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 آالم ومضاعفات التعرف على اآلخر

 ) من أول وجديد(

انا عايز آخد رأى حضرتك ىف عيان آنت :سعيد على.د
اتكملت عليه هنا قبل آده، هو مهىن ناجح، نسبيا، وآان
متشخص فصامى وقعد متوقف شوية عن ممارسة العمل، ودخل

 .ستشفى واتعمل شغل معاه واحتسن وخرجامل

)بلد قريبة نسبيا ىف وجه حبرى(الراجل مش من القاهرة،  
ومتجوز وخملف ولدين، آنت انا طرحت مشكلته قبل آده، هّوا
  معايا بقاله سنينت ونص، وهو بعد فرتة من جلسات العالج،
بدأ يعلن من خالل زوجته تقريبا، يعىن، ان هو عنده ميول

مثلية، وآان بيطلب من زوجته أا تعمله حاجات، ومشجنسية 
ليه بعد فرتة: عارف إيه، عشان يستثار، وآان السؤال هو

طويلة من اجلواز بدأت املشكلة دى تنطرح وزى ما يكون آده
 اتفقنا ان دى احلتة اللى فاضلة

هو آان ماشى آويس قوى ىف بقية احلاجات، عالقاته بقت 
ته اللى آانت فاضله اللى آانوااحسن، وميكن هى دى احل

مكتّمني عليها، وبدأت مراته تطرحها، ودلوقىت نعمل ايه ىف
احلكاية دى؟ حضرتك قولتلى املرة اللى فاتت اننا حناول ما
نزقش ىف السكة دى قوى وطاملا هو ماشى ىف الشغل، وهى مش

 مزرجنة قوى وحاجات زى آده، يبقى ّدى اللعب،

د خلى بالك إنه آان فصامى، وده مشيا عم سعي :حييى. د
شىء شوية، مادام بريوح شغله وبيجيلك وبياخد األدوية، هّوا

 .انت عايز ختش قوى آده ليه؟

حاسس إن االعراض اللى آانت عنده، يعىن :سعيد على.د
 .الضالالت مثال زى ما تكون بتقرب مع ظهور احلاجات دى

 حاجات إيه؟ :حييى. د

 قلت عليها؟ اللى أنا :سعيد على.د

 حّدْد لو مسحت؟ :حييى. د
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هّوه لسه ناجح وماشى احلال، اجللسات تباعدت :سعيد على.د
حلد ما توقفت تقريبا لكنه جه من فرته آده، ورجع آلمىن ىف
التليفون وقال انا حمتاج أجى عشان حاسس ان فيه حزن

 . بيزحف، وبيزيد

 هو عنده آام سنة؟ :حييى.د

يلح ان هو عايز جيىسنه، لقيته ب 43عمره  :سعيد على.د
وعدينا خوفه من النكسة بإن وإيه  مرات، 4وآده فقعدنا 

اسابيع 4يعىن، ما احنا مع بعض، وبطل ثاىن وبعدين من حواىل 
جه وقاىل انا عايز اقول حاجه وبتاع، قولتله ايه؟ قاىل انا
اتغريت مع مراتى، زى ما يكون حصل آده الول مره ىف ممارسته

ت تقريبا آويسة، أو خمتلفة والسالم، زى مامع زوجته أا بق
يكون آده وصلته حاجة جديدة، وبرضه زى ما يكون احلاجة دى
بالنسبة لزوجته وصلتها، بس لألسف مع آده بدأت تظهر عنده
ضالالت على زوجته، يعىن زى ما يكون حاجه آده دخلت جديدة،

 .وقلبت املوازين، إجياىب وسلىب

 يعىن إيه؟  :حييى.د

ساعات يشك اا هى آده خمابرات، وبدأ يعمل :عيد علىس.د
عليها حكايات إن األمور اتغريت، عشان تعرف حاجات عنه،

 .وبعدين بريجع ىف آالمه

 طيب وشغله  :حييى.د

 .. لسه ماشى ميه ميه  :سعيد على.د

 السؤال بقى؟ :حييى.د

هل املفروض يعىن ان احنا نكمل ونزود اجلرعة :سعيد على.د
 ل ىف احلته دى وال برضه نتجنبها ونشتغ

