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احرتت آيف أواصل تقدمي ظاهرة االدمان ىف هذه النشرة
اليومية، نفس حريتى وأنا أتساءل، وحنن ىف الشهر السابع

، أتساءل عن هذه النشرة185لصدور النشرة وهذا هو العدد 
القارئ العادى؟ أهى لألطباء/ أهى للزائر: بعد هذه املدة

؟ أهى للمرضىواملعاجلني؟ أهى للمثقفني وطالىب املعرفة اجلادة
وأهلهم؟ وعادة ال أنتهى إىل اإلجابة الىت تسمح ىل باالستمرار،

 .لكنها تستمر

)بعض حالة(قدمت حالة : آتبت ىف نشرات سابقة عن اإلدمان
آما مهدت )2007-10-23املدمن ومستويات الوعى " أدمغة("

عن) 1(س، جـ (لفتح امللف آامال بأسئلة مباشرة أجبت عنها 
س، جـ"اإلدمان، ومنظومة القيم (مث أآملتها أمس  )اإلدمان

 .، آانت ىف األصل إجابات عن بعض أسئلة شباب االعالم")2

اليوم، ورمبا أليام تالية متالحقة سوف يكون اخلطاب أآثر
 ".التهمعىن اإلدمان ودال"دعوة إلعادة النظر ىف 

 .تعلمت وأتعلم من املدمنني مثلما تعلمت وأتعلم من املرضى

 .وهل االدمان إال مرض بشكل أو بآخر؟

، ىف مصر"هنا واآلن"أحملت آثريًا إىل ما أمسيه ثقافة اإلدمان 
أساسا، وافرتضت أا ميكن أن هتدينا إىل التعرف على بعض

 .جوانب املرحلة الىت يعيشها جمتمعنا هذه األيام

بعد فحص ودراسة حواىل مائة من حاالت اإلدمان دراسة
مستعرضة وتارخيية، وبعد تتبع بعضها ممن فشل أو جنح ىف العالج
تتبعا تفصيال، وصلتىن رؤى مزعجة رائعة، تلزمنا مبراجعة آل

 .أو أغلب، ما نعتقده عن هذه الظاهرة

آاملة، وثقافة خاصة، نتعلم منها أآثر" لغة"اإلدمان 
غة االغرتابية الفاترة الىت نستعملها حنن طول الليلمن الل

والنهار بأقل قدر من التواصل، حاملة معان فاترة، أو بال
 .معىن أصال

أيضا مثل املرض النفسى خاصة(اإلدمان ثورة مجهضة 
 ).اجلنون -الذهان
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 .اإلدمان ثقافة خاصة، بداخلها ثقافات فرعية

 ا يفعل اجلنونيعِّرينا، آم -ىف عمقة –االدمان 

حنن نأىب أن نرى أنفسنا من خالل تعرى اجملنون، فنلصق عليه
الفتات تشخيصية، ونبعده، وخناف منه أو نشفق عليه، مث نطفئ
ناره ليصبح رمادا بدال من أن حنتويها لتصبح طاقة لنا،

 .وله

حنن أيضا نأىب أن نرى أنفسنا من خالل حماولة فهم لغة
ودالالته، أو فهم رحالته واقتحاماته، أو هربه االدمان

 .ولّذاته، أو إبداعه وخيبته

 أى أسرة تفرز اإلدمان؟

أنه ال يوجد منوذجبدراسة احلاالت السالفة الذآر الحظنا 
:خيرج منها بوجه خاص من نسميه معني ميكن أن نصف به أسرة َما

هذه النشرة تباعا عينات وسنعرض ىف: أآرر( "املدمن"
، حترينا آثريا وحنن نعاين مدمنا)ومقتطفات دالة ىف هذا الصدد

أسرةباملقاييس التقليدية، ومن " مثالية"أسرة خرج من 
، ومنأسرة متدينةومن ) استعارة من لغتهم(، ضاربة"مفككة 

جامث) الوالد عادة: قائدها( أسرة رهبا، ومن أسرة منحلة
)الوالد عادة: قائدها(ها، ومن أسرة رهبا على نَفس أفراد

