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 الفطرة، والقشرة واالنشقاق....

 ) اجلزء الثاىن(حالة عصام، : بعض أحوال
 )؟؟؟:حالة فصام: وليس بالضرورة(

انتهى اجلزء األول، ومل يكتمل تقدمي أحوال عصام بعد، لكن
 طواتاحللقة األوىل انتهت بفرض مبدئى متعدد اخل

وقبل أن أواصل تقدمي ما يثبت أو ينفى أو يعدل هذا
 غري مألوفتني ىف الطب الفرض، وجدُتـىن قد استعملت فيه آلمتني
،"القشرة"و " الفطرة"النفسى أو علم النفس، ومها آلمىت 

فكان لزاما على أن أحبث، مث أحاول أن أوضح ما أعنيه هبما،
ال علميا وطبيا ومعرفياباإلضافة إىل آلمة ثالثة متثل إشكا

 أغلب–، فكان هذا االستطراد "االنشقاق"أيضا هى آلمة 
 . لنعود غدا إىل تطبيقه ىف حالة أحوال عصام–يومية اليوم 

 قبل أن نقدم هذا االستطراد، ومع أننا لن نتعرض 
 ننصح الزائر  إىل ما عرضناه ىف احللقة السابقة، آثريا

 حاالت وأحوال10-30يومية( لللجزء األوأن يرجع ) القارئ(
حىت يستطيع املتابعة، وبالذات بالنسبة ") الفصام"طب نفسى 

 .حللقة الغد ، أآثر من اليوم

 سوف نعرض الفرض آما ذآرناه ىف احللقة األوىل بألفاظه 
 جاء فيه فقرة فقرة مث نناقش ما 

حىت إذا ما أتى موقع االستطراد ، فسوف نتطرق إليه، مث
 نعود للحالة غدا

 ) آما جاء ىف اية احللقة األوىل(الفرض 
 عصام شاب نشأ ىف أسرة مزدمحة شكال، مفْرغة موضوعًا، :أوال

تفتقد إىل أى دفء حقيقى يضم أفرادها إىل بعضهم البعض،
ئلى إجياىب ملرض نفسى أو عقلى خطري،اليوجد هبا تاريخ عا

وهو) عصام(الوالد حاضر حضورًا جافا ملتويا، يعلّم 
بعد– مث الحقا  األقرب إليه من األوالد التجسس على إخوته،

 هبذا الدور" أخته األصغر" تقوم -مرض عصام

  األم ضعيفة سلبية متنحية مقهورة، جافة
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ا لكنها تعرف طريقها ىف حدود دوره :ونضيف اآلن عن األم 
 الظاهر واخلفى 

وقد مت وصف االم آما أوردناه هنا من املعلومات
 : واالنطباعات واألحداث التالية

هى امرأة مصرية تقرأ وتكتب بالكاد، والدها فالح )1(
   وأسرهتا فقرية آبرية العدد،

 بشأن املريض-رفض األب السماح لنا بالتحدث مع األم  )2(
  ولو هاتفيا -

  امسها أصالرفض األب ذآر )3(
هادية، وحنينة، ومؤدبة، وأمينة: "وصفها األب بأا) 4(

لكنها                          : مث أضاف، وخملصة،
يعىن تعمل حاجة من غري ما أقوهلا،: عنيدة، ىف بعض األمور

الِحظ رفض األب ألى!!! (أو أقول هلا على حاجة وماتعملهاش 
وهو!)  األوىل على األقلاحتمال لتلقائية األم ىف اجلملة

ما آنتش عايز أجتوز خالص، لكن قلت: يضيف ىف موقع آخر
آانت بتزعلىن، أحيانا وأقوهلا"..مث . اجتوز عشان حد خيدمىن

 ، "إنت جاهلة ما بتفهميش

أضاف عصام الحقا ىف مقابلة منفصلة أن األم آانت تقول(
وانت عملت إيه: " أحيانا ردا على ذلك لوالده
 ".)الوريوس بتاعكبالبك

ست" وصفا أآثر تعرية وشجبا آالتاىل وصف عصام أمه ) 5(
جاهلة طبعا، مش نضيفة، قذرة ، حتب تتباهى قدام اجلريان
باألآل والشرب وهى معروف أساسها، شحـاتة بنت شـّحاتني،
تـِوقع الناس ىف بعضها، بتحسد الناس، والناس بتحسدها

 "ألا ىف نعمة مش بتاعتها

  قبل املرض ذا الوصف مل يكن جيرؤ عليه عصامه

 ) راجع وصفه للوالد ىف احللقة األوىل(

 هذه هى األم، وذاك هو األب وقد أجنبا عصام، مث ماذا ؟

 نرجع إىل الفرض

 ولد آما-عصام ، مثل أى واحد منا، ) حمّور للتوضيح(
 لكن أحدًا مل يتعهدها ال مبا هى، وال-الفطرةخلقه اهللا، فهى 

