
د.علي وطفة  �

� أستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت.

أعجب فرويـد بفـن التنومي املغنطيسي الذي تلقى أصولـه 
 -  1825( شـاركو  جــان  املــعــروف  الفرنسـي  الطبيب  يــد  عـلى 
املغنطيسـي  التنومي  فـن  رواد  أبـرز  مـن  1893(. ويعـد شـاركو  
وفي  العصبية.  األمــراض  عــاج  في  لـه  اسـتخدامًا  وأكـثرهم 
فيينـا مارس فرويد التنومي املغنطيسي لبعض الوقت ثم أقلع 
وفعاليته  الاشعوري  التداعي  لفـن  اكتشـافه  بعـد  ذلـك  عـن 
املــفــكــر الكــان  فــي اكــتــشــاف األمــــراض النفسية. وقـــد رفـــض 
التنومي املغنطيسي فيما بعد وأخـذ ذلـك االعـتراض مبنزلة 

قانون حظي باحترام احملللني النفسيني فيمـا بعـد، وذلـك ملـا 
يتمتـع به الكان من نفوذ واحترام في مجال التحليل النفسي 
التنومي  فــن  ممــارســة  اقتصرت  األســبــاب  ولــهــذه  فرنسا.  فــي 
املاهي  فــي  مسرحية  عــروض  على  البداية  فــي  املغنطيسي 
ومسارح املنوعات، لكـن هذه احلالة لم تستمر طويًا، إذ بدأ 
التنومي املغنطيسي يسـجل حـضوره الفـاعل فـي مسـرح احلياة 
الطبية، ويأخذ دوره كأداة عاجيـة مهمـة فـي خدمـة علمـاء 

النفس واألطباء النفسيني واجلراحني وأطباء األسنان. 

الطاقة العالجية

للتنومي املغنطي�سي 
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ينـاضل اليـوم عدد من العلماء املفكرين 
من أجل اسـتجالء أسرار التنومي املغنطيسي 
والكشف عن ألغازه. وعلى الرغم مـن احلـضور 
القـوي لفن التنومي املغنطيسي في مجاالت 
عدة فإنه مـازال يشكل منظومة أسرار تستعصي 

على التفسير واحلـل.
كـــــودان التنـومي  يعـرف الدكتـور جـــــان 
املغنطيسـي بأنـه منط من السـلوك السـيكولوجي 
يسـتطيع فيـه شخص ما عن طريق تدخل 
شخص آخر الوصول إلى حالة من الشرود، 
واالنفصال عن الواقع الذي يحيط به، وذلك 

مـع اسـتمرار اتصالـه بـاملنوم. 
إن انفصـال املنوم عن الواقع يقتضـي حالة 
من الضعف اجلسدي وحالة من النشاط 
السيكولوجي مبا يتيح للفرد السيطرة على 
جسده نفسيًا، وذلك باإلبقاء على حيوية 
الفعاليات النفسية في املستوى الالشعوري 
عند اإلنسان املنوم. ولقـد أثارت الفعالية 
الهائلة التي ميكن للتنومي املغنطيسي أن 
يؤديها في مجابهة األلم، وحاالت اخلوف 
املرضي، والقلق النفسي، وفي قــدرته على 
م في حالة من التخدير املوضعي،  وضع املنَوَّ
أسئلة كثيرة تتحدى طاقات العقل اإلنساني 
الــفــهــم فــي مــجــال علم  وتستعصي عــلــى 

النفس.
وتدور معظم هذه األسئلة حول العالقة 
بني النفس واجلسد، كما تدور حـول هـذه 
القـوة السحرية التي يستخدمها الشخص 
م. ولم  م في التأثير على الشخص املنَوَّّ املنِوّ
يتوقف أمر التنومي املغنطيسي عند حدود 
االهتمامات الفردية إذ بـدأ هـذا اللغـز يقـرع 
أبواب وعقول املؤسسات العلمية الكبرى، وبدأ 
يستحوذ على اهتمام مؤسسات األبحاث 

والدراسات العلمية.

