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 العالقة باملوضوع، والقدرات املعرفية:بعض ماهية

 :مقدمة

أآرر آثريا آيف أىن أتعلم من مرضاى، وقد آن اآلوان لعرض
 :بعض ذلك

،"عرجبى"هذه حالة شيخ ىف الرابعة والثمانني من العمر، 
ىف حجرة إجيارها) سنة 69(، يعيش مع زوجته "ابن عرجبى

جنيهان وسبعون قرشا، ىف حوش به ثالث حجرات مع أسرتني
أخريتني، آل ىف حجرة، وللثالثة محام واحد بلدى مشرتك ىف

 .اخل.. احلوش

ال(مضطر أنا أن أعرض بعض مالمح احلالة ىف حلقات متتالية 
، يومى الثالثاء واألربعاء من آل أسبوع، لعلنا!)أعرف آم

 .نوصل من خالهلا ما ميكن

األسئلة الىت استلهمنا منها الفروض الىت ميكن أن بعض
 :تساعد ىف فهم احلالة

"العالقة باملوضوع"ما معىن ما نسمية  :السؤال األول
 ؟)العالقة باآلخر(

ما الذى حيافظ على القدرات املعرفية حىت :السؤال الثاىن
 سن متأخرة؟

الذى يفرز(ما هى عالقة العامل الداخلى  :السؤال الثالث
الناس(بالعامل اخلارجى ) األعراض وخاصة الضالالت واهلالوس

 ؟)واألشياء

 ؟)نعاجل مثل هذه احلاالت(آيف نساعد : السؤال الرابع

آيف نستفيد من هذه املعارف ىف الوقاية :السؤال اخلامس
 من التدهور األسرع ىف سن متأخرة؟

)ثالثة أسابيع(األرجح عندى أا قد تسغرق ستة حلقات 
 :مبدئية، على الوجه التاىل بصفة
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عرض موجز للحالة، مع املناقشة ):اليوم(احللقة األوىل
الىت قدمتها (Sheet)املبدئية ملقتطفات من ورقة املشاهدة 

 .الزميلة الطبيبة حتت التدريب

اخللفية النظرية واخلطوط العامة للفرض :احللقة الثانية
 . مع عرض املقابلة األوىل مع املريض

مقتطفات من املناقشة بعد اللقاء مع :احللقة الثالثة
وعلى) احللقة األوىل(احلالة، مث شرح وتعليق جتزيئى على احلالة 

 املقابلة مع املريض

 .التعليق على احلالة آلها :احللقة الرابعة

عرض مقابلة تالية مع املريض بعد أسبوعني :احللقة اخلامسة
 )للمتابعةمقابلة قصرية (من اللقاء األول 

 .تعقيب ختامى :احللقة السادسة

*** 

 :اجلزء األول

 :موجز احلالة

جاء املريض بنفسه يشكو من أعراض جسمية يعزوها هلالوس
 :حسية ابتداًء

جسمى آله مدغدغ، رجليا واجعاىن وراسى وظهرى من ساعة 
 .ما العفاريت ضربوىن علقة من سنتني

 :وعند سؤاله أضاف

بسة وستات، بيتكلموا مع بعض أنا بأمسع أصوات رجال
وباشوف عفاريت شكلهم زى البىن آدمني آالمهم مش مفهوم

بالضبط، بييجوا ىف أى وقت، ومرة واحد طّلع أيده من حتت
السرير وقعد ميشى إيده على وشى وعلى دماغى، وساعات باشوف

 .دقايق خيتفى 10راجل دراعه طويل حواىل مرتين وبعد 

الناس آلها بتتكلم علّيا، وبيضحكوا علّيا، وبييصوا ىل
بصة غريبة ويقولوا ىل من يوم ما طلعت احلج نفسك آربت

 .ومابقيتش تكلم حد

وىف واحد ىف احلارة عاوز يأذيىن وداميا يشتمىن ورحت اشتكيت
 .ىف القسم، وال سَألوا

وآنت بأحط السكينة حتت دماغى وأنا نامي عشان أخّوف
 .سكاآني 3طني بس ّمها سرقوا مىن الشيا

