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 ظاهرة اإلدمان؟"تقوله"ما الذى

 العالج   أثناء   الظاهرة   هذه   تقوله   ملا   اإلنصات   حناول   وحنن 
 لبعض   مبدئية   برتمجة   نقوم   حاولنا أن   الطويل   والتتبع ،  املمتد 
 خالل   من   تعلنها   الظاهرة   هذه   أن   لنا   بدا الىت  املعاىن  
 لكل   إظهارها   خالل   من   تؤآدها   وأا ،  التواتر   هبذا   انتشارها 
  : العالج   أنواع   ملعظم   املقاومة   هذه 

  " املعىن "إىل    احلاجة   يعلن   اإلدمان   إن  -1 

 نتبني  "... من   هاربا "  املدمن   فيه   يبدو الذى    الوقت ففى 
  .... "إىل   هارب "  أنه 

 صحبة متخيلة، أو سلبيةإىل آالم الوحدة    من   هارب

معان تلوح له أاإىل ىف أى شئ  املعىن   من غياب   هارب
ىف(بالالشئ جديدة، بلغة جديدة، تصلح مللء الوعى، 

 إخل.....)النهاية

 االستجابات   واقع   من ،  واملآل   البدايات   حسابات   ومع
 لنوع   يتوجه   إمنا أن املدمن   الحظنا ،  فالتتبع   األولية   العالجية 
لكنه ىف نفس الوقتبتكوين منظومة وعى بديل،    التماسك   من 

 . مستوى الوعى السائد   تعتيم   حيتاج إىل

الىت  الغائية   احملورية   الفكرة إىل    االفتقار   يعلن   اإلدمان   -2 
 جتمع ترآيبات الذات إىل مسار التجمع ىف واحدية واعدة جدال

 نهمتضم هى    بل ،  باملدمن   خاصة   ليست   القضية   هذه   أن   ومع   
 أن   إال ،  واملغرتبة   ازأة ،  املعاصرة   احلياة   من   سائد   نوع ىف  
  : املدمن 

 ، ويرفضه   النقص   هذا   يدرك   يكاد  - ا

ورمبا –عنه لكنه ىف النهاية    بالبحث   يهم   يكاد    هو   مث  - ب
  . يرفض   أو ،  يجهض  -من البداية

، الضامة   احملورية   الغائية   عن   وأبعد   خواء   أآثر   فريتد  - جـ
 بارد   متصلب   وجود ىف  
  . املصنَّعة   أو   الطبيعية السامة   الكيمياء   هبذه   خوائه   ملء إىل    فيلجأ  -  ء
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 الكيميائية   النقلةهبذهمجودهحيرك   هو   الوقت   نفس وىف   - هـ
  . املباشرة 

 التحريك وإىل  ،  الزائف   امللء   هذا إىل    بلجوئه   وهو  - و
وبالتاىل  ، وبعضه   بعضه   بني   التقارب   من   نوعا   حيقق   املفتعل 
لكنه يفشل عادة، ،  ذواته   بعض   بني   التقارب   من   نوعا   حيقق 

فكأنهفيستبعد أى ذوات حتول دون حتقيق غائية اإلدمان، 
، لكنها مرحية تكفى لتحقيقزائفة مؤقتة" يةواحد"حيقق 

خداع النفس، واحلرآة! متطلبات املوقف املتعلق بالتعاطى
 .ىف احملل

 الوقت   نفس وىف  ،  الفكرةاحملورية إىل    االفتقار   يعلن   املدمن
 فينخدع دون أن يدرى باملواد اإلدمانية،   ذلك   بتعويض   يهم هو 

بالكشف، حيث يسهم بشكل ما ىف   يعد   بإبداع   يلوح   اإلدمان  -3 
 .تغيري الوعى نوعيا، إْذ يتغري إدراآه، لنفسه وملن حوله

 : التورط   حيدث   ما   سرعان   لكن  

والشعور املؤمل املعىن،  إىل    االفتقارب   الوعى الغامضمع 
 الفكرة ، يبدأ التحرك ىف اجتاه البحث عن باخلواء ىف الوحدة

ىف   له   ، فتلوح"واحد"الىت ميكن أن تعد بأن تضمه ىف  ،  احملورية 
 مساحات ىف  " الكيميائى   باللعب "  :أنه   غائر وعى    من   ما   مساحة 
على   تنظيم   إعادة   حماولة جترى    أن   ميكن ،  املتبادلة الوعى  
 .حول حمور ما)  إبداع (أعلى  مستوى  

