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کتاب در ستایش 
واح را به زبانی سحرانگیز و ملموس تداعی کرده است… او پیچیدگی های مغز و اسرار ذهن  »دکتر ساکس ار

وشن می کند.« انسان را ر
وزنامه نیویورک تایمز میچیکو کاکوتانی، ر

»جذاب… ساکس نوعی راهنمای میدانی در زمینه قدرت فریب سیستم عامل عجیب ما ارائه می کند و برای 
این منظور، با استفاده از قصه گویی، این احساس را به خوانندگان می دهد که با حوزه پزشکی آشنا هستند.«

وزنامه شیکاگو تریبیون ر

»فوق العاده زیبا… نوعی غوطه وری جذاب در یکی از اسرار ذهن.«
مجله اینترتینمنت ویکلی

»انسانی، دلسوزانه… این داستان ها یکی پس از دیگری جذاب، سرگرم کننده، عجیب و گاهی کاملًا 
وحشتناک به نظر می رسند.«

وزنامه مینیاپولیس استار تریبیون ر

»این پزشک عمیقًا به تجربه های بیمارانش اهمیت می دهد- به زندگی آن ها، نه فقط بیماری های آن ها. از 
وایت های او می توان تصور کرد که پی بردن به اینکه ادراک ما به واقعیت خو نمی گیرد- اینکه  طریق ر
مغز ما در حال ساختن دنیایی است که هیچ کس دیگری نمی تواند آن را ببیند، بشنود یا لمس کند- چه 
حسی دارد… ساکس توهمات را از چیزی عجیب و ترسناک به بخشی از وجود انسان تبدیل کرده است. 

ود.« وزی در عرصه پزشکی و انسانی به شمار می ر کتاب او نیز یک پیر
وزنامه واشنگتن پست ر

»ساکس به طیف گسترده ای از اختلالات حسی می پردازد… یکی از لذت های خواندِن توهم، درک این 
موضوع است که واقعیت پیچیده انسان اغلب بر تلاش ها برای دسته بندی آن غلبه می کند.«

 مجله نقد کتاب نیویورک تایمز

وشنگرانه است و در این کتاب لحظاتی وجود دارد که در آن، دیدن چیزها  »نوشتار علمی ساکس همیشه ر
می تواند حسی کاملًا دلگرم کننده باشد.«

مجله تایم

ونی و عمدتًا هنوز ناشناخته ی  »بزرگ ترین قوم شناس زنده ی قبایل شگفت انگیزی که در کرانه های بیر
زمین ذهن و مغز زندگی می کنند.« سر

وزنامه گاردین )لندن(  ر

»جذاب و گیرا… ساکس از ترکیب منحصربه فردی از داستان های بیماران، خاطرات خود، اطلاعات علمی و 
ارجاع گسترده به ادبیات، هنر، موسیقی، تاریخ و فلسفه استفاده می کند که ویژگی همه آثار اوست.«

وزنامه بوستون گلوب ر

واقع به ندرت ممکن است چنین متخصصی، نویسنده بااستعدادی نیز باشد… انسجام این ذهن فرهیخته  »در
و پرسشگر شگفت آور است.«

ر وزنامه فیلادلفیا اینکوایر ر
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»کتابی مسحورکننده از شگفتی های عصب شناسی.«
مجله نیویورک

»ساکس طبق معمول، آمیزه ای هوشیارانه از دقت بالینی، کنجکاوی و همدردی را در نوشتار خود به تصویر 
کشیده است.«

وبگاه دیلی بیست

وایت های تاریخی، نامه های خوانندگان  »جذاب… الیور ساکس با ترکیبی خاص از مطالعات موردی بیماران، ر
و تجربه های شخصی خود، یک بار دیگر راهی برای آشکار کردن یکی از اسرار مغز ما پیدا کرده است.«

وزنامه میامی هرالد ر

زمین تخیلی ادراک، خواننده را همراهی می کند…  »او با استفاده از مطالعات موردی و گشت وگذار ادبی در سر
داستان های او کوتاه، تندوتیز و کامل هستند. این داستان ها در کنار کتاب های قبلی او که »بیداری ها« 

ون ما از مغز را در کانون توجه قرار می دهند.« وزافز در سال 1973 آغازگر آن هاست، اجزایی هستند که دانش ر
وزنامه پِلین دیلر ر

وش های پرشمار انسان ها برای ادراک چیزهایی که وجود خارجی ندارند…  »بررسی سریع، اما اساسًا جذاب ر
وش هایی استثنایی و منحصربه فرد به ما ارائه می دهد.« ساکس ر

 وبگاه سالن

»هرکسی که در موقعیت مراقبت قرار دارد باید ملزم به مطالعه این کتاب شود… ساکس دانش پزشکی 
وش های مغز برای  صدها ساله، تحقیقات جاری و مشاهدات بیماران خود را با خلاصه ای جذاب از همه ر

انحراف از واقعیت ترکیب کرده است.«
وزنامه سنت لوئیس ُپست-دیسپچ  ر

»نگاهی متفکرانه و دلسوزانه به اشباحی که مغز ما می تواند تولید کند.«
)NPR( رادیو عمومی ملی

»شگفت آور.«
مجله ِال

»یک ماجراجویی فوق العاده جذاب و قابل فهم برای افراد ناآشنا به علوم اعصاب… ساکس بسیار باهوش 
است و این را به وضوح می توان دریافت. اما بااین حال، کاملًا مبهوت مغز است و این شور و اشتیاق را نمی توان 

نادیده گرفت.«
بوک راِیت

»حیرت انگیز… خلق وخوی ساکس به این انسانیت خارق العاده و این کنجکاوی محبت آمیز در مورد 
تجربه های افراد دیگر کمک کرده و باعث شده او به توانایی تقریبًا سحرآمیزی دست یابد و بتواند 
چگونگی درماِن حتی به ظاهر ویرانگرترین صدمات با استفاده از قدرت چشمگیر جبران ذهن را درک کند.«
وم  مجله بوک فر
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مقدمه
گاب ه شد، تنلر به  سرا  سلمه »توهم« باای نخس ین برا به  سه  با اوایل قرن شرنزبهم 
به  باانسوی  روان پزشکی  اتر  نوزبهم  قرن  با بهه 30  بوب.  تعنری »ذهن طاگابان« 
ساب- تر پیا از  نرم ژان اتین اطکیرول1، این اصسالح اا با تعنری اتروزی آن بیرن 
سه تر اسنون توهم تی نرتیم صابًر بر عنوان »ظلوا اشبرح« تواباشراه قااا  آن، چیزی 
سلمه »توهم« هنوز تفروت چشمگیری وجوب بااب،  تی گابم. با تعرریف بقیق از 
سه تشخیص ترز بین توهم، خسری ابااسی و خیرالت همیشه  بیش ا به این بهیل 
آطرن نیسم. اتر به طواسلی، توهم ابااسی اطم سه با غیرد هاگونه واقعیم بیرونی 

