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 :مقدمة

صناعة"احلوار هذا األسبوع شديد الثراء، وإن آان أغلبه 
، لكن ما وصلىن منه، مع الردود، تبينت من خالله جرعة"حملية

طيبة من حماولة اإلنارة والتدريب، رمبا تعني أى ممارس للطب
 .ىالنفسى أو العالج النفس

 احلمد هللا 

هل يا ترى ميكن مجعه إىل بعضه الحقا ىف آتاب يفيد ىف هذا
 أو ذاك؟

هل يا ترى ستنقلب النشرة، ولو ىف أغلبها، لتقوم هبذا
 الدور أساسا أو متاما؟

 !اهللا أعلم

 .وىف آل خري

**** 

 )4(احلرمان من حق األمل  

 )دفع لنمو آاذب: اإلدمان(   حتريك الوعى قسرا، وأوهام التغير

 أسامة عرفة. د

أستطيع أن أميز أربعةوآثريا ما آنت أتأمل أمل املدمنني 
أمل) 3(و. أمل االنقطاع) 2(أمل اإلدمان نفسه و) 1(أنواع 

فيما  هذا األمل اخلفي القابع) 4(التغري أثناء التعاىف، مث 
قبل البداية، وتوقفت عند هذا األخري آثريا حىت آدت أظن أنه

وهو غري حمتمل.. وليس البحث عن اللذة  األصل يف اإلدمان
  الآتئاب أو القلقا فيزاح من الشعور الظاهر ليحل حمله إما

أو آالمها معا أو متبادلني، وهنا يأتي نوع املخدر ليتعامل
أحد البديلني أو آليهما، غري أن هذا القابع اخلفي يؤجج مع

يدخل املخدر أو املنشط يف حماولةوحرآة طاقة ما، تظل حبيسة 
لتثبيط هذه الطاقة أو املنشط إلطالقها، ولكنها تبقى حرآة

 .لإلدمان ل وتستمر احللقة اجلهنميةدائرية يف احمل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3535
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 :حييى.د

دع جانبا اآلن رأىي ىف تصنيفك ألنواع أمل املدمن، وهو(
اجتهاد جيد، ولنتكلم ىف األمل املعىن ىف هذه النشرة الذى

 )أمسيته أنت هذا األمل اخلفى القابع قبل البداية

املصيبة يا أسامة أن هذا األمل األخري الذى حاولت أن أشري
ة، ليس سلبيا من حيث املبدأ، وبالتاىلإليه بتقدمي هذه احلال

فهو أمل حمتمل، بل ومطلوب، وإذا مت احتواؤه والسماح به،
فهو قوة للنمو وسط عالقة جدلية حميطة، وألن ذلك ال يتحقق ىف
أغلب األحيان، حيث ال يطيق الوالدان عادة أن يتأمل ابنهما

ق هذاأملهما الوجودى اخلال  أو بنتهما، ألما شخصيا خاصما
 !منذ اغرتبا

 ،"احلرمان منه"مث عن " حق األمل"هذا ما آنت أعنيه بتعبريى عن 

بعد هذا احلرمان باإلنكار واحملو ينقلب هذا األمل اخلالق إىل 
 "طاقة حبيسة، مث حلقة جهنمية"ما ذآرت من 

 علينا أن نتعلم، فنعلم آيف حنرتم األمل، ال نستعذبه، 

"الوعى باألمل" على االآتئاب وصف حني أطلق سليفانو أريىت
فرحت، ورحبت لكنىن تراجعت بعد ذلك، ألن االآتئاب، شىء آخر،

 ".االباط"أن أمسيه  –آما ذآرت قبال  –هلذا أفضل 

 األمل شىء آخر

 )الذى ليس له آخر.. إىل آخره (

 سيد الرفاعى. د

أقرتح قبل عرض مثل هذه احلاالت اهلشة أن يكون متوفرًا
 .لومات عن مدى سري املتابعة احلاليةمع

 :حييى. د

 ؟"هشة"عندك حق، لكن ملاذا أمسيتها 

مث إنه آما تعلم ال تكون معلومات املتابعة متاحة ىف آثري
 من األحيان،

 .ال تنتهى –عادة  –مث إن املتابعة  

 سيد الرفاعى. د

هل جمرد احلرمان من احلق ىف األمل بالضرورة يؤدى إىل منو
وملاذا ال يكون احلق ىف الغضب أو الفرح له نفس مكانةآاذب؟ 