  . آاذب   وعد   عن   يتكشف عموما     هذا   أن   إال 

حقيقى   إبداع   عنه   يصدر قد   األحيان   من   قليل ىف    آان   وإن [ 
األمر الذى ينبغى   دعني،املب   بعض   عن   يشاع   آما   خاصة   ظروف ىف  

بديل منفصل، وعى آخرمراجعته، فاإلبداع ال يتم ىف مستوى 
ولكنه يتخلق من وعى فائق مشتمل، وىف النادر، قد تقوم
املواد اإلدمانية بتحريك مستويات الوعى الكامنة معا، وهذا
ليس إبداعا ىف ذاته، إن مل يلحقه تشكيل هلذه املستويات ىف

 على ختليق اجلديد، وعى فائق قادر

 مع ،  اآلخر إىل  )  احلقيقية (  احلاجة   خيمد   قد   اإلدمان   بعض    -4 
  .  بديل سطحى    تواصل   إحياء 

 هذه   أفراد   بني   التواصل   دفء   فيه   الحظنا الذى    الوقت ففى 
 قصر   تبينا  املرضى،   من   غريهم   وبني   وبينهم ،  ببعض   بعضهم   الفئة 
ىف   إال   اللهم ،  النهاية   اية ىف    جدواه   وال   الدفء   هذا   عمر 
 احلل مؤقتا   هذا   يربر مجاعى    منطق على    واالعتماد   التقمص   تسهيل 
، له عمر الشعور   مستويات   من   ما مستوى  على  )  اإلدمان (

 .افرتاضى قصري األجل

 من   أآثر   رمبا (  إحلاح ىف    تتحرك   املدمن   عند   لآلخر   فاحلاجة 
، ظاهر   غري مستوى  على    بدئية   حرآة   لكنها ، ) العادى   الشخص 
وإن آانت مهتزة جمهضة  ، عادة   ملحة   عارية   حقيقية   حاجة وهى  

  (!!!).ىف النهاية 
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نلمحه الذى    اإلعالن   هذا ىف بدء  الفطرى    الصدق   ظاهر   ورغم
ىف   يشكك   مبا   يكون مصاحبًا عادة   أنه   إال ،  الظاهرة   وراء   آثريا

 متطلبات   دفع   يتحمل   ال  - ذلك   مع  -  فاملدمن ،  أصالته و  حقيقته 
 "إليه   اخلارج   من"   يريده   وآأنه ،  التواصل   من   النوع   هذا 
 أمام   يرتاجع   ال   لكنه ،  الوقت   نفس ىف    ذلك إىل    هو يسعى    مما   أآثر 
يتمادى فتلوح بعض احللول   اإلحلاح   فيظل ،  بالصعوبة الوعى  

  ):آأمثلة(الواعدة آما يلى 

، عن طريق التسهيلالتواصل   شروط   عنالتغافل * 
 وبذلك ،  اآلخر   حنو   الكيميائى الذى يبدو أنه يعد باالندفاع

 ثقل   من   خيفف الذى    الوقت   نفس ىف  )  ظاهريا (  الوحدة   يكسر   فهو 
 ما   سرعان   أغلبه   أو   آله   ذلك   لكن . ، ومسئوليتها احلقيقة 
 أن مبعىن  .  املثابرة   وحتديات ،  الواقع   باختبار   خواؤه   ينكشف 
 تتساقط   ولكنها ،  مكلف   غري   سهال   انتماء  تورى قد    العالقات   هذه 
 وتصاعد   الواقع وامتداد املدة   اختبارات   حتت   هائلة   بسرعة 
  . املسئولية 

 عليه   تلح   من على    املخدر   يطرحه   احلل   من   آخر   نوعا   إن   مث* 
 بعد   أنه   وهو يشري إىل ،  ءاالستغنا   حل   وهو ،  هذه   التواصل   حاجة 
 يدلع   آله (  "منه فيه" الرى    فرصة   تتاح   الداخل،   ذوات   تعتعة 
  !!!  خارجى أصال   آخر إىل    حاجة   دون !!!)   نفسه 