سر كبير ومؤمترات دولية
يقول الدكتور ليون شيرنوك، الذي كرس 
حياته العلمية منـذ 1950 لدراسـة مسـألة 
التنومي املغنطيسي وإخــراجــه مــن دائــرة 
النسيان: »إن ظواهر التنومي املغنطيسي 
مازالت ســرًا ال ميكن اإلحاطة بها«. لقد 
أنفقت الواليـات املتحـدة األمريكية أموااًل 
طائلـة لتشـجيع األبحاث والدراسات املختبرية 

حول مسألة التنومي املغنطيسي، وهو فن 
يــدَرّس في مختلف جامعاتها ومعاهدها 
العلمية. وقـد أجريت هذه األبحاث بإشراف 
احملللني النفسيني وعلماء النفس وعلمـاء 

االجتمـاع. 
وقـد بـادر مركـز األبحاث والدراسات العلمية 
في فرنسـا بـإدارة فرانسـوا كوريلسـكي بـالدعوة 
إلى مؤمتر دولي حول التنومي املغنطيسي، 
شارك فيه عدد كبير من العلماء واملفكـرين 
مـن كل الفـروع العلمية وصل عددهم إلى 
أكثر من ستني عاملًا وباحثًا من مختلف 

العلوم. 

وكـان هـدف املؤمتـر دراسـة مسـألة التنومي 
املغنطيسي وإعداد برنـامج أبحاث ودراسـات 
علمية جادة الستجالء حقيقته، وأسراره، 
وحتـديد عملياتـه وإجراءاته، وبخاصـة مـا 
يتعلق بالدور الذي يعول عليـه فـي مجال 
احلياة الطبية، واملعاجلة اخلاصة ببعض 
األمراض، أو دراسـة املظـاهر السـيكولوجية 
التـي تسـتعصي على املالحظة الدقيقة. 
وكـانت األسئلة تــدور حــول قــدرة التنومي 
على ضبط دقــات القلب، وتنظيم ضغط 
أو إيقاف الدم  الــدم، والتخدير املوضعي، 

عن السيالن..إلخ.
وبعـد شـهور عديدة دعت جامعة ايكس 
نانتير X.Nantair إلى مؤمتر دولي أشرف 
الــبــروفــســور جــان ميشال  عــلــى تنظيمه 
بيتو، وكـانت هـي املـرة األولى التـي تدعـو 
التنـومي  دراســة  إلى  فيه جامعة فرنسية 
املغنطيسـي وذلك منذ قرن من الزمن، أي 
املغنطيسـي  للتنـومي  الذهبي  العهد  منذ 
في عهد شاركو. ومتركزت احملاور األساسية 
التنومي  املــؤمتـــــر حــول توظيفات  لــذلــك 
املغنطيسي ضد األلم والتخدير ومدى ما 
يقدمه ذلك الفن من خدمات في مجال 

الطب النفسي.

حـتى اآلن لم تنشر أبحاث البروفسور 
جان كلود ويلير رئـيس مختبر فيزيولوجيا 
األعصاب في مستشفى بيتيٍيه تريير 
حـول ظـاهرة التنـومي املغنطيسي. ومع 
أنه ال ميكن ألبحاثه هذه أن تكشف عن 
أسرار التنومي املغنطيسي ولكنها هي 
املرة األولى التي يبرهن فيها على أن 
التنومي املغنطيسي ليس حالة نفسية 
فحسب إذ ميكـن قيـاس آثاره العصبية 
داخل املختبرات البيولوجية العصبية، 
وبخاصـة فيمـا يتعلـق بـالتخدير وتخفيف 
األلــم. لقد بينت أبحاثه أن التنـومي 
املغنطيسي يسهم في زوال اإلحساس 
باأللم نهائيـًا وذلــك في إطــار جتربة 
أجــراهــا على طــالب متطوعني )30 

طالبًا( أخضعهم للتنـومي املغنطيسي، ثم 
عّرض أقدام الطالب لصدمات كهربائية 
وتبني له أنهم ال يشعرون بآثار الصدمة 

الكهربائية.
وتعـد هــذه التجربة مــن التجارب 
الكالسيكية التي جتري على كائنات 
إنسانية يقظـة. ويفسـر ويلـير هـذه 
التجربـة بقولـه: إن اإليحاء التخـديري 
أثر على العلبة السوداء )أي على الدماغ( 
وبخاصة على املنـاطق التـي متنع وصول 
الرسالة العصبية لأللم. ولكن السؤال 
هو: ما طبيعـة هـذه املنـاطق؟ وأين توجد؟ 
وكيف تتم آليات العمـل؟ وهـي أسئلة ال 
يستطيع ويلير أن يجيب عنها حيث 

يقول إنني ال أعرف شيئًا أبدًا!