 احلق ىف األمل؟

 :حييى. د

 ال أعرف ماذا جرى يا أبو السيد؟

 هل قال أحد أن هذا احلق أوىل من ذاك؟ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3536
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أو" جمرد: "منذ مىت، حنن نتكلم بتعبريات مثل:مث
 ؟"بالضرورة"

إن املدرسة الىت تنتمى إليها، ومنارسها معا، تقف بشدة
 !!ية سببيةضد أى اختزال، أو حتم

 ماذا جرى؟ 

 سيد الرفاعى. د

أقول ذلك ألنىن خفت من خماطر تعميم هذه الفروض الىت
أصدقها أنا أيضًا ولكن أود مراجعتها وإعادة النظر فيها
خاصة وأنا آخر املعاجلني الذين يتابعون هذه احلالة اآلن،
ويبدو أم ظاهريًا ىف قمة التعاون مع الفريق العالجى، ولكن

احلقيقة هم بعيدون جدًا جدًا، وأنا منزعج جدًا من سرعةىف 
 .التنقل بني هذا وذاك

 :حييى. د

اآلن فهمت جزئيا، فلعلك الحظت حتذيرى من التعميم طول
الوقت، ليس فقط ىف البحث العلمى أو العالج، بل أيضا ىف

 السياسة وآل نواحى احلياة،

وهىأما رغبتك ىف املراجعة فهى ما اتفقنا عليه،  
الوظيفة األوىل هلذه النشرة، بل ولة اإلنسان والتطور منذ

 ظهرت،

مسألة التعاون مع الفريق العالجى ودور املعاجلني حتتاج
 لتفاصيل هى عندك بقدر أآرب مما هى عندى،

 .والربآة فيك، وفيهم 

 سيد الرفاعى. د

ما يزعجىن حقًا هو أن املرض عامة، واإلدمان خاصة، ميكن أن
تبدو أاىف أى أسرة، فالعالقة بني اإلدمان والعادية  يظهر

 .عالقة حتتاج إىل وقفة حقيقية

 :حييى. د

هذا صحيح متاما، وأنت تعرف آم أشرت مرارا إىل أن األسرة
تفرز مدمنا مثل األسرة املفككة ىف) بأى مقياس(املثالية 

حاالت أخرى، وأن طيبة الوالد قد تفرز مدمنا ىف حني أن
مع مالبسات خمتلفة، تفرز مدمنا من نـوع آخر، آذلك قسوته

قد يكون أهم من حضوره سواء ىف –مثال  –غياب الوالد 
 .اإلحداث، أو ىف العالج

أنا معك أال نَشد وراء املسلسالت واإلشاعات إىل موقف
اختزاىل شبه أخالقى بعيد عن الواقع، وهلذا نواصل فتح باب

نغلقه أبدا، فنزداد معرفة اإلدمان هكذا، ويبدو أننا لن
 .دائما

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3537
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 عمرو حممد دنيا.د

فعًال، األصل ىف الرتبية والوقاية والعالج هو التغيري، هو
احلرآة، وليس البديل أو احلل هو أن ختمد هذا الوعى حتت
ميكانزمات االغرتاب واجلمود ولألسف إن ما حيدث ىف واقعنا
حاليًا يؤدى إىل االغرتاب واجلمود فلكم جزيل الشكر هلذا اجلهد
احلقيقى املتواصل الدؤوب لنشر هذا الفكر الذى لن جتده أو

 .تلقاه ىف أى مكان آخر

 :حييى. د

أظن أن هذا الفكر، وأفضل منه، موجود ىف آثري من احملاوالت
اجلادة، أنا ال أقلل من تشجيعك يا عمرو، وال من محاسك، لكنىن
أذآرك أن فرصتنا ىف املعرفة ال ينبغى أن تقلل من الفرص

 ألخرى بطرق أخرى، ا

على أية حال، فقد فرحت حني التقطت ترآيزى على إتاحة
 .وقاية من اإلدمان وغريه للحرآة والتغيريالفرص الكافية 