 .ىف الداخل ىف اخلارج، أو حاضر غائبغائب 

 .أيضا وصلتا معان متعددة من ظاهرة اإلدمان

 ماذا يريد املدمن أن يقول من خالل إدمانه؟ 

 هذا اإلدمان أى وظيفة يؤديها له؟ 

 آسر الوحدة؟ 

 ختفيف احلزن؟ 

 جتاوز الشعور بالدونية؟

 دمان؟ما هو اإل

 نداٌء يطلب الرؤية واالعرتاف؟ ·

 موت بديل؟ ·

 ماذا يقول املدمن بإدمانه؟

 أنا جدع؟ ·

 أنا قادر؟ ·

 أنا غري حمتاج لكم؟ ·

 أنا موجود بسمومى غصبًا عنكم؟ ·

بقليل أنا لن أذل نفسى إال للمخدر الذى هو طوع أمرى ·
 .من النصب أو السرقة أو التحايل
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آل هذا نتمىن أن نعرض بعض جوانبه تباعًا من خالل
 .مقتطفات من حاالت حقيقية

اإلدمان إذن ليس آما يشاع عنه، ال من عامة الناس، وال
 .من املرضى وال حىت من األطباء واملعاجلني

 .، أغلب الدراماليس ما ُيعرض ىف الدرامااإلدمان 

ىف املساجد ليس هو ما يوجه إليه اخلطاب الوعظىاإلدمان 
 .والكنائس بسطحية متمادية

اإلدمان ال يتجلى بعمق أعماقه من خالل األحباث
تلك األحباث الىت حتاول تعداد  Epidemiologicalاالنتشارية

 .نسبة املدمنني ىف اجملتمع بطرق خمتلفة

من خالل األحباث اإلآلينيكية اإلدمان ال تكفى اإلحاطة به
الوصفية، اللهم إال ىف حاالت دالة جدا، ومع ذلك ال ميكن

 .تعميم نتائجها

لغة اإلدمان خمتلفة، وآل مدمن له رسالته اخلاصة جدا الىت
يعرف بعضها دون باقيها، وهكذا الطبيب واملعاجل أيضا، يعرف

اد أنبعضها وتظل تتزايد معرفته بباقى جوانبها مع استبع
 .يلم هبا آلها آاملة أبدا

سواء -وهل أحدآم، أحدنا، يلم برسالته، أية رسالة 
 آان مدمنا أو غري مدمن، آاملة أبدا؟

إذا آان األمر آذلك، فلماذا نتعرض هنا اآلن من جديد
لتقدمي الظاهرة وحبثها وقد اعرتفنا بكل هذه النقائص

 واملعوقات؟

حنرتم تواضع النتائج، ليس معىن أن ندرك الصعوبات، وأن
أن نكف عن تذليل هذه الصعوبات، أو نتوقف عن حماولة قراءة
النتائج املرة تلو املرة، وإعادة تفسريها وتأويلها معا بكل

 .طرق البحث والتفكري املتاحة

وأيضا من أهم املأمول هو أن نستخرج من نتائجنا
فروضا وحنن نفحص ظاهرة هبذا التشعب، أن نستلهم املتواضعة 

 .جديدة، تولد بدورها فروضا أجد، وهكذا

 .املعرفة ليس هلا اية ·

 .املهم أال ندرس الظاهرة وحنن على مسافة منها  ·

 .أال ندرسها من أعلى، من فوق ·

إذا آنا نريد أن نتعلم من الظاهرة، فلتكن مغامرتنا
أن نعرفهم مرورااحلقيقية هى أن نعرف أنفسنا من خالهلا، و

 .بأنفسنا

نفس املنهج هو متاح وحنن نتعامل مع املرضى النفسيني خاصة
 ).اجملانني(الذهانيني 
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 وبعد

أآتفى هبذه املقدمة اليوم، وأيها جبزء من مقدمة أطروحة
قدمية وهى املصدر األساسى ملا نقدمه اآلن، قدمتها منذ أآثر

ت أا حتتاج إىل حتديثمن عشرين عاما، وحني راجعتها اآلن، وجد
 .مهم جدا

 : وإليكم اجلزء األول منها، وآان عنواا

 :معاىن اإلدمان ودالالته

 الظاهرة   وقراءة .  قراءة   من   ألآثر   حتتاج   اإلدمان   ظاهرة
 العلمية   باملناهج   فيها   للبحث   مرادفة   بالضرورة   ليست 
 وبعد   قبل   تارخيية   حقائق   رفالظواه ،  الشائعة   التقليدية 
  . املنهج 

 مثل واملعىن،    باملتابعة   يهتم الذى  املتأىن،    املمارس
إىل   يصل   قد ،  التواتر   نسب   وحتديد .  املستعرض   بالرصد   اهتمامه 
 تكمل   مباشرة   إآلينيكية   قراءة   خالل   من ومالحظات،    حقائق 
  . املستعرضة   الكمية   األرقام )  عن تغىن    ال   ولكنها (