التنومي املغنطيسي في مواجهة األلم

ــن حـــــضــوره  عــلــى الـــرغـــم مـــ
الــفــاعــل  فــي مــجــاالت عدة 
املغنطيسي  الــتــنــومي  فــــإن 
ميــــثــــل مــــنــــظــــومــــة أســــــــرار 
التفسير  عــلــى  تــســتــعــصــي 
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عملية جراحية دون مخدر 
فـي إحدى التجـارب التـي أجريت في معهد 
إيرس Iris أخضعت إحدى املتطوعـات إلى 
جلسات تنوميية متهيدية إلجراء عملية خلع 
أحد أضراسها. لكن ما الكلمـات واإلشارات 
التـي يسـتخدمها أمانويل بيير وهـو أحد 
العلماء املؤسسني ملعهد إيــرس مبساعدة 
اجلـراح املتخصص في مجال طب األسنان 
جان كلود مارجيوت. لقد واجهت املتطوعة 
اجلالسة على كرسي الدكتور روشارد لوسفيلد 
وهـو مـدرب على عمليات التنومي املغنطيسي، 
وبدأ الدكتور لوسفيلد يردد كلمات وإشارات 
على أثرها غاب إحساس املتطوعة بالوخز. 
وتصف املتطوعة ذلك قائلـة: »كـنت أسـمع 
كـل األصـوات وأشـعر باألدوات التي تالمس 
جـذر الضرس، وكنت أشعر باألداة التي اقتلعت 
الضرس ولكنني لم أكن اشعر أثناء العمليـة 
بـأي ألم، ولم أشعر به قط بعد مضي ساعات 

ثم أيام على إجراء العملية«.
إن تخـديرًا شـاماًل كهـذا يحتـاج إلى عدد 
من اجللسات التي تعد الفـرد وتهيئـه إلجراء 
العمليـة. ويقـال عادة إن ذلك ممكن بالنسبة 
15 جلسة تنومي  للجميع، لــقــد أجــريــت 
لتحضير متطوعة أخــرى اسمها سيمون، 
وقد أبـدت سـيمون مقاومـة كبـيرة في البداية 
لكنها بعد ثالث جلسـات ملـدة سـاعتني في 
كل جلسة أجريت لها عملية جراحية كاملة 
في الفك، وكانت سيمون متجاوبة متامًا 
مع عملية التخدير. فـي أحد مستشفيات 
الــدكــتــور إيـف  التوليد مبدينة روان، قــام 
هـالتون وهـو عالم نفس يحضر عمليات توليد 
بالتنومي للنسـاء اللـواتي يرغنب في ذلك 
وأمام اجلمهور، بإجراء التنومي املغنطيسي 
للحامل. وقد متـت بعـض الـوالدات حتـت 

تـأثير االبتسـامة ودون أن تشـعر الســيدات 
املتطوعات بآالم الوضع.

 86 وأجــرى طبيب أمريكي جتاربه على 
مريضًا وكانت النتائج محيرة، يقول ذلك 
إنــه حــني كــان يلتقـي مــرضــاه لم  الطبيب 
يكن يلفظ كلمة التنومي بل كان يقول ألي 
منهم: هـل حتـب أن متـارس بعـض التمـارين 
التـي ميكنها أن تساعدك؟ وكانت جلساته 

تستمر طوياًل. 
ومثال ذلــك: رجــل يعاني آالم الفقرات 
وهي آالم مستعصية على أي عالج، يقول 