أنا مضايق، بعد ما آان عندى صحة وباشتغل عرجبى، بقيت
تعبان وماباشتغلش وماعيش فلوس، وعندى قلق ىف النوم، الدنيا

 .ماهلاش الزمة خالص، أنا بأمتىن أموت آل ثانية علشان أرتاح

 ):سنة 69(أما شكوى زوجته 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3504
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عبد الغفار تعبان من حواىل سنتني، بدأ يشتم ويتخانق مع
 .الناس من غري سبب

واحد جارنا عنده معزة، دخلت احلوش عندنا، فهوه جرى
وراها ومسكها وعض ودا وقطع هلا حته منها واملعزة قعدت

 .تصرخ وطلعت جرى من عندنا

وملا رحنا عمرة من سنتني آان بيقول إنه شايف العفاريت راآبة
عجل، وماشية جنب األتوبيس بتاعنا، وبقى يقول بأمسع أصوات آتري

أيام قاىل إنه 5بتتكلم زى الربابرة، مش فاهم منهم حاجة، ومن 
 .شايف ارانب آتري ىف األوضة مع إن ماآانش فيه حاجة

آان بيحط سكينة حتت املخدة ويقوم بالليل يشوح بيها
السكينة ىف جيبهويقول أنا عاوز أقتلهم، وملا خيرج يأخد 

 .علشان ملا العفاريت تطلع له ميوهتم

بقى يشك ىف الناس إم عاوزين يأذوه ويسرقوه، دلوقىت بقى
 .حزين وقاعد لوحده ومنعزل بس بيهتم بنفسه، بأآله وبنظافته

 :بالنسبة لظروف املعيشة تقول الزوجة

سنة، 60عايشني أنا وهو ىف أوضة إجيار، بقالنا فيها  -
أوض وحوش ومحام بلدى 3جنيه ونصف، األرض فيها  2 إجيارها

 .مشرتك للثالث سكان

 .عندنا سرير وآنبتني ودوالب وثالجة وبوجتاز وتليفزيون صغري - 

3جنيه والـ  79) تأمني عبد الناصر(عندنا معاش  -
جنيه، يعىن ساعات، داميا، يعىن، ومش 150صبيان بيدونا 
 .بيْكفوا، وبنستلف

 :غفار عن نشأتهيضيف عم عبد ال

عرجبى"سنني، آان  9أبويا مات وأنا صغري وأنا عندى  -
بس اللى أنا فاآره إنه آان طيب وله أصحاب آتري" زّيى

 .والناس آلها بيحبوه، ماآانش يعمل مشاآل مع حد

آان بيحبىن أوى علشان أنا أصغر اخواتى وآان بيعاملنا
 .م بانتظامآويس، وعمرى ما شفته ضرب أمى، آان بيصلى ويصو

أنا باحب أمى قوى وزعلت عليها جدًا، ملا ماتت من -
أربعني سنة، وهى آانت بتحبىن أآرت من اخواتى هى آانت ىف
حاهلا، تشّحت اللى عندها، بس ما تاخدش حاجة من حد، آانت

 .بتصلى وتصوم بانتظام

 :وتقول الزوجة عن ذلك

خراىن ىفأم عبد الغفار آانت مدّلّعَاه قوى، علشان هو األ
اخواته، وآانت بتسلطه عليا علشان يضربىن، ساعات آان
بييجى يضربىن وأنا نامية بعد ما هى تقول له عليا حاجات

أمه آانت وحشة مع قرايبها وجرياا، وماهلاش. ماحصلتش
أصحاب، هى آانت تشك ىف أى حد، ومتآمنشى حلد، وهّوا آان آخر

 .العنقود ىف اخواته السبعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3505
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 :ملتاريخ الع

مع أبيه، مث عرجبى بعد" صىب عرجبى"عمله   بدأ عبد الغفار
 )آما ذآرنا(سنوات قليلة، بعد موت أبيه وهو ىف التاسعة 

