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 اقرتاح

بعد أن أعددت هذه اليومية، مع الشرح املناسب لكل
مقطع، عدت أقرأها، فوجدت أن الشرح قد أفسد التتبع السلس

 :ملا حدث فقلت أعّد نسختني متتاليتني وأقرتح ما يلى ملن شاء

يب أوأن يقرأ املقتطف آله بعد أن حذفت آل تعق: أوال
 وآأنه جزء من مسرحية  تغيري

أن يكمل قراءة نفس املقتطف مع الشرح: ثانيًا) أو(
 والتعقيب

أن يقرأ املقتطف بالشرح والتعقيب من: ثالثا) أو(
 البداية

 املقتطف
عمر(من جلسة واحدة من جلسات العالج قرب اية العام 

 : موعة حتضر العالج ىف قصر العيىن) اموعة

 تعريف

، وغري)أمراض عقلية(اموعة هبا عدد من الذهانيني 
املنتظمني ىف العالج، ويقوم هبا معاجل) أمراض نفسية(الذهانني 
 ،)متدرب(ومعاجل مساعد ) الكاتب(مَدرب أآرب 

 :وفيما يلى بعض أساسيات ومعامل هذا العالج 

:وأيضا" (هنا واآلن"التفاعل ىف اموعة يتبع مبدأ    -1
 معظم الوقت ) أنت> ==<أنا 

حاالت(اموعة تقبل مجيع التشخيصات دون استثناء    -2
 )غري متجانسة

–قصر العيىن (التناول العالجى هو خاص هبذ املدرسة    -3
توليف من مدارس الرتآيب النفسى التحليلى) الكاتب

والتفاعالتى، واجلشتالت معا، وهو منظور ترآيىب تطورى
اره الثقافة اخلاصة بنا طول الوقتمنائى يضع ىف اعتب

 . ويتحّور من خالل اعتبار ذلك باستمرار
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 :من أهم آليات العالج  -4

 املتجددة عادة ) العالجية" (األلعاب"استعمال  - أ

استعمال الدراما النفسية القصرية، مع إجراء- ب
 )انظر بعد(أحيانا " تبادل األدوار"

 صباحا، مرة8.55 إىل 7.30 دقيقة من 85مدة اجللسة 
دة أسبوعيا ىف نفس املوعد، مع ترك مخس دقائق بعد ذلكواح

 .لألسئلة واألدوية

 ) بالنسبة هلذا املقتطف(الفروض 
إن اإلنسان هو آيانات قائمة متعددة، ىف واحد،: أوًال

الوحدة(ليست فقط جمرد تقسيم جتريدى إىل ذوات آثرية 
أنا (2007-11-28يومية ) والتعدد ىف الرتآيب البشرى

 )واحد وال آتري
الداخل مثلما) نرى، نسمع، نشم(أننا ندرك : ثانيًا

العني الداخلية (12 - 4يومية أمس ندرك اخلارج أنظر 
 ")واألنف الداخلية آذلك"

إن هذا الداخل هو دائم الرتتيب وإعادة الرتتيب: ثالثًا
 أثناء النوم وبالذات أثناء النشاط احلامل،

هى) ليست صورا خيالية(إن ما يسمى هلوسات، : رابعًا
األنف"مبا يسمى (إدراك حقيقى لكيانات ىف الداخل 

 حقيقة وليس"العني الداخلية "أو ما يسمى" الداخلية
الداخلية ميكن أن) األنف هنا(مبعىن أن العني ) جتريدا

 مباشرة هذا الداخل" تدرك"
إن قبول هذه احلقيقة، يسمح من خالل آليات: خامسًا

العالج، أن نتناول هذه اهللوسات من خالل التفاعل
الرتآيىب، والسيكودراما، وتبادل األدوار، تناوال حّيا

 .شرامبا
 هو خطوة- من املعاجل واملريض –إن هذا القبول : ًسادسا

 وليس فقط،"توليف منائى"جوهرية حنو قلب اهللوسات إىل 
 . تصاحل توفيقى

حىت لو(إنه ليس من حق من اليشم مايشمه املريض : ًسابعا
أن ينكر حق املريض ىف معايشة داخله، مادمنا) آان معاجلا

اليشم مامشه) املعاجل(رد أنه على الطريق للتعامل معه، 
املريض، مبعىن أنه ليس من حقه أن يعترب ما يعيشه املريض
جمرد هتيؤات خاطئة، وىف نفس الوقت عليه أن يعمل ىف اجتاه
استيعابه آحقيقة مكّملة، قادرة على الرتمجة إىل ما
يقابلها من حقائق علمية من منظور ترآيىب، أو على

 .ياناتالتوليف مع سائر الك
إن آل ذلك ليس بديال عن التداوى مبنظمات: ثامنًا 

مستويات املخ من عقاقري، شريطة أن نستعمل تذبذبيا
zigzag،حسب احلالة، هبدف اإلسهام ىف تشكيالت التكامل ،

 .وليس للقمع املمتد
 :املشارآون األساسيون
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التاريخ  احلالة االجتماعية العمل السن االسم

 العائلى
   38 زآريا

 نساج
 يه ولدانمتزوج ولد

 فصام بارنوى
  

 إجياىب
أخصائى  26 عادل

 حاسب آىل
خطب أثناء (أعزب 

 )اموعة
فصام غريمتميز، ىف حالة 

 إفاقة

الوالد 
مآل (فصامى 

 )سلىب نسبيا

  أوالد3متزوج ولديه  جنايىن 43 فتحى
اضطراب وجداىن جسيم 

 ) اآتئاب–هوس (خمتلف 

  
 سلىب

مل تشرتك ىف هذا املقطع(وذلك باإلضافة إىل شخصية ثانوية 
 ):إال مرة واحدة هى

 سنة، أم خلمسة ، تبدو أصغر من سنها،30 حواىل :منال
مرت خبربة باآرة ىف هذه اموعة، وآانت مصابة باآتئاب وحالة

، مت عالجها بدراما نسبية)لبس من حتت األرض(انشقاقية 
ام،باآرة، مرة واحدة، ىف بداية اموعة، منذ ما يقرب من ع

 .ومل تعاودها ثانية أبدًا

 .فلم تذآر إال مرة واحدة عفوًا" هدى"أما 

 )العالج اجلمعى(املقتطف من اجللسة العالجية : أوال
 ) دون تعقيب أو تفسري(

 ...... 
...... 
 . فيه روائح بتجيلى يا دآتور:زآريا

  دلوقىت؟:حييى/ د

 . آه دلوقىت:زآريا

  شامم رحية:حييى/ د

 حية مجيلة، أنا ممكن أآون ماشى ىف الشارع شامم ر:زآريا
 ..أشم
 وبتاع  شارع إيههنا ودلوقىت يا أخى خلينا :حييى/ د

  يا زآريا دلوقىت   شامم رحية حلوة إيه؟
 آه: زآريا

 هنا ودلوقىت مش  إوصفها لنا يا زآريا ما دام:حييى/ د
 .ىف الشارع

 ..... أنا متخيل:زآريا

؟ إحنا هنا ودلوقىت،ال شامممتخيل و ):مقاطعا(حييى / د
 إنت متخيل وال شامم؟ 

 .شامم: زآريا

 . خالص خلينا ىف الشم:حييى/ د
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 .، فيه جن معانا دلوقىت... آه :زآريا

  جن بيطلـّع روائح دلوقىت؟:حييى/ د

 )يشري بيده.( بيبقى معدى آده:زآريا

 تبع  يعىن الرحية احللوة مش تبعنا،  خيرب بيتك،:حييى/ د
 اجلن اللى معدى 

 .كن مم:زآريا

  تبعه ؟  يعىن اجلن دلوقىت معدى ؟ والرحية:حييى/ د

 . ممكن يكون دلوقىت معدى:زآريا

  يعىن هو َعدَّى ومشى، إخص عليه:حييى/ د

 . ممكن يكون ىف شكل إنسان:زآريا

إحنا منسك النقطة) إيه حكاية ممكن دى؟! ( جبد؟:حييى/ د
 .دى

مرة إن الدآتور قال ىل  )موجها آالمه للمجموعة (:زآريا
اجلن اللى باتكلم عنه له عالقة باملرض والعيا، أيوه هو

 .له عالقة، بس هو دآتور وبيعاجلىن من منظور آخر
 . آّمل يا زآريا:حييى/ د

 يا دآتور أنا صدقتك طبعًا، وما خلقنا اجلن:زآريا
 .واإلنس إال ليعبدون

 إيش أدخل ده ىف ده، ّمها جوه، وال بره؟ : حييى/ د

 .ه أيو:زآريا

  أيوه إيه ؟:حييى.د

  جوه ، بس يعىن:زآريا

 إزاى؟!  يعىن إيه ؟ رغم إن هم بره بس مها جوه ؟:حييى/ د

 أيوه أنا مصدق حضرتك ألن هم آانوا مسيطرين على:زآريا
 .فكرى جامد

على شرط أنا اختالىف معاك ىف ده، أنا مصدقك، :حييى/ د
 .هل، ما دام جوه يبقى التعامل معاهم أسيكونوا جوه

 . مظبوط:زآريا

، وآان له رحية، راح)دلوقىت(اجلن اللى فات ده : حييى/ د
  دى؟  جوه؟ منني الرحية فني؟ ما دام مهه

 . فيهم الظاهر وفيهم الباطن:زآريا

 هو فيه،"هنا ودلوقىت" إعمل معروف أنا باتكلم :حييى/ د
  دلوقىت؟ وال راحت؟ رحية

 . أل دلوقىت مش موجودة:زآريا

أنا شايف إنك) ُيــالحظ ان زآريا آان قد سّهم (:حييى/ د
ملا بتسرح ممكن اجلن اللى جوه حيضر ويبقى له رحية، ساعة

 .ملا تنتبه بريوح
  ساعات بيجيلى ِبَعَرُقْه، :زآريا
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 عرقه بيجيلى زى رائحة الكربيت زى رائحةباشموساعات 
 .البارود آده

ّمهه) األصلية( ما اختلفناش بس شايف الفكرة :حييى/ د
 .ال قالعنيالبسني و
 . أل آانوا البسني عادى:زآريا

 ".هنا ودلوقىت" إحنا :حييى/ د

 . حاضر:زآريا

 اللى بيتبقى من العالقات القدمية بتشوفه:حييى/ د
 .دلوقىت
 . أل ما بقاش زى زمان:زآريا

