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تنتشر األمراض العقلية بكثرة في عاملنا، 
وهي مجموعة متنوعة من احلاالت القادرة 
على تغيير طريقة تفكير الفرد، وهزّ ثقته 
والتأثير  بنفسه، وهّد طموحاته وأحالمه، 

في عالقاته مبن حوله. 
من أبرز هذه األمراض بارانويا جنون االرتياب 
واالضطهاد. عانت منه شخصيات شهيرة 
أينشتاين( االبن  )إدوارد  أمثال  العالم  في 
الثاني للفيزيائي املعروف ألبرت أينشتاين، 
و)سيد باريت(، كاتب األغاني وعازف اجليتار 
والروائية  بينك،  فلويد  فرقة  ومؤسس 
وتبقى  فيتزجيرالد(.  )زيلدا  األمريكية 
في  أو مهملة  االضطرابات مجهولة  هذه 
فما  خطورتها.  رغم  العربية  مجتمعاتنا 
واالضطهاد؟ وهل عانت  الشك  هو جنون 
منه مي زيادة، ما يبرر دخولها مستشفى 

العصفورية؟ 

معاناة مي زيادة من 
اضطرابات عقلية

مولود بن زادي  تبرر دخولها مستشفى العصفورية!
يطانيا أقالم هماجرة حرة �رب

أوهام االضطهاد 
األكادميي  الطبي  كليفالند  مركز  يُعرِّف 
الطبية  البحوث  في  اخملتص  العاملي، 
على  واالضطهاد  الشك  والتعليم، جنوَن 
أنه "نوع من األمراض العقلية اخلطيرة التي 
ال يستطيع فيها الشخص معرفة ما هو 

حقيقي مما هو متخيل." 
م  يتوهَّ عندما  االضطهاد  أوهام  حتدث 
الشخص أن اآلخرين يحاولون إيذاءه. أسبابه 

المقالة

مي زيادة لم تكن تعاني من 
اضطرابات عقلية وإنما كانت 
ضحية مؤامرة من تدبير ابن 
عمها لالستالء على ثروتها
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الطفولة،  صدمات  جملتها  من  متعددة، 
والهزات العاطفية، والعوامل االجتماعية 
األمراض  من  وهو  والبيولوجية.  والوراثية 
من  عدد  كشف  حيث  اخلطيرة  العقلية 
األفراد  لدى  القلق  معدالت  أن  الدراسات 
مماثلة  االضطهاد  أوهام  من  يعانون  الذين 
املصابني  األشخاص  لدى  القلق  ملعدالت 

القلق.  باضطرابات 
ويؤكد )مركز عالج سان رايز هاوس( األمريكي 
اآلخرين  أن  الشخص  يعتقد  "عندما  َّه  أن
للضرر  سعيا  أو  عليه،  للقبض  يخرجون 
به، أو مطاردته، أو مشاهدته، أو التجسس 
عليه، أو االهتمام املفرط به دون سبب، قد 

يعاني من  البارانويا".

ضحيَُّة مؤامرة؟ 
اضطرابات  من  تعاني  تكن  لم  زيادة  مي 
عقلية وإمنا كانت ضحية مؤامرة من تدبير 
ابن عمها لالستالء على ثروتها، ما أدى إلى 
احتجازها في مستشفى األمراض العقلية، 
يقول مؤيدو نظرية املؤامرة. من األدلة القليلة 
النظرية جناح مي في  تعتمد عليها  التي 
الويست هول مباشرة  إلقاء محاضرة في 

بعد مغادرتها املستشفى. 
َّ أن نسأل عما إذا كان إلقاء  فال يسعنا إال

مي محاضرة أمام اجلماهير كافيا لتقييم 
حالتها العقلية؟ وما إذا كانت االضطرابات 
العقلية أساساً متنع املرء من ممارسة عمله 
ومخاطبة اجملتمع؟  تردّ على ذلك الكاتبة 
واإلعالمية األمريكية كارولني ريدموند التي 
حققت في عمليات انتحار املشاهير: "رغم 
املظاهر اخلارجية ، فإنَّ عمليات االنتحار التي 
املوجودة  هذه  – مثل  املشاهير  بها  يقوم 
أمامنا – تُثبت لنا أنه ال ميكننا أبداً معرفة 
ما مير به شخص آخر – وال ندرك ذلك أحياناً 

إال بعد فوات األوان."

