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 امكان داشت كه من سرانجام .امردههاي رواني سپري ك بيمارستان من صدها روز را در .مزمن هستم ايمن زني مبتال به اسكيزوفرني
ام كه براي نزديك  در حقيقت من تالش كرده .اما زندگي من اينگونه نشد .پشتي يك بيمارستان بگذرانم  بيشترِ عمرم را در بخش

از دست و پنجه نرم  اين بدان معنا نيست كه من .كه احتماالً با افتخارترين دستاورد من است ها دور بمانم، از بيمارستان به سه دهه
اولين شغل حقوقيم را گرفتم،  بعداز آنكه من از دانشكده حقوق يِيل فارغ التحصيل شدم و .ام ام رها شده كردن با مشكالت رواني

ز اينكه چندين سال قبل ا .داش را ظرف سه ماه تعطيل كن به من خبر داد كه تصميم دارد مطب وايت، روانكاو من در نيوهون، دكتر
و فكر رفتن او بشدت آزارم  ،دكتر وايت بينهايت براي من مفيد واقع شده بود .اي ريخته باشم من براي ترك كردن نيوهون برنامه

  .داد مي

بگذاريد تا جمله اي را از  .و به نيوهون آمد تا با من باشد ه اشكال بزرگي در كار است،متوجه شد ك ،بهترين دوست من استيو
با اينكه او هميشه من رو به عنوان يك  ت كهاستيو بعدها به من گف .ام را باز كردم من درِ آپارتمان يك اتاقه" :نوشته هايم نقل كنم

براي يك هفته يا بيشتر بود كه به ندرت  .را براي آنچه كه آن روز ديد آماده كند هيچ چيز نمي توانست او ،پريش ديده بودروان
ام مثل يك ماسك به نظر  چهره .كه گويي پاهايم از چوب بود من نحيف و الغر شده بودم و طوري راه مي رفتم .غذا مي خوردم

 آپارتمان تقريباً در تاريكي مطلق بود، در وسط روز هاي آپارتمان را كشيده بودم، چنانكهمن تمام پرده .شدمي رسيد و حس مي
 رمان كرده بودبسياري از بيماران با بيماريهاي سخت رواني را د استيو كه وكيل و رواشناس است، .ريخته همههوا بدبو بود و اتاق ب

جايي كه در  م،و بعد دوباره به كاناپه برگشت »المس«من گفتم  .گويد كه تا امروز من بدترين بيماري بودم كه ديده است او مي
. وقتشه .ها بگو بايستند به ساعت .دنياي در حال از هم پاشيدن، كلمه، صدا .از آمدنت استيوممنونم ' .سكوت براي چند دقيقه نشستم

وضعيت . شوم دارم به داخل قبر هل داده مي'من ناله كردم،  'رود دكتر وايت از اينجا مي'استيو با اندوه گفت،  '.وقت آن رسيده
  .به اونها بگو از اينجا بروند. ترسم من مي .است جاذبه در حال پايين كشيدنِ من 'دشواري است

من  ]بيماريِ[دكترها  .اي در بيمارستانِ رواني بودم براي مدت زمان طوالني موقعيت متفاوتبه عنوان يك خانمِ جوان، من در سه 
كه به اين معني است كه در  .بود »خطرناك«بيماري من، ] عاقبت[نها درباره و پيش بيني آ مزمن تشخيص دادند، ايِرا اسكيزوفرني

 .و به عنوان شغل، كارهاي پست انجام دهم رفت كه من در پانسيون و تحت مراقبت زندگي كنم، بهترين حالت، انتظار مي
وق، به جاي آن، من يك استاد صاحب كرسي در رشته حق .بيني درست از آب دربيايدخوشبختانه، من نگذاشتم كه آن پيش

و همسري دارم كه  زيادي دارم من دوستان نزديك هستم، 'يو اس سي گولد'و روانپزشكي در دانشگاه حقوقِ  روانشناسي
  .عاشقشم، ويل، كه امروز اينجا با ماست

   .ي نمايشِ من است او بدون شك ستاره .متشكرم) تشويق حاضرين(
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 .ي بيمار رواني بودن خود را براي شما تعريف كنم و همچنين تجربه ا به اشتراك بگذارممن مايلم چگونگيِ رخ دادنِ آن را با شم
چون هركسي به روشِ مخصوصِ خودش به يك بيمار رواني تبديل  ي من است، كنم كه اين تجربه من به سرعت اضافه مي