 وال ختاف احلكاية تكرب مننا حتب تشتغل فيه :حييى/ د

 نتكلم أحسن    أل بالش،:زآريا

 ! يعىن:حييى/ د

 . اللى بيغوط ىف عامل اجلن بيتوه يا دآتور:زآريا

  إحنا مش حاخناف، طيب أنا عندى جن جوايا؟:حييى/ د

 . آل إنسان له قرين أيوه عند حضرتك،: زآريا

  قرين، مش قرين، املهم جوه ؟ وّال مش جوه؟:حييى/ د

  آه جوه:زآريا

  أنا باعمل فيه :حييى/ د

            إيه؟
تقدر تديره، هو مابيقدرش يديرك، عندك حضرتك :زآريا

 .اإلمكانيات اللى تقدر تديره، إحنا لسه صغريين على ده
 حنرتمه  طب نتعلم إزاى نقدر نديره، ما تياهللا:حييى/ د

 .األول، وبعدين نديره

 بس ممكن يكون  آه، ممكن حنرتمه األول إلنه له وجود،:زآريا
 مه إيه؟وجوده غيىب بس يعىن إيه احرتامه ، ولزو

 . غيىب إزاى وانت بتمد إيدك جتيبه من جوه:حييى/ د 

 أجيبه من الظاهر يا دآتور بس أنا ماقدرش أجيب:زآريا
 .جن حاليًا، وأحّضره

 .يا أخى" مثـّـل" طب :حييى/ د

 ؟! أحضره متثيل يا دآتور  يعىن أنا:زآريا

 ست وال راجل، : آه متثيل، عايز حتضره، حضره:حييى/ د
 .قاء وال عسلىعنيها زر

 . عسلى يا دآتور إلىن باحب العسلى:زآريا

  عسلى فاتح وال غامق؟:حييى/ د

 . العسلى باحبه يا دآتور:زآريا

  آل العسلى؟:حييى/ د
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 . آه آل العسلى:زآريا

 .... إنت هامتثل معانا ياعادل :حييى/ د

 . ده بيقول راآبه جن:عادل

 ماآله راآبه جن، وإنشاء اهللا، أنت آمان يكون:حييى/ د
 .جنراآبك 
  بس هو صحيح فيه جن؟:عادل

  آه طبعًا ، مادام جوه :حييى/ د

 .هانكذبه ليه
  اللى بيوسوس للواحد:عادل

 أى حاجة بقى، فيه اللى بيطلع رحية، وفيه اللى:حييى/ د
 بيعمل حاجات تانية

  طب ماهو أنا باشم رحية :عادل

يبقى فتحى!!  بتشم رحية انت راخر؟ اهللا وأآرب:حييى/ د
 . وعادلوزآريا
 وأنا باشم هو بيشم رحية وهو نعسان،) عن زآريا (:فتحى

 .رحية وأنا صاحى
 . ما هى دى عايزة آالم:حييى/ د

 . أنا بامشها وأنا صاحى:فتحى

 دى مصيبة إنك بتشم الرحية وانت مش سرحان،:حييى/ د
 .زآريا مابيشمش رحية إال وهو سرحان

 . ياريت تكون رحية حلوة وامشها:فتحى

  إمال الرحية بتاعتك يا عادل شكلها إيه ؟:يىحي/ د

  زى البيض الفاسد :عادل

 !!  ياخرب :حييى/ د

  وزى الكاوتش واجللد :عادل

  الكاوتش ده حمروق؟ :حييى/ د

  أل مش حمروق :عادل

 فتحى بيشمها وهو صاحى  بتشمها إمىت انت راخر؟:حييى/ د
 ؟ وزآريا وهو سرحان، وانت بتشمها إمىت زى الفل،

  هيه بتيجى لوحدها آده:عادل

  إمىت يعىن؟ بتبقى قاعد فني؟ مع مني؟:حييى/ د

 . وانا ماشى:عادل

 . ميكن دى رحية العربيات مثال؟:فتحى

 . ده أنا بشمها آمان ىف البيت  أل ،:عادل

  إنت رأيك إيه؟ . حد يقولك ده عادم العربيات:حييى/ د

 . ماحدش بيشمها غريى:عادل

احدش بيشمها غريك، وانا أقول ده عادلم!! آه: حييى/ د
 .مشروع جمنون، طلعت جمنون بصحيح
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 ألف برآة يا شيخ، آمل يا عادل خلينا):مكمال(حييى . د
نطلع الناحية الثانية، آنت مشروع جمنون يا عادل طلعت

  حاتكمل جنان وال فيه احتمال تاىن؟ أهو طلع .جمنون رمسى
 .فيه جوه وبره هانعمل ىف ده إيه ؟

 . هاعمل إيه؟طب أنا بشم: عادل

طب.  إنت بتشم، وفتحى بيشم، وزآريا بيشم:حييى/ د
 . ومنال؟
 . أنا مابامشش، باحّس:منال

 . هو الشم إيه؟ ما هو حس، إنىت بتحسى بإيه:حييى/ د

  ملس/منال

 . هو لسه موجود/حييى. د

 !! أله /منال

 إمال؟: حييى/ د

 زآريا بيقول ىل ممكن يكون المسه جن: عادل

 .آّله راآبه جن انت آمان آان راآبك جنما: حييى/ د

 بس هو صحيح فيه جن؟: عادل

 .آه طبعًا ، مادام جوه، حانكذبه ليه: حييى/ د

 اللى بيوسوس للواحد: عادل

فيه اللى بيطلع رحية، وفيه اللى. أى حاجة بقى: حييى/ د
 بيعمل حاجات تانية

 طب ماهو أنا باشم رحية : عادل

 بنضيف آل اللى بنعمله إننابس من جوه، إحنا : حييى/ د
 . وبسمن جوه،آلمة 

 بعد آده قولنا آان زمان بنضيفها ومانسمهوش جن،
 حاحيصل إيه يعىن؟. نضيفها ونسميها جن

 أنا ملا باخش احلمام يتهيأ ىل إىن باتبّول على األآل /عادل

 هو فيه أآل ىف احلمام؟: حييى/ د

 أل/ عادل

  إيه ؟)بتتبول على(طيب، إمال : حييى/ د

  ملا بافتح احلنفية بتجيب خل أنا/زآريا

  أآرب اهللا: حييى/ د

 طعمها خل يادآتور/ زآريا

 ورحيتها خل برضه: حييى/ د

 أيوه/ زآريا

 أنا باشم رحية فريان/ عادل

 بتبقى شكلها إيه رحية الفريان دى يابىن: حييى/ د

 مش عارف/ عادل

 إمال رحية اجللد شكلها إيه: حييى/ د
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  مش عارف :عادل

 بيض : روائح تقريبا ت قلت لنا ييجى مخسإن: حييى/ د
 .فاسد، وآاوتش، وجلد، وفران، وصنان

 آه، :عادل

 !.طيب !! وصنان؟؟ ) يضحك/ (زآريا

 إنت امشعىن يا زآريا ضحكت أول ما قال صنان: حييى/ د

 .ألن التبول فيه رحية األسود، آنت بامشها ىف نفسى: زآريا

 .لرحية األسود من رحية الصنان  يعىن ننتقل: حييى/ د

 آه رحية األسود/ زآريا

أى رحية ميكن" هدى" نشم أنا وانِت يا  ما تياال: حييى/ د
ملا تشمى ختفى، إمشعىن العيال دول عمالني يشمو، واحنا ألَّه

 إيه رأيك يا عادل؟.... 
 . الرحية بتبقى ماسكه ىف األنف أوى /عادل

الطفلشوف يا عادل يابىن، إحنا اتكلمنا ىف : حييى/ د
اللى جواك املرة اللى فاتت، وهدى هى إللى فتحت

 واتكملنا ىف الرحية واجلان املرة دى، يعىن نلمهم املوضوع،
يشري(على بعض، ونكتم على نفسهم ونبقى زى البشوات دول 

 )..للمشاهدين ىف حلقة خارج اموعة
 إزاى؟/ عادل

ناخدت بالك من الفرق، إح: املهم! ؟!أنا عارف/ حييى. د
 عايزين نسمح ونكمل، آل اللى بنعمله إن احنا بنسمح،

 آل اللى جّوانا دول، لو عملناها تبقى ميكن يتلّموا
 .أحسن ما نلّزقهم ىف بعض بالعافية زيهم

 نسمح بإيه؟/ عادل

باللى احنا شفناه سوا دلوقىت ، هو احنا جبنا: حييى/ د
ا تالتبقالن.  من جوه آله:  قدامنا اهه حاجة من بره؟

 بنلعب لعبة أبوك ما اعرفتش تلعبها ياعادل، مرات
 حتويده غري آده، آهى هى دى التحويده، لو عايزين حنّود

ما خدناش بالنا وانتهزنا الفرصة، آل شوية نفرقع
 :ونعيا، وآالم من ده، عايزين حنرتم، ونسمح

   نسمح بإيه ؟: عادل

ة أنا مشحانعمل إيه إذا آان حد فينا شامم رحي: د حييى
 هو ما يشمهاش؟ ليه؟ إذا  يبقى أفرض عليه إنه شاممها،

آان هو شاممها ىف مناخريه عيىن عينك، مش بيتخيلها، واخد
 وميوتو بالك، نسمح بده، بس نقف عنده أل، يبهدلونا

 شوف يا عادل فرصتك غري فرصة أبوك .القدمي واجلديد
 .واستمرارنا ‘ الرك على استمرارك! ازاى
 ما انا ملا باغلب .يعىن أعمل إيه انا دلوقىت/ عادل

 باقول ده بيتهيأ ىل مش حقيقى
أنا بقى ما بافرحشى بده، إنه بيتهيأ لك،: حييى. د

 .يالّال نشتغل فيه أحسن
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  بس أنا مش معرتف بالرحية:عادل

 .ماهو انت قلت لزآريا إرضى بيها وبتاع: حييى/د

  مش معرتف بيها؟:فتحى

  آه:عادل

  إزاى بقى :فتحى

ا أصال مشتها بس، وعايز أعرف إذا آانت صح أن:عادل
 والغلط

تبقى صح وال غلط!  مش انت بتقول ىل الزقة ىف أنفك:حييى/د
 مبخه؟ ! إيه بقى؟ هو الواحد بيشم بإيه؟

  ميكن هى صح:عادل

 .مش أنت اللى شامم!  إنت مش شامم:حسام/د

 . أيوه أنا شامم:عادل

  خالص تبقى هى موجودة:حسام/د

  بتشم بأنفك، وال برأيك إنت:حييى/د

 أل برأيه) بسخرية (:فتحى

  إيه:حييى/د

  بأنفى:عادل

 بالش إنت بالذات يا فتحى: حييى/د

  أل احلمد هللا راحت:فتحى

  برضه؟ ماختلنيش أتكلم:حسام/د

 علشان آده مابتكلموش، ماسك لك ذله، علشان آده:حييى/د
 عمال تقول له ماحببكش ماحببكش

  أل أل:فتحى

  علشان فتان، بيفنت عليك:حييى/د

موجه( آه هو آل مرْه بيفنت عليا، أبقى آده أالقيك :فتحى
عمال تقول حاجات، وأقول) حييى. آالمه للمعاجل األساسى د