الطبيب: أنت جالس أمامي منذ ربع سـاعة 
هل تتألم كثيرًا؟ يدهش الرجل ويجيب 
ليس اآلن، الطبيب: إذًا توجـد هناك حلظات 
يكون فيها األلم أقل حدة فماذا يفعل املرء 
في هذه اللحظـات؟ املـريض: يقـوم بأعمال 
يرضي فيها رغباته. الطبيب: مثل مـاذا؟ 
املـريض: الصيـد، االجتماعـات العائليـة، 
لقـاء األصدقاء، مداعبة األطفال. الطبيب: 
املــريــض: فــي هذه  هــذا صحيح. ثــم يقول 
ألــم. ويعـود الرجل من  اللحظة ال يوجد 
جديد إلى اجللسة التنوميية دون أن يسمي 
ذلك. ويصدر صوت الطبيب الهادئ قائاًل 
له بهدوء: ملا كان كل شيء هادئًا وجـمياًل 
ومـريحًا ميكـن لنفسك أن جتد هدوءها 
وأن تعيش حلظات سعيدة من حيـاتك ال 
أعـرف ما هي؟ املريض: أنا أستعد لتزويج 
ابنتي. ويتابع صـوت الطبيـب: »أحيانًا ميكن 
لتغيرات عميقة أن جتري داخل أجسادنا. 
ونحن ال نعتقد أن ذلك ممكن... رمبا يحدث 

اقـــتـــصـــرت ممـــارســـة فـــن الـــتـــنـــومي املــغــنــطــيــســي فـــي الــبــدايــة 
فــاعــلــة عــــــاج  أداة  أصــــبــــح  ثـــــم  مـــســـرحـــيـــة  عــــــــروض  عـــلـــى 

جتربة أخرى
فـي مدينة بريستول البريطانية استخدم الطبيب وورويل التنـومي املغنطيسي 
فـي معاجلـة 33 مريضًا مصابني بأمراض معويـة، مثل التهاب القولون وتشنجاته، 
وهي إصابات وأمراض تستعصي عـلى العـالج، وذلك بعد سنوات عديدة من اإلصابة. 
وحتت تأثير التنومي املغنطيسي حتسـنت أحوال 20 منهم، وشفي 11 مريضًا وزالت 

عنهم أعراض املرض نهائيًا، وذلك كله من غير أي معاجلة دوائية.
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لنا تنميل في مكان ما مـن اجلسـد ال أعـرف 
أيـن في الكتفني أو في اليدين، وميكن لذلك 
ن لدينـا إحساسا جـمياًل. املريض:  أن يكـِوّ

أشعر بتنميل في رقبتي. 

القدرات الغريبة للطاقة النفسية
املشـهد في مدينة شير بورك في عيادة 
الدكتور دومينيك ميلكـي، حـيث يستلقي 
الشاب إيريك وهو مظلي في حالـة تنـومي 
مغنطيسـي، وعينـاه تائهتان. منذ أكثر من 
شهر والشاب يعـاني كابوسًا ال تغاير فيه: 
إذ يرى نفسه وهو يقفز من الطائرة حيث 
يلتف حزام املظلة على عنقه حتى املوت. 
ولم يستطع فيما بعد أن يجرؤ على القفز 
وكــان اخلــوف يعتريه ملجرد رؤيته لطائرة 

بعيدة عنه.
أثناء اجللسـة ينبعث صوت الطبيب قائاًل: 
ميكن ألصبعك الصغيرة أن ترسـم إشارة 
صغـيرة عندمـا يشتد احلزام على عنقك. 
ثم يسأله عندما تصبح في الفضاء: هل 
تستطيع أن تتوقف عن السقوط وكأنك تريد 
أن تأخذ صـورة؟ ويردد الشاب نعم. ويسأل 
الطبيب كل شيء هادئ والصمت يخيم، مـا 
الذي تـراه خلفك؟ يهمهم الشاب: أرى حقواًل 
وغابات. وبعد قليل يقول الطبيـب: اآلن 
هل تستطيع أن تشاهد هبوط شخص آخر 
وكأنه يسقط أمامك عـلى شاشة؟ وبكلمات 
ثقيلة يعترف إيريك بأنه يشاهد على جدار 
احلائط شـخصًا آخـر وهـو يهبط بهدوء، ثم 
يتوقف، ثم يصعد في الهواء. كانت هذه 
اجللسـة الثالثـة وسـتكون األخيرة، وبعـد 
أيــام عــاود إيريك متارينه املظلية  ثمانيـة 
دون أي مشكلة! هكذا إذًا؛ إذ ميكـن للعـالج 
املغنطيسي أن يكـون أكثر سـرعة أيضًا. لقد 
اعـترف شخص كان يعمل في إعداد صور 
تقفز من نقطة محددة في الكون إلى كون 
آخر لتلفاز أنه كان يعاني فوبيا األمكنة 
العاليـة والطـائرات واملصـاعد الكهربائية 
واألمكنة املغلقة، وكــان عليـه أن يتنـاول 
احلـبوب املنومة في كل مــرة يصعد فيها 
إلى الطائرة، علمـًا بأنه لم يسبق له قط أن 