   .شود مي

يا قطع شدن  ي آن جنون، مشخصه تعريف كننده .يك بيماريِ مغزي است ااسكيزوفرني .شروع كنيم ابياييد با تعريف اسكيزوفرني
و  دهند، ها ثابتند و باورهاي غلط كه به شواهد پاسخ نمي هذيان .هاي اين بيماري هستند هذيان و توهم نشانه .ارتباط با واقعيت است

درگير اين هذيان هستم  پريش هستم معموالً براي مثال، وقتي كه من روان .هاي حسي هستند توهمات كه تجربيات كاذب گيرنده
زودي در مغز من انفجارهاي اتمي هقرار است ب ها اين ايده در مغز من است كه بعضي وقت .ام كه با افكارم صدها هزار نفر را كشته

فرض  .بار سرم را چرخاندم و يك مرد را كه چاقويي بلند كرده بود، ديدممثالً يك شوم، گهگاه، من دچار توهم مي .رخ بدهد
  .كه بيدار هستيد كابوس ببينيدحالي كنيد در

شود  تفكر باعث مي  اختالل .اي و گسستگي برسد معني تا حدي كه به بي شود صحبت كردن و فكر كردن درهم ريخته مي ،اغلب
نظم شوند، به آنها  و اگر به اندازه كافي بي اند، كه ممكن است خيلي به هم شبيه باشند ولي بي معني هايي را كنار هم بگذاريد واژه

»ت چندگانه و شكاف شخصيتي با اختالل شخصي ياكنند، اسكيزوفرن برخالف آنچه بيشتر مردم فكر مي .گويند مي »كلمات ساالد
   .شكاف نخورده بلكه خُرد شده اذهنِ يك بيمار اسكيزوفرني .تفاوت دارد

بيرونِ يك ساختمان ايستاده و درحال زيرلبي حرف كه  ژوليده، احتماال داراي سوء تغذيه، ايم، ي ما يك كارتُن خواب ديده همه
خودش را در  اولي اسكيزوفرني .است ااين فرد احتماالً داراي يكي از انواع اسكيزوفرني .يا داد و بيداد كردن با خودش است زدن
هاي تخصصي تمام وقت  افرادي با اين بيماري هستند كه شغل .دده اقتصادي نشان مي - هاي اجتماعي از موقعيت اي ي گسترده دامنه

خواهم مقدار بيشتري  و مي م،ام را بنويس تا تجربياتم و شرح سفر شخصي سالها پيش من تصميم گرفتم .هاي مهم دارند با مسئوليت
   .تا ديدي از درون به شما بدهد از آن داستان را امروز با شما در ميان بگذارم

از  .يل اتفاق افتادي حقوق يِ از اولين سالِ تحصيلي من در دانشكده ي هفتمِ اولين ترم تحصيلي كنم در هفته اي كه تعريف مي حادثه
كه جمعه  ي من، رِبِل و وال و من با همديگر قرار گذاشته بوديمها دو نفر از همكالسي« :كنم هايم برايتان نقل قول مي متن نوشته

ولي اندكي نگذشته بود كه من  .مان ببينيم همديگر را براي يادداشت برداري تكاليف درسي حقوق   ي دانشكده شب در كتابخانه
   .داد اي نمي كه هيچ معني شروع كردم به حرف زدن به نحوي

پت اينها  .ها روي سرِ شما هستند نكته. هاي دقيقي هستند آنها گوياي نكته' 'اند ها براي عيادت آمده يادداشت'من به آنها اطالع دادم 
كه انگار توي صورتشون يا توي صورت من آبِ يخ  رِبِل و ول طوري به من نگاه كردند 'آيا كسي را كشته ايد؟. گفت رو مي
بام  بياييد به روي پشت. بهشت و جهنم ،كي چيه؟ چي كيه. چيزاي معمولي ه،دونيد ك مي ،آه' 'گي الين؟ چي داري مي' .پاشيدن
دستانم  'واقعيه  منِ ،اين': من گفتم .و پرسيدند كه چه باليي سرِ من اومده رِبِل و وال به دنبالِ من آمدند '.اونجا مسطحه، امنه .برويم