 .إنت بتعرفها منني، أتاريه بيقول لك على آل حاجة
  تفتكر ليه يا فتحى؟:حسام/د

  لصاحلك ولصاحلى:فتحى

 ه؟ ده إيه يعىن، تسميه إي:حسام/د

 بأقول لك إيه يا فتحى بدال انت مابتحبوش وهو:حييى/د
 حاميشى بعد مرتني، خنليه يشم الرحية، َمثِّْل بقى ياحسام

  خالص بقى أنا مثلت مبا فيه الكفاية:حسام/د

حييى، حيث أخذ. حسام ود. التمثيلية اآلتية متت بني د
األخري دور حسام اآلخر، الذى من حقه أن يشم الداخل ىف حني

 الذى ينكرdefensive – املدافْع –حسام دور حسام . أخذ د
 ليس له عالقة إالً"واحدا"هذا االحتمال ويدافع عن متاسكه 

 .باخلارج، مث حدث تبادل لألدوار ليتبقى ما يتبقى
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 خالص بقى إيه؟، يالّال يا حسام، أنا حسام إللى:حييى/د
 ؟؟..شامم الرحية وانت

 دآتورإنت بتلعب آده يا ) منزعجا مما جيرى (:عادل

  آه بالعب، مش إنت شايف العيل ّىف على طول:حييى/د

 بس انت حاتستفاد منه إيه يا دآتور حسام؟ وأنت:عادل
 يا دآتور حييى؟

 أنا حستفاد منه إيه؟ من ناحية باعّلمه، ومن:حييى/د
 .ناحيه باجننه عشان يكرب

  واحنا بنتعلم برضه:عادل

 ! سامع هّوا قال إيه يا حسام:حييى/د

 . فهمت، أنا موافق نتعلم ونتجنن ونكرب:امحس/د

 احلمد هللا، الدور والباقى على اللى مش قادر:حييى/د
 .يتجنن

ىف دور حسام الذى يشم الداخل(الداخلى ) 1(حسام /حييى/د
 ):واخلارج مهما آان ناتج ذلك

 أنا حسام إللى من حقى أشم إللى أنا عايزه، 
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

الروائح جوا أحلى من بره) ه للدآتور حسامموجها آالم(
 ألف مره، يا جبان إنت وصى علّيا،

 )مرة) 2(يسكت حسام العادى ( 
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 .خرست يعىن
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 .، ِشّم زى ما انت عايز.....
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

زوم ألنكمش قادر ما هو انت وصى علّيا زياده عن الل
 .دآتور جبان

 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 ياّلال واللى يقدرعلى التاىن
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 أنا شامم روايح اجلنة
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 روائح اجلنة؟ يبقى أسيبك تشمها) إذا آانت(أل 
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

هيا! يا شيخبأمارة إيه، إنت مني أنت؟ ال !! ... حاتسبىن
 اجلنة حتت إيدك؟

 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 آه

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   654



 05I12I2007א – אא

 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 آمان بقيت وصى على اجلنة، وماسك مفتاحها
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 آه
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 جاتك أوه، ده انت ماتعرفهاش من أصله
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 مني قال لك آده
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 ناأ
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 عرفت إزاى إىن أنا ماباعرفهاش
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

علشان دى خلقة ربنا من جوه، ومن بره تطلع إيه إنت
عمال حتفظ وْتسَمع، وحتفظ وتسمع آّتْك خيبة،) عشان تعرفها(

،!!بتعاجل العيانني إزاى؟ حتفظ وتروح تقول هلم الكتاب
تقوم تعرف( دى، مش ملا حترتمىن األول إيه اخليبه األويه

 ).العيانني
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 ما انا حبرتمك
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

ما هو إنت مش مديىن أى حق أحترك إال بوصايتك، إمشعىن ده
، لقوا إللى)يشري إىل عادل و زآريا(بيشم ، وده بيشم 

 بيعاجلهم، الدنيا ماهتدتش
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 خالِص شّم زى ما انت عايز
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

طب اديىن فرصة، واهللا العظيم تالته، لو ادتىن فرصه حاتبقى
 حلو
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 خالص اديتك فرصه زى ما إنت عايز
مبجرد ما وافق حسام املدافع، وآأنه خسر اجلولة، اقرتح

 ،"دل األدوارتبا"املعاجل األآرب ما يسمى 

وهى آلية شديدة األمهية ىف هذا النوع من العالج، ألا 
من خالل التمثيل، االحتمال اآلخر) واملعاجل(جتسِّد للمريض 

ملوقفه الظاهر، وعادة بعد أن تنتهى التمثيلية الىت قد
تستغرق دقيقتني أو أآرت أو أقل، بتوضيح الدور ونقيضه،

و بأقل قدر من الكبت،بشكل حيفز استمرار عملية النم
 .احرتاما للدورين عادة
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 بالسماح حلساماُملَدافعوهكذا، بعد هذا القبول من حسام 
الداخل الذى من حقه أن يشم، اقرتح املعاجل األآرب تبادل

 .األدوار

  خالص نتبادل األدوار:حييى/د

 نتبادل االدوار : حسام.د

حسام الذى آان مدافعا مث مسح: املدافع) 2(حسام /حييى/د
 ، ) يرتاجعمث ها هو(

شم زى ما أنت عاوز ياّال، أنا أديتك الفرصة أهو دآتور
 ياهنار أسود ومنيل ! نفساىن بيشم رحية

 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 أنا شامم رحية 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

  أل طبعا، ده متثيل !شامم ؟
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 شامم 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

  رحية إيه
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 رحية غريبة مش عارف هى إيه .مش عارف 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 يااااااااااااااا
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 رحية حلوة 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 اهللا خيرب بيتك انت أتعديت من العيانني؟
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 دى طبيعة ربنا 
  املدافع) 2 (حسام/حييى/د

 ياهنار اسود ومنيل 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 زى أى حد دى طبيعة ربنا 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 .رحية غريبة مش عارف إيه هّيا؟
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 آه، رحية أول مرة أمشها 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 عملوه ىف الكالم اهلبل اللى بت. حاتروح ىف ستني داهية 
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 .ه حا خيليك تتجنناجلروب د
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 إذا آان هو ده الطبيعى أسيبه يطلع، إيه املانع 
 املدافع) 2(حسام /حييى/د

الطبيعى هّوا اللى مكتوب عندنا !! طبيعى إيه ونيلة ايه
 ىف الكتب

  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 الطبيعة دى باعرفها آل يوم ىف اجلروب 
  دافعامل) 2(حسام /حييى/د

 خّلى اجلروب ينفعك 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 اللى بيبقى بيبقى 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

عاوز ) يشري لعادل(حىت اجلدع ده . بيبقى إيه ونيلة إيه
يلغيه، آل الناس عاوزة تلغيه، فتحى برضه بيلغيه 
ويطّلع بدله الوحش اللى بيكّسر بيه الدنيا، انت فاهم 

صدقت دآتور أهبل .  اللى بيحصل ىف اجلروبأنت صدقت.إيه
 .عمال جيرب ىف الناس

  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 املوجود موجود 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 انت أجتننت يا د ياحسام .إيه هو اللى موجود 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 .ال طبعًا!! اجتننت
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 وحقيق أنا حسام اللى حبق 
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 خالص
 :انتهت التمثيلية

. خالص إيه ونيلة إيه اهللا خيرب عقلك يا د) معقبا (:حييى.د
 .حسام إيه اللى جرى؟ هو فيه رحية غريبة حبق وأل إيه

 خالص راحت دلوقىت : حسام.د

 بذمتك ما حصل حاجة ىف مناخريك . أهو قاَّلك راحت : حييى.د

 أل : حسام.د

 بذمتك؟ إمال إيه اللى راحت؟: حييى.د

 املوضوع مش آده ) يتدخل (:عادل

هو قال أل، وأنا . انت مصدق يا عادل أن هو مامشش: حييى.د
 مصدقه علشان خاطر ماشى بعد أسبوعني، قّرب خيلص . مصدقه

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )رتونيإلكإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   657



 05I12I2007א – אא

: إنت مصدق ملا آان حسام بيلعب وقال.التدريب بتاعه 
فيه رحية غريبة عمرى ما مشتها قبل آدة، وآويسة، مصدق 

و بعد آده يقول ما حصلش، أنا بامثل بس، إنت إن ه
 ما انت شفت قدامك % .99إنه ما حصلشى وال % 100مصدقه 
 % 99: عادل

احنا عاوزين نشتغل ىف الواحد ىف املية ده، أنا : حييى.د
إن هو  % 99بتاع الواحد ىف امليه فهمت؟ يعىن إنت مصدق 

غل ىف ممكن يكون شم، وال مامشش يبقى نشت% 1مامشش رحية و
 الواحد ده موافق يا عادل؟ 

 موافق، مش  شم % 1   ما شِّمْش99) يكمل لعادل: (حييى/ د
 آده
 انت آنت عّمال تقنعه : فتحى 

) 5(أقنعه إيه؟ هو فيه اقناع مع اللى جرى : حييى/ د 
 إقناع إيه اللى فيه؟

طيب انا متاآد إن انا مش شامم حاجه ومش هاشم : عادل 
 ن انا اشم حىت لو تغصب عليا ا

 يا عادل دا مناخريك هيه  أنا حا اغصب عليك؟: حييى/ د
 اللى بتقول، حا غصب على مناخريك؟

 انا متهيأىل بقى إىن باشم : عادل 

حا تقول متهيأىل تاىن؟ اللى شفته قدام عينك : حييى/ د 
 ولو   شم حسام.  إن د احتمال% 1؟ ولو احتمال !!إيه

لو بعيدة، ولوأى حاجة، حاجة غريبة مش قادر حيددها، و
إنه حايكمل .. ألنه ضامن  % 1  باحرتام % 1الراجل خد

 .واحدة واحدة
يا دآتور وبعدين الشم مش أى واحد يشمه آده : فتحى 

  وبس، انا عن نفسى لو مشيت ما أظنش حاقعد آده، باآلمك
جد، يعىن اللى هو بيشم حا يقولك انا باشم وخالص، الشم 

خيلى دموعى تنزل، ما باطْقشي نفسى ده بييجى ىل بيخنق و
  الشم مش آده يا دآتور  خالص، أل مش آده