)سلوآية (بقشرةا ميكن أن تكون، ، هذه الفطرة تغطت مب
 ظلت تتعامل من وراء- الفطرة –تربوية المعة، لكنها 

 . مع ما يصلها من بـْرجمة بطريقتها البسيطة الصحيحةالقشرة

 )هذا ما جاء ىف فرض احللقة األوىل(
–لكن أحدا مل يتعهدها : " بالذمة هل هذا آالم؟ ما معىن

  مبا ميكن أن تكون؟ال مبا هى وال

 آالم آبري بال معىن تقريبا، فنحن مل حندد ما هى الفطرة
 ال نعرف ما ميكن أن تكون، وذلك حنن: أصال، وبالتاىل، وأيضا

 برغم آل ما يقال ىف الرتبية وعلم النفس، والطبيعة 
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علما بأن(البشرية، والرتآيب التحليلى، وما إىل ذلك 
 وآثري من اإلبداع األساطري وبعض الفلسفة، والتصوف احلقيقى،

  !!)تعرف اإلجابة أحسن

  الواجب   االستطراد للتوضيح هكذا شعرُت بلزوم
 لكنىن بعد أن آتبته وجدت أنه صّعب املسألة أآثر

 وفيها ماذا؟  
 : هذه هى طبيعة هذه اليومية

 لتوضيح ما ميكن،- يوميا–وقد نستغرق عاما أو أآثر 
 .وقد نستغرق العمر آله

د من بداية، مادمنا قد تورطنا ىف وضع فرضنعم،لكن ال ب
الفطرةأحوال عصام، استعملنا فيه آال من /لتفسري حالة
 االنشقاق األمر الذى ال بد أن يعرج بنا إىل مسألة والقشرة ،

 االستطراد والتنظري

 لننتهى بأحد أشكال التعامل  بـ الفطرة، سوف نبدأ
 ": القشرة"يناه معها باالنشقاق املغرتب الثابت وهو ما أمس

 الفطرة ليست هى أيا مما يلى 

 الالشعور الفرويدى ليست هى )1
  البدائيةليست هى )2
 )خارجنا أو داخلنا( براءة الطفل ليست هى )3
  احلْدس العشوائىليست هى )4
 )الغرائز منفصلة( فجاجة التكوين البشرى ىف ذاته ليست هى )5
 "اآنامفهوما س"أو " شيئا حمددا" ليست هى )6

 إذن؟ "الفطرة"فماذا ميكن أن نعىن حني نستعمل آلمة 
 )دون ادعاء أننا أحطنا مبا تعنيه بالقدر الكاىف(

 دعونا نزعم مرحليا ما يلى

 ما معىن ذلك؟!!!  يا خرب  "اجتاههاحرآة ىف "الفطرة هى  )1(
  .الىت هى حرآة أصال: ىف اجتاه ماذا ؟ ىف اجتاه الفطرة ذاهتا

 تفكر ىف الفطرة وأنت ىف الوضع ساآنا، فسوفجمرد أن )2(
 !جتد نفسك بعيدا عنها

الفطرة هى التنظيم األساسى لكلية الوجود بطبقاته )3(
 .املـُرّتبْة هريارآيا، النشطة، املتبادلة، النامية، ىف دورات

 ،ال تنفصل عن الوجدان واجلسد من ناحيةالفطرة  )4(

والسلوك واألخالق) واملنطق (العقلهى تتجلى ىف  )5(
  من ناحية أخرىواإلميان والدين واإلبداع

 ولكنها  مشتمل، حبيث حتوى أجزاَءها،"آل"الفطرة هى  )6(
 ال حتل حمل أى من أجزائها

إن ما يسمى العقل املنطقى والسلوك الظاهر هو عادة )7(
اُملـتاح من الفطرة للتعامل مع الواقع الظاهر املاثل

 ).الناس وىف أغلب األحوالهذا عند معظم (
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احللم هو الواقع األآثر متثيال للفطرة باعتباريظل ) 8(
فرط نشاط حرآيته التشكيلية، ورحابة مساحة حرآته

 .احلرة

ندعى أنه مل حيدث،( آما ننكر احللم، -غالبا–حنن ) 9(
، أو نشّوهه باحلكى) ننساه(أو نتنكر له ) أننا ال حنلم

، أو) أن ندرىدون(املختزل، أو ُنحل حمله حلم مزيف 
، حنن نعمل مثل ذلك ىف فطرتنانفسره برموز ثابتة عمياء