آان بيشيل حديد وخشب، وبقى يشتغل مع: وتقول الزوجة
صندوق وملا يبيعهم، يرجع الفلوس 20 – 15شرآة برية، يأخذ 

10- 5بـ  الشيلة( .للشرآة، وياخد نسبة على آل صندوق
 )جنيه 1/4صندوق البرية بـ ) (صاغ

 :تضيف الزوجة

أنا وعبد الغفار آنا بنتخانق على طول، ماآنتش
طايقاه، بيضربىن على طول، حىت وانا حامل وحيلف أنه حايسقطىن

راجل، 100وحايطلقىن، وآمان ممكن يندهىن بإمسى، ولو ىف وسط 
 .واحنا عندنا ده ما يصحش

 :ويفسر املريض ذلك وهو يقول

أنا آنت باضرهبا علشان مابتسمعش الكالم، وبتعاندىن، أنا
آنت بأحبها وهى صغرية بس ملا آربت بقت وحشة من السكر اللى

 .جاهلا

 :وعن شخصيته قبل املرض تقول زوجته

عبد الغفار طول عمره بيتخانق آتري ىف الشارع ويضرب"
احلدوة بتاعت احلصان وحيطها ىفالناس بأزازة، مبطوة، أو بيسن 

 .جيبه

ولو حد حىت ىف القسم قال له إوعى، يضربه على طول، على
طول آان ىف األقسام وميهموش وميندمش ابدًا، وعمره ما يقول

 .حلد معلهش

آان بيضربىن على طول ويورمىن ويزرقىن، هو خبيل أوى وحيب
 .نفسه أوى

ته اللى اتشلت منمايْزعلش على حاجة، مازعلش غري على بن
 .سنة

شخصية: وصفت الطبيبة بناء على ذلك أن شخصيته آانت(
 .antisocial personalityضد اتمع

 :وعن املعلومات العامة أجاب

 حسىن مبارك > ===== رئيس اجلمهورية 

 أمحد بيه حاجة> ===== رئيس الوزارء 

 عبد الوهاب> ===== مغىن 

 أم آلثوم> =====  مغنية

 )انتهت املقتطفات من ورقة املشاهدة(

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3506
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*** 

 : اجلزء الثاىن

 :مقتطفات من املناقشة مع مقدمة احلالة

 .قبل لقاء املريض

أنا متشكر على اختيارك ده، هو غريب شوية :حييى.د
!!!سنة 84بالنسبة للحاالت اللى بتقدموها ّىل هنا آل مخيس، 

عموما، ده مش اختصاصى الدقيق، مشأنا مابعاجلشى املسنني 
عشان مها ما بيتعاجلوش، أنا باحبهم وباحب العيال، ميكن
عشان آده مابعاجلهمش، زى ما اآون باعترب الغلط مش فيهم،
والعالج ىف إيد اللى حواليهم أساسًا، لكن عالج ومتابعة واحد
اتنني تالته، أل، مش تبعى، مش اختصاصى، أنا مرّآز على مرحلة

نتصف العمر زى يونج، وساعات حوالني سن املراهقة، أنام
باعرف أتفاهم مع العيال والعواجيز متام التمام، وباعرف
أعمل عالقة سريعة جدًا معاهم مها االتنني، العيال والعواجيز،

 . لكن عالج ونظام وتأهيل، غريى أحسن مىن

 إنِت بتحىب الراجل ده ليه؟: لكن قوىل ىل ياساندرا

 ...عشان ... علشان ! باحبه ليه؟  :را ساند.د

أوال أنا إيش عرفىن إنك بتحبيه؟ أنا لسه ما :حييى .د
 شفتهوش

أل هو أنا فعال أول ما شفته ىف العيادة يعىن :ساندرا .د
 آنت عايزة أعاجله، ميكن عشان راجل آبري يعىن 

عشان راجل آبري بتحبيه حبق وحقيقى، دا آويس، :حييى .د
 ّوا راجل وأنِت ست يعىن، وال ناسيه بس برضه ه