يا فتحى أنا قلت لك إحنا بنختلف عن بعض زى : حييى/ د 
 البصمة، مافيش حد زى التاىن؟ 

 ). باقارن(ما هو غصنب عىن : فتحى 

هو الزم يعىن الشم بتاعى يبقى زى شم عادل؟ زى : حييى/ د 
 مشَّك؟
ما بيقعدش ساآت لو جاله شم زى ما بيقول بس : فتحى 

 ... 
يعىن ماآان زآريا قاعد وشم رحيه، وبرضه قعد : حييى/ د 

 وتشعلل  ساآت، هو الزم الرحيه تبقى مش عارف إيه
 آل واحد بيشم اللى جوه يعىن ملا   املصائب، ويتتبعها
عادل هّوا اعتربها % 1 حسام شم رحيه   نفرتض إن نفرتض يعىن

مش ) مش سايبه(وىف ايده  وخمتلفة وبعيدة غريبةلكن  % 1
  داهيه 60آده يا حسام، احفظ األربعة دول أحسن تروح ىف 
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 انا قربت خالص: حسام/ د
 هو آده اعرتف، اعرتف وغلط مش  اهو اعرتف خالص، بقى: فتحى

 الزم يعرتف تاىن 
 اسود، ايه رأيك يا فتحى طيب افرض  يا خرب: حييى/ د 

ة، افرض الدآتور بقى علشان تعرف مسؤليتنا يا دآاتر
، ده ال قدر اهللا ال قدر اهللا، وِآْربْت  %1حسام اعرتف حىت بالـ

 يا حسام إن   مسموح  ىف احللم معاه وهو نامي، يعىن
 الواحد يبقى آام 

  99: حسام/ د 

يا % 20   انت مستعجل على إيه خليها، ال: حييى/ د 
إفرض يا  % 5رضا، وبعدين صحى لقاهم % 1من % 20  راجل

بعد حلم طيب طيب، علشان انت  % 1سام بصيت لقيت الـ ح
بعد ما  % 5لقيته بقى % 1قلت ربنا حنون بصيت لقيت 

تعمل إيه  (95 و90 و80ىف احللم سيبك بقى من % 20آانوا 
 )ساعتها يا حسام

 أقبلها: حسام.د

مسعت دآتور حسام قال إيه يا عادل قال) لعادل: (حييى.د
 بقى وانت من أول اجلروب آلليه. اللى أنت آنت بتقوله

مهك إن احنا نلغيها، ميكن اإللغاء أسلم، طبعًا َبَال وجع
دماغ، بس ياريت، أديك شفت إن حسام ملا عمل احلكاية
البسيطة ودى، وأنا مصدقه طبعًا شوية مش شويتني زى ما
أنا مصدقك، دآتور حسام عمل حاجة بسيطة وهوه مطمن

نا، ومطمن للحرآة، أظنحلاجات ومطمن جواه، ومطمن لي
يعىن الزم تيجى سليمة بالشكل ده ما ينفعش يا عادل
تتعلم من دى حاجة حنرتم بيها اللى موجود حلد ما يتوّلف
آده مع بعضه، أدى اللى أنت بتقول عليه نعمل أيه نعمل
.ايه؟ املسألة عايزة وقت، وحرآة، واخد بالك إزاى

، حرآة حرآة، أديكالوقت مهم يبقى حمتاجني واحدة، واحدة
 .بتيجى اجللسات وبتشوف

أه مش شامم حاجة، أنا.  باقولك مش شامم حاجة :عادل
 .حسام بس أنا أل. مصدقه خالص مصدق د

يعىن انت مش شفت التجربة اللى احنا عملناها مع: حييى.د
دآتور حسام؟ نلغيها ليه؟ حاخناف تاىن ليه؟ حاخناف من

 داخلنا؟ اللى هّوا احنا
  طاملا هو ىف االصل غلط :عادل

 غلط؟ داخلنا غلط؟ لو حاتسميه غلط، حايكرب،:حييى.د
وخيليك لوحدك وينط لك فجأة ويبهدلك، وتبطل شغل، ونيلة

 وأطران يبقى غلط إزاى 
 % 1 يا عادل مش انت قلت إن النسبة :حسام.د

 أه : عادل
 يبقى فيه نسبة والسالم: حسام.د
ا حسام إنت صدقت عادلي% 1هو صحيح ) حلسام: (حييى.د

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   659



 05I12I2007א – אא

 أنا بقول عليك أنت .
 صدقته أه: حسام.د

، احتمال يكون شامم أآرت،%1هو صدق ولو بنسبة : حييى.د
بس ىف الظروف اللى احنا فيها دى شكلها آده آفاية، مع
إهنا حاجة تانية خالص غري اللى بتطلع غصب عننا ونسميها

 .مرض وهلوسة

................. 
................ 

العالج(املقتطف من نفس اجللسة العالجية نفس : ثانيًا
 )اجلمعى

 ) مع التعقيب والتفسري(

 ...... 

...... 

 . فيه روائح بتجيلى يا دآتور:زآريا

  دلوقىت؟:حييى/ د

 . آه دلوقىت:زآريا

  شامم رحية:حييى/ د

  شامم رحية مجيلة، أنا ممكن أآون ماشى ىف الشارع:زآريا
 ..أشم
 وبتاع  شارع إيهنا ودلوقىته يا أخى خلينا :حييى/ د

  يا زآريا دلوقىت   شامم رحية حلوة إيه؟
 آه: زآريا

 "هنا واآلن"الحظ الرتآيز على 
 هنا ودلوقىت مش  إوصفها لنا يا زآريا ما دام:حييى/ د

 .ىف الشارع
 ..... أنا متخيل:زآريا

 متخيل وال شامم؟ إحنا هنا ودلوقىت،):مقاطعا(حييى / د
 شامم؟ إنت متخيل وال 

 .شامم: زآريا

 . خالص خلينا ىف الشم:حييى/ د

الحظ التنبية على التفرقة بني شامم ومتهيأ ىل شامم، مع
عدم الرتحيب بإلغاء اخلربة مبجرد اإلنكار وإضافة آلمة

 "متخيل"

 .، فيه جن معانا دلوقىت... آه :زآريا

  جن بيطلـّع روائح دلوقىت؟:حييى/ د

 )شري بيدهي.( بيبقى معدى آده:زآريا

 تبع  يعىن الرحية احللوة مش تبعنا،  خيرب بيتك،:حييى/ د
 اجلن اللى معدى 
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 . ممكن:زآريا

رمبا أراد املعاجل أن ُيْفِهم زآريا أنه اعترب أن الرحية
احللوة آانت ترمجة الئتناس زآريا، بأفراد اموعة، إال أن
زآريا أنكر ذلك، ورفض الطبيب بدوره هذا النفْى، وراح

 عن اموعة، وأيضًا تذآرًة له بالعودة إىلينبهه إىل ابتعاده
، بعد أن لوحظ أن زآريا يسرح قليال قبل أن"هنا ودلوقىت"

 . حيكى عن خربته ىف الشم

  تبعه؟  يعىن اجلن دلوقىت معدى؟ والرحية:حييى/ د

 . ممكن يكون دلوقىت معدى:زآريا

  يعىن هو َعدَّى ومشى، إخص عليه:حييى/ د

 . شكل إنسان ممكن يكون ىف:زآريا

 .إحنا منسك النقطة دى) إيه حكاية ممكن دى؟! ( جبد؟:حييى/ د

 الدآتور قال ىل مرة إن )موجها آالمه للمجموعة (:زآريا
اجلن اللى باتكلم عنه له عالقة باملرض والعيا، أيوه هو

 .له عالقة، بس هو دآتور وبيعاجلىن من منظور آخر
 توضيح الفرض-قة  مع زآريا مقابالت ىف ساب–آان قد مت 

الذى جيرى حتقيقه اآلن، وهو أن هذه الروائح حقائق، لكن
مصدرها هو الداخل فعًال، وليس تصورًا خياليا، فال داعى

 ىف-لتسميتها جّنا، وحىت لو مسيت آذلك، فلنتفق على أا 
 . آان ذلك ىف مقابالت سابقة مع زآريا-الداخل 

 . آّمل يا زآريا:حييى/ د

دآتور أنا صدقتك طبعًا، وما خلقنا اجلن يا :زآريا
 .واإلنس إال ليعبدون

عادة ما نتحفظ على االستشهاد باآليات الكرمية أو
باملقوالت الدينية اجلاهزة دون ربط مباشر باخلربة، ألنه يكون
غالبا استشهادا بعيدا عن السياق، ومعطال آما ذآرنا ىف

 Linkحلقة اجلن 

 ه، ّمها جوه، وال بره؟ إيش أدخل ده ىف د: حييى/ د

 . أيوه:زآريا

  أيوه إيه ؟:حييى.د

  جوه ، بس يعىن:زآريا

 إزاى؟!  يعىن إيه ؟ رغم إن هم بره بس مها جوه ؟:حييى/ د

 أيوه أنا مصدق حضرتك ألن هم آانوا مسيطرين على:زآريا
 .فكرى جامد

على شرط أنا اختالىف معاك ىف ده، أنا مصدقك، :حييى/ د
 . ما دام جوه يبقى التعامل معاهم أسهل،يكونوا جوه

 . مظبوط:زآريا

، وآان له رحية، راح)دلوقىت(اجلن اللى فات ده : حييى/ د
  دى؟  جوه؟ منني الرحية فني؟ ما دام مهه
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 . فيهم الظاهر وفيهم الباطن:زآريا

 هو فيه،"هنا ودلوقىت" إعمل معروف أنا باتكلم :حييى/ د
  دلوقىت؟ وال راحت؟ رحية

 .موجودة أل دلوقىت مش :زآريا

أنا شايف إنك) ُيــالحظ ان زآريا آان قد سّهم (:حييى/ د
ملا بتسرح ممكن اجلن اللى جوه حيضر ويبقى له رحية، ساعة

 .ملا تنتبه بريوح
  ساعات بيجيلى ِبَعَرُقْه، :زآريا

 عرقه بيجيلى زى رائحة الكربيت زى رائحةباشموساعات 
 .البارود آده

ّمهه) األصلية(ف الفكرة  ما اختلفناش بس شاي:حييى/ د
 .البسني وال قالعني

 . أل آانوا البسني عادى:زآريا

 ".هنا ودلوقىت" إحنا :حييى/ د

 . حاضر:زآريا

 اللى بيتبقى من العالقات القدمية بتشوفه:حييى/ د
 .دلوقىت

مقابالت سابقة حكى زآريا عن هلوسات بصرية ومسعية، هلاىف 
 دة املرض ونشاطه عالقة خبرباته الذهانية، أثناء ح