 .أثناء اليقظة بشكل أو بآخر

مثَّ انفصال مشروع وضرورى، وذلك حني ينفصل جزء من )10(
 ينفصل بتواتر منظم أو-الفطرة عن مشولية تواجدها

 وهو أمر الزم لتواصل حرآية النمو، هذا اجلزء-عشوائى
حرآية الفطرة ىف اجتاهها مع –يتصل إمنا ينفصل ل

-باعتبارها حرآة وليست آيانا له ما مييزه بذاته
دون(ليتبادل مع سائر األجزاء، مث يتضفـّر، مث يتجادل، 

 ، فهو النمو املمتد،)ثبات أو تكرار حرىف
 االنشقاق للنموهذا انفصال مشروع وضرورى، فهو : آما قلنا 

 النوم لوعى لكل منالتبادل بني حاالت احيدث  )11(
أنظر( .. النوم احلامل والنوم غري احلامل واليقظة، وأيضا

")حرآية الوجود وجتليات اإلبداع"اإليقاع احليوى ىف آتاب 
 .مثبت باملوقع

 بالتبادل الدورى ىاالنشقاق العْرضوهكذا يتواصل 
  مثلما  عادة،

االنشقاق الطوىل  من ناحية أخرى تتواصل عمليات )12(
: املتوازى، فاملتضفر، فالنامى ىف تشكيالت خمتلفة مثل ما يلى

 املعلومات ىف نفس )اعتمال(تعدد مستويات برجمة    ·
 .أحوال عصام/هذا ما سوف نشري إليه ىف حالة(الوقت 

 التواصل بني الناس ىف نفس الوقتتعدد مستويات   ·
 transactional analysisالتحليل التفاعالتى (

 إخل..تعدد جماالت االنتباه ىف نفس الوقت    ·
هذا اجلزءليحل حمل الكل، أو ثبت إذا انفصل اجلزء  )13(

 ىف حمله منفصال، 
 "االنفصال فالعودة آما آنت"أو اآتفى حبرآية مغلقة من 

مثل حاالت(، للتوقف: نشقاق لالغرتاباالمتاما، فهو 
اهلسترييا التحولية أو االنشقاقية مثل آاسي أثناء

 ذات النوم، ونسيان أحداث بذاهتا لدرجة فجوات الذاآرة
 )إخل...الداللة 

 حيدث التفكك، :االنفصال لالغرتابإذا متادى  )14(
 ىف صورته املتأخرةفهو الفصامفالتفسخ، فالتناثر 

  النشطة معا
معا جبرعة مكثفة إجيابية" االنشقاق للنمو"حني ينشط  )15(

إعادة تشكيلفّعالة، قد يتجلى ناجته ىف القدرة على 
خيتلف( ما ىف شكل إبداع وعادة ما يظهر الوعى جبدل خالق،

 ).باختالف األداة واال ووسائل التعبري والتوصيل
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 ترسخ انشقاق اجلزء عن الكل، حىت أصبح هو إذا ما )16(
لثابت، املعيق ألى منو الحق، جند أنفسنا أمام ماالظاهر ا
فرط"الىت تتمادى عادة إىل " العادية"يسمى 
 باملبالغة ىف تثبيت الىت تتصف  hyper-normality"العادية

املغرتب السائد،) امليكانزماتى(السلوك النمطى الدفاعى 
باملنطق الظاهر اخلطى) حىت االستبعاد(لدرجة االآتفاء 

حمل اجلسد(، حمل آل ما عداه حلتمى املعقلنالسبىب ا
 ، )والوجدان واحلْدس والوعى وأنواع املنطق األخرى

وعادة ما يغطى هذا اجلزء الظاهر املربمج بكفاءة مناسبة
 ة األخرى،سائر مكونات الفطر

 "القشرة"وهذا هو ما أمسيناه ىف حالة عصام  

أغلب تنويعات اإلبداع احلقيقى، وآذلك ما نالحظه من )17(
وطهارة األطفال وهم) إميان العجائز(تلقائية البسطاء 

 هو بعض ما يعايشه ، آل ذلك..يتحدثون عن اهللا عز وجل 
لون، ولكنهم يستعمدون تسميته بالفطرةالناس العاديون 

 .عادة لغة دينية تلقائية بسيطة، مع ذآر اهللا سبحانه غالبا

على النقيض من ذلك، فإن منظومات السلطات )18(
الدينية واألخالقية الفوقية واالستهالآية االستغاللية هى

، والىتإىل القشرة الىت تضخمت حىت أعاقت عرب العصورأقرب 
 .تصبح بانفصاهلا أبعد ما تكون عن الفطرة

 Information" اعتمال املعلومات" قادرة على القشرة )19(
processing الشطارة والنجاح واالمتالك والتفوق لتحقيق 