اعترف ألحد مبخاوفه املرضية هذه. 
وفي أحد األيام وافق على أن يكون أحد 

أفراد جماعة عمل حول التنومي املغنطيسي، 
ه حتدث عن مشكلته  ويقـول إنـه ال يذكـر أبدًا أَنّ
وال يذكر شـيئًا عمـا دار أثناء جلسة التنومي 
املغنطيسي. وبعد هذه اجللسات التنوميية 
تبيـن لـه أنه شفي متامًا من مخاوفه وأصبح 
طبيعيًا، وأن اختفاء مخاوفه هذه بدأ مع 

تاريخ تنوميه مغنطيسيًا.
لقـد أخـذ الدكتـور إدوارد كولـو، املسـؤول 
الــعــالج املغنطيسي فــي معهد  عـن عــيــادة 
روشفو كلود، على عاتقه إشـفاء مجموعـة مـن 
املـرضى املتطـوعني من مخاوفهم املرضية. 
واسـتطاعت شـارل جوسـلني السـكرتيرة العامة 
ملعهد إيريكـون أن حتـرر إحـدى املريضـات مـن 
مخاوفها اخلاصة باالمتحانات الشـفوية، 
واستطاعت املريضة أن حتقق جناحًا متألقًا 

وهي على درجة عالية من الثقة بالنفس.

 20 فـي أحـد األيــام كان هناك أكثر من 
شخصًا في عيادة الدكتـور دوميس ميديكا، 
وكان بني هذه املجموعة أطباء. فمـا الـذي دفع 
هؤالء حلضور جلسات التنومي املغنطيسي؟ 
يقول بيير وهـو اختصـاصي فـي األمراض 
املعويـة: إنه ملخيب لألمل أن نرى عددًا كبـيرًا 
مـن املصـابني بـأمراض القولون املزمن والذين 
يعانون آالما دائمـة ال تهـدأ أبدًا، وعددًا كبيرًا 
من املصابني بالقرحة املعوية والـذين يعـانون 
انتكاسـات دائمة والذين يحسدون ويترجمون 
آالمهم اجلسـدية والـذين ال يجـدون حـاًل 

نهائيًا ملشكالتهم. 
ويقول هنري وهو طبيـب عـام: إن 50% مـن 
مرضانـا مصـابون بأمراض نفسـية جسـدية 
)سـيكوماتك( وعندما تنصح أحدهم مبراجعة 
طبيب نفسي فإن األكثرية ترفض ذلـك. 
فالتنومي املغنطيسي يخفف ويثير دهشة 
املرضى حيث ال ينظر إليه حتى اليوم بوصفه 

تدخال لعالج األمراض النفسية.
ويقـال إنـه ال توجـد اضطرابـات أو أمراض 
تسـتعصي عـلى التنـومي املغنطيسي: أمراض 
القلـب وأمراض الضغـط الشـرياني ذات املنشـأ 
العصبـي، الربـو فـي أبعـاده السـيكولوجية، 
األمراض اجللديــة، والهضميـة، واألمراض 
الطمثية عند املرأة )خلل الدورة الدموية(، 
الـــالإرادي في الفراش فيما بعد  والتبول 
مرحلة النضج، والشلل، والعمى، وأمراض 

الكالم، والذاكرة الهستيرية.

ــر  ــــاء عـــــــلـــى مــظــهـــ الــــقــــضـــــ
لــذا  كــافــيــًا  يعـد  ال  مـــــرضــي 
املغنطيسي  الــتــنــومي  فــــإن 
ـــــة  ـــــــوى بـــــدايــــــ لــــــيــــــس ســــــــ
الــشــاق  العمـل  مـــــن  مرحلـة 
والــعــمــيــق اخلــــاص بـــــاملــرض