 حممد الشاذىل. د

بكون املخدرات حتدث حرآة لكنها –أحاول ربط هذا الفرض 
ىف احملل دون أى خطوة لألمام فهى جمرد دائرة حممومة تبدأ مع

وىف بعض حاالت اإلبداع –عاطى، وتنتهى ىف نفس املكان حلظة الت
احلقيقية الىت تظهر مع التعاطى فاألمثلة آثرية ملبدعني ىف جماالت
خمتلفة ال ميارسون هذه العملية اإلبداعية التخليقية إال وهم

، اإلبداع ىف)الكحوليات واحلشيش مثًال(حتت تأثري املخدر 
 .ا افُترضالنهاية ليس حرآة ىف احملل، آم

رمبا هناك اختالفات أآثر نوعية بني أنواع املخدرات
تندفع ىف اجتاه" الدماغ"املختلفة، رمبا حالة الوعى أو 

أى(يتوقف على نوعية احلرآة القائمة فعًال قبل التعاطى؟ 
 .، ال اعلم حتديدًا)رمبا ُحترك ذات وتُثبط األخرى

 :حييى. د

 ، هذا هو نور اجلهل الرائع،"اال أعلم حتديد"نبدأ بنهاية تعقيبك 

أظن أنىن سأنشر قريبا إضاءات موالنا النفرى ىف مسألة 
 "اجلهل املعرىف"

مث دعىن أعود إىل بدايات تعقيبك، فقد أثرت عدة نقاط 
 :معا حتتاج آل منها إىل رد خاص أوجز بعضه آما يلى

مثل(آثري من االضطرابات النفسية اإلدمان وغري اإلدمان 
هى حرآة ىف احملل، ولكن بتنويعات) ات الشخصية مثالاضطراب

 .وأالعيب خمتلفة بال حصر

 احلرآة ال تكون ىف احملل إذا نتج عنها تشكيل جديد· 

اإلبداع ال يتم عادة حتت تأثري مواد إدمانية، وإن آان ·
 .قد يبدأ أحيانا باالستعانة بقليل منها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــ"  يــــوميــــــــا "   3538
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اإلبداع ال يتم من مستوى وعى واحد، ولكن من مجاع أآثر ·
 .وىمن مست

نوعية احلرآة القائمة قبل التعاطى هلا تأثري طبعا ىف ·
 .مآل ونوع هذه احلرآة

 حممد املهدى. أ

 )برجسون(مش فاهم ما املقصود بطاقة 

 :حييى. د

أنا مل أقرأ برجسون قراءة منتظمة تسمح ىل بالرد الكاىف،
لكنىن معجب به أشد اإلعجاب، وقد التقطت بعض فكره الذى أضاء

 .يقى، أثناء ممارسىت ملهنىت من املنطلق الرتبوى والعالجىىل بعض طر

إن مفهوم الطاقة وضرورة االعرتاف هبا وتوجيهها واإلحاطة هبا
واحرتام مساراهتا اإلجيابية، هو من أبعد ما يكون عن بؤرة أغلب

 .املعاجليني واملربيني حاليا، واألمر حيتاج لتفاصيل أآثر طبعا

 حممد املهدى. أ

انتقال املدمن بني املواد املختلفة ليس راجعًا وصلىن أن
لقلة تأثريها عليه أو رغبته ىف جتريب مادة أآثر تأثريًا وال
لزيادة حتمله، بقدر ما هو راجع ألنه يريد تغيري وعيه بعد

 أن ثبت لفرتة نتيجة لتعاطيه نفس املادة؟ 

 :حييى. د

هذه النقطة الىت وصلتك تؤآد ضرورة احلرص على إتاحة
الفرصة حلرآية النمو بشكل حقيقى، ضمن برامج الوقاية حىت

 .لو آان ىف ذلك بعض املخاطرة

أما حكاية قلة وآثرة تأثري مادة بعينها، فأنا مل أرآز على
ذلك ولكن ما أشرت إليه هو احلاجة أساسا لتغيري نوعية الوعى

"دماغ"وليس فقط إلثارة أو تثبيط الوعى، املدمن يبحث عن 
الذى قدمناه أخريا هو تغري الوعى نوعيا سواء" الدماغ" وتعريف