 أى حته؟  :حييى.د

حتة ان هو شايف ان دى حاجه مراته عملتها :سعيد على.د
عشان تورطه مع خمابرات وحاجات زى آده، أنا مش شايف ان ده
تطور جيد قوى، صحيح انا شايف ان دى حاجة يعىن فيها نقله

ى، أصلهوفيها حرآة، لكن مش عارف اشتغل معاه ىف احلته د
بقى متحمس وخايف، ازاى يعىن بعد ده آله أفضل اخلى احلاجات
دى حاجة ثانوية، واشتغل ىف حاجات تانية؟ هل أخليىن زى ما
انا بعيد واخلى املوضوع ده ييجى بشكل عفوى منه، وال افتحه
أنا وأنكم ىف إن العالقة أزاى اتغريت، وإيه عالقة التغري ده

 بل ما تيجى؟بالنكسة اللى شعر بيها ق

 :شوف يا سعيد :حييى.د

 دى حاله تدل على تطورك بشكل جيد جدا  :أوال

احلالة تشخيصها صعب ، فصام، عايز إيه أآثر من :ثانيا
آده، وبعدين هّوا مّر بأزمة جامدة اضطرته خيش مستشفى، ومع

 ذلك إنت أخدهتا بشجاعة وجنحت تعمل عالقه طويلة، وبتقيس 
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نه أصبح متحفز مع انه مشمبقاييس جيده جدا حىت ملا قلت إ
عارف ايه، أنت الحظت إن ده احسن من الرخامة واالستسالم،

 .يعىن إنه بيتحرك، ودْه دليل على إن مسارك آصنايعى ماشى

والنقطة اإلجيابية برضه انك إتعاملت مع التفاصيل
بأولويات عملية، يعىن أنت احرتمت الصعوبة، ومادقيتش قوى ىف

اخلاصة، وخدت بالك من دور زوجته تاريخ أو مشاعر ميوله
االجياىب الحظت ده بسرعة، والحظت إن جيوز إن ده آويس، وحاجات

 آده

إمنا خلى بالك إن دى مش اية املطاف، والزم حنرتم خوفه
وحزنه اللى ظهروا دلوقىت، الظاهر إنه أول ما احتسن، وبقى

ه،حياول يرتبط بآخر حقيقى ولو بدرجة نسبية، احترآت خماوف
وده وارد ىف الفصامى اللى بيلم نفسه صح بفضل عالج طويل
آده، ومعاجل صبور، العيانني دول لو استمروا بيبقوا آويسني
جدا ، زى ما يكون املرض حطّم العالقات اللى مش هيا، وىف نفس
الوقت إداله الشجاعة إنه يكشف عن نوع اجلنس اللى هّوا

ده، والربآة ىف صربحاسس بيه لكن مش موافق عليه، حاجة آ
مراته ومساحها، وطولة بالك يا أخى، أظن آل ده هّوا اللى
شجعه إنه إن بعيد النظر ىف احلكاية، فقرب منها بشكل جديد،
والظاهر إنه شكل حقيقى ولو بنسبة بسيطة، بس إيه موقف

 .األدوية معاه لو مسحت

جمم 10هو بياخد جرعة متوسطة، يعىن بياخد  :سعيد على.د
 .جمم وقرص أآينيتون100يالسيل وبياخد قرص نيورازين ست

 طيب وشغله؟ :حييى.د

 ال لسه متام زى ما هو  :سعيد على.د

طيب يا أخى انت عمال تبىن انت وهّوه ىف بىن آدم :حييى.د
ثاىن، خلى بالك مرة ثانية ده آان فصامى وعمال بيلملم

من أولنفسه، واحنا دلوقىت ىف منطقة إعادة تشغيل العالقات 
"آخر"وجديد، وآإنه بيتحسس طريقه، يعىن بيتعرف يعىن إيه 

من أول وجديد، ويبقى طبيعى إن الرتآيز هنا ىف املرحلة دى
يبقى على منطقة العالقات، ولو إا عملية صعبة، إمنا الدور