وآثري من أشكال حفظ املعلومات واستعماهلا ، وأيضا بعض
تشكيالت العلم الكّمى اجليد واملفيد، أو املزيف والضار،

سبةوهذا هام بالن(وآذلك آثري من إجازات التكنولوجيا 
 )أنظر بعد: حلالة عصام

مبا فيها( هى أيضا بكل مستوياهتا وتشكيالهتا الفطرة )20(
"اعتمال املعلومات"قادرة على ) القشرة غري املنفصلة

Information processing )وهذا من أهم ما مييزها عما أمساه
ولكن") الذى هو من أهم مكونات الالشعور" اهلو"فرويد 

ل، وإن آانت أقل حتديدا وأبعد عنذلك يتم بطريقة أمش
االختبار املباشر، وإن آنا نتعامل مع أغلب نتائجها

 تعامال عمليال جيدا
 وبعـد؟

 )حالة فصام؟؟(عصام؟ " حالة " ما عالقة آل ذلك بأحوال 

 وهو- التعديل  بأقل قدر من–تعالوا نقرأ بقية الفرض 
ا ىف استعمال الذى عرضناه ىف احللقة األوىل، حني تورطن الفرض
 !!فلزم هذا االستطراد" القشرة"و " الفطرة"آلمىت 

 تنجح وتتمم صفقاهتا مع الوالد) عند عصام(القشرة  ·

وتدرك، وتتعامل مع املعلومات" تعرف"والفطرة  ·
 باستيعاب سليم

 )االبتدائية(تتصادم الفطرة مع القشرة ىف مرحلة باآرة  ·
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ايظهر الصداع ىف املرحلة االبتدائية، مث خيتفى رمب ·
مع استمرار نشاط) بني القشرة والفطرة(بالبعد بينهما 

 .آل منهما
تستمر القشرة ىف النجاح الظاهر، والصفقات الداعمة ·

آما تستمر) التمييز والتجسس: بني االبن واألب(اخلبيثة 
الفطرة ىف النشاط والتماسك واملعرفة السليمة واالدراك

 .الداخلى

ملعلومات واإلسهام ىف أداءتنجح الفطرة حىت ىف برجمة ا ·
االمتحانات، فيفسرها االبن حامدا فضل اهللا، لكن يبدو أن
الداخل جتاور هذا املستوى سرا، وىف نفس الوقت أّجل

 .إعالنه
حادث دال خطري حيدث بالصدفة يهز هذه الرتآيبة برمتها، ·

فتختل صورة األب ليظهر على حقيقته بال رجعه ، فتفسد
 الصفقة،
دون ظهور) سنة: الزعل(لتباعد بني االبن واألب فيحدث ا
 األعراض بعد،

جيتنب االبن أباه، لكن الكسرة قد حدثت ىف الداخل، ·
فطالت الفطرة الىت انفصلت، وارتدت، وانطلقت حلساهبا
البدائى خمرتقة القشرة منفصلة عنها لتصبح بدائية

 ..عشوائية متفسخة
ازًا واقعيًا ظاهرًا إالالفطرة وحدها الميكن أن تواصل اجن ·

 . إذا تكاملت مع أجهزة األداء السلوآى 
املرض يعلن أن القوة الفطرية الىت أصبحت بدائية قد ·

انطلقت بني شقوق الكسرة الىت جفت فكسرت فور احلادث
 .وإن مل ينطلق فور الكسر) الصفع(
تتعملق قوة الدفع من الداخل وال تتوقف عند حد ·

الفطرة وأحقيتها، بل تتفاقم حىتاستعادة تلقائية 
  تنقلب الفطرة إىل تسليم بدائى قدرى أعمى،

 تفتقد الذات أبعادها متاما، ·

يتضاعف التمادى ىف االنفصال وتتجلى سلبية مطلقة لقوى مل ·
تعد هى القوى الضامة املساعدة، ولكنها أصبحت قوى شكلية

نفس األلفاظ،هابطة من اهول وإن ظلت ىف نفس الوقت تتعامل ب
 ."اللغة الدينية الىت تسطحت فلم يبق منها إال نداءاهتا

 .تشوهت الفطرة على أنقاض القشرة وظهر الفصام ·

حىت لو آانت املسألة قد صارت أصعب فأصعب فال سبيل إال( 
 احملاولة واملثابرة،

نلتقى غدا لنواصل تطبيق الفرض على أحوال عصام من
 )ظريى هذا االستطراد التن خالل

هل عرفتم ملاذا فضلنا إلغاء اجلدول إياه بتخصيص آل( 
 يوم ملوضوع بذاته؟

 )حىت نأخذ راحتنا هكذا ونكمل ما ال بد أن يكتمل
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