 .بتغيري املخدر، أو تغيري جرعته، أو حىت االنقطاع عنه

 حممد املهدى. أ

 .وصلىن الفرق بني صورة الذات وخمطط الذات

 :حييى. د

أعرتف لك يا حممد أنىن مازالت حمتارا ىف حماولة إجياد لغة
 Self schema خمطط الذاترؤيىت للفرق بني /أوصل هبا فكرتى
وأول أمس وأنا أناقش حالة  Self imageوصورة الذات

ذهانية ىف مرور يوم الثالثاء، دخل علينا عامل آخر يربط
صورة وخمطط اجلسد، بصورة وخمطط الذات، بتنويعات متداخلة

حيتاج إىل صرب ومنهج، –ىف تقديرى اآلن  –ومتباينة، واألمر 
 .وسيلة ورصد مالحظات بأآثر من

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3539
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 ىنعمات عل.د

وصلتىن إضافة عندما قرأت احساس ووصف عادل للمخدر
وتأثري آل خمدر فيه على حده، فكرت ملاذا ال أجلأ أنا إىل هذا
احلل، ألشعر بالسعادة والدماغ العالية، فخفت، ال أعرف
ملاذا؟ وفكرت ىف الوجع واآلمل، وأا سعادة زائفة، وآربان

ست فيهاخادع، آما تذآرت آم من املرات القليلة أحس
غري  بالسعادة احلقيقية، وقلت ممكن أعمل دماغ حباجة تانية

 .املخدر فالسعادة من غري وجع، واملر ليس له طعم

 :حييى. د

 أحرتم بساطتك وشجاعتك هكذا

 .شخصيا خفت على الرحية   وتعجبت آيف ال تدرين سبب خوفك، أنا

"لكن أذآرك أيضا أن السعادة احلقيقية ليست بالضرورة 
 :غري وجعمن 

 .واملر له طعم املرارة 

 أميمة رفعت.د

مثل عادل جيب عمل برنامج عالجى لألسرة هل ىف حالة مريض
ومعتمدا عليها؟ آكل، طاملا انه ما زال يعيش بني أفرادها

أليس هناك احتمال أنه آلما تقدم العالج خطوة يتأخر خطوات
وماستسهال هذه األسرة وسطحيتها الشديدين؟ وهل تق بسبب

مستشفى الدآتور ادوارد اخلراط مثل –مراآز عالج االدمان 
 مبثل هذه الربامج أو على األقل –بوادى النطرون مثال 

بالتوعية والتثقيف لألسر جبانب االثىن عشر خطوة للمريض، أم
يكون على املدمن وحده، وعليه أن ينضج ان الرتآيز ىف العالج

طريقه دون مساعدة تارألن خي) من خالل العالج(بدرجة آافية 
 أسرته، أو برغم عيوب أسرته املؤثرة؟

 :حييى. د

 ..نعم

تقوم هبذا الدور حتديدا، –تقريبا  –آل مراآز التأهيل 
 .آل بطريقته

**** 

 قصة هذه القصة: تعتعة

 محد الرخاوىحممد أ. د

 )احلسرة واحلرآة ىف احملل(الكلمات الناقصة 

 :حييى. د

 أشكرك،

 !!)الشكر(هذه هى اجلائزة، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3540
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 .وإن آنت مل أراجع النصين للمقارنة بعد

 رامى عادل. أ

 ال خيمد احللم،

 نتقصاه لوفرته،

 بالضرورات  مشبعا

 :حييى. د

 "!!ماشى"

 حممود خمتار. د

ت عيىنوقع منذ الوهلة األوىل عند القراءة الثانية للقصة
 ودعاىن اإلستسهال اىل املقارنة بني) احلرآة ىف احملل(على اإلضافة 

 ).احلسرة(القصتني للحصول على الكلمة الرابعة فوجتها

 الفضفضة وأمهيتها؟ حييى ماذا عن. سؤاىل يا د 

 :حييى. د

 حممد أمحد. نفس الرد السابق حاال على د

ىف خربتىأما عن الفضفضة فهى مهمة، ومفيدة أحيانا، لكن 
وجدت أا ليست غاية املراد، وال هى أحسن السبل للتفريغ
عما تكنه النفس، ففى آثري من األحيان، وخاصة ىف بلدنا،