ایجرب تی شوب- به عبراتی، بیدن یر شنیدن چیزهریی سه وجوب خراجی ندااند.)1( 
ابااسرت اا تراندازه ای تی توان  به اش ااک گذاشم- تن و شمر تی توانیم با تواب 
وجوب یک باخم توابق باش ه برشیم. اتر اگا تن بگویم، »با آنجر باخ ی تی بینم« و 
شمر چنین چیزی نبینید، »باخم« تن اا توهم خواهید بانسم، چیزی سه طرخ ه ی 
تغز یر ذهن تن اطم و باای شمر یر ها سس بیگری قربل ابااک نیسم. اهب ه توهمرت 
از نظا شخص ت وهم بسیرا واقعی به نظا تی اطند، چااسه تی توانند ابااک اا از ها 

هحرظ تقلید سنند و این تقلید از نحوه نمریا آن هر با بنیری بیرونی شروع تی شوب.
تح وای  گرهی  اتا  این  بهیل  گاچه  هس ند.  تکرن بهنده  تعمواًل  توهمرت 

1.  Jean-Étienne Esquirol
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آن هرطم- تثاًل عنکبوتی غول پیکا با وطط اترق یر آبم سوچوهوهری شا اینچی- 
اتر، بهیل اطرطی تا این اطم سه هیچ »اع برا توابقی« با تواب آن هر وجوب ندااب. چیزی 
سه شمر تی بینید اا هیچ  سس بیگری نمی بیند، بنربااین از پی بابن به اینکه اح مراًل 

عنکبوت غول پیکا یر آبم سوچوهوهر با ذهن شمر هس ند، یکه خواهید خواب. 
یا تعموهی -از یک تس سیل یر چلاه یک بوطم یر باج ایفل- اا  وق ی تصرو
ترنند  آن هر  تی ترنند.  برقی  شمر  ذهن  با  یا  تصرو این  تی سنید،  تداعی  ذهن  با 
سیفیم بقیق ابااک یر توهم  توهم با بضری بیرونی نمریا بابه نمی شوند و برقد 
اا  آن هر  و تی توانید  ایجرب تی سنید  بعرالنه  اا  اخ یرری  یا  این تصرو هس ند. شمر 
باترنده  و  تنفعل  توهمرت  بر  تواجله  با  تقربل،  با  سنید.  اصالح  خوب  تیل  به 
بخواهند  سه  زترن  ها  یعنی  تی بهند-  اخ  غیاااابی  به صوات  چااسه  هس ید، 

سه شمر بخواهید.  ظرها یر نرپدید تی شوند، نه ها زترن 
سرذد نرتیده تی شوب.  گرهی توهم  سه  نیز وجوب بااب  از توهم  حرهم بیگری 
با این حرهم، توهم با بضری بیرونی به نمریا بانمی آید، اتر به تعبیری برون 
پلک هری شخص بیده تی شوب- چنین توهمرتی تعمواًل با حرهم هری نزبیک به 
خواد و بر چشمرن بس ه اخ تی بهند. اتر این توهمرت برونی از همه نشرنه هری 
سرتاًل  اطم  و تمکن  غیاقربل سن رل هس ند  و  غیاااابی  باخوابااند،  توهم  بیگا 
یر  و جزئیرت غیاطبیعی  انگ هر  بااای  تصویاطرزی بیداری تعموهی،  باخالف 

اشکرل و بگاگونی هری عجیف برشند.
توهمرت تی توانند بر خسری ابااسی یر خیرالت همپوشرنی باش ه برشند. اگا تن بر 
نگره سابن به چلاه بابی بقط نیمی از صوات او اا ببینم، این خسری ابااسی اطم. با 
توقعیم هری پیچیده تا، این تمریز وضوح سم ری پیدا تی سند. اگا به سسی سه روبروی 
تن ایس ربه نگره سنم و نه بقط یک چلاه، بلکه  پنج چلاه یکسرن پشم طا هم ببینم، 
سه از طمم چپ  این »چندبینی«1 خسری ابااسی اطم یر توهم؟ اگا بابی اا ببینم 
سه براهر و براهر بقیقًر همرن تسیا اا طی  به طمم ااطم اترق تی روب، طپس ببینم 

1.  Polyopia
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تی سند، این نوع تکااا )»پرهینوپسی«1( انحااف ابااسی اطم؟ توهم  اطم؟ یر ها بو؟ 
تعمواًل اگا با اب دا چیزی تثل یک چلاه انسرنی وجوب باش ه برشد، چنین چیزهریی 
اا خسری ابااسی یر خیرالت تلقی تی سنیم، باحرهی سه توهمرت غفل ًر و نرگلرنی ظرها 
تی شوند. اتر بسیرری از بیمراان تن توهمرت، خیرالت و خسرهری ابااسی پیچیده ای 

اا تجربه تی سنند و گرهی تشخیص ترز بین این هر بشواا اطم. 
از  تر  باک  اتر  بااب،  انسرن  تغز  به اندازه  قدت ی  توهم  پدیده  اح مراًل  گاچه 
این  اطم.)2(  سابه  پیدا  قربل توجلی  ابزایا  اخیا  بهه  تنلر طی چند  پدیده  این 
بعرهیم هری  پریا  و  تغز  از  تصویرباباری  با  تر  توانریی  از  بانا جدید، خرصه 
اهک ریکی و ت ربوهیک آن با زترن توهم ابااب نرشی تی شوب. چنین تکنیک هریی 
سه  به باترن  بیمراان تب البه صاع تقروم  اهک روب )با  سرشم  سنرا تسرهعرت  با 
سه تسئول انواع توهمرت  نیرز به جااحی بااند(،  اتکرن تعیین بخا هریی از تغز 
گیجگرهی تح رنی  نمونه، تنسقه ای با قشا  به عنوان  به تر تی بهند.  اا  هس ند 
بعرل  غیاطبیعی  طوا  به  گا  ا اطم،  بخیل  چلاه هر  باک  با  تعمواًل  سه  ااطم2 
ابااب با تواب چلاه هر شوب. تنسقه ت نرظری با طوی  توهم  شوب تی تواند برعث 
گاب ه تی شوب؛ تنسقه شکل  سرا  سه تعمواًل باای خواندن به  بیگا تغز وجوب بااب 
گا این تنسقه به طوا غیاطبیعی تحریک  بیداری واژگرن با شکنج بوسی شکل3. ا