 من   مباشرة   الصادرة   االنطباعات   هبذه   أتقدم   أن   قبل
من خالل(الذاتية امللتحمه    واخلربة ،  اإلآلينيكية   املمارسة 

 املتعددة   األحباث   آانت   إن :  أتساءل ،  )املنهج الفينومينولوجى
، الظاهرة   مقاومة ىف    أعانت   قد   والوصفية،   الكمية ،  واجلادة 
 من   مزيد   دون   للحيلولة   أفضل   طريق إىل    املسئولني   هدت   أو 
 ال؟   أم   انتشارها، 

 وأمانة ،  دقته مبدى    باالحرتام حيظى  العلمى    البحث   أن   وآما
مبدى وأبقى    أآثر   االحرتامب حيظى    أن ينبغى    فإنه ،  أدائه 
 يلزم   مسطحا   نفعيا   موقفا   ليس   هذا .  جدواه   وحقيقة   فاعليته 
 ما   قضية   إثارة إىل    عودة   هو   وال ،  سريعة    خبدمات العلمى    البحث 
 إعادة   هو   وإمنا ،  للمجتمع   العلم   أم   للعلم   العلم   آان   إذا 
 اإلجراء   مصداقية   من   التيقن   وسائل   بعض   من   أن ىف    رنظ 
 املسرية   دفع ىف    إسهامه   إمكانية مدى    نقيس   أن   هو : العلمى 
 مطلب   حتقيق   بذلك أعىن    ولست ،  طبيعتها   حيقق   ما إىل    البشرية 
 القياس أعىن    وإمنا ، املدىن   اإلجناز مبدى    القياس   أو ،  الرفاهية 
، ودفع عجلة التطور الناس   اميع   اإلجيابية   الصحة   مبقاييس 

 .البشرى

الحظت أنه آلما): وأيضا الدراما(آذلك احلال ىف اإلعالم 
 .زادت جرعتهما زادت الظاهرة حضورا

 ما هذا؟ ملاذا؟

مل أناملبدئى بأنه حيت   التساؤل هذا   عن   اإلجابة جاءتىن  
 ليست ،  طردية   عالقة ،  وذاك   هذا   بني   طردية   عالقة   مثة   تكون

  : التاىل   الوجه على     ذلك   أصيغ   أن   وأستطيع .  سببية   بالضرورة 

 تتزايد   قد   آما ،  اإلدمان   ظاهرة   حول   اإلعالم   حرآة   تتزايد   
  وعلى ذلك .  انتشارها ومدى      لظاهرةا   حجم   تزايد   مع ،  األحباث 
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 عنه للنهى    وآذلك احلماساإلدمان،ىفالبحثأنيثبتقد فإنه
املتعاطى   آمية   زيادة   مع   يزيدان   السائدة، السطحية   بالطرق 
على   -آما ذآرنا –اجلزم    ويصعب ، وليس العكس،  املخدرات   من 
  . والنتيجة   السبب   بني   السهم   اجتاه 

 الوجه على    تعرض   أن   ميكن   املالحظة   هذه   حول   التساؤالت
  :التاىل 

 الظاهرة   ألن   اإلعالم   حرآة   وتزيد   األحباث   هذه   تزيد   هل    ·
 هبذه   عنها   واحلديث   فيها   البحث استدعى    مبا   واستشرت   زادت 
 الوفرة؟ 

 هلا   ليست   موازية   زيادة   اإلعالم   وحرآة   األحباث   تزيد   هل   ·
 باختاذ   إال   اللهم ،  انتشارالظاهرة   بزيادة   مباشرة   عالقة 
 املثريات   من   غريه   مثل   مثله  - واحلديث   للبحث  - آمثري   الظاهرة 
    ؟  اجلارية 

 لزيادة   ضمنيا   سببا   متثل   واإلعالم   األحباث   زيادة   هل   ·
 انتشار   من   تزيد   أا مبعىن  سلىب،    دورها   أن أى  ،  الظاهرة 
    واملأمول؟   الشائع   بعكس ،  منها   حتد   أن   من   بدال   الظاهرة 

 )وبعد مرة أخرى(

الىت استطعنا أن نستخلصها مؤقتا أهم الفروضوغدًا نقدم 
 .مارسة اإلآلينيكية أساسامن امل

أشرفت لعدة سنوات ىف أوائل التسعينات على البحث -
القومى لإلدمان، وآان حبثا انتشاريا ملعرفة تواتر اإلدمان ىف

ورمبا توقف(حمافظة، وآنت رئيسا للجنة العلمية، وتوقفت  16
 .بعد سنوات ألسباب ال أريد أن أذآرها) البحث
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