 ماشى 

 طيب والضالالت اللى ظهرت ناحية مراته  :سعيد على.د

داية عالقة جديدة يا أخى،ما هو ده دليل على ب :حييى. د
ما تستعجلش، وىف نفس الوقت ما تفّوتلوش حلسْن احلكاية تكرب،
أظن مع ضبط جرعة الدواء، ومع االستمرار ىف العالقة العالجية

 اجليدة دى، لعبة الشك دى حاهتدى شوية شوية 

بس هو بيقول إنه مع النقلة دى، ابتدا حيس :سعيد على.د
ح، يعىن حضرتك تنصح ندى مضاداتحبزن وقبضة خصوصا الصب
  neurolepticsاالآتئاب مع النيورولبتات
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مستعجل على إيه؟ ما ختليه يعيش احلزن! ليه بس:حييى.د
شوية، ده ظهور احلزن ىف املرحلة دى يعترب لوحده دليل على
احتمال نقلة جديدة حنو عالقة حلوة وصعبة وَجّد، إنت مش عارف

وصلة بتاعته، ويعرف إنإنه بعد ما الواحد ما يطلع من احل
ىف الدنيا، الزم يبتدى يشك، مش ده املوقف اللى" آخر"فيه 

نسميه املوقف البارانوى، وبعد آده يالقى إن اآلخر ده هوه
)يعىن هّوه مصدر االعرتاف ومصدر احلب(اللى بيعطى لوجوده معىن 

وىف نفس الوقت يكتشف إن العالقة فيها صعوبة لكن ضرورية،
 .اللى بنقول عليه" وقف االآتئاىبامل"مش ده 

بس حلد امىت هّوا حايستحمل االآتئاب ده، مش :سعيد على.د
 . ميكن يفرآش تاىن أو بنسحب 

عندك حق، ما هو هنا بقى اللعب بالدواء، مع: حييى. د
العالقة بيك، مع دور زوجته الطيبة مع العمل، ماتنساش إنك

كسه جامدة تدخلهبقالك معاه سنتني ونص، وإنه ماتعرضش لن
املستشفى ثاىن، وإنه لسه بيشتغل بنجاح يا أخى انت عايز

 تنهب

 شكرًا :سعيد على.د

 انت اللى شكرا:  حييى. د

........ 

 ":اآلن"تعقيب ختامى 

هذه النقالت األساسية واملستمرة الىت وصفتها أساسا مدرسة
باعتبار أا Object Relation Theoryالعالقة باملوضوع 

ر عالقة الطفل منذ والدته بأمه، هلا أمساء لألسف تبدوتطو
مرضية، وهى ليست آذلك، وسبق أن أشرنا إليها ىف نشرات

ال نعىن الفصام Schizoidسابقة، حني نقول املوقف الشيزيدى 
، وحني نقول املوقف البارنوى أوSchizophreniaنسبة إىل 

 .و االآتئاباالآتئاىب ال نعىن أيا من مرَضى البارانويا أ

هلا أمهية خاصة ألا تشري إىل Position" موقف"مث إن آلمة 
أن املوقف ليس إال حمطة مؤقتة لنوع من العالقة ينتقل منها

 .الطفل إىل موقع آخر وهكذا

املوقف الشيزيدى هو موقف يبدأ داخل الرحم حيث ال·
 .موضوع أصال وميتد بعد الوالدة لفرتة قصرية جدا

بارنوى يبدأ حني يتعرف الطفل على املوضوعاملوقف ال ·
وهبذا "not me"" ليس أنا"ويعترب أن أيا منهما هو ) أمه(

آنوع من التهديد باخلطر، ومن مث يكون" املوضوع"يستقبل 
الذى يظهر ىف مظاهر الشك واحلذر" الكر والفر"تفاعله هو 

والتوجس وتناوب اإلقدام واإلجحام، آما قد يظهر ىف صورته
ملرضية ىف أمراض الشك، مثال ىف صورة أعراض اإلشارةا
 ).إخل..بيشاوروا علّى، بيتآمروا علّى (