الويست هول ال تبرؤها 
عيادة كليفالند اخملتصة في عالج األمراض 
املريض  قدرة  تؤكد  جهتها،  من  العقلية، 
"ميكن  الطبيعي:  التصرف  على  العقلي 
لألشخاص الذين يعانون من اضطراب الوهم 
في كثير من األحيان االستمرار في التواصل 
طبيعي...  بشكل  والعمل  االجتماعي 
وبشكل عام، ال يتصرفون تصرفات غريبة" 
على  املريض  قدرة  لتأكيد  مثال  أفضل 
مخاطبة اجلماهير بشكل عادي يصلنا من 
األلعاب األوملبية اجلارية بطوكيو وقرار العداءة 
األمريكية، سيمون بايلز - الفائزة بامليدالية 
األوملبية ست مرات - االنسحاب من املنافسة 
ألجل العناية بصحتها العقلية. رغم سوء 
أحوال سيمون الذهنية، فإّن تصرفاتها ظّلت 

"يمكن لألشخاص الذين يعانون 
 من اضطراب الوهم في كثير من
األحيان االستمرار في التواصل 

االجتماعي والعمل بشكل 
 طبيعي... وبشكل عام، ال
يتصرفون تصرفات غريبة"
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طبيعية، ال تثير االنتباه، حيث شاركت في كل 
املنافسات السابقة، وحضرت مؤمترا صحفيا 
- ال يقّل ضغطا عن  محاضرة مي  مؤخراً 
زيادة - واجهت فيه رجال اإلعالم أمام أنظار 
العالم بأسره، شرحت فيه بهدوء أسباب 
قرارها. فال عجب يتطلب تقييم الصحة 
العقلية سلسلة من الفحوصات، كالفحص 
العقلي  املرض  كان  إذا  ما  ملعرفة  البدني 
كاضطراب  جسدية  باضطرابات  مرتبطا 
الغدة الدرقية أو مشكلة عصبية. ويتطلب 
حتاليل مخبرية، وفحص الدماغ، واالطالع 
على سجل الصحة العقلية، وتاريخ العائلة 
والعالجات السابقة، والظروف الشخصية 
ومنط احلياة، فضال عن التقييم العقلي من 
خالل أسئلة دقيقة تعني الطبيب اخملتص على 
فهم أفكار املريض ومشاعره وسلوكياته. 

أعراض بارانويا االضطهاد 
بتفصيل جانبا  الشناوي  لنا كامل  يصوِّر 
من معاناة مي زيادة من بارانويا االضطهاد 
في كتابه )الذين أحبوا مي وأوبريت جميلة( 
حيث يتجلَّى أّن من أعراض حالتها العقلية 
االعتقاد بتآمر العالم عليها واخلوف املبالغ 

من حدوث شيء سيء: "أصيبت مي باالنهيار 
العصبي قبيل احلرب العاملية األخيرة، وكانت 
قد سافرت إلى إيطاليا... في مساء هذا اليوم 
قابلت أحد أصدقائها من رجال املفوضية أو 
السفارة الفرنسية في إيطاليا فقال لها: 
وزارة الداخلية اإليطالية تنظر إلى وجودها 
أال  ونصحها  االستياء،  بعني  إيطاليا  في 
تفتح فمها بكلمة، فإن كل ما قالته أمس 
قد بلغ مسامع الدوتشي شخصيا. واصفر 
األراضي  مغادرة  على  وصممت  مي  وجه 
اإليطالية في اليوم التالي. عادت إلى مصر 

المقالة

عادت إلى مصر وقد تملكها 
شعور جارف بأن اإليطاليين 

 سيقتلونها، فاعتكفت
في بيتها، وامتنعت عن مقابلة 
ر أنهم  أصدقائها، وكانت تتصوَّ

 سيقتلونها بتحريض من 
الدوتشي ورجال الجالية اإليطالية 

في مصر!"
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اإليطاليني  بأن  جارف  شعور  متلكها  وقد 
سيقتلونها، فاعتكفت في بيتها، وامتنعت 
عن مقابلة أصدقائها، وكانت تتصوَّر أنهم 
سيقتلونها بتحريض من الدوتشي ورجال 

اجلالية اإليطالية في مصر!"
من األعراض أيضا القلق املستمر والهلوسة: 
"بلغ من خوف مي على حياتها أنها طردت 
الطاهي والسفرجي وفتاة املنزل؛ وأحضرت 
جهازا لتحليل ما تتعاطاه من طعام. فكانت 
حتلُُّل اللنب، وتغسل الفاكهة باحمللول املطهر، 

وتغلي املاء قبل أن تشربه!"
من األعراض األخرى فقدان الثقة باألشخاص 

احمليطني بها: "في يوم من األيام ذهب إليها 
أنطون اجلميل وخليل مطران وإحدى قريباتها، 
ولم تكد تفتح الباب وتراهم حتى أغلقته 
القتلة! ماذا  في وجوههم صائحة: أيها 

تريدون؟!"

تقرير اللجنة الطبية الرسمية
إلى كل األحداث والشهادات، يعدُّ  إضافة 
تقرير اللجنة الطبية الرسمية خير دليل 
على ما كانت تعانيه مي من مشاكل عقلية. 
كامل  ذكر  مثلما  وضعها،  ساء  فبعدما 
بالقوة  أن يعرضوها  أهلها  "رأى  الشناوي 
على 'کونسلتوه' من األطباء اإلخصائيني، و 
إقامتها في مستشفى لألمراض العصبية 

في  العصفورية  مستشفى  لها  واختاروا 
لبنان."