شروع كردم به آواز خواندن و نه  ل،و بعد، آخرِ شبِ جمعه شب، روي سقف دانشكده حقوقِ يِ .دادم رو باالي سرَم تكان مي
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يكيشون  'ميخواهيد برقصيم؟. اي چمنِ درخشنده به فلوريدا بيا' 'ميخواهيد برقصيم؟. اي چمنِ درخشنده به فلوريدا بيا' .آهسته
اي چمنِ  .نشئه؟ من؟ نه اصال ممكن نيست از مواد مخدر استفاده كنم' 'اي؟ اي؟ آيا نشئه آيا مواد مخدر مصرف كرده': پرسيد

، و رِبِل و وال 'ترسوني داري منو مي': يكي از آنها گفت '.سازند آنجا كه ليمو هست، آنجا كه اهريمن مي درخشنده به فلوريدا بيا،
   .باال انداختم و به دنبال آنها رفتمهايم را  من شانه .به كتابخانه برگشتند

 هامون را دارند يا نه؟ ها دور پوشه ي باال و پايين پريدن كلمه آيا آنها هم تجربهكه  هايم پرسيدم داخل كتابخانه، من از همكالسي
آنها اعضاي  ولي ،من به مفاصل معتقد نيستم .ما بايد لوالي پوشه را بپوشانيم' 'هاي من نفوذ كرده، فكر كنم يك نفر به پوشه': گفتم

و  ،در نهايت من به اتاقم در خوابگاه برگشتم" -- . تفكر است  اين يك مثال از اختالل --  "'.كنند بدن شما را به هم متصل مي
هاي حقوقي كه  پر از درختان پرتقال و يادداشت ،سرَم پر بود از سر و صدا .توانستم آرام بگيرم وقتي به آنجا رسيدم نمي

سرم را  ،در حاليكه روي تختم نشسته بودم .رشان مسئول هستمدانستم بخاط اي كه مي جمعي و كشتارهاي دسته توانستم بنويسم نمي
من  .اين اتفاق به اولين بستري شدنِ من در آمريكا انجاميد ".كردم در حاليكه از ترس و انزوا ناله مي ،دادم به جلو و عقب تكان مي

   .قبال دو بارِ ديگر در انگلستان بستري شده بودم

زمان تحويل تكاليف درسي من را تمديد  صبح روز بعد به اتاق استادم رفتم كه از او بخواهم" :دهم ها ادامه مي به خواندن نوشته
وقتي  .و در نهايت او من رو به اتاق اورژانس برد ،مثل شب قبل ها به تند و ناشمرده صحبت كردن و شروع كردم مثل كودن ،كند

روي يك و به  ،من را در هوا بلند كردند ،و همه تيم نااليقش به روي من ريختند 'دكتر'كسي كه بهش ميگم  ،به آنجا رسيدم
به آن تخت  ي من را با كمربندهاي پهنِ چرميبعد آنها پاها و بازوها .ديدم بطوري كه جلوي چشمم ستاره مي تخت آهني كوبيدند

كمتر شبيه به صداي  ،نيمي جيغ كشيدن ،نيمي ناليدن :تا قبل از آن نشنيده بودمصدايي از دهن من خارج شد كه  .آهني بستند
 .انداخت اشي كه در گلويم ميبا نيرويي از جايي درون شكمم و با خر ،سپس آن صدا دوباره بيرون آمد .كامالً ترسناك انسان و

برخالف خواست من ارائه  يكي از داليلي كه دكترها براي بستري شدن من .اين اتفاق سبب شد تا من بطور ناخواسته بستري بشوم
در انجام تكاليف  ي من نوشتند كه من آنها روي برگه ،براي پشتيباني از اين نظر .دادند اين بود كه من به شدت ناتوان هستم

خنده ( .بودند داشت 'وِن نيو هي'اي براي ديگران كه در  من تعجب كردم كه اين چه معني .ام دهي حقوق ييل ناتوان بو دانشكده
   )حاضرين

 ،ساعت را در مهارِ مكانيكي گذراندم 20من حدود  ،در آن زمان .من پنج ماه را در بيمارستان رواني سپري كردم در طول سال بعد
اي  هرگز به كسي ضربه .ما سفت در سرتاسر سينه بازوها و پاها توسط يك تور بسته شده ،بازوها و پاها بسته شده ،بازوها بسته شده