 أل مش ناسيه  :ساندرا .د

بتحبيه آبىن آدم، وبتحبيه وانىت ست آواحد :حييى .د
مصحصح، بتحبيه آواحد قرّيب حاضر، مش آده وال إيه؟ آل ده

 )Sheet(موجود مع بعضه، باين ىف املشاهدة 

 آه  :ساندرا .د

عشان آده أنا أشكرك مرة تانية إنك بتقدمى :حييى .د
حد، وانت عاملة عالقة آويسة معاه، ملا أنِت رمسىت صورة له زى
بورتريه يعىن مجعىت معلومات عن العائلة من أول أبوه
واخواته، لغاية مش عارف أيه، لغاية آل عياله، والبنت
اللى اتشلت، وبعدين رّوحىت بيتك، وانِت قاعده لوحدك بقى

د ما سبتيه، قعدتى تتصورى العائلة دى عايشة ازاى؟ ىفبع
جنيه، وشوية مساعدات من 79أوضه بالشكل ده؟ مبعاش 
 العيال، يايدفعوا ، ياّأله؟ 

 ختيلتهم فقرا أوى يعىن  :ساندرا .د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3507
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ِقِدْرتى تتقمصى هذا املستوى من الفقر والصعوبة :حييى.د
 اللى هّم عايشني فيها

أنا حسيت بصراحة إم من أفقر الناس اللى :ساندرا .د
 شفتهم، أو حىت مسعت عنهم، ازاى ّهم عايشني ىف األوضة دى،

 طيب إنت ليه يا ترى ماحبتيش مراته؟ :حييى .د

 هى صعبت عليا برضه  :ساندرا .د

اهللا خيليكى، الصعبانية غري احلب، إنىت حبيىت :حييى .د
الحظىت الفرق؟ هّوا صعبالراجل، إمنا مراته صعبت عليكى، هل، 

 لكن مهم، ّملا تكربى حاتعرىف

 ربنا يسهل  :ساندرا. د

إنت الحظىت معىن قيمة الفلوس اللى اتقالت :حييى . د
 الشيلة خبمسة أو عشره صاغ، وصندوق البرية بربع جنية؟ "

 أيوه الحظت، وماقدرتش أتصور قوى  :ساندرا .د

 البد من التدقيق ىف آل آلمة :حييى. د

 ازاى يعىن؟  :ساندرا.د

ساعات مقارنة األسعار حتدد لك نقلة احلياة اللى :حييى .د
 .حصلت، وتسهل لك تقمص املريض

 آه  :ساندرا .د

وآمان ممكن يندهىن"انت الحظىت ملا مراته بتقوّلك  :حييى .د
؟!راجل، واحنا عندنا ده ما يصحش 100بامسى، ولو ىف وسط 

 اتمع ده ىف السن ده ىف الزمنتفتكرى الزم ينده هلا إزاى ىف
 ده؟ 

هى بتقول ىل إنه آان حقه يقول هلا يا أم :ساندرا .د
 حممد 

خّلى بالك إحنا! شفىت هيا بتعّلمك الفرق إزاى :حييى .د
بنتعلم من مرضانا آل حاجة مبا ىف ذلك التاريخ واحلياة اللى

 . احنا مانعرفهمش

قوى الفرق بني آه صحيح، بس أنا مافهمتش :ساندرا .د
 .إنه يناديها بامسها أو بأم حممد

، الزم"عورة"آان أيامها اسم املرأة حاف آده  :حييى .د
تّدارى، العورة اليومني دول بقت والعياذ باهللا حاجات تانية،
عشان آده احلالة بتاعتك دى تفيدك ىف التعرف على ثقافتنا

ىف جمتمعنا، ودىوعلى النقالت اللى حصلت واللى بتحصل فينا، 
أمور مهمة، بتورينا يعىن طول وعمق طبيعة اجلارى، العيان

 ازاى؟" حج"ده آتاب آامل، ما استغربتيش وهّوا بالفقر ده 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ميــــــــا يــــو"   3508
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 هّو راح عمرة، :ساندرا.د