 أما املوقف االآتئاىب فهو الذى يصبح اآلخر فيه ليس  ·
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االعرتاف(خطرا على طول اخلط، بل يثبت أنه مصدر احلياة أيضا 
أنوىف هذه احلالة يكون احلزن هو إعالن ) احلب –القبول  –

، لكن هذا الة لتخليق الذات واستمرار منوهااآلخر أصبح ضرور
ينفى أن وجود اآلخر ماثال أمام وعى مستقل هكذا هو هتديد
أيضا، ليس هتديدا باهلجوم هذه املرة مثل املوقف البارنوى

ميكن الرجوع تفصيال إىل آل هذا ىف دراسة ىف(وإمنا هتديد بالرتك 
النظرية التطورية اإليقاعية بدأت من )السيكوباثولوجى

 :هنا، لكنها أضافت ما يلى

 :وعذرا للتكرار 

إن هذه املواقف تتكرر باستمرار مع ختليق أية عالقة) 1
 .حقيقية، ومع استمرارها

 عالقة األم بابنها فحسب وإمنا متتدإا ال ترجع إىل) 2
األميبا/ من الوجود أحادى اخللية: جذورها إىل التطور احليوى

مثال املستغىن عن اآلخر، إىل مرحلة الكر والفر ىف الغابة، مث
 ".ليكون"مرحلة اإلنسان الواعى بأنه واع ىف حاجة آلخر، 

هرةإا بذلك هلا جذورها البيولوجية، وليست جمرد ظا) 3
 .نفسية عالقاتية فقط

 .إن تكرار خطواهتا الدائم، يسمح بتصحيحها الدائم) 4

إن الثبات عند أى موقف من هذه املواقف، أو توليفة جامدة) 5
 ).اضطراب الشخصية(منهم، بشكل مستمر ينتج عنه توقف النمو 

إن تعرية أى موقف منها وتفجره، مث املضاعفات) 6
 .املوقف املرضى املقابلالناشئة عن ذلك ينشأ منه 

تصحيح إرادى مكثف ألخطاء هذهإن مسرية العالج هى ) 7
الىت ظهرت ىف شكل مرض، أو لتحريك التوقف إن استمر ىف املسرية

 .شكل اضطراب شخصية

ميكن –آما حدث ىف هذه احلالة  –إنه أثناء العالج ) 8
ترمجة ظهور هذه األعراض أو اختفاء تلك إىل حتريك عملية

 .نمو من جديدال

هو يشمل" برنامج الدخول أو اخلروج"إن الربنامج املسمى ) 9
إعادة تنشيط هذه املواقف أثناء النمو تلقائيا، وأثناء العالج

حرآية االنتقال من املواقف ذهابا، ونعىن هبذا الربنامج قصدا
 .ىف نبضات حيوية متصلة: وحسب النظرية اإليقاعية -  وإيابا

وير الذى طورته النظرية التطوريةإن هذا التط) 10
اإليقاعية يؤآد اجلذور البيولوجية للنمو، وىف نفس الوقت

 .يسمح بتعديل املسار بانتظام

أن األساس البيولوجى هلذه املواقف، مع مالحظة عمل) 11
العقاقري املختلفة على مستويات خمتلفة مرتبة هريارآيا ىف

رصة إعادة تنغيمترآيب الدماغ، يعطى املعاجل الطبيب ف
 .إيقاع العالج بشكل أآثر أمانا نسبيا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2592



 03I08<I2008א – אא

مثلما فعلنا ىف هذه احلالة –إن ترمجة ظهور األعراض ) 12
مبا –إىل إحياء حرآية النمو إلعادة التنظيم، حيّول العالج  –

من جمرد تسكني لقمع احلرآة، ما دامت –ىف ذلك العالج الدوائى 
تعادة حلن النموزادت عن حدمها، إىل حماولة ترويضها إلمكان اس

 .األساسى

 وهذا ما نصحنا به الزميل املستشري

 ولنا عودة وعودة

 فال تضجروا من التكرار

حتورت بعض البيانات األساسية بالنسبة هلذه احلالة حىت ال -
ميكن التعرف على صاحبها، آما أن احلوار مل يكن حرفيا طول

 .الوقت إلمكان اإلجياز
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