  :  أقرب   جبنة   ويعد ، آيميائى   بتدين   يلوح   اإلدمان  -5 

العقائدى   والوالء   الطقوس   من   يظهر   قد   املدمن   أن   الحظنا 
 أن   فكرة   عندنا   أثار   ما )  اإلدمان   وثلة (   اإلدمان   من   ملوقفه 
 أو   بشكل سلىب    هو تدين   ملا   املكافئ   بدور   يقوم   قد   اإلدمان 
 هلذا   وتكملة ، الكيميائى   بالتدين   أمسيناه   ما   وهذا ،  بآخر 
-الكيميائى    التدين   هذا   هبا   يعد الىت    اجلنة   أن   وجدنا   الفرض 
 تعد   ما   وعيانيا   فورا   له   حتقق ،  أقرب   جنة هى   - التعبري   صح   إن 
 وبعد   التأجيل   عن   هوعاجز   إذ   االنتظار   يستطيع   ال   ، واملدمن به 
وهى ،  حاال   عنده   اآلن جاهزة فجنته وبالتاىل  ،  عادة   النظر 

  . فورا   للتصديق بالتاىل أقرب 

  : الذاتى   العالج   من   نوعا   يبدو   اإلدمان   بعض  -6 

 ختفيف   أساسا يعىن    ولكنه ،  حقيقيا   عالجا يعىن    ال   هنا   العالج
. التدهور   تأجيل   أو ،  األعراض   حتوير   يشمل   مبا ،  األمل   إزالة   أو 
 أّقر بعضها ،  بوجه خاص   الفرض   هذا   لتحقيق   أجريت الىت    واألحباث 
 بعض   مظاهر   عن   التخفيف ىف    اإلدمانية   إسهام املواد   احتمال 
 فلقد ،  الصوة   األمر هبذه   تؤآد   ال   خربتنا   آانت   وإن ،  األمراض 
 املراحل ىف  )  السابق باملعىن  (  آعالج   تعمل   ملوادا   هذه   أن   وجدنا 
 قبيل النفسى    باألمل الوعى    مثل ،  بذاته   ملرض   املنذرة   اإلرهاصية 
فهذه ،  الفصام   قبيل   بالتناثر   التهديد   إدراك   أو ،  االآتئاب 

 وقد حتول   لب ،  القادم   املرض   ظهور   تؤجل قد    املواد اإلدمانية
 سلوآية   مشكلة إىل    صرحية   مرضية   مواجهة   مشكلة   من   مساره 
 هذا   ويثبت ، ) وأخالقية   قانونية   مشكلة   وأحيانا (  مساتية 
األسرى، حني ميكن أن نرجح أن مدمنا   التاريخ   بدراسة   الزعم 

 دانية ما، له أقارب من درجة قريبة، مصابون باضطرابات وج
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متواترة، أو بالفصام أو غري ذلك، ميكن أن نرجح صحة هذا
، حىت لو مل تظهر على املدمن أية)التداوى الذاتى(الفرض 

أعراض ألى من هذه األمراض، إن االعرتاف ببعض صحة هذا الفرض
ليساعدنا إىل ضرورة األنتباه إىل عالج املرضى التحىت وراء

 االستهداف ىف االسهام ىف حتديد اإلدمان، آما أنه قد يفيد أيضا 
لإلدمان ىف بعض األحيان، وأخريا فإنه قد يفيد ىف آيفية تفسري 

 .بعض أعراض االنسحاب وطبيعة التعامل معها

  :  )عنها   وبديال (  للثورة   مكافئا   اإلدمان يبدو أحيانا  -7

 بعض   غائية   من   آثري   عن   قليال   إال   خيتلف   ال   ذلك ىف    وهو
، داللة   أآثر   يبدو   هنا   احلال   أن   إال ،  بداياهتا ىف    الذهانات 
  : قياسا   وأخطر 

 تتحقق   اإلدمان ىف    تتمثل الىت    الزائفة   الثورة   ألن   ذلك
فهى قد ،  املرة   تلو   املرة   فشلها   ويعلن ،  املرة   تلو   املرة 
 من   املدمن   يعلن ،  واحدة   شكة   أو ،  واحدة   بشمة   تتحقق 
 والوعد   التغيري ىف    والرغبة   واالحتجاج   الرفض   خالهلا 
 املدمن   لكن ، ... الثورات   آل   أجبدية   آخر إىل    بالتطوير 
 آل   بعد   فشله   من   يتعلم   ال  -   الحظناه   ما   واقع   من  -   لألسف 
-   فهو يتصور ، وخدعة آبرية، ثورة زائفةأا   مشة أو   كةش 
 خارجة   ألسباب   فشلت   الثورة   أن   شعوره   من   ما مستوى  ىف  
 متكررة   حماولة   أو ،  أآرب   جرعة إىل    حتتاج  -  فقط -   وأا ،  عنه 
  . اية   غري إىل    وهكذا، ،  أآثر 