زيادة  مي  يفحص  لم  املستشفى،  وفي   
وإمنا  نزاهته،  واحد حتى نشك في  طبيب 
فرق من األطباء أجمعوا على وجوب مكوثها 
باملستشفى لعالجها. تقرير اللجنة الطبية  
املستقلة ال يدع مجاال للشك في معاناتها، 
وال يقبل اجلدل ألنه صادر عن فريق من اخملتصني 
وتضمن الطبيب مارتان، والدكتور كلميت، 
والدكتور جورج ملر. استخلصت اللجنة 
في تقريرها بعد فحص تفصيلي للحاالت 
املريضة، ومراجعة  البادية على  واألعراض 
تاريخ املرض، واالطالع على تقارير األطباء 
الذين عاجلوها، أّن "مي زيادة أصيبت بنوبة من 
نوع املاليخوليا املتواصل، مع رفض الطعام 
واضطراب ذهني وفقدان اإلرادة مع مالزمة 
الطبيعي  فكرة االضطهاد لها، فكان من 
من  أنبوبة  بواسطة  تغطيتها  تصير  أن 
العمومية  املريضة  حالة  وأّن  الكوتشوك 
استوجبت  احلالة  وهذه  جداً.  خطيرة 

معاجلتها في مستشفى العصفورية”

مي ضحية الذاتية العربية 
مي  عصر  في  املؤامرة  نظرية  أنصارُ  ثار 
وأقعدوها إلخراجها  الدنيا  فأقاموا  زيادة، 
من املستشفى، جترُفهم سيوُل العواطف 
واألوهام، وهي تعاني من اضطرابات عقلية 
ال يعلمها إالّ األطباء. أكدت معاناتها جلنة 
طبية مستقلة ضمت نخبة من أبرز أطباء 
عصرها أمثال اجلنرال الطبيب مارتان، مدير 
العليا؛  املفوضية  في  الصحية  الشؤون 
الكلية  في  األستاذ  كلميت،  والدكتور 
والدكتور  بيروت؛  في  الفرنسية  الطبية 
جورج ملر، كبير أطباء الكلية الطبية في 
اجلامعة األمريكية في بيروت. أخِرجت مي 
بالضغط، وهي غير قادرة  من املستشفى 

"رأى أهلها أن يعرضوها بالقوة 
على 'كونسلتوه' من األطباء 

 اإلخصائيين، وقررَّ األطباء وجوب
إقامتها في مستشفى لألمراض 
العصبية واختاروا لها مستشفى 

العصفورية في لبنان."
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"لم تحصل على الشفاء بعد. 
قواها الجسدية ال يزال بعضها 

في شلل، بينما هي ال تزال 
تواصل البكاء، ويرافق هذا البكاء 

قلق وأوهام واضطرابات."

على البقاء دون مراقبة وعناية طبية دائمتني، 
نتيجة اضطراباتها العقلية. فرحلت بعدها، 
في غياهب الهواجس والعزلة، بعيدا عن أعني 
األطباء الذين كانوا يسهرون على إسعافها 
وخدمتها وراحتها. فقبيل خروجها، كانت 
اللجنة الطبية قد أنذرت بأنَّ مي "لم حتصل 
على الشفاء بعد. قواها اجلسدية ال يزال 
بعضها في شلل، بينما هي ال تزال تواصل 
وأوهام  قلق  البكاء  هذا  ويرافق  البكاء، 
واضطرابات." وأكد التقرير الرسمي مبا ال 

يدع سبيال للشك واجلدل أنها كانت تعاني 
من بارانويا االضطهاد: "أما حالتها العقلية 
والعاطفية فال تزال جافة ومحصورة ضمن 
نطاق فكرة االضطهاد واخلوف من املؤامرات 

الوهمية."
واليوم تستمر نظرية املؤامرة التي لم يسلم 
الذين  من قذائفها حتى األطباء اخملتصون 
املؤامرة  نظرية  املهني.  بواجبهم  قاموا 
مرشحة ألن تستمر لزمن أطول رغم ضعف 
تُنعُشها  العلمية،  احلجج  وقوة  دعائمها 
ر التقارير الطبية  الذاتية العربية. لكّن تَوفُّ
الرسمية - فضالً عن شهادات أبناء عصرها 
- ال يدع مجاال للشك في أنّ النظرية محكوم 
عليها باالنهيار في األجيال القادمة، لُتنَصف 
فرٌق طبية متعددة أشرفت على فحصها 
أّن  الوحيد  ذنبها  عالجها،  على  وسهرت 
أنصارها  ترِض  لم  وقراراتها  توصياتها 

املتعصبني لها. 

المقالة