شوب، تی تواند توهم حروف یر شبه سلمرت اا به بنبرل باش ه برشد.
سه  بیمرری  یر  از تصربف  نرشی  یرن هری  ز یر  باخالف عالئم تنفی، نقص هر 
پدیده هریی  توهمرت  تی بهند،  تشکیل  اا  عصف شنرطی  سالطیک  تبنری 
و  طرخ راهر  به  اغلف  توهم  پدیدااشنرطی  تی شوند.  تحسود  »تثبم« 
بینا  تی تواند  برهقوه  طوا  به  بنربااین،  و  بااب  اشراه  تغز  تربوطه  طرزوسراهری 

سراساب تغز ااائه بهد.  سرتل تری از 
توهمرت هموااه با زندگی بکری و باهنگ تر از جریگره تلمی باخواباا بوبه اند. 

1.  Palinopsia
2.  right inferotemporal cortex
3.  fusiform gyrus
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و  باهنگ عرته  هنا،  با شکل گیری  توهم آتیز  تجربه هری  سه  نقشی  تیزان  برواقع، 
ح ی تذهف باش ه اند برعث شگف ی اطم. آیر طاح هری هندطی سه با تیگرن و 
بیگا بیمرری هر بیده تی شوب، برون تریه هنا بوتی اا تشکیل تی بهند؟ آیر توهمرت 
هی هی پوتی )سه غیاتعمول نیسم( تنجا به پیدایا اجنه، شیسرنک هر، هپاسرن هر1 
و پریرن با باهنگ عرته تر شده اطم؟ آیر توهم وحش نرِک بیدِن سربوس، به تعنری 
احسرس طواا بوبن توجوبی شروا روی شخص و خفه شدن توطط آن، با ایجرب 
تفرهیم شیرطین و جربوگاان یر بیگرنگرن شروا نقا بااب؟ آیر حمالت »خلسه ای« 
آیر  بااند؟  نقا  تر  اهلی  ایجرب حس  با  تی ساب،  تجربه  باط ریفسکی  آنچه  ترنند 
از بدن خراج  سه تی توان  اا ایجرب تی سنند  از بدن این احسرس  تجربه هری خروج 
شد؟ آیر بی تربه بوبن توهمرت تنجا به ایجرب بروا به اشبرح و ارواح تی شوب؟ چاا 
همه باهنگ هری شنرخ ه شده تر بیا از ها چیز باای اهداف تذهبی و تقدس 

به بنبرل باروهری توهم زا بوبه و از آن هر اط فربه تی سابند؟
بوازترن با  بریا بو  اهکسرندا  این بکا جدیدی نیسم. با طرل 1845،  اهب ه 
س رد روشمند پزشکی با تواب این توضوع، چنین نظریرتی اا با بصلی بر  اوهین 
ساب.  یخ، اخالق و تذهف« براطی  عنوان »توهمرت با اابسه بر روان شنرطی، ترر
اوانز شوه ز3 نیز  یچراب  برا2 و ر بانشمندان حوزه انسرن شنرطی، ازجمله وط ون ال 
گذشم زترن، باک  سابه اند.)3( بر  نقا توهمرت با جواتع طااطا جلرن اا ثبم 
خصلم  یک  از  بیا  سمی  اب دا  با  اطم  تمکن  آنچه  باهنگی  اهمیم  از  تر 

عجیف عصف شنرخ ی به نظا باطد، گس اش یرب ه و عمیق تا شده اطم. 
یرهر )سه تی توان آن هر  اا  گس ابه و جذاد رو س رد بربراه قلمرو  تن با این 
گونه  یر نوعی توهم بانسم( طخن چندانی نخواهم گفم، به جز اشراه به سیفیم رو
تی بهند.  اخ  حمالت  باخی  با  سه  یریی«  رو »حرهم هری  و  توهمرت  از  باخی 

سه از اطرطیا و باهنگ عرته ایاهند زابه  سوتوهه و خیرهی هس ند  1.   هپاسرن)Leprechaun(  جن هری 
شده اند.  هپاسرن با زبرن ایاهندی به تعنری پری یر روح اطم. این توجوبات خیرهی هم قد یک سوبک 

سابن طه آرزوی ها شخص اا بااند. و هس ند و تعموال سم قاتز یر طبز به تن بااند و توانریی باآوابه 
2.  Weston La Barre
3.  Richard Evans Schultes
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به خصوص  سابه اند )سه  اا تساح  توهمرت  و  یریی  رو از حرالت  پیوط رری  باخی 
تی تواند با تواب توهمرت پیشرخواد1 و پیشربیداری2 صدق سند(، اتر به طواسلی 

یرهر تفروت بااند.  سرتاًل بر رو توهمرت 
یرهر، یر خیرل پابازی هر  اغلف به نظا تی اطد توهمرت از خالقیم تخیالت، رو
این هر  از  هیچ یک  توهم  اتر  باخوابااند.  ابااک-  بیرونی  و  واضح  جزئیرت  -یر 
یکی تش اسی بر ها یک  گاچه تمکن اطم طرزوسراهری عصبی بیزیوهوژ نیسم، 
گرهی و زندگی  از این حرالت باش ه برشد. توهم تبحثی تنحصا به باب و خرص از آ

ذهنی اطم. 
سه غرهبًر ابااب تب البه اطکیزوبانی تجربه تی سنند نیز نیرزتند براطی  توهمرتی 
یاا نمی توان این توهمرت اا از زندگی  س ربی خرص خوب آن هرطم، ز گرنه و  جدا
برونی و شاایط زندگی ابااب تب البه اطکیزوبانی سه اغلف به شدت تغییا تی سند، 
سمی به توهمرت اطکیزوبانی خواهم  ساب. بنربااین تن با اینجر اشراه نسب ًر  جدا 
روان پریشی  با  تی توانند  سه   بوب  خواهم  ت ماسز  توهمرتی  با  عوض،  با  و  باشم 
»عضوی« اخ بهند- روان پریشی گذاایی سه گرهی بر روان  آشف گی، صاع، تصاف 