الذهاىن ( - املدمن   غري -النفسى    املريض   أن   جند   وباملقارنة
 باألعراض  -يتمادى  ،  الزائفة   بثورته هو أيضا   يهم   إذ )  خاصة 

 إذ وهو   ، ونفيا   ومتزقا    وأملا   عزلًة :  مثنها   ويدفع ،  طريقها ىف   -
 مييز   يعود   ال  حىت   عم   قد   الظالم   يكون   حني   بعد   زيفها،   يتبني 
  . أدىن إىل    انقالب   هو   وما   ثورة   هو   ما   بني   املريض 

 ما   بقدر ،  للحظة   وتعميقا ،  للزمن   توقيفا حيقق   اإلدمان   -8 
  :  هلا   إلغاء   يكون 

حني أنه ال   الزمن   من العدمى    موقف املدمن   الحظنا   ما   بقدر
 معايشته   سهولة أيضًا   الحظنا ،  خلربة السابقةيتعلم من ا

اجلمعى بكل وعود إجيابية الوعد   العالج ىف    "واآلن   للهنا "
 ".اآلن"بالزمن 

املدمن   عند   واآلن   اهلنا   معايشة   أن   وذاك   هذا   ْأبَلَغَنا   وقد 
ىف (العادى    االغرتاب   الخرتاق   مبادرة   ليست   ىف بداية رحلته

 من   السابقة   للخربة   إلغاء   هو   ما   بقدر )  واملستقبل املاضى  
 مناقض   وهذا  . أخرى   ناحية   من   العواقب   رؤية   من   وهترب ،  ناحية 
- ىف مرحلة الحقة –الحتمال ممارسة املدمن )  العكس   لدرجة (
 ضرورة ، والذى يؤآد "واآلنهنا "ملبدأ    املؤآد اإلجياىب  للمعىن  
 هنا ِمن   احلرآة ىف    البدء   وضرورة ،  هو   آما اآلىن    الواقع   مواجهة 
ىف   واضحة   حلقة هى    الراهنة   اللحظة   تكون   أن   شريطة ،  حاال 
 دون الزمىن،    املسار   آلية ىف    يدخلها الذى  التتابعى    التواصل 
  )  تأجيال   أو   اجرتارا (  نفسها   عن   ختنسل   أن 
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 اهلنا   يعمق يبدأ بأن   املدمن   أن   حني ففى  : أخرى   وبألفاظ
 بالعالج  فإنه حني يلتحق  ، "الزمن   ببعد الوعى    من   هربا"   واآلن 
 معا   واملستقبل املاضى    توليد إىل  يسعى  اإلجياىب عادة ما  اجلمعى  
  . اآلنية   املواجهة   عمق لق منهما ليتخ 

(=  السبل   بأيسر   النمو خطى   - بإدمانه  -  خيتصر   املدمن  -9 
  !!):  السبل   وأفشل   بأخطر 

 لتجمد   بسهولة   يستسلم   ال   املدمن   أن   حظنا   ال   أننا   ذلك
 لكنه ، ) العادية   الراتبة   احلياة ىف  حىت    حيدث   قد   آما (  النمو 
 خيتصرالطريق   يروح  ، االستمرار   جدل ىف    قدما ميضى    أن   من   بدال 
 التحوير   هذا   خالل   من  -  فيشعر ،  جاهز   مطلق   حنو   زائف   بتحريك 
ىف   التكامل   حقق   أنه  -  الزمن   إلغاء   ومع الكيميائى،  
  . اخلادعة   العمالقة   القفزة   هبذه )  النمو   غايات   غاية (الالائى  

 وبعـد

جنيبآن األوان أن نغلق مؤقتا ملف االدمان، فغدًا مع 
، لنعود إىل فتح ملفتعتعة السبت ، مث بريد اجلمعة، مث حمفوظ

 .االدمان ىف وقت الحق
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http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum / 
 

All Interventions: The Man & Evolution FORUM Messages 
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/messages/1 

 

Pr. Yahia Rakhawy Web Site 
http://www.rakhawy.org/a_site 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1450