م عن الواقع يقتضـي حالة من الضعف اجلسدي انفصـال املنَوّ
والنشاط السيكولوجي الذي يتيح للفرد السيطرة على جسده نفسيًا
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ولكـن هـذه املعاجلـات ال تتـم بشـكل دائم. 
والسؤال هنا ما مستوى النجـاح الـذي ميكـن أن 
يحققـه التنـومي املغنطيسي؟ وذلــك يالمس املسـألة 
املشـتركة التـي تعني جميع املعاجلني النفسيني: 
وهم الذين يظهـرون النجاحـات املنفـردة، ويغلقـون 
أبواب الصمت على اإلخفاقات وال يوافقون على 

التقهقر في أي حال من األحوال.
»عندمـا تنتهـي جلسة التنومي لن تستطيع 
احتمال التدخني ! في صالـة الـرقص واملوسيقا 
يوجـد هنـاك اسـتعراض مقنـع حـول اإليحاء 
املغنطيسي والذي يشير إلى أبعاده النفسية. 
عندما يستيقظ املنوم يطلـب منـه إشعال سيجارة 
فيسيطر عليه السعال ويبدي امتعاضًا وفقًا 
لطبيعـة إيحاءات املنوم، ولكن ذلك ال يستمر 
غير ساعات أو أيام قليلـة فـي احلدود القصوى«، 
وذلك كما يقول الدكتور فرانك سيكس أحد 
املنومني االستعراضيني. فاألطباء واحملـللون 
النفسـيون الـذين ميــارســـــون التنـومي قلمـا 
يجـازفون ويتعهـدون شـفاء مدمن عـلى الكحول: 
ألن النجاح هنا يكون نـادرًا. لقد اعتقد الدكتور 
كولو أنه جنح في عالج امرأة شـابة مدمنـة جـدًا 
على املشروبات وذلك منذ سنوات. وبعد خمسة 
عشر يومـًا وعـلى إثر جلسة واحدة فقط هاتفت 
املريضة قائلة إنني لم أعد أشـرب ولكنهـا طلبـت 
احلصول على موعد آخر. وهي في هذه املرة 
كانت تعاني اضطرابا في الكالم. واعترفت له 

بأنها أصبحت باردة جنسيا أيضًا.
واحلالة هنا تثير الدهشة؛ فما إن يتم عالج 
املريض من مرضه، عن طـريق التنـومي، حتى 
يقع فريسة مرض آخر. »إذا استطعت أن حترر 
ألــم مزمن ميكن لأللم أن يأخذ  املريض من 
مكانه في موضع آخــر في اجلسد«، ذلـك ما 
يقوله أحد علماء النفس؛ فاأللم املزمن شأنه 
كأي مرض جسدي نفسـي آخـر هو تعبير عن 
آالم أخالقية، اضطهادية، أو عن غيرة ال تريد 

أن تعلن عن نفسها.
إن القضـاء عـلى مظهـر مـرضي ال يعـد كافيًا، 
لذا فإن التنومي املغنطيسي ليس سـوى بدايـة 
مرحلـة مـن العمـل الشاق والعميق اخلاص 
بـــــاملــرض. والــســـــؤال هــنــا: هــل ميكن للتنومي 
املغنطيسي أن يشكل الصيغة املثـلى للتعبـير 
عـن سـر الطاقـة الروحية وتأثيرها على اجلسد؟ 
إن اإليحاءات التي يتلقاها املريض مثل »هذا 

سيشفيك«، وما ينتظره املريض وتعلقـه بـالدعوة 
اإلميائية تشـكل طاقـة خيالية رهيبة على املستوى 

اجلسدي والنفسي.

التنومي يزيل الثآليل
فـي مرحلـة مـا قبـل احلـرب العامليـة الثانيـة، 
وفــي مستشــفى سـالبيتغيير اعتــاد الدكتــور 
بيــير موالريــه أن يسـتقبل مرضاه الذين أصيبوا 
بالثآليل مرة واحدة فـي األسـبوع، وكـان يضـع 
عينه بدايـة على الثألول وينظر اليه نحو 15 
ثانية ثم يقول للمريض: يجب عليك في كل 
صباح أن تنظـر بنفسـك إلى الثألول ملـدة خمس 
دقائق وسيختفي الثألول خالل أسبوعني، ولـن 
أثـر. وكـانت الثآليل تختفي في  يكـون لـه أي 
الوقت املعني. ومع ذلك فانه من املعروف أن 
إلــى وجــود بعض الفيروسـات.  الثآليل تعزى 
وعندمـا كانت جلسات التنومي تنتهي كانت 
املمرضة تعلق الفتة كتب عليها: »ال يوجد تأثير 