تواب تخدا و شاایط پزشکی خرص با ااتبرط اطم. 
گرهی  یژه و تم رز از آ یرهر- حره ی و بسیرری از باهنگ هر توهم اا -ترنند رو
یر  تخدا  تواب  تااقبه،  تعنوی،  اعمرل  طریق  از  بعرالنه،  سه  حره ی  تی بانند؛ 
اغلف  توهمرت  غاد،  اتروزی  باهنگ  با  اتر  هس ند.  آن  پی  با  خلوت گزینی 
گاچه اسثریم قریف  نشرنه بیوانگی یر اتفرقی وحش نرک با تغز تلقی تی شوند- 
یکی ندااند. بنربااین با اینجر ننگ بزاگی  به اتفرق توهمرت، چنین پیرتدهری ترر
سنند، چااسه  اع ااف  توهم خوب  به  ندااند  تمریلی  اغلف  بیمراان  و  تساح اطم 
تی تاطند بوط رن و ح ی پزشکرنشرن تصوا سنند سه عقل خوب اا ازبطم بابه اند. 
تن بسیرا خوش شرنس بوبه ام سه با حابه خوبم و با تکرتبه بر خوانندگرن تقرالت 
یربی  س رد هریم )سه از باخی جلرت آن اا با ات داب حابه ام تی بانم(، بر ابااب ز و 

1.  Hypnagogic hallucinations
2.  Hypnopompic hallucinations
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بسیرری  بوبه اند.  خوب  تجربه هری  اش ااک گذاری  به  تریل  سه  باش ه ام  باخواب 
سابن  خنثی  به  ب واند  باط رن هریشرن  بیرن  سه  سابه اند  اتیدواری  ابااز  آن هر  از 

سند.  سل این توضوع سمک  طوء باباشم هری بی احمرنه از 
گزیده ای از تجربه هری توهمی  یخ طبیعی یر  بنربااین تن این س رد اا نوعی ترر
یاا قدات این  ابااب تب ال تی پابازب، ز با  تأثیا توهم  و  سه به بیرن تجربه هر  تی بانم 

ساب.  توهمرت اا تنلر تی توان از طریق روایم هری بطم اول باک 
باخی از بصول س رد با اطرس تبرحث پزشکی )نربینریی، تحروتیم حسی، 
حمله خواد و غیاه( طرترندهی شده اند و باخی بیگا با اطرس جنبه هری حسی 
یربی بین این  )شنیدن چیزی، بوییدن چیزی و غیاه(. اتر همپوشرنی و ااتبرط ز
بط ه بندی هر وجوب بااب و تمکن اطم با شاایط بسیرا ت نوع، توهمرت تشربلی 
سه اتیدواام ب واند باسی از باتنه  گزیده ای اطم  س رد  اخ بهند. بنربااین، این 
گس ابه و تنوع تجربه هری توهم آتیز -سه بخا اطرطی وضعیم طالتم انسرن 

اطم- ااائه بهد.

یادداشت
کتاب سال 890. خود با 1. یلیام جیمز در  که و تعریف موردعالقه من همان تعریفی است 

گاهی است،  عنوان »اصول روان شناسی« ارائه کرده است: »توهم شکلی کاماًل حسی از آ
البته  است.  داشته  وجود  واقعی  جسمی  گویی  که  واقعی  و  خوب  آن چنان  احساسی 
یف خاص  ازقضا جسمی وجود نداشته، همین و بس.« بسیاری از محققان دیگر تعار
کتاب جامع خود با عنوان »واژه نامه توهمات«،  کرده اند و یان دیرک بلوم در  خود را ارائه 

یف را آورده است. ده ها مورد از این تعار
گرچه بر اساس 1. که حیوانات دیگر دچار توهم می شوند،  ما نمی توانیم با اطمینان بگوییم 

مطرح  زمینه  این  در  خود  بررسی های  در  یک  جارو ای  موری  و  سیگل  کی  رونالد  آنچه 
محیط های  در  همچنین  و  آزمایشگاهی  حیوانات  در  توهم آمیز«  »رفتارهای  کرده اند، 

طبیعی نیز مشاهده شده است.
که در سال 975. منتشر شد، دیدگاه های انسان شناسانه در مورد توهم را 1. البار در فصلی 

کرده است. گسترده بررسی  به طور 
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جماعت خاموش؛ سندرم شارل بونه

تمرس  یک  تی سنم  سرا  آن  با  سه  آطریشگرهی  از  روزی   ،2006 نواتبا  اواخا  با 
به  نوبوچندطرهه  برنویی  آنجر،  سنرن  طر از  یکی  سابم.  یربم  بر اضسااری  تلفنی 
سه به شدت واقعی به نظا  زاهی، نرگلرن چیزهریی تی بید؛ توهمرت عجیبی  نرم رو
تی اطیدند. پاط راان از روان پزشک خواط ه بوبند تر او اا ببیند، اتر باعین حرل 
یر  آهزایما  -شرید  عصف شنرخ ی  اخ الل  نوعی  تشکل  سه  تی بابند  اح مرل 

طک ه تغزی- برشد. 
سرتاًل  او  اینکه  به  بابن  از پی  سابم،  روزاهی احواهپاطی  بر  و  هنگرتی سه اطیدم 
نربینرطم غربلگیا شدم، چون پاط راهر بااین براه چیزی نگف ه بوبند. گاچه طرل هر 
بوب سه او اصاًل چیزی نمی بید، اتر حرال چیزهریی اا بقیقًر با بااباش تشرهده تی ساب.

از او پاطیدم، »چه نوع چیزهریی تی بینی؟«
پریین  و  برال  پله هر  از  سه  شاقی  هبرس هری  بر  »آبم هریی  زب،  بریرب  هیجرن  بر 
سه به طاف تن باگش ه و بااه هبخند تی زنه، اتر یه طاف بهنا  تی رن… تابی 
طرخ مون  یه  بر  رو  این صحنه  هس ن.  هم  حیوونر  بااه.  بزاگی  خیلی  بندونری 
طفید تی بینم و باف هم تی براه- باف ناتیه، تی چاخه و پریین تیرب. این اطف 
سه بهنه بااه و باف هر رو  یبر بلکه یه اطف زحمم  سا(  رو تی بینم )نه یه اطف ز

SAYLAVSAYLAV



توهمرت

20

سه از پله هر  یربی هم تی بینم  سنرا تی زنه… اتر تدام بم تکون تی به… بچه هری ز
برال و پریین  تی رن و هبرطری شاقی به انگری روشن، تثل قاتز و آبی تنشونه.« او 