ممكن است ديد  ايد اگر تا حاال خودتون در مهار نبوده .ي نكردممن هرگز هيچ تهديد مستقيم. هرگز به كسي آسيبي نرساندم .نزدم
   .اما اصالً ماليم نيست .ربه در نظر داشته باشيدخيلي ماليمي از اين تج

فراغ باال است ،آيد به گلوي آنها را فشار مي .ميرند شود كه يك تا سه نفر در اين مهارها مي تخمين زده مي هر هفته در اياالت متحده
ها  باعث حفظ جان كه آيا اين مهارهاي مكانيكيمشخص نيست  .دهد ي قلبي دست مي به آنها حمله ،شوند آنها خفه مي آورند، مي
ي  براي مجله ام درباره ي مهارهاي مكانيكي ي كه داشتم براي نوشتن يادداشت دانشجوييوقت .شود يا باعث از بين رفتن آنها مي
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و گفتم كه مطمئناً او هم  ،ي حقوق كه روانپزشك هم بود مشورت كردم با يك استاد برجسته ،شدم يِيل آماده مي حقوق دانشگاه 
تو واقعا  ،الين« او يك نگاه معنا دار به من كرد و گفت .دردناك و ترسناك هستند ،كنندهخوار ،كه مهارها با من موافق است

من در آن موقع  ».كنند اونها اين مهارها را مثل ما تجربه نمي .اونها با من و تو فرق دارند .اند اينها بيمار رواني :كني درك نمي
ي او دوست نداريم با كمربند به  ما هم به اندازه .ما اونقدرها هم با او متفاوت نيستيم ،نه شجاعت اين را نداشتم كه به او بگويم

و من مطمئن هستم هنوز بعضي آن را بعنوان  ،تا همين اواخر ،در واقع .ها رها شويم تا رنج بكشيم و براي ساعت تخت بسته شويم
اي نديدم كه با  من هيچ بيمار رواني .كند كه احساس امنيت داشته باشند كه مهارها به بيماران رواني كمك مي يك نظر قبول دارند

فكر من  .و خيلي با زور و فشار مخالفم وست دارم بگويم كه من خيلي طرفدار روانپزشكي هستمد ،امروز .ن نظر موافق باشداي
كار  ،كنم استفاده از زور براي كسي كه بيماري هولناكي دارد و فكر مي كنم كه زور و فشار به عنوان درمان موثر باشد نمي

  .ستهولناكي

سالها من در برابر دارو خوردن  .كه در دانشگاه حقوق كاليفرنياي جنوبي تدريس كنم من به لوس آنجلس آمدم ،در نهايت
توانم  مي ،پيش برومكردم كه اگر بتوانم بدون دارو  حس مي .و تالش زيادي كردم براي اينكه هيچ دارويي نخورم ،مقاومت كردم
شعار من اين بود كه هرچه دارو  .ك اشتباه هولناك بوده استمن واقعا از نظر رواني مريض نبودم و آن ي باالخره، ،ثابت كنم كه

كه به خوردنِ دارو ادامه بدم و به  كرد من رو ترغيب مي ،دكتر كاپالن ،آنجلس كاو من در لوسروان .اشكاالت كمتر ،كمتر
هايم نقل  نوشته از دست .ولي تصميم گرفتم كه آخرين تالشم را در كالج براي رها شدن از داروها بكنم .زندگي كردن ادامه بدهم

بعد از بازگشتن  .شروع كردم به حس كردن اثرات و بعد از زمان كوتاهي ،من شروع كردم به كم كردن داروهايم" :كنم قول مي
صورتم را پوشاندم و شروع به  ،چمباتمه زدم ،مستقيماً به سمت يك گوشه رفتم ،به اتاق كاپالن رفتم ،از يك سفر به آكسفورد

آنها من رو تكه تكه خواهند  .جر به دست و آماده بودندكردم كه خن اي را حس مي در اطرافم موجودات اهريمني .لرزيدن كردم
 '.پيچيدم از درد و رنج به خود مي'كاپالن بعدها توصيف كرد كه من  .ذغال داغ قورت بدهم يا من رو وادار خواهند كرد كرد

من از خوردن  ،به عنوان يك بيماري روانيِ پيشرفته و شديد توصيف كرده بود حتي در اين وضعيت كه او بيماري من را به درستي
   .ماموريت هنوز تمام نشده است .دارو سر باز زدم