 . أل ما بقاش زى زمان:زآريا

 وال ختاف احلكاية تكرب مننا حتب تشتغل فيه :حييى/ د

  نتكلم أحسن   أل بالش،:زآريا

 ! يعىن:حييى/ د

 . اللى بيغوط ىف عامل اجلن بيتوه يا دآتور:زآريا

  إحنا مش حاخناف، طيب أنا عندى جن جوايا؟:حييى/ د

 . آل إنسان له قرين أيوه عند حضرتك،: زآريا

  قرين، مش قرين، املهم جوه ؟ وّال مش جوه؟:حييى/ د

  آه جوه:زآريا

      إيه؟  أنا باعمل فيه:حييى/ د

 حضرتك تقدر تديره، هو مابيقدرش يديرك، عندك:زآريا
 .اإلمكانيات اللى تقدر تديره، إحنا لسه صغريين على ده

 حنرتمه اهللا طب نتعلم إزاى نقدر نديره، ما تي:حييى/ د
 .األول، وبعدين نديره

مايقال(نالحظ هنا اإلصرار على نقل اهللوسات الىت باخلارج 
إىل الداخل، نالحظ هنا مع املغامرة)  أنه باخلارج عنه

بتعرية حمدودة لرتآيب املعاجل نفسه، األمر الذى ننصح أال يقوم
 به إال معاجل قدمي ذو خربة طويلة

 بس ممكن يكون  األول إلنه له وجود، آه، ممكن حنرتمه:زآريا
 وجوده غيىب بس يعىن إيه احرتامه ، ولزومه إيه؟
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 . غيىب إزاى وانت بتمد إيدك جتيبه من جوه:حييى/ د

 أجيبه من الظاهر يا دآتور بس أنا ماقدرش أجيب:زآريا
 .جن حاليًا، وأحّضره

هو الفرق بني" احّضره"و" أجيبه"رمبا يكون الفرق بني 
 اخليال والوجود

 .يا أخى" مثـّـل"طب  :حييى/ د

الحظ بداية الدعوة إىل التعامل بالتمثيل، وهى من آليات
 .هذا العالج األساسية، آما ذآرنا ىف املقدمة

 ؟! أحضره متثيل يا دآتور  يعىن أنا:زآريا

 ست وال راجل، : آه متثيل، عايز حتضره، حضره:حييى/ د
 .عنيها زرقاء وال عسلى

إمرأة، وهذا وارد مبعىن أنالحظ أنه مل يذآر أصال أا 
املعاجل ميكن أن يتعامل مع آيانات الداخل األخرى، فإذا متت

إلحداها، انتقلت هذه اإلنارة إىل الداخل" والتحضري"املواجهة 
املتعلق باهللوسة، وابتدعْت أو استدعت حاالت أخرى من حاالت،

 .آيانات الداخل، حسب املوقف العالجى

 .إلىن باحب العسلى عسلى يا دآتور :زآريا

  عسلى فاتح وال غامق؟:حييى/ د

 . العسلى باحبه يا دآتور:زآريا

  آل العسلى؟:حييى/ د

 . آه آل العسلى:زآريا

 .... إنت هامتثل معانا ياعادل :حييى/ د

 . ده بيقول راآبه جن:عادل

 ماآله راآبه جن، وإنشاء اهللا، أنت آمان يكون:حييى/ د
 .راآبك جن

 حيح فيه جن؟ بس هو ص:عادل

  آه طبعًا ، مادام جوه :حييى/ د

 .هانكذبه ليه
  اللى بيوسوس للواحد:عادل

هذا ليس اعرتافا باجلن، ولكنه متهيد للنقلة من اخلارج إىل
 ترمجة اجلن إىل آيانات الداخل، من خالل– الحقا –الداخل، مث 

إخل ومن هنا يرتك ىف.. التمثيل أساسا وليس الشرح والتفسري
اية لكل واحد خربته يسميها آما يشاء، ما دامت احملاولةالبد

 .هى أن نرّدها إىل الداخل إلمكان التعامل معها

 أى حاجة بقى، فيه اللى بيطلع رحية، وفيه اللى:حييى/ د
 بيعمل حاجات تانية

  طب ماهو أنا باشم رحية:عادل

 ألول مرة يعرتف عادل هبذا العرض ىف اموعة
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يبقى فتحى!! وأآرب بتشم رحية انت راخر؟ اهللا :حييى/ د
 .وزآريا وعادل

 وأنا باشم هو بيشم رحية وهو نعسان،) عن زآريا (:فتحى
 .رحية وأنا صاحى

حني ذآرنا أن زآريا(الَحَظ فتحى ما أشرنا إليه سابقا 
قليال قبل أن يعلن" سرحانا"من أن زآريا يبدو ) آان سامها

هنا"موعة شم الرائحة، وحني ينتبه ويعود يرآز مبا جيرى ىف ا
    تبتعد الرائحة أو ختتفى" واآلن

 . ما هى دى عايزة آالم:حييى/ د

 . أنا بامشها وأنا صاحى:فتحى

 دى مصيبة إنك بتشم الرحية وانت مش سرحان،:حييى/ د
 .زآريا مابيشمش رحية إال وهو سرحان

 :تبدو هنا أمهية حتديد نوع حالة الوعى أثناء اهللوسة

 نفس حالة وعى اليقظة متاما تكونحني تظهر اهلالوس ىف 
مْيُل"أآثر رسوخا وحضورًا، أما إذا احتاجت إىل ما امسيه 

،)وليس بالضرورة تغريه( Tilting of consciousness" الوعى
يتدخل" اخليال"فإن نوعيتها املوضوعية تقل قليال، ألن 

 . الداخل مباشرةإدراكبدرجات خمتلفة، على حساب 

 .رحية حلوة وامشها ياريت تكون :فتحى

  إمال الرحية بتاعتك يا عادل شكلها إيه ؟:حييى/ د

الحظ آيف أن العمل مع ثالثة مرضى عندهم نفس الَعَرض: تنيبه
 )وللمعاجلني آما سنرى(يبدو مفيدا ليس فقط هلم ولكن للمجموعة 

  زى البيض الفاسد :عادل

 !!  ياخرب :حييى/ د

  وزى الكاوتش واجللد :عادل

  الكاوتش ده حمروق؟ :ىحيي/ د

،"موضوعيتها"تفيد ىف حتديد ) الرحية هنا(تفاصيل اهللوسة 
فإذا آانت هى هى نفس التفاصيل رمبا زاد ذلك ىف احتمال

اخلربة، أما إذا تغريت مع اختالف احلكى آل مرة فقد" أصالة"
يدل ذلك على قدر خمتلف من تدخل اخليال، أعىن بتدخل اخليال

"َآلبشات" اإلدراك من موضوعات الداخل، إىل إضافة أو حتوير
 . التذآر والتفكري

  أل مش حمروق :عادل

 فتحى بيشمها وهو صاحى  بتشمها إمىت انت راخر؟:حييى/ د
  وزآريا وهو سرحان، وانت بتشمها إمىت؟ زى الفل،

  هيه بتيجى لوحدها آده:عادل

هناك فرق، له داللة ىف العالج، فرق بني حضور اهللوسة
وحدها هكذا، أو استجالهبا متثيًال، وأيضا بالنسبة حلالة الوعى

 ).إخل..سرحان، أم متام اليقظة، أم تغير نوعى (املصاحب 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   664



 05I12I2007א – אא

  إمىت يعىن؟ بتبقى قاعد فني؟ مع مني؟:حييى/ د

 . وانا ماشى:عادل

 . ميكن دى رحية العربيات مثال؟:فتحى

 . ده أنا بشمها آمان ىف البيت  أل ،:عادل

  إنت رأيك إيه؟ .م العربيات حد يقولك ده عاد:حييى/ د

 . ماحدش بيشمها غريى:عادل

ماحدش بيشمها غريك، وانا أقول ده عادل!! آه: حييى/ د
 .مشروع جمنون، طلعت جمنون بصحيح

مباشرة هكذا ىف هذا النوع من" اجلنون"استعمال لفظ 
العالج اجلمعى، حىت مع من مل يصل إىل مرحلته يسهل التعامل،

ن اموعة تتعود على هذه اللغة الصرحيةويقرب املسافة، أل
 .باضطراد مستمر

 ألف برآة يا شيخ، آمل يا عادل خلينا):مكمال(حييى . د
نطلع الناحية الثانية، آنت مشروع جمنون يا عادل طلعت

  حاتكمل جنان وال فيه احتمال تاىن؟ أهو طلع .جمنون رمسى
 .فيه جوه وبره هانعمل ىف ده إيه ؟

)وما هو ىف اجتاهه(ة إشارة لطريقة هذا العالج  اجلمل هذه
 : برمتها ونوجزها فيما يلى

  ترمجة األعراض إىل لغة علمية -1
  نقل اخلربات إىل أصلها من اخلارج إىل الداخل -2
  التعامل مع الداخل باعرتاف واحرتام -3
 تسمية آل ذلك باالسم الشائع عند العامة أآثر منه-4

 عند األطباء 
سعى إىل االنتقال بالداخل واخلارج معا إىل نقلة ال-5

 "َمْوَضَعتِهَما"نوعية ىف النمو بعد تقريبهما و
 .طب أنا بشم هاعمل إيه؟: عادل

. طب ومنال؟.  إنت بتشم، وفتحى بيشم، وزآريا بيشم:حييى/ د

 . أنا مابامشش، باحّس:منال

 . هو الشم إيه؟ ما هو حس، إنىت بتحسى بإيه:حييى/ د

  ملس/منال

 . هو لسه موجود/حييى. د

 !! أله /منال

آانت منال تشكو ىف اجللسات األوىل من العالج اجلماعى مع
 ) آما بينا ىف املقدمة(هذه اموعة 

 إمال؟: حييى/ د

 زآريا بيقول ىل ممكن يكون المسه جن: عادل

 .ماآّله راآبه جن انت آمان آان راآبك جن: حييى/ د

 جن؟بس هو صحيح فيه : عادل
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بالشم إال أن عادل مل ينقله إىل الداخل بعد برغم االعرتاف 
 .آه طبعًا ، مادام جوه، حانكذبه ليه: حييى/ د

هكذا نالحظ أن البداية بقبول تسمية هذه الكيانات جّنا
تسمح بالتعامل معه مؤقتا مادمنا قد جنحنا ىف نقله إىل

 .مث نسميه الحقا بامسه العلمى، أو حسب ما يتيسر" الداخل"

  بيوسوس للواحداللى: عادل

فيه اللى بيطلع رحية، وفيه اللى. أى حاجة بقى: حييى/ د
 بيعمل حاجات تانية

 طب ماهو أنا باشم رحية : عادل

 بنضيف بس من جوه، إحنا آل اللى بنعمله إننا: حييى/ د
 . وبسمن جوه،آلمة 

 بعد آده قولنا آان زمان بنضيفها ومانسمهوش جن،
  إيه يعىن؟حاحيصل. نضيفها ونسميها جن