العمرة غري احلج، معلهش ما انت عندك حق، عشان :حييى .د
 مش عارفة تفاصيل دين غري دينك

 بسهّوا طلع عمرة  :ساندرا .د

من يوم ما طلعت احلج: "لكن األصوات بتقول له :حييى .د
 " نفسك آربت وما بقيتش تكلم حد

 مها بيقولوا له آده بس  :ساندرا .د

 مها مني؟ الناس؟ وّال األصوات؟ :حييى .د

 األصوات  :ساندرا .د

يعىن هو عمل عمرة، واألصوات آتبتها له حج، شفىت :حييى .د
إوعى تنسى إن الراجل الطيب ده! األصوات وفرت له قد إيه؟

 .سنة 84عنده 

 أل فاآرة آويس، وميكن عشان آده باقّدمه حلضرتك :ساندرا. د

مش" ضد اتمع"إنت بتوصفى شخصيته إا آانت  :حييى .د
عايزة تراجعى نفسك؟ ده لو ضد اتمع ماآنتيش حبتيه آده،

اظ موضة موجودة ىف الكتب توصفىما هو صعب إنك تستعملى ألف
بيها فرتة تارخيية ما تعرفيش عنها حاجة، طبعًا أنا عاذرك
يابنىت، إنِت ماتعرفيش الدنيا آانت ماشية إزاى أيام ملا

لو استقبلىت ربع جنيه وبرية. آان صندوق البرية بربع جنيه
ومش عارف إيه بنفس األرقام بتاع اليومني دول حتالقيكى

لراجل ده، العالج أساسه التعرف على حقيقةبعيده عن ا
أبعاد ووعى اللى قدامك، وإنِت صغنطوطة لسه، صعب عليكى
تعملى عالقه مع راجل آبري زى ده، مع راجل بالفقر ده، إنت
عارفه يعىن إيه محام بلدى مشرتك لتالت عائالت ىف تالت غرف ىف

، آلحوش، ودا بيعمل إيه ىف النفسية بتاعة أفراد تالت أسر
أسرة ىف أوده، لو تقمصت أى حد من السكان دول مش ضرورى

مش ضرورى يكون عيان، حاتعرىف العالقات الراجل الطيب ده، 
شكلها إيه وبتتشكل ازاى، وبعدين مع راجل بالتاريخ ده
صعب صعب إنك تلملمى آل التفاصيل حبجمها، آل آلمة تسمعيها

ها احلقيقة، واحد زىعايزة واحد يرتمجها لك عشان تعرىف داللت
ده ختتربى ذآاؤه بإنك تسأليه تقوىل له إيه وجه الشبه بني

 املوزة والربتقالة؟ بقى ده امسه آالم؟

 ما هو ما فهمشى قصدى، وقعد يضحك  :ساندرا .د

 واهللا آويس إنه ماضربكيش،  :حييى .د

آنا بنعمل اختبارات لبحث آان بيقوم 58وأنا نايب سنة 
تور عبد العزيز عسكر، آان حبث عن الثعلبةبيه استاذى الدآ

، وأنا)سقوط موضعى لشعر الرأس أآثر، ألسباب نفسية غالبا(
على) متاهة بورتس" (بورتس ميز"باطّبق اختبار ذآاء امسه 

 واحد صعيدى عنده ثعلبه، آان مفروض العيان ميسك قلم وميشى 
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ا،أحيان" ميكى"ىف متاهة زى بتاعة العيال اللى بتتنشر ىف 
وفيه فار ىف ناحية وحتة جبنة ىف ناحية تانية، وخطوط مقطعة،
وآالم من ده، وآل ِسّن وله متاهة أصعب ىف أصعب، والصعوبة
بتزيد واحدة واحدة حسب السن، وانا باقول للراجل الصعيدى

ياّال ورينا شطارتك، وارسم خطوط، إزاى الفار ده: الطيب ده
الناحية الثانية، بص ىلالناحية دى يوصل حلتة اجلبنة دى 