سحري للدكتور هذا الصباح«.
ومـن الصعب أن ينسى املرء هذا احلوار الذي مت 
مع الدكتـور جاك مونييه رئيس النقابات الطبية 
الفرنسية، عندما قال: عندمـا كـنت شابًا كان لنا 
زميل متخصص في مجال األمراض اجللدية وكان 
مشـهورًا بنجاحاتـه عـلى مسـتوى في تخصصه، 
وكان يسـتخدم فـي عالجه أشعة x. كنت أرسل 
له املرضى الذين كانوا يتماثلون للشفاء بسرعة 
كبيرة وذلك بنسبة 90%، وفي أحد األيام كنت 

أحتدث إلى مجموعـة من أطباء اجللد الباريسيني 
في هذا الشأن فقالوا: »نحن عـلى درايـة بذلك 
وحاولنا دون أن نحقق جناحًا«، كان سر ذلك 
يكمن في اإليحاء. وفيما بعد واظبت على إرسال 
مرضاي إليه لكن وبــدءًا من هذه اللحظـة لم 
يستطع شفاء سوى 25% ألنني لم أحمل نفس 
اليقني بقوته على الشفاء وتوقفت عن القول 
لهم للمرضى »سيشفيك«. إن قـدرة اإليحاءات 
النفسية تتجاوز حدود اخليال، ومن املعروف أن 
أي دواء ال يبـاع إال إذا أثبتت التجربة فعاليته 
املطلقة. لقد أجريت ست دراسات في الواليات 
املتحدة األمريكية للمقارنة بعد تأثير جرعة من 
املورفني على خفض آالم من خرجوا لتوهم من 
عمليات جراحيـة بتـأثير حقنـة غير حقيقية مـن 
دواء الغفل )البالسيبو( Placebo. وقـد لوحـظ 
أن البالسيبو كان يخفض درجة األلم أكثر من 
املورفني وذلك بنسبة 56%. إن إعطاء البالسيبو 
أمر مهم كما يقول فريدريك إيفان في مقالة له 
عن تأثيره، والبالسيبو يعد - إلى حد ما - مؤثرًا 
عالجيًا ولذلك فإن آثاره وطريقة فعله جديرة 

بأن تكون موضوع دراسة منفصلة.
املــبــدأ أن فعالية  لنفـترض مــن حيث 
وآليات تأثير البالسيبو قريبة إلى حـد مـا 
من تأثير التنومي املغنطيسي فهو أيضا 
ليس عدمًا. وكالهمـا ليس لهمـا تفسـير: 
كيف يتم ذلك؟ ال أعرف ! إذ ال يستطيع 
أي منـوم مغنطيسـي أن يقـول شـيئا آخـر 
عن ذلــك. وإزاء التنومي ينبثق تسـاؤالن 
محوريـان: ما طبيعة التغير الذي يحدث 
في حالة الوعي والــذي ليس نعاسـًا؟ ما 
الطريقـة التي تؤثر فيها نفس الثانية 
على األخرى، أو روح املريض على جسده؟ 
هـل ميكـن أن يأتي اليـوم الـذي جند فيه 
ترجمة بيولوجية عصبية لقـوة اإليحـاء؟ 
كمـا يقـول احملـلل النفسـي أوكتـاف مـاتوني: 
»إن تاريخ التنومي يشبه إلى حد كبير حالة 
املغنطيسية. فنحـن ومنـذ عهد بعيد ندرك 
خصوصية قطعة املغنطيس دون أن نفهمها. 
ميكـن أن نشـير إليهـا في املعارض كما هي 
حال التنومي، ومع ذلك فـإن ذلـك يبقـى 
سـرًا. وحاليًا حتقق الكهرباء املغنطيسية 
انتصارًا وتسيطر على الفيزياء، فهل ذلك 

هو املصير الذي ينتظر التنومي؟«. <

املــــعــــالــــج الـــنـــفـــســـي يــظــهــر 
ـــــجـــــاحـــــات املـــــنـــــفـــــردة  ـــــن ال
ويــــغــــلــــق أبـــــــــــواب الـــصـــمـــت 
عــــــــلــــــــى اإلخــــــــــفــــــــــاقــــــــــات
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