 أنا ملا باخش احلمام يتهيأ ىل إىن باتبّول على األآل /عادل

 هو فيه أآل ىف احلمام؟: حييى/ د

 أل/ عادل

 إيه ؟) بتتبول على(طيب، إمال : حييى/ د

تدخُّل زآريا هنا تلقائيا قد يشري إىل أنه التقط غرابة
 وصدق خربة عادل

  ملا بافتح احلنفية بتجيب خل أنا/زآريا

  أآرب اهللا: حييى/ د

 طعمها خل يادآتور/ زآريا

 ورحيتها خل برضه: حييى/ د

اقرتاب الشم من التذوق له داللته الفسيولوجية والنفسية 

 أيوه/ زآريا

نالحظ أن عادل الذى يبدو شديد التماسك اطمأن وبدأ حيكى
 عن هلوسات أخرى مل يذآرها أبدا من قبل

 أنا باشم رحية فريان/ عادل

  بتبقى شكلها إيه رحية الفريان دى يابىن:حييى/ د

 مش عارف/ عادل

 إمال رحية اجللد شكلها إيه: حييى/ د

 نتذآر أن عادل قد سبق أن ذآر رائحة اجللد سابقا

  مش عارف :عادل

 بيض : روائح تقريبا إنت قلت لنا ييجى مخس: حييى/ د
 .فاسد، وآاوتش، وجلد، وفران، وصنان

 آه، :عادل

 !.طيب !!  وصنان؟؟ )يضحك/ (زآريا
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 إنت امشعىن يا زآريا ضحكت أول ما قال صنان: حييى/ د

 .ألن التبول فيه رحية األسود، آنت بامشها ىف نفسى: زآريا

 . من رحية الصنان لرحية األسود يعىن ننتقل: حييى/ د

هنا يصل إىل حتديد رائحة خاصة) الفاشل(اإلبداع الّذهاىن 
الم عادل عنحبيوان بذاته، وآأنه متييز منطقى شائع، نتذآر آ

رائحة الفريان، وآالم زآريا هنا عن رائحة األسود، وربط ذلك
 بالتبول

 آه رحية األسود/ زآريا

أى رحية ميكن" هدى" نشم أنا وانِت يا  ما تياال: حييى/ د
ملا تشمى ختفى، إمشعىن العيال دول عمالني يشمو، واحنا ألَّه

 إيه رأيك يا عادل؟.... 
 .اسكه ىف األنف أوى الرحية بتبقى م /عادل

قد مييزها هنا عن الرائحة" ماسكة ىف األنف"آون الرائحة 
الىت ىف اخلارج، خاصة وأن الشم غري اللمس مثال والتذوق، فهما

 .حيتاجان للمالمسة املباشرة مع ايات أعضاء احلس

شوف يا عادل يابىن، إحنا اتكلمنا ىف الطفل: حييى/ د
 وهدى هى إللى فتحتاللى جواك املرة اللى فاتت،

 واتكملنا ىف الرحية واجلان املرة دى، يعىن نلمهم املوضوع،
يشري(على بعض، ونكتم على نفسهم ونبقى زى البشوات دول 

 )..للمشاهدين ىف حلقة خارج اموعة
الذى ظهر(الحظ الربط بني ذوات الداخل، مبا ىف ذلك الطفل 

م على بعض هنا آان، وبني اجلان وحكاية نلمه)ىف جلسة سابقة
وليس التوفيق أو) ومن مث الكبت(املقصود هبا التجميد 

املصاحلة أو الوالف، بدليل أن املعاجل أشار للمشاهدين
أن حيضروا) بإذن املرضى طول الوقت(املسموح هلم ) العاديني(

جلسات هذا العالج بقصر العيىن للمشاهدة واملناقشة عد اجللسة
العاديني من حيث نفى أم مرضى،للتدريب، وهم ميثلون 

إال ىف األحالم حىت(وترجيح استسالمهم لتسكني الداخل طول الوقت 
 ) . لو أنكروا ذلك

–يستعِمُل هذا املعاجل الرئيسى حضور هؤالء املشاهدين 
 آخلفية للمقارنة، وأحيانا هبدف-برضاهم من حيث املبدأ

امت عندهمحتذير املرضى أن يرضوا بالتسليم الساآن، ماد
 عملية النمو منUnfolding" لبسط"فرصة أحسن ) عند املرض(

 خالل هذا العالج

 إزاى؟/ عادل

خدت بالك من الفرق، إحنا: املهم! ؟!أنا عارف/ حييى. د
 عايزين نسمح ونكمل، آل اللى بنعمله إن احنا بنسمح،

 آل اللى جّوانا دول، لو عملناها تبقى ميكن يتلّموا
 .ّزقهم ىف بعض بالعافية زيهمأحسن ما نل

 نسمح بإيه؟/ عادل

 واضح أن اجلرعة آانت أآرب من أن يستوعبها عادل آلها مرة واحدة

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   667



 05I12I2007א – אא

باللى احنا شفناه سوا دلوقىت ، هو احنا جبنا: حييى/ د
بقالنا تالت.  من جوه آله:  قدامنا اهه حاجة من بره؟

 بنلعب لعبة أبوك ما اعرفتش تلعبها ياعادل، مرات
ه غري آده، آهى هى دى التحويده، لو حتويد عايزين حنّود

ما خدناش بالنا وانتهزنا الفرصة، آل شوية نفرقع
 :ونعيا، وآالم من ده، عايزين حنرتم، ونسمح

، مث إشارة إىل حتويل مسار املرض"السماح"شرح جديد ملعىن 
إىل مسار النمو وهذا هو املقصود بالتحويده، ومع رفض احلل

ألنه إْن صلح) ل املشاهدينمث(بفرض اإلفراط ىف الكبت 
للعاديني، فهو قد ال يصلح، هو هو، ملن مّر خبربة املرْض إْذ هو

 ).نفرقع ونعيا(معرض لكسر جديد 

   نسمح بإيه ؟: عادل

حانعمل إيه إذا آان حد فينا شامم رحية أنا مش: د حييى
 هو ما يشمهاش؟ ليه؟ إذا  يبقى أفرض عليه إنه شاممها،

 مناخريه عيىن عينك، مش بيتخيلها، واخدآان هو شاممها ىف
 وميوتو بالك، نسمح بده، بس نقف عنده أل، يبهدلونا

 شوف يا عادل فرصتك غري فرصة أبوك .القدمي واجلديد
 . واستمرارنا ‘الرك على استمرارك! ازاى

عالجه تسكينا لكتم" (تلصيمه"والد عادل آان مريضا، ومت 
)جنب احليط(اته خامدًا، ، وهو مازال يواصل حي)األعراض

واالستفادة من التاريخ العائلى مهمة حىت نعمل على تغيري
 برغم وجود نفس االستعداد– إذا أتيحت الفرصة –مآل املرض 

فرصتك غري فرصة"الوراثى، هذا ما قد يعنيه املعاجل هنا 
 ".أبوك

مث إن تأآيد املعاجل على رفض ما يفرضه األطباء طول الوقت
ضى من أم على خطأ، وأن ما يعانون منه هو جمردعلى املر

هو عكس ما جيرى ىف هذا العالج الذى) بيتهيأ هلم(وهم خاطئ 
يصر على قبول األعراض بصفتها حقيقة موضوعية، وأن هذه هى

 .بداية التعامل معها

 ما انا ملا باغلب .يعىن أعمل إيه انا دلوقىت/ عادل
 باقول ده بيتهيأ ىل مش حقيقى

، وهو إما يقصد باغلب من"ملا بأغلب"الحظ قول عادل ن
حتمل مسئولية استقبال الداخل هكذا، أو باغلب من حماولة

 !.توضيح ما أنا فيه من حيث أن الشم هو شم وليس تومها؟

أنا بقى ما بافرحشى بده، إنه بيتهيأ لك،: حييى. د
 .يالّال نشتغل فيه أحسن

  بس أنا مش معرتف بالرحية:عادل

 .ماهو انت قلت لزآريا إرضى بيها وبتاع: حييى/د

  مش معرتف بيها؟:فتحى

فتحى يعايش الرائحة الىت تأتية ويستجيب لسوء تأويلها
بشكل خطر، على أوالده وزوجته واحمليطني ويعتربها واقع أوقع

 !.ومن هنا جاء تعجبه. من الواقع
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  آه:عادل

  إزاى بقى :فتحى

صح أنا أصال مشتها بس، وعايز أعرف إذا آانت :عادل
 والغلط

تبقى صح وال غلط!  مش انت بتقول ىل الزقة ىف أنفك:حييى/د
 مبخه؟ ! إيه بقى؟ هو الواحد بيشم بإيه؟

يالحظ أن موقف الطبيب هو عكس الشائع ففى حني حياول عادل
قبوهلا آحقيقة! (= إلغاء اخلربة، يصر الطبيب على مْوضعتها

 )موضوعية

  ميكن هى صح:عادل

 .مش أنت اللى شامم! مم إنت مش شا:حسام/د

 . أيوه أنا شامم:عادل

  خالص تبقى هى موجودة:حسام/د

  إنت بتشم بأنفك، وال برأيك:حييى/د

 أل برأيه) بسخرية (:فتحى

يبدو هذا سخرية من إنكار عادل، وفتحى شديد: عادل
 .االنتباه حاضر التعقيب

  إيه:حييى/د

  بأنفى:عادل

 بالش إنت بالذات يا فتحى: حييى/د

)استجالب(ان قد بدا على فتحى أنه يهم بإستعادة أو آ
- حىت هذه املرحلة من العالج–جتربة الشم الىت يرتتب عليها 

نوبة هياج تصل إىل التكسري وإيذاء أوالده وزوجته، وقد حدثت
عدة مرات أثناء العالج ىف اموعة وآانت خطرية نسبيًا، وهلذا

 يهامنعه املعاجل من السماح بالتمادى ف

العجيب أنه أستطاع تنفيذ هذا الضبط برغم أا نابعة 
بإرادة" آيف نصنع األعراض"من الداخل، وهذا يشري ضمنا إىل 

داخلية، و بالتاىل إىل ضرورة احرتام قرارات الداخل من حيث
ومبجرد طلب املعاجل من فتحى العدول عن التمادى، بعد. املبدأ

 :استجاب فتحى –إرساء عالقة الثقة واالستمرار 

  أِهى احلمد هللا راحت:فتحى

  برضه؟ ماختلنيش أتكلم:حسام/د

آان فتحى قد حكى لدآتور حسام أن نوبة الشم جاءت له
تكسري األثاث وضرب"باملنزل وترتب عليها ما اعتاد من قبل 