سه چنین صحنه هریی اا تی بید.  چند روزی بوب 
زاهی )ترنند بسیرری از بیمراان بیگا( با زترن  سه چشمرن رو تن ت وجه شدم 
به  طوری  ببیند، چشمرنا  نمی توانسم چیزی  براینکه  و  اطم  برز  توهم  بیدن 
این طو و آن طو حاسم تی سابند سه گویی به صحنه ای واقعی نگره تی سند. همین 
سابه بوب. این گونه نگره یر باانداز  توضوع اوهین برا توجه پاط راان اا به خوب جلف 
تجسم  هنگرم  با  ابااب  بیش ا  نمی بهد.  اخ  تخیلی  صحنه هری  تواب  با  سابن 
نگرهی  تر  تی بندند  اا  چشمرنشرن  تعمواًل  خوب،  برونی  تصویاطرزی  با  تماسز  یر 
ان زاعی باش ه برشند و به هیچ چیز خرصی نگره نکنند. چنرن سه سرهین تک گین1 
با س رد »ذهن بینی«2 خوب آوابه اطم، باب اتیدی ندااب سه با تصویاطرزی خوب 
از شگف ی  پا  توهم تی تواند  سند، باحرهی سه  سشف  ترزه ای  یر  چیز شگفم انگیز 
نیرزتند  و  بااند  تصویاطرزی  از  بیش ا  بسیرا  جزئیرتی  اغلف  توهمرت  برشد. 

براطی و تسرهعه هس ند. 
یر؛ و ترنند بیلم هر  روزاهی تی گفم توهمرتا بیش ا »شبیه بیلم« هس ند تر رو
گرهی باایا جذاد بوبند و گرهی خس ه سننده )»بر اون همه برال و پریین اب ن، اون 
سرری به او ندااند.  همه هبرطری شاقی«(. تی آتدند و تی اب ند و به نظا تی اطید 
یا بی صدا بوبند و ظرهاًا اباابی سه تی بید، هیچ توجلی به او نداش ند. به نظا  تصرو
سرتاًل واقعی هس ند، هاچند  سه این چلاه هر، جدا از طکوت تاتوزشرن  تی اطید 
بوب، پس  نکابه  تجربه  اا  قباًل هاگز چنین چیزی  او  اتر  گرهی بوبعدی تی شدند. 

نمی توانسم از این بکا خوبباری سند سه: آیر عقلا اا از بطم بابه اطم؟
زاهی پاطیدم، اتر نشرنه ای  از آشف گی یر هذیرن نیرب م.  تن طؤاالت بقیقی از رو
اا  تخریف شبکیه اش  تی توانس م  سابم،  تعرینه  اا  اب رهموطکوپ3 چشمرنا  بر 

1.  Colin McGinn
2.  Mindsight

3.   نوعی بط گره تعرینه چشم
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سرتاًل  ببینم، اتر هیچ تشکل بیگری وجوب نداشم. او به هحرظ عصف شنرخ ی 
سه نسبم به طن خوب بسیرا طاطخم و قوی  عربی بوب- برنویی تسن و قرطع 
به  سرتاًل عرقل  او  برواقع،  بابم؛  اطمینرن خرطا  او  به  و ذهنا  تغز  تواب  با  بوب. 
نظا تی اطید. باایا توضیح بابم سه گاچه عجیف اطم، اتر توهم با نربینریرن یر 
یا نه »روانی«، بلکه واسنا  ابااب بچرا نقص بینریی غیاتعمول نیسم و این تصرو
طندام  نرم  به  بیمرری  نوعی  به  تب ال  او  هس ند.  بینریی  بابن  بطم  از  به  تغز 

شررل بونهCBS( 1( بوب. 
از  سه چاا حرال، پس  ت حیا اطم  گفم  توضیحرت  این  از باک  بعد  زاهی  رو
توهمرتا  تی شنید  اینکه  از  اتر  اطم.  شده  توهم  بچرا  نربینریی  طرل  چندین 
و بهگام  نوعی وضعیم شنرخ ه شده اطم و ح ی اطم بااب، بسیرا خوشحرل 
بونه  سه تن طندام شررل  »به پاط راا بگین  گفم،  و  ایس رب  بر قرطعیم  او  شد. 

سی بوبه؟« باام« و بعد پاطید، »حرال این شررل بونه 
سه تحقیقرت  شررل بونه بانشمند علوم طبیعی طوئیسی با قرن هجدهم بوب 
گاب ه تر توهیدتثل و برزطرزی با پوهیپ هر  گس ابه ای انجرم باب؛ از حشاه شنرطی 
تحقیقرت  برعث شد  بیمرری چشمی  به  نوعی  اب ال  وق ی  بیگا.  یزجرندااان  ر و 
و  آواب-  روی  گیره شنرطی  به  شوب،  غیاتمکن  توابعالقه اش  تیکروطکوپی 
طااغ  به  پس ازآن  باب-  انجرم  ب وطن ز  زتینه  با  پیشگرترنه ای  آزتریا هری 
بزاگا، شررل هوهین،  روان شنرطی و بانلریم بلسفه ابم. بونه وق ی شنید سه پدر
سرتل  از او خواطم تر روایم  یا ذهنی« تی بیند،  بر از بطم بابن بینریی »تصرو

سند. آنچه تی بیند اا بیرن 
این تفلوم  ک با طرل 1690 با »جس رری با خصوص بلم بشری«  جرن ال
یربم نکابه، تثل یک  سه اطالعرت اا از حواس بر سه ذهن تر زترنی  ساب  اا تساح 
گاب ه بوب، با تیرن بالطفه  سه »احسرس گاایی2« نرم  هوح طپید اطم. این تفلوم 
همچنین  باشم.  یربی  ز تحبوبیم  بونه،  ازجمله  هجدهم،  قرن  ِخَاب گاایرن  و 

1.  Charles Bonnet Syndrome 
2.  sensationalism
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بونه تغز اا »انداتی بر تاسیف پیچیده یر به عبرات بیگا، تجموعه ای از اندام هری 
تخ لف« تی بانسم. این »اندام هری« تخ لف، همگی وظریف تخصوص به 
خوب اا باش ند)این نوع بیدگره ترژوالا یر پیمرنه ای با تواب تغز با آن زترن ابااطی 
یکپراچه  تغز  سه  باشم  وجوب  گس ابه  بروا  این  هنوز  چااسه  تی اطید،  نظا  به 
بزاگا اا به  اطم و طرخ را و سراسابی یکنواخم بااب(. بنربااین بونه توهمرت پدر
سه با آنچه او بخا هری بینریی تغز تی بانسم با  تداوم بعرهی ی نسبم تی باب 
سه بیگا تغزش قربا به اط فربه از حس بینریی  سه حرال  جریرن اطم- بعرهی ی 

