعاءات روزينهان .املثري للده�شة يبدو
�أن روزينهان قام بتزوير �أجزاء من ورقته العلمية .بدا
بع�ضها وك�أنه �إهمال� ،أو تدوين مالحظات با�ستهتار،
ل �ك��ن ك ��اه ��االن �أم �� �س �ك��ت ب ��ه �أي �� ً��ض ��ا «مي �ل��أ ال �ف �ج��وات
بافرتاءات �صريحة ».يف حتقيقها متكنت من احل�صول
على �سجل دخول روزينهان �إىل م�ست�شفى هافرفورد
�ستيت يف ع��ام  ،1969وتفاج�أت بالفرق بني ما �سجله
الطبيب يف تقرير الدخول ون�سخة روزينهان يف ورقته
البحثية .ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن االه� �ت ��زازات ال�ظ��اه��رة يف
املنهجية التي الحظها املعار�ضون لدرا�سة روزينهان
يف ذلك الوقت و�أكدت يف الكتاب ،النتائج التي تو�صل
�إل�ي�ه��ا روزي�ن�ه��ان ك��ان لها ت��أث�ير ه��ائ��ل على ممار�سة
الطب النف�سي يف جميع �أنحاء العامل .يف غ�ضون عقد
من الزمان ،احلركات املناه�ضة للطب النف�سي ،املبنية

الت�شخي�صي وكذلك الإميان بفعالية الطب النف�سي.
ك ��اه ��االن ��ص��ادق��ة مب��ا ي�ك�ف��ي يف ك�ت��اب�ه��ا ح�ي��ث قدمت
ق�ضايا مهمة وح�ي��وي��ة ل�ك��ل م��ن االدع� ��اء ��ض��د ورق��ة
روزينهان والدفاع عن الورقة.
ُي�ق��ر�أ كتاب املتظاهر العظيم كق�صة بولي�سية ،حيث
تك�شف ك��اه��االن عن �أدل��ة حم�يرة يف حلظات منا�سبة
حتى يتمكن القارئ من جتربة �إثارة االكت�شاف معها.
�صوتها دافئ وغال ًبا ما يكون �ساح ًرا .يف ثنايا كتابها
و�صفت ابن روزينهان ب�أنه «نوع من دمية الدب التي
ال ميكنك �إال �أن حتت�ضنها» .هذه اللطافة والود الذي
متلكه كاهاالن للآخرين رمبا دفع بع�ض امل�صادر من
الأ�شخا�ص امل�ترددي��ن للتحدث عن ورق��ة روزينهان،
ف�أر�سل لها رجل بع�ض املعلومات الهامة عندما كان
يف امل��راح��ل الأخ�ي�رة من �سرطان البنكريا�س ،وواف��ق
م�صدر �آخر على مقابلة يف دار رعاية امل�سنني قبل عيد
م�ي�لاده امل��ائ��ة .ب��دون تقرير ك��اه��االن اجل ��ريء ،رمبا
�ضاعت حقيقة روزينهان وورقته البحثية.
يف ال�ن�ه��اي��ة� ،سلكت ك ��اه ��االن خ�ط�اً دق�ي�ق�اً ب�ين �إدان ��ة
روزينهان وم�ساحمته؛ على الرغم من كل مبالغاته
و�أك��اذي�ب��ه ال�صريحة ،تقول�« :أعتقد �أن��ه ك�شف �شي ًئا
حقيق ًيا» .يظهر كتاب «املتظاهر العظيم» روزينهان
وورقته البحثية على ما هما عليه من دون �أي ت�شويه
�أو تظليل للنتائج التي تو�صل �إليها روزينهان ،ولكن
الكتاب يظهر لنا � ً
أي�ضا �شي ًئا �آخر فالتظاهر باليقني
(ك�ت�ظ��اه��ر روزي �ن �ه��ان و�أ� �ص �ح��اب��ه ب��امل��ر���ض النف�سي)
ق��د ي�ك��ون م �غ��ري �اً ،ومي � ّك��ن م��ن احل���ص��ول ع�ل��ى ميزة
تكتيكية م�ؤقتة ،لكن انت�صاراته غال ًبا ما تكون ه�شة.
ب��د ًال م��ن الغطر�سة باحلقائق العلمية التي حتتمل
اخلط�أ ،ين�صح كتابها بالتوا�ضع .كما قال �أحد الأطباء
النف�سيني يف جامعة �أك�سفورد برتدد�« :أعتقد �أننا يجب
�أن نكون �صادقني باعرتافنا مبدى حمدودية فهمنا».

على خماوف من امل�صحات على �أنها �شكل من �أ�شكال
ال��رق��اب��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،متكنت م��ن �إغ �ل�اق  ٪50من
م�ؤ�س�سات ال�صحة النف�سية الأمريكية .ت�صف كاهاالن
ت�شويه روزي�ن�ه��ان املتعمد للم�صحات النف�سية ب�أنه
«مثري للغ�ضب» ،وتنتقده على �أ َّنه «�ضيع فر�صة خللق
�شيء ثالثي الأبعاد� ،شيء فيه بع�ض من الفو�ضوية،
ولكنه �أك�ثر ��ص��د ًق��ا ».ولكن ل��و ن�شر روزي�ن�ه��ان �شي ًئا
�أقل جاذبية و�أكرث دقة عن امل�صحات النف�سية يف تلك
احلقبة ،فمن املحتمل �أن يتم ن�سيانه يف فرتة انت�شار
الأفكار املناه�ضة لتلك امل�ؤ�س�سات .بحلول عام 1973
ك��ان اجلمهور الأم��ري�ك��ي م�ستعدًا بالفعل لت�صديق
الق�صة الأك�ث�ر ت�ط��ر ًف��ا وت�شويهًا مل�ؤ�س�سات ال�صحة
النف�سية كالتي بد�أ روزينهان يف روايتها .حظيت ورقته
البحثية بالكثري من االهتمام على وجه التحديد لأن
روايته الوا�ضحة املناه�ضة للم�ؤ�س�سة تتما�شى بدقة
مع احلركات املناه�ضة للم�ؤ�س�سة يف تلك الفرتة.
ك ��اه ��االن يف ك�ت��اب�ه��ا ك�شفت �أن ال �ت �ح��ذي��رات امل�شينة --------------------------------
للم�صحات النف�سية لي�ست يف حملها ،بل تعيق الفوائد
•الكتاب :المتظاهر العظيم
املرجوة من هذه امل�ؤ�س�سات .جتادل يف كتابها ب�أن «ورقة
•الكاتبة :سوزانا كاهاالن
روزينهان على الرغم من املبالغة فيها وحتى املخادعة،
تطرقت �إىل احلقيقة من دون ذكرها �صراحة بينما •الناشرLittle Brown Import :
كانت ت�شكك يف فاعلية امل�صحات» .تلك احلقيقة هي •سنة النشر2019 :
م��ا ك�شفته ك��اه��االن يف حتقيقها ع��ن «دور ال�سياق يف •عدد الصفحات 400 :صفحة
الطب»� ،سياق احل��االت الكاذبة قبل ت�شخي�صها التي
مل يتطرق �إليها روزينهان يف ورقته ،و�أهمية ال�شك
* كاتب ُعماني
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