أوالده وزوجته حىت اخلطر، وآان هذا احلكى أثناء األسبوع وليس
حسام أال خيرب املعاجل األساسى.  مع دىف اموعة، وآان االتفاق

 والدا ىف هذه املرحلة، وهذا ما يشري إليه الذى ميثل لفتحى
حسام وآأنه األخ الذى يهدد أخاه أنه ختلنيش أتكلم، ما

 "ختلنيش أقول البوك
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 علشان آده مابتكلموش، ماسك لك ذله، علشان آده:حييى/د
 عمال تقول له ماحببكش ماحببكش

 معاتبا-للدآتور حسام آان فتحى ىف نفس اجللسة يقول 
 . أنا ما حببكش-مازحا 

  أل أل:فتحى

  علشان فتان، بيفنت عليك:حييى/د

موجه( آه هو آل مرْه بيفنت عليا، أبقى آده أالقيك :فتحى
عمال تقول حاجات، وأقول) حييى. آالمه للمعاجل األساسى د

 .إنت بتعرفها منني، أتاريه بيقول لك على آل حاجة
 ليه يا فتحى؟ تفتكر :حسام/د

  لصاحلك ولصاحلى:فتحى

 .الحظ الرتادف بني صاحل املعاجل وصاحل املريض هنا
  ده إيه يعىن، تسميه إيه؟:حسام/د

 بأقول لك إيه يا فتحى بدال انت مابتحبوش وهو:حييى/د
 حاميشى بعد مرتني، خنليه يشم الرحية، َمثِّْل بقى ياحسام

،-هى سنة آاملة و-انتهاء مدة التدريب للدآتور حسام (
 .آانت قد اقرتبت

  خالص بقى أنا مثلت مبا فيه الكفاية:حسام/د

حسام. إشارة إىل مقطع سابق ىف نفس اجللسة قام فيه د(
 بالتمثيل،

ذلك أننا حني أعلنا أنه ليستبدأ من هنا جتربة نادرة، 
من حق من ال يشم الرائحة الىت يشمها املريض أن ينكرها على

ال يشمها، افرتضتنا أى) املعاجل(املريض رد أنه هو شخصيًا 
واحد مبا ىف ذلك املعاجل، ميكن ىف ظروف خاصة أن يشم رائحة

 .الداخل بشكٍل أو بآخر

 قد قارب ايةوألن الدآتور حسام شاب متفتح مرن، آان
عام التديب، ومل يبق على ذلك إال أسبوعني، وألنه تقدم آثريا
ىف مسار منوه معاجلا وإنسانًا، قبل هو، آما شجع املعاجل األآرب

 .أن ميارسان متثيلية صغرية، تدعم عدة فروض

 بني مريض وشخص طبيعى– من حيث املبدأ –إنه ال فرق : أوال
ستقبل احلواس ما بالداخل،لو صح أن مثة قدرة على أن ت

 .مثلما تستقبل ما باخلارج

يسمح هلم خبربة) املعاجلني(أن التمثيل بني األسوياء : ثانيا
نادرة لتحويل إدراآاهتم املربجمة على احلياة العادية جدا، حىت

 .يتمكنوا من احرتام وتقمص مرضاهم ومن مث عالجهم

مال أنأن املرضى يطمئنون أآثر حني يرون احت: ثالثا
 إمراضهم موجودة عند املعاجلني مع الفارق أن املعاجلني آلية

يتعاملون معها وهبا ىف اجتاه مآل النمو، بدال من مآل املرض
هوه ما"راجع قول زآريا للدآتور حييى ىف بداية هذه احللقة (

  عندك اإلمكانيات اللى تقدر تديره بيها" يقدرش يديرك
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اعتبار أن، ب"وآان الكالم عن اجلان داخل الدآتور حييى"
هذا ما ميكن للمريض أن يشاهده ويطمئن إىل احتمال املآل
اإلجياىب من مرضه، إذا ما وجد أن الرتآيبة مشرتآة بينه وبني

 .أى بشر حىت املعاجل

حييى، حيث أخذ. حسام ود. التمثيلية اآلتية متت بني د
األخري دور حسام اآلخر، الذى من حقه أن يشم الداخل ىف حني

 الذى ينكرdefensive – املدافْع –سام دور حسام ح. أخذ د
 ليس له عالقة إالً"واحدا"هذا االحتمال ويدافع عن متاسكه 

 .باخلارج، مث حدث تبادل لألدوار ليتبقى ما يتبقى

 خالص بقى إيه؟، يالّال يا حسام، أنا حسام إللى:حييى/د
 ؟؟..شامم الرحية وانت

  آده يا دآتورإنت بتلعب) منزعجا مما جيرى (:عادل

  آه بالعب، مش إنت شايف العيل ّىف على طول:حييى/د

آان عادل قد أشار سابقا إىل أن الطفل بداخل الطبيب
 .الرئيسى يصله طول الوقت أثناء العالج

 بس انت حاتستفاد منه إيه يا دآتور حسام؟ وأنت:عادل
 يا دآتور حييى؟

 .تجربةيبدو هذا حتذير طيب للدآتور حسام أال يدخل ال

 أنا حستفاد منه إيه؟ من ناحية باعّلمه، ومن:حييى/د
 .ناحيه باجننه عشان يكرب

  واحنا بنتعلم برضه:عادل

 .التقط حسام الفائدة بسرعة، وأثر التجربة
 ! سامع هّوا قال إيه يا حسام:حييى/د

 . فهمت، أنا موافق نتعلم ونتجنن ونكرب:حسام/د

 على اللى مش قادر احلمد هللا، الدور والباقى:حييى/د
 .يتجنن

اختار الدآتور حسام أن يبدأ بلعب دوره العادى، دور(
.حسام املدافع الذى يرى أنه ال يشم إال اخلارج، ىف حني أخذ د
حييى دور حسام اآلخر املرن املتفتح للداخل، الذى من حقه أن

 ).يشم الداخل مثلما يشم اخلارج لينطلق
دور حسام الذى يشم الداخلىف (الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 ):واخلارج مهما آان ناتج ذلك

 أنا حسام إللى من حقى أشم إللى أنا عايزه، 
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

الروائح جوا أحلى من بره) موجها آالمه للدآتور حسام(
 ألف مره، يا جبان إنت وصى علّيا،

 )مرة) 2(يسكت حسام العادى ( 
  الداخلى) 1(حسام /حييى/د

 .خرست يعىن
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 املدافع) 2(حسام /امحس. د

 .، ِشّم زى ما انت عايز.....
  الداخلى) 1(حسام /حييى/د

مش قادر ما هو انت وصى علّيا زياده عن اللزوم ألنك
 .دآتور جبان

 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 ياّلال واللى يقدرعلى التاىن
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 أنا شامم روايح اجلنة
 عاملداف) 2(حسام /حسام. د

 روائح اجلنة؟ يبقى أسيبك تشمها) إذا آانت(أل 
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

هيا! بأمارة إيه، إنت مني أنت؟ ال يا شيخ!! ... حاتسبىن
 اجلنة حتت إيدك؟

 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 آه
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 آمان بقيت وصى على اجلنة، وماسك مفتاحها
 عاملداف) 2(حسام /حسام. د

 آه
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 جاتك أوه، ده انت ماتعرفهاش من أصله
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 مني قال لك آده
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 أنا
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 عرفت إزاى إىن أنا ماباعرفهاش
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 إنتعلشان دى خلقة ربنا من جوه، ومن بره تطلع إيه
عمال حتفظ وْتسَمع، وحتفظ وتسمع آّتْك خيبة،) عشان تعرفها(

،!!بتعاجل العيانني إزاى؟ حتفظ وتروح تقول هلم الكتاب
تقوم تعرف(إيه اخليبه األويه دى، مش ملا حترتمىن األول 

 ).العيانني
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 ما انا حبرتمك
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د
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إال بوصايتك، إمشعىن دهما هو إنت مش مديىن أى حق أحترك 
، لقوا إللى)يشري إىل عادل و زآريا(بيشم ، وده بيشم 

 بيعاجلهم، الدنيا ماهتدتش
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 خالِص شّم زى ما انت عايز
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

طب اديىن فرصة، واهللا العظيم تالته، لو ادتىن فرصه حاتبقى
 حلو
 فعاملدا) 2(حسام /حسام. د

 خالص اديتك فرصه زى ما إنت عايز
مبجرد ما وافق حسام املدافع، وآأنه خسر اجلولة، اقرتح

 ،"تبادل األدوار"املعاجل األآرب ما يسمى 

وهى آلية شديدة األمهية ىف هذا النوع من العالج، ألا 
من خالل التمثيل، االحتمال اآلخر) واملعاجل(جتسِّد للمريض 

ة بعد أن تنتهى التمثيلية الىت قدملوقفه الظاهر، وعاد
تستغرق دقيقتني أو أآرت أو أقل، بتوضيح الدور ونقيضه،
بشكل حيفز استمرار عملية النمو بأقل قدر من الكبت،

 .احرتاما للدورين عادة

 بالسماح حلساماُملَدافعوهكذا، بعد هذا القبول من حسام 
 .األدوارالذى من حقه أن يشم اقرتح املعاجل األآرب تبادل 

  خالص نتبادل األدوار:حييى/د

 نتبادل االدوار : حسام.د

حسام الذى آان مدافعا مث مسح: املدافع) 2(حسام /حييى/د
 ، )مث ها هو يرتاجع(

شم زى ما أنت عاوز ياّال، أنا أديتك الفرصة أهو دآتور
 ياهنار أسود ومنيل ! نفساىن بيشم رحية

 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

  رحية أنا شامم
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

  أل طبعا، ده متثيل !شامم ؟
برجاء مالحظة أن حسام ميثل عكس ما آان ميثله ىف الدور

 .السابق متاما وبصدق أوضح
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 شامم 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 رحية إيه 
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 ى إيه رحية غريبة مش عارف ه.مش عارف 
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  املدافع) 2 (حسام/حييى/د

 يااااااااااااااا
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 رحية حلوة 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 اهللا خيرب بيتك انت أتعديت من العيانني؟
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 دى طبيعة ربنا 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 ياهنار اسود ومنيل 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 عة ربنا زى أى حد دى طبي
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 .رحية غريبة مش عارف إيه هّيا؟
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 آه، رحية أول مرة أمشها 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

الكالم اهلبل اللى بتعملوه ىف. حاتروح ىف ستني داهية 
 .اجلروب ده حا خيليك تتجنن

  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

  الطبيعى أسيبه يطلع، إيه املانع إذا آان هو ده
 املدافع) 2(حسام /حييى/د

الطبيعى هّوا اللى مكتوب عندنا!! طبيعى إيه ونيلة ايه
 ىف الكتب

  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 الطبيعة دى باعرفها آل يوم ىف اجلروب 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 خّلى اجلروب ينفعك 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 بيبقى بيبقى اللى 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