او سوابق اثرات جانبيِ  است رفتم امن براي ديدن دكتر ماردر كه يك متخصص اسكيزوفرني ،بالفاصله بعد از وقتم با دكتر كاپالن
من روي مبل  ،يكبار در مطب او .ام او به اين اعتقاد داشت كه من يك بيماري رواني خفيف داشته .كرد داروهاي من را دنبال مي

توانم مطب تو را كامال بهم بريزم و  آيا مي .ها و مردمِ قاتل انفجارِ كله' .و شروع كردم به زيرِ لب حرف زدن ،خم شدم ،نشستم
. آتش بر يخ. كوچك. باشه' 'خواهي اين كار را بكني بايد از اينجا بروي كني كه مي اگر فكر مي': او گفت 'درب و داغون كنم؟
دستورِ  ،زار به همراه افكارصدها ه ام؟ مگه من چه كار اشتباهي كرده. به آنها بگو مرا به قتل نرسانند .ل نرسانندبه آنها بگو مرا به قت

كنم كه كه بايد در بيمارستان بستري  من فكر مي كني كه براي خودت يا ديگران خطرناك هستي؟ آيا حس مي ،الين' '.ممانعت
داري به من پيشنهاد  .ها ،ها ،ها' .تونه بي سر و صدا اتفاق بيافته ها مي و همه اين ،توانم براي تو پذيرش سريع بگيرم من مي .بشوي
. آدم بايد از آنها دوري كند .اند آنها اندوهگين ،اند آنها ديوانه ،ها بد اند بيمارستان كني كه من رو در بيمارستان بستري كني؟ مي

همسرم در  ،"ام يا قبال خدا بوده ،من خدا هستم"آنجا كه گفتم  ،در اين جاي متنِ نوشته شده .ام يا قبال خدا بوده ،من خدا هستم
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بخشم و من آنرا  من حيات مي' )خنده حاضرين( "ند؟آيا استعفا دادي يا از كار بيرونت كرد" ،نوشته .حاشيه يادداشت كرده
  '.كنم دانم چكار مي براي اينكه نمي ،خواهم پوزش مي .گيرم مي

توانستم  من بيشتر از اين نمي .و همه من را متقاعد كردند كه داروي بيشتري بخورم ،در مقابل دوستانم به زمين افتادم ،در نهايت
هاي  اي كه سال از زنِ ديوانه پروفسور سكس را ،الين ،ديواري كه من .توانستم آن را عوض كنم و نمي ،محقيقت را انكار كن

  .خراب شد و به آوار تبديل شد ،كرد گذشته بستري شده بود جدا مي

 :من معتقدم دليل آن سه چيز است ،مو من هست. ولي هستم ،گويد كه من نبايد در اين جايگاه باشم همه چيز درباره اين بيماري مي
ها و بصورت ادامه  براي دهه ي روانكاوي پنج روز در هفته روان درماني برپايه-چهار .من بهترين معالجه را در اختيار داشتم ،اول
من دوستان و بستگانِ نزديك زيادي دارم كه من  ،دوم ).بررسي اثرات داروها بر ذهن و رفتار(و بهترين سايكوفارماكولوژي  ،دار

ام را با توجه به  و همچنين مرا كمك كردند زندگي ،اند ها به زندگي من معني و عمق داده اين رابطه .شناسند و بيماري من را مي
آنجا  .كنم كار ميسي  اس ي حقوق يو در دانشكده اي من در فضايِ كاريِ بسيار پشتيباني كننده ،سوم .كنم ام هدايت عالئمِ بيماري

همچنين آنجا مكاني است كه از نظر ذهني  .پذيرد نها را ميبلكه در واقع آ كند جايي است كه نه تنها نيازهاي من را برآورده مي
دفاع من در  ترينترين و قابل اطمينانو اين بهترين و قوي كند ن مرا با مشكالت پيچيده درگير ميو ذه ،بخش است بسيار انگيزه

   .مقابل بيماريِ روانيِ من است

ام را تقريباً تا اين  من بيماري -- و محيط كاريِ پشتيبان  دوستان و بستگانِ شگفت انگيز ،بهترين درمان -- ي آنها  حتي با وجود همه
آنقدر قدرتمند است كه من از  ي ننگ بيماري رواني و دليل آن اين بود كه لكه ،اواخر بصورت آشكار به همگان اعالم نكردم