ما ينفعشى، فأنا: الرجل باستغراب زى ما أآون باهّبل وقال ىل
قعدت احتايل عليه، وهو آخر زرجنه، وإن راسه وألف سيف

إذا آان االختبار. مستحيل الفار يوصل، قلت له يا عم فالن
، قلت"ال ميكن"معمول إنه ينفع، وإن الفار يقدر يوصل، قال ىل 

، نسيت بقى البحث، ومسكت القلم"طب أوريك" له من غيظى
 :وبدأت، لكنه قاطعىن وهو بيقول

إزاى مستحيل؟ وىف نفس الوقت: "، قلت له"إنت تقدر"طبعًا 
إمال أبوك عّلمك ليه؟ ما هو أبوك صرف" أنا أقدر؟ قال ىل

عليك عشان ختلى الفار ده ياآل حتة اجلبنة دى ، بصراحة ضحكت
تبار، وابتديت اآمل املعلومات الالزمةوقررت ما اعملش االخ

قال قل ىل يا بيه، بقى هو: للبحث، وإذا به يقاطعىن ويقول
الفار ملا حياآل حتة اجلبنه دى شعرى حايطلع؟ وال آان بيهزر
وال حاجة خالص، ميكن آان بيستقل عقلى وبيوعيىن، زى ما يكون

 .آان بيقوللى آّبر عقلك يابيه وقول آالم ينفع حلالىت

إنِت يا ساندرا لو ماآنتيش تاخدى بالك إنت بتكلمى مني، وإيه
.اللى ينفع وإيه اللى ما ينفعش، مش حاتتعرىف على عيانينك آويس

 إنت عارفه اسم رئيس الوزراء بتاعنا إيه؟: لكن قوىل ىل

 .امسه نظيف :ساندرا. د

 وهّو قال امسه إيه؟ :حييى. د

 .اجةأظنه قال امسه امحد بيه ح :ساندرا. د

مني األشطر فيكم؟ يبقى نلم اللى انت قلتيه، :حييى. د
 .على اللى هّوا قاله على بعض ويبقى امسه أمحد نظيف

الراجل ده ال بيقرا وال بيكتب، وال له عالقات من اللى 
أحنا بنحكى عنها اليومني دول، يا ترى إيه اللى حافظ عليه

كى، إنتمصحصح آده، ومنتبه زى ما شفنا ىف إجاباته علي
شطورة خالص إنك تقدمى ىل حالة زى دى عشان نراجع اإلشاعات
اللى إحنا مطلعينها على آبار السن، حالة زى دى ختلينا
نعيد النظر، إحنا جمرد الواحد ما يكرب نقول ده بينسى،

 .وتايه، وبيلخبط، آأا قاعدة

أروح قاميأنا أول ما خيش على ىف العيادة حد ىف السن دى، 
وبايس إيده وانا ال أعرفه وال حاجة، حىت لو آان أول آشف،
ملا أالقيها ست طيبة آده وآبرية، أقول هلا إدعى ىل، قبل ما

ده أحسن ما أبدأ أهني العيان الكبري. أقوهلا أمسك إيه
واسأله النهارده إيه ىف األيام، وانت فطرت إيه الصبح،

اجز من بدرى، وباقدر أحصلبالشكل ده أنا باحاول أآسر احلو
 على معلومات تفيد للعالج ،
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يا ترى إيه اللى حافظ على صحة العيان ده آده، وعلى
 متاسكه بالشكل ده؟

الراجل ده بيورينا حاجات شديدة األمهية، يا رب نعرف 
.من خالهلا إن النشاط املعرىف، االنتباه واإلدراك والذاآرة

ى بيحافظ على الذاآرة،مامهاش قراية وآتابة، مش ده الل
نوع العالقة باحلياة، وبالتفاصيل وبالناس هّوا دا املهم

 .اللى حاحناول نشوفه مع بعض

 * * * 

 غدًا –) 2(احللقة القادمة 

 . الفروض واخللفية النظرية واملقابلة مع املريض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــا يــــوميــــ"   3511