عاوز) يشري لعادل(حىت اجلدع ده . بيبقى إيه ونيلة إيه
يلغيه، آل الناس عاوزة تلغيه، فتحى برضه بيلغيه
ويطّلع بدله الوحش اللى بيكّسر بيه الدنيا، انت فاهم

صدقت دآتور أهبل. أنت صدقت اللى بيحصل ىف اجلروب.إيه
 .عمال جيرب ىف الناس

  الداخلى) 1(حسام /حسام. د
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 املوجود موجود
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 انت أجتننت يا د ياحسام .إيه هو اللى موجود 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 .ال طبعًا!! اجتننت
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 أنا حسام اللى حبق وحقيق 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 خالص
 انتهت التمثيلية

.يه ونيلة إيه اهللا خيرب عقلك يا دخالص إ) معقبا (:حييى.د
 .حسام إيه اللى جرى؟ هو فيه رحية غريبة حبق وأل إيه

 خالص راحت دلوقىت : حسام.د

 بذمتك ما حصل حاجة ىف مناخريك . أهو قاَّلك راحت : حييى.د

 أل : حسام.د

 بذمتك؟ إمال إيه اللى راحت؟: حييى.د

 املوضوع مش آده ) يتدخل (:عادل

هو قال أل، وأنا. صدق يا عادل أن هو مامششانت م: حييى.د
مصدقه علشان خاطر ماشى بعد أسبوعني، قّرب خيلص. مصدقه

:إنت مصدق ملا آان حسام بيلعب وقال.التدريب بتاعه 
فيه رحية غريبة عمرى ما مشتها قبل آدة، وآويسة، مصدق
إن هو بعد آده يقول ما حصلش، أنا بامثل بس، إنت

 ما انت شفت قدامك % .99 حصلشى وال إنه ما% 100مصدقه 
 % 99: عادل

احنا عاوزين نشتغل ىف الواحد ىف املية ده، أنا: حييى.د
إن هو % 99بتاع الواحد ىف امليه فهمت؟ يعىن إنت مصدق 

ممكن يكون شم، وال مامشش يبقى نشتغل ىف% 1مامشش رحية و
 الواحد ده موافق يا عادل؟ 

حسام، وأن عادل هو. مع دالحظ أن الكالم مع عادل وليس
الذى آان حياول أن يسمى اهللوسات الىت يعايشها هتيؤات، مع

 آما بينا) روائح(أا تكررت وظهرت هبدوء ىف عدة أشكال 

 موافق، مش شم % 1   ما شِّمْش99) يكمل لعادل: (حييى/ د
 آده
 انت آنت عّمال تقنعه : فتحى 

)5(اللى جرى أقنعه إيه؟ هو فيه اقناع مع : حييى/ د 
 إقناع إيه اللى فيه؟

طيب انا متاآد إن انا مش شامم حاجه ومش هاشم: عادل 
 حىت لو تغصب عليا ان انا اشم 

 ، عادل هو الذى ينكر، وهو يتكلم عن نفسه وليس حسام
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وآأنه ينفى ما أقّره ىف بداية اجلزء األول من اجللسة ووصف
أنظر(روائح متعددة بشكل تقصيلى واآلن ينكرها متاما 

 ).سابقا
 يا عادل دا مناخريك هيه أنا حا اغصب عليك؟: حييى/ د

 اللى بتقول، حا غصب على مناخريك؟
 انا متهيأىل بقى إىن باشم : عادل 

حا تقول متهيأىل تاىن؟ اللى شفته قدام عينك: حييى/ د 
 ولو  شم حسام.  إن د احتمال% 1؟ ولو احتمال !!إيه

ولوأى حاجة،حاجة غريبة مش قادر حيددها، ولو بعيدة، 
إنه حايكمل.. ألنه ضامن  % 1  باحرتام % 1الراجل خد

 .واحدة واحدة
يا دآتور وبعدين الشم مش أى واحد يشمه آده: فتحى 

 وبس، انا عن نفسى لو مشيت ما أظنش حاقعد آده، باآلمك
جد، يعىن اللى هو بيشم حا يقولك انا باشم وخالص، الشم

 تنزل، ما باطْقشي نفسىده بييجى ىل بيخنق وخيلى دموعى
  الشم مش آده يا دآتور  خالص، أل مش آده

فتحى يقارن التجربة الىت جرت ىف اموعة مبا حيدث له حني
 تعاوده نوبة الشم، وما يعقبها من انفجارات

يا فتحى أنا قلت لك إحنا بنختلف عن بعض زى: حييى/ د 
 البصمة، مافيش حد زى التاىن؟ 

 ). باقارن( عىن ما هو غصنب: فتحى 

هو الزم يعىن الشم بتاعى يبقى زى شم عادل؟ زى: حييى/ د 
 مشَّك؟
بس ما بيقعدش ساآت لو جاله شم زى ما بيقول: فتحى 

 ... 
يعىن ماآان زآريا قاعد وشم رحيه، وبرضه قعد: حييى/ د 

 وتشعلل ساآت، هو الزم الرحيه تبقى مش عارف إيه
بيشم اللى جوه يعىن ملا آل واحد   املصائب، ويتتبعها

عادل هّوا اعتربها% 1 حسام شم رحيه   نفرتض إن يعىننفرتض 
مش) مش سايبه (وىف ايده وخمتلفة وبعيدة غريبةلكن  % 1

  داهيه60آده يا حسام، احفظ األربعة دول أحسن تروح ىف 
 انا قربت خالص : حسام/ د 

غلط مش هو آده اعرتف، اعرتف و اهو اعرتف خالص، بقى: فتحى
 الزم يعرتف تاىن 

 اسود، ايه رأيك يا فتحى طيب افرض يا خرب: حييى/ د 
بقى علشان تعرف مسؤليتنا يا دآاترة، افرض الدآتور

، ده ال قدر اهللا ال قدر اهللا، وِآْربْت %1حسام اعرتف حىت بالـ
 يا حسام إن  مسموح  ىف احللم معاه وهو نامي، يعىن

 الواحد يبقى آام 
  99: محسا/ د 

يا% 20   انت مستعجل على إيه خليها، ال: حييى/ د 
 إفرض يا  % 5رضا، وبعدين صحى لقاهم % 1من % 20  راجل
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بعد حلم طيب طيب، علشان انت % 1حسام بصيت لقيت الـ 
بعد ما % 5لقيته بقى % 1قلت ربنا حنون بصيت لقيت 

تعمل إيه (95 و90 و80ىف احللم سيبك بقى من % 20آانوا 
 )ساعتها يا حسام

 أقبلها : حسام.د

اخلربات الىت تتحرك هكذا بصدق ىف اخلربة، ميكن أن تقلل من
آثارها ىف اليقظة، ليعاد ترتيبها وتشكيلها ىف احللم، فتكرب

 وهو سبيل- من الفروض الىت سبق تقدميها–ىف سالم، وهذا 
 النمو

مسعت دآتور حسام قال إيه يا عادل قال) لعادل: (حييى.د
ليه بقى وانت من أول اجلروب آل. هاللى أنت آنت بتقول

مهك إن احنا نلغيها، ميكن اإللغاء أسلم، طبعًا َبَال وجع
دماغ، بس ياريت، أديك شفت إن حسام ملا عمل احلكاية
البسيطة ودى، وأنا مصدقه طبعًا شوية مش شويتني زى ما
أنا مصدقك، دآتور حسام عمل حاجة بسيطة وهوه مطمن

طمن لينا، ومطمن للحرآة، أظنحلاجات ومطمن جواه، وم
يعىن الزم تيجى سليمة بالشكل ده ما ينفعش يا عادل
تتعلم من دى حاجة حنرتم بيها اللى موجود حلد ما يتوّلف
آده مع بعضه، أدى اللى أنت بتقول عليه نعمل أيه نعمل
.ايه؟ املسألة عايزة وقت، وحرآة، واخد بالك إزاى

 واحدة، حرآة حرآة، أديكالوقت مهم يبقى حمتاجني واحدة،
 .بتيجى اجللسات وبتشوف

أه مش شامم حاجة، أنا.  باقولك مش شامم حاجة :عادل
 .حسام بس أنا أل. مصدقه خالص مصدق د

الحظ الفرق بني ما قاله عادل ىف أول اموعة ووصفه
بالتفصيل من رائحة الكاوتش إىل رائحة الفريان إىل رائحة

 اخل.. البول 
كس ما حدث ىف التمثيلية، فهو حني رأى احتمالآل ذلك بع

أن شم روائح الداخل هو شئ ميكن أن ميارسه الشخص
العادى، انطلقت الدفاعات الىت متنع حىت األعراض من أن
تؤدى وظيفتها املرضية فراح ينربى إلنكار األعراض مؤآدا

، آل ذلك خالل"أنا مش شامم حاجة"وأنه " بيتهيأىل "أنه 
 .عةأقل من سا

يعىن انت مش شفت التجربة اللى احنا عملناها مع: حييى.د
دآتور حسام؟ نلغيها ليه؟ حاخناف تاىن ليه؟ حاخناف من

 داخلنا؟ اللى هّوا احنا
 طاملا هو ىف االصل غلط : عادل

 غلط؟ داخلنا غلط؟ لو حاتسميه غلط، حايكرب،:حييى.د
نيلةوخيليك لوحدك وينط لك فجأة ويبهدلك، وتبطل شغل، و

 وأطران يبقى غلط إزاى 
 % 1 يا عادل مش انت قلت إن النسبة :حسام.د

 أه : عادل

 يبقى فيه نسبة والسالم: حسام.د

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   677



 05I12I2007א – אא

يا حسام إنت صدقت عادل% 1هو صحيح ) حلسام: (حييى.د
 أنا بقول عليك أنت .
 صدقته أه: حسام.د

، احتمال يكون شامم أآرت،%1هو صدق ولو بنسبة : حييى.د
دى شكلها آده آفاية، معبس ىف الظروف اللى احنا فيها 

إهنا حاجة تانية خالص غري اللى بتطلع غصب عننا ونسميها
 .مرض وهلوسة

................. 

................ 
 اخلالصة

 راجع الفروض الىت وردت ىف بداية اليومية بنفسك،

وأآون شاآر لو علقت على ما وصلك من احتمال نفيها أو 
 حتقيقها،

 املنهج وأتعرف على املتلقى،حيث مازلت أحبث عن  

 .!!ولست واثقا من جدوى ما أقدم 

 مدة التدريب هى سنة آاملة آمعاجل مساعد، بعد سنة- 
 .آاملة تسبق ذلك من املشاهدة خارج اموعة
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