نبوب، از حربظه اط فربه تی ساب. 
تجربه  اا  تشربلی  توهمرت  نیز  خوبش  بینریی،  سرها  بر  بعدهر  -سه  بونه 
سه  س رد طرل 1760 خوب بر عنوان »جس رری تحلیلی با توانریی روح«1  ساب- با 
گزااش  روانی تی پاباخم،  انواع حواس و حرالت  یکی  بیزیوهوژ براطی تبنری  به 
سه با  ساب. اتر روایم هری اصلی هوهین،  تخ صری از تجربه هری هوهین اا تن شا 
گم شد  هجده صفحه از یک بب ا یربباشم نوش ه شده بوب، نزبیک به 150 طرل 
و ترزه با آغرز قرن بیس م پیدا شد. باوه باایسمر اخیاًا روایم هوهین اا تاجمه سابه و 
سه از طندام شررل  س رد خوب، »اخ الالت ذهن«، با ترریخچه تفصلی  آن اا با 

گنجرنده اطم.)1( بونه ااائه بابه، 
زاهی هنوز تر حدوبی بینریی باشم و توهمرتا تنسبق با  هوهین باخالف رو
آن چیزی بوب سه با بنیری واقعی تی بید. باایسمر روایم هوهین اا این طوا خالصه 

سابه اطم:
که در میدان بینایی اش شناور  یه 1758، اشیاء عجیبی را می دید  در فور
که  که شبیه یک دستمال آبی بود  بودند. این اتفاق با چیزی شروع شد 
کوچک زردرنگی داشت… دستمال حرکت چشمانش  گوشه، دایره  در هر 
یا  تختخوابش  به  خواه  می کرد،  نگاه  دیوار  به  خواه  می کرد؛  دنبال  را 
لولین  می شد.  اتاقش  معمولی  اشیاء  همه  دیدن  مانع  دستمال  فرش،  به 

1.  Essai analytique sur les facultés de l’âme
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اطرافش  در  آبی  دستمالی  واقعًا  که  نکرد  باور  هرگز  و  بود  عاقل  کاماًل 
باشد… شناور 

صندلی  روی  او  آمدند.  دیدنش  به  لولین  نوه  دو  روزی  اوت،  ماه  در 
راحتی اش روبروی شومینه نشسته بود و مهمانانش سمت راستش بودند. 
که شنل های باشکوهی به  گهان از سمت چپ، دو مرد جوان ظاهر شدند  نا
کاله هایشان با نقره تزئین شده بود. »چه  رنگ قرمز و خاکستری داشتند و 
که اونا هم میان؟«  آقایون خوشتیپی همراهتون آوردین! چرا به من نگفتین 
یر دو  کسی را نمی بینند. تصو که  اما این خانم های جوان قسم می خوردند 
مرد نیز مثل دستمال در چند لحظه ناپدید شد. پس از آن ها، در چند هفته 
آینده مهمانان خیالی بسیاری آمدند که همه زن بودند؛ زنانی که گیسوانشان 
کوچکی روی سرشان  از آن ها جعبه  آراسته شده بود و تعدادی  یبایی  ز به 

داشتند… 
کالسکه ای را در حال نزدیک  که  کنار پنجره ایستاده بود  مدتی بعد، لولین 
کمال حیرت او،  کرد و در  کالسکه جلوی خانه همسایه توقف  شدن دید. 
زمین  از  فوتی   30 فاصله  در  خانه  بام  لبه  با  اینکه  تا  شد  بزرگ تر  و  بزرگ 
خاطر  به  لولین  بود…  تناسب  در  کاماًل  همه چیز  درحالی که  شد،  هم سطح 
که  لکه ها  از  انبوهی  یک بار  بود؛  شگفت زده  می دید  که  مختلفی  یر  تصاو
رقصان.  پروانه های  از  گروهی  دیگر  بار  تبدیل شد،  کبوترها  پرواز  به  گهان  نا
که در جرثقیل های  که در هوا شناور بود، مثل چیزی  یک بار چرخ چرخانی 
کنار اسکله می بینید. روزی در هنگام قدم زدن در شهر داربست بسیار بزرگی 
کرد. وقتی به خانه رسید، همان داربست را در  دید، ایستاد و آن را تحسین 

اتاق نشیمن دید، اما به صورت مینیاتوری و با ارتفاع کمتر از یک فوت. 
سه هوهین بلمیده بوب، توهمرت طندام شررل بونه تی آیند و تی روند.  همرن طوا 

سشید و طپس باای همیشه نرپدید شد.   توهمرت او چند ترهی طول 
سه ظرها  تاتوزی  به همرن شکل  روز،  توهمرت ظاف چند  زاهی،  رو تواب  با 
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تلفنی  تمرس  با  پاط راان  بعد،  طرل  یک  تقریبًر  اتر  سابند.  بروسا  بوبند  شده 
زاهی  سه او »با وضعیم وحش نرسی« اطم. وق ی رو بیگری به تن اطالع بابند 
تن اا بید، اوهین سلمرتی سه گفم این بوب، »شررل بونه خیلی نرگلرنی و بی تقدته، 
ز قبل، »آبتریی رو بیدم سه این طاف  بر شدت باگش ه.« او توضیح باب سه چند رو
و اون طاف تی اب ن؛ اترق شلوغ به نظا تی اوتد. بیوااا به بروازه هری بزاگی تبدیل 
ساله هری طبز  شدن. صدهر نفا به باخل هجوم آوابن. زنر شیک و آااط ه بوبن، 
یبر و خزهری طالسرری شده باش ن، اتر تابا وحش نرک بوبن- بزاگ، تاطنرک،  ز

سه انگرا صحبم تی سنن.«  نرجوا، ژوهیده و هف هرشون طوری حاسم تی ساب 
تقریبًر  او  نظا تی اطیدند.  به  واقعی  سرتاًل  زاهی  رو باای  یا  آن هحظه، تصرو با 
سه تب ال به طندام شررل بونه اطم. تی گفم، »اونقدا تاطیده  سابه بوب  بااتوش 
اونر  سنید!  برز  سنید، بروازه هر رو  اترقم بیرون  از  اونر رو  سه تدام جیغ تی زبم  بوبم 
پاط راان  از  یکی  سه  بوب  او شنیده  ببندین!«  رو  بروازه هر  بعد  ین!  بنداز بیرون  رو 