لطفا فقط اين را  ،هاي من را نشنيديد اگر امروز هيچكدام از حرف .كردم احساس امنيت نمي ،اينكه ديگران از آن خبر داشته باشند
ممكن است  ،و ممكن است اين افراد همسر شما باشند دارند اافرادي داريم كه اسكيزوفرني .نداريم »اهككيزوفرنياس«: بشنويد

   .ممكن است همكار شما باشند ،ما باشندممكن است دوست ش ،ممكن است همسايه شما باشند ،فرزند شما باشند

الزم است ما نيروي بيشتري براي تحقيق و درمان بيماري رواني اختصاص  .ن بگذارمپس اجازه دهيد چند نظر نهايي را با شما درميا
هاي بهتري ارائه  و هرچه بتوانيم درمان ،هاي بهتري فراهم كنيم توانيم درمان مي ،ها را بشناسيم رچه بتوانيم بهتر اين بيماريه. دهيم
ما بايد بيماري رواني را وارد سيستم  ،همچنين .و مجبور نيستيم زور به كار ببريم ،توانيم از اين افراد مراقبت كنيم بيشتر مي كنيم

 .بزرگترين مركز روانپزشكي در اياالت متحده است آنجلس ي ملي است كه زندانِ لوس اين يك فاجعه .بزهكاري نكنيم
به اين دليل آنجا هستند  و خيلي از آنها ،برند هاي رواني سخت و شديد رنج مي از بيماري هاي آمريكا پر است از افرادي كه زندان

يك پيام هم  .ها سر در بياورم توانستم از آنجا يا از خيابان من هم خيلي ساده مي .اند قرار نگرفته كه هيچوقت تحت درمان كافي
به  در كل شما كار شگفت انگيزي براي مبارزه با ننگ و بدنامي و پيش داوري :براي صنعت توليد كننده سرگرمي و مطبوعات

در  ،در اجراهاي شما ،هاي شما ببينيم هايي در فيلم به ما اجازه بدهيد شخصيت ،كنم خواهش مي .ايد هاي مختلف كرده گونه
آنها را  ،آنها را دلسوزانه به تصوير بكشيد .برند هاي رواني شديد و مهلك رنج مي كه از بيماري ،هاي روزنامه و مجالت شما ستون

  .عنوان تشخيص بيماري در عمق و غناي تجربياتشان به عنوان انسان مجسم كنيد نه به
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آيا  ،كرد بالفاصله مرا خوب مي خوردم اگر يك قرص وجود داشت كه اگر آنرا مي :جديداً يكي از دوستان سئوالي از من پرسيد
 ،او نپذيرفت و گفت .پيشنهاد كردند] اش ي بيماري رواني براي معالجه[روانكاوي را  ،يِ شاعر به راينر ماريا ريكله خوردم؟ آنرا مي

يك كابوس بيدار كننده  ،بيماري رواني من ،از طرفي ".هاي من هم خواهند رفت چون فرشته ،هاي من را از من دور نكنيد شيطان"
آيا من آن قرص را خواهم خورد؟  .اند هاي من قبالً فرار كرده كه همه فرشته اند بطوريكه ديوهاي من به قدري ترسناك ،است

كه در آن  خورم اي را مي دوست ندارم طوري به نظر بيايم كه دارم حسرت زندگي ،هرچند .بدون وقفه اين كار را خواهم كرد
دهم بگويم اين است كه انسانيتي كه  چيزي كه ترجيح مي .خواهم كه برايم تاسف بخورد و از هيچكس نمي ،بيماري رواني نداشتم

ه افرادي از چيزي ك .اي است كه ممكن است در آن شريك نباشيم خيلي مهم تر از بيماري رواني ك هستيمي ما در آن شري همه
  .»كار كنند و دوست بدارند« ،موند فرويدبه زبان سيگ :خواهد چيزي است كه هركسي مي خواهند ما با بيماري رواني مي

   )تشويق حاضرين. (متشكرم

   )تشويق حاضرين(

   )تشويق حاضرين. (شما محبت داريد. متشكرم. متشكرم

   )تشويق حاضرين. (متشكرم

 