گف ه اطم، »عقلا رو از بطم بابه.«  بربراه اش 
زاهی تی گفم، »بکا تی سنم تی بونم چی برعث  ز بعدازآن ترجاا، رو حرال طه رو
سه اوایل هف ه باایا بسیرا پااط اس و خس ه سننده بوبه  شده باگابه« و اباته باب 
گام به  گوااش طفری طوالنی با هوای  اطم- اینکه باای بیدن یک ت خصص 
بوب. طرعم هر بعد  باگشم بدجوری زتین خوابه  و با تسیا  آیلند باش ه  النگ 
هم، شوسه و باحرهی سه آد بدنا اا از بطم بابه بوب به خرنه اطیده و تقریبًر از 
حرل اب ه بوب. پس ازآن، او اا با تخ خواد گذاش ند و به خواد عمیقی بروابم. 
یا وحش نرک اباابی اا بید سه از بیوااهری  ز بعد، پس از بیداا شدن تصرو صبح رو
سشید. بعد تر  اترقا ابم وآتد تی سابند و این صحنه هر طی وشا طرعم طول 
اا  بوب  اب ربه  اتفرق  آنچه  به  نسبم  گرهی اش  آ و  باشم  بل ری  احسرس  حدی 
گزااشی از طندام  سه از یکی از باوطلبرن جوان خواطم  یربم. با آن زترن بوب  برز
آطریشگره  سراسنرن  به  اا  آن  از  رونوشم هریی  و  سند  پیدا  این انم  با  بونه  شررل 

بدهد تر بدانند چه اتفرقرتی با جریرن اطم. 
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گوش  یر به توطیقی  ز بعد، وق ی بر بیگاان صحبم تی ساب  با طول چند رو
تی گفم  تی شدند.  تحو  یج  به تدر و  شده  ضعیف تا  بسیرا  یا  تصرو تی باب، 
گا طرسم و آاام نشس ه  توهمرتا »خجول تا« شده اند و حرال بقط شف  هر، آن هم ا
ازبطم اب ه«  زترن  جس جوی  »با  اترن  از  بخشی  یرب  به  تی بهند.  اخ  برشد، 
اب ربم سه با آن پروطم از نرقوس هری سلیسری سوتباه1 تی گوید، اینکه صدایشرن 
و صداهری  هملمه  سابن  بروسا  بر  اتر  تی اطید،  نظا  به  خرتوش  روز  طول  با 

گوش خااش روز شنیده تی شد. 
طندام شررل بونه قبل از طرل 1990 نربا تلقی تی شد و تنلر توااب انگشم شمرری 
از آن با ت ون پزشکی ثبم شده بوب.)2( این باای تن عجیف به نظا تی اطید، چااسه 
یربی  ز تعداب  آطریشگره هر،  و  با خرنه هری طرهمندان  سرا  از طی طرل  بیا  طی 
بیمرا نربینر یر سم بینر بیده بوبم سه بچرا توهمرت بیداری پیچیده از نوع شررل بونه 
یربی بیمرا نرشنوا یر تقریبًر نرشنوا بیده بوبم سه  بوبند )باطم همرن طوا سه تعداب ز
توهمرت شنیداری -و اغلف توطیقیریی- باش ند(. بنربااین اح مرل تی بابم سه 
سه ت ون پزشکی نشرن تی بهند.  از چیزی برشد  این طندام برواقع بسیرا اایج تا 
تسرهعرت اخیا نیز این توضوع اا تأیید تی سنند، گاچه طندام شررل بونه هنوز ح ی 
یربی وجوب بااب سه بسیرری  با تیرن پزشکرن چندان شنرخ ه شده نیسم و شواهد ز
یر بیش ا توااب نربیده گاب ه شده یر اش بره تشخیص بابه شده اند. اابات تونیسی2 و 
همکراانا با هلند بر تسرهعه جمعی ی ت شکل از شا صد بیمرا طرهمنِد بااای 
سه تقریبًر 15 باصد از آن هر توهمرت پیچیده ای شرتل  یرب ند  تشکالت بینریی بر
نیز  گروه  این  باصد   80 برهغ با  باش ه اند.  تخ لف  یر صحنه هری  حیوانرت  ابااب، 
سه اهب ه تنجا  گرهی طاح هر تی بیدند  توهمرت طربه ای شرتل اشکرل و انگ هر و 

یا  نمی شد.  به خلق تصرو
یر  از طاح هر  اب دایی  اح مراًل بیش ا توااب طندام شررل بونه با همین طسح 
گذاا  سه چنین توهمرت طربه )و شرید  انگ هری طربه برقی تی ترنند. بیمراانی 

1.  Combray
2.  Robert Teunisse

SAYLAVSAYLAV



توهمرت

26

سنند  گره به گرهی( بااند، تمکن اطم چندان توجلی به آن نکنند یر بااتوش  یر 
گزااش بهند. اتر توهمرت هندطی باخی ابااب  با زترن تااجعه به پزشک، آن اا 
سه تب البه تبرهی هکه زاب بوب، وق ی از عالقه تن به  پریدااتا اطم. برنوی تسنی 
سه با بو طرل اول اخ الل بینریی اش تی بید  چنین تسرئلی تسلع شد، آنچه اا 

این طوا توضیح باب: 
رنگی  پرچم  بعدازآن  می شد،  ناپدید  بعد  و  می چرخید  نور  از  بزرگی  لکه 
آمده  کجا  از  بود.  یتانیا  بر پرچم  شبیه  دقیقًا  که  می دیدم  واضحی  کاماًل 
اغلب  می دیدم،  شش ضلعی هایی  گذشته  ماه  چند  در  نمی دانم…  بود، 
شش ضلعی هایی به رنگ صورتی. اوایل خطوط پیچ در پیچی هم داخل 
کوچک به رنگ های زرد، صورتی، ارغوانی  شش ضلعی ها بود و توپ های 
که از هر نظر شبیه  و آبی. حاال فقط شش ضلعی های سیاهی دیده می شود 

کاشی های حمام هستند.)3( 
گره اند )اغلف  براینکه بیش ا تب الیرن به طندام شررل بونه نسبم به توهم خوب آ
و  توجه  توهمرت  باخی  اطم  تمکن  اتر  توهمرت(،  بوبن  بی تنرطف  بهیل  به 
تنسبق با شاایط به نظا باطند- تثل »آقریون خوش تیپ« همااه نوه هری هوهین. 

این توهمرت تمکن اطم بطم سم با اب دا واقعی تلقی شوند.)4(
این  گاچه  اطم،  تعمول  اتری  چلاه هر  بیدن  پیچیده تا،  توهمرت  تواب  با 
تن شانشده ای  خرطاات  با  اط واات  بیوید  نیس ند.  آشنر  هاگز  تقریبًر  چلاه هر 

این تسئله اا این طوا شاح تی بهد:
ین آن ها چهره  توهم دیگری داشتم… این بار چهره هایی می دیدم، برجسته تر
مردی بود که می توانست ناخدای تنومند یک کشتی باشد. ملوان زبل نبود، 
داشت.  سر  به  براق  مشکی  آفتاب گیر  با  آبی  کالهی  او.  شبیه  چیزی  اما 
کاماًل  گونه ها نسبتًا چاق، چشم ها روشن و بینی  صورتش خاکستری بود، 
زنده  کاماًل  و  نبود  یکاتور  کار بودم.  ندیده  هرگز  قباًل  را  او  گوشتالو.  و  گرد 
با حالتی  بشناسم.  دارم  کردم دوست  که احساس  کسی  نظر می رسید،  به 
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کاماًل بی تفاوت به من خیره شده بود.  مهربان، بدون پلک زدن و 
سش ی با حرهی پدیداا شد  سه این نرخدای تنوتند  اط واات خرطانشرن تی سند 
سه تشغول گوش بابن به س رد صوتی زندگینرته جواج واشنگ ن بوب سه با آن به 
تعدابی تلوان اشراه تی شد. همچنین یربآوا تی شوب سه یکی از توهمرتا »تقریبًر 
سه یک برا -و بقط یک برا- با بروسسل بیده  از نقرشی هری بروگل بوب  سپی یکی 
سه تصوا تی ساب تی تواند ت علق  سرهسکه باشم  بوبم« و توهم بیگری هم از یک 
سوترهی پس از خواندن زندگینرته پیپس به  به طرتوئل پیپس1 برشد، چااسه تدت 

طااغا آتده بوب. 
تنسقی  اط واات،  سش ی  سرپی رن  ترنند  توهم آتیز،  چلاه هری  باخی  گاچه 
یر  به شدت تحریف شده  باخی بیگا تمکن اطم  اتر  نظا تی اطند،  به  و توجه 
از  از تکه هری ازهم گسس ه تشکیل شده برشند- تثاًل یک بینی، بخشی  گرهی 
سنرا  با  تصرببی  ظرهاًا  به شکلی  همه  پاتو،  بزاگ  طا  یک  یک چشم،  بهرن، 

هم قااا بگیاند.
گرهی تمکن اطم ابااب تب ال به طندام شررل بونه با زتینه حروف، خسوط 
یرضی یر انواع نشرن هری بیگا بچرا  چرپی، نم هری توطیقی، اعداب، نمربهری ر
یا ذهنی، اصسالح سلی »توهمرت ت نی« اط فربه  توهم شوند. باای این گونه تصرو
گاچه با بیش ا توااب آنچه بیده تی شوب قربل خواندن یر نواخ ن نیسم  تی شوب، 
سه بر تن تکرتبه تی سند،  سسرنی  و تی تواند واقعًر بی تعنی برشد. بوروتی، یکی از 

سابه اطم: این نوع توهم اا به عنوان یکی از توهمرت پاشمرا خوب تساح 
شناخته شده ای  زبان  هیچ  به  مربوط  آن ها  می شود.  دیده  هم  کلماتی 
مثل  دارند،  بیش ازحد  برخی  ندارند،  صدادار  حروف  برخی  نیستند، 
یرا  ز است،  سخت  برایم  آن ها  ضبط  و  ثبت  »اسکیییییکککسییگسکی.« 
می کنند…  و پس روی  پیشروی  و  می روند  آن طرف  به  این طرف  از  به سرعت 
گاهی بخشی از اسم خودم یا نوعی از آن را می بینم، مثل »دورو« یا »دورتوی.« 

1.  Samuel Pepys
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سه باایم نوش ه  گرهی ت ن توهم آتیز ااتبرط آشکرری بر تجربه باب بااب، تثل تابی 
روی  عبری  حروف  هف ه،  حدوب شا  تدت  به  سیپوا1  یوم  از  پس  طرل  ها  بوب 
شده  نربینر  تقریبًر  آد طیره  بیمرری  اثا  با  سه  بیگری  تاب  تی بیند.  بیوااهر  همه 
سه روی حبرد هریی، »تثل  سه اغلف خسوط چرپی تی بیند  گزااش بابه بوب  نیز 
سلمرتشرن  نمی توانسم  گاچه  نوش ه شده اند،  باط رن هری تصوا«  حبرد هری 
سند. بیدن توهمرت ت نی غیاتعمول نیسم. طبق باآواب بوتینیک  اا اتزگشریی 
بیده اطم، حدوب یک چلرام  اا  بونه  تب البه طندام شررل  باب  سه صدهر  بیچ2 

سابه اند. آن هر نوعی توهم ت نی اا تجربه 
سه »چشم هری توطیقیریی« خوب  با طرل 1995، تراجوری جی با تواب آنچه 

تی نرتید باایم نوش ه بوب:
که در اثر بیماری آب سیاه، عمدتًا نیمه تحتانی  من خانمی 77 ساله هستم 
بینایی ام آسیب دیده است. از حدود دو ماه پیش موسیقی می بینم، خطوط، 
موسیقی  می کنم  نگاه  که  چیزی  هر  روی  درواقع  کلیدها.  و  نت ها  فواصل، 
دارد.  وجود  نابینایی  که  دیدم  میدان  از  بخشی  در  تنها  البته  نوشته شده، 
که برای بازدید از موزه هنر سیاتل  مدتی آن را نادیده می گرفتم، اما یک روز 
و  دیدم  موسیقی  به صورت  را  توضیح  یادداشت های  خطوط  بودم،  رفته 

فهمیدم که واقعًا دچار نوعی توهم شده ام.
موسیقی  روی  واقعًا  و  می زدم  پیانو  موسیقی  توهماِت  این  از  پیش  من   …
باید سخت  برای دیدن نت ها  یدم  از جراحی آب مروار متمرکز بودم… پیش 
اما  می بینم…  را  متقاطع  کلمات  جدول  مربع های  گاهی  می کردم.  تمرکز 
که مغز از پذیرفتن این واقعیت  گفته شده  موسیقی ناپدید نمی شود. به من 
که بینایی از دست رفته است خودداری می کند و جای آن را -در مورد من 

با موسیقی- پر می کند. 

یلوبیرن  تذهبی  تلم  ترین جشن  هری  از  یکی  و  عبری  گره  شمرری  با  ز  رو تقدس  ترین  سیپوا  یوم   .1
گنرهرن نیز خوانده تی  شوب. و ز آترزش  سه رو اطم 

2.  Dominic ffytche
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