،"النعابة"أو " العديد"تنقلب الشكوى املتكررة إىل نوع من 
وأيضا إن التوقف عند مرحلة الفضفضة، هو نوع من التفريغ

 الذى قد يوقف احلرآة،

الفضفضة حني تكون بداية حرآة أو حفز أوافق على 
مراجعة، وال أوافق عليها حني تكون تسكينا مبثابة اية

 .املطاف

 مدحت منصور. د

أغرتىن اجلائزة فطار عقلى ومل ولن أفكر إال ىف طبعا
لن أفكر فأنا، اجلائزة، حبثت عن أربع آلمات، قلبت النص

طو آما آنتمرهق جدا لدرجة أىن لن أنظر إىل قدمى أين خت
 واهللا مل) واحلسرة واحلرآة ىف احملل(أحرتق ىف انتظار التعتعة 

 .اجلائزة ىف انتظار, أرجع للقصة السابقة فلست حمتاجا لذلك

 :حييى. د

 حممود خمتار. حممد أمحد، د. نفس الرد على د

 عمرو حممد دنيا. د

هذه آثريًا وال Deja-va" سبق الرؤية"أنا أتعرض لظاهرة 
تفسريا أبدًا فأآاد أجزم أىن مل أر هذا الشىء من أجد هلا

 .قبل، رغم شعورى احلقيقى برؤيته قبًال ومل أجد لذلك تفسريًا
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 :حييى.د

وملاذا تنكر على نفسك ظاهرة طيبة تدل على حرآية
الدماغ عادة، ملاذا جتزم بإنكار ما يأتيك ىف خربتك هكذا

الىت قد(عيانا بيانا؟ هل رد أن غريك حرموا من هذه املزية 
 ).كون ليست مزية ىف أحوال أقل تواترات

 عمرو حممد دنيا. د

)سبق الرؤية(أعرتض يا دآتور حييى على تفسري حضرتك لظاهرة 
Deja-vu بأن املعلومات الىت آنت قد قرأَتها آنت قد سبق وعايشتها

ىف مرضاك من قبل، هذا التفسري ال يكفيىن لتفسري هذه الظاهرة
ذا ولكنه مل يكفىن، وأعتقد أن تفسريهاالغريبة فعال، ال أدرى ملا

 .أعقد من ذلك بكثري، أو أبسط من ذلك بكثري، وآلنا ال نراه

 :حييى. د

 آل شىء جائز

مث إن هذا تفسريى اخلاص خلربتى اخلاصة ىف موقف معني دون
  وليس سبق الرؤية، Deja lu  تعميم لظاهرة سبق القراءة 

، ىف ترتيب زمىن حمدد،ومها متوازيان، وبالنسبة للطب النفسى
آانت هذه هى خربتى، مث وجهة نظرى، فكيف باهللا عليك تنكر على

 اجتهادى ىف تفسريى ملا عايشت؟

 مث إنىن مل أقصر التفسري على هذه اخلربة احملدودة، 

إن التفسري األعم مل أتطرق إليه وهو فرض اختالف زمن 
من ثانيةوصول رسائل اإلدراك إىل النصفني الكرويني بأقل 

 .وهذا حيتاج تفصيل آخر

 عمرو حممد دنيا. د

مبناسبة الفزورة، فاحلل هو األربع آلمات: مالحظات
 )احلسرة واحلرآة ىف احملل: (الزائدة هى

لقد توقعت هذه الزيادة مبجرد أن قرأت القصة: ملحوظة
وملا عدت للقصة األصلية دهشت جدًا لصدق توقعى، ميكن فرحت

 . كىن أآيد محدت اهللا على حسن توقعىميكن استغربت، ول

 :حييى. د

 !!يا خرب

هذا البحث) الومهية اهولة(أهلذا احلد أثارت اجلائزة 
 !!اجلاد من آثري من األصدقاء

 .ليس عندى تعليق أآثر مما قلت لألصدقاء حاال

 هالة محدى البسيوىن. أ

احساس باليأس آده جاىل إىن ماستبشرش خري من....... 
أوباما، يعىن اللى فات حايفضل آده، املهم أنناحكاية 

 .نتأقلم على الوضع ده
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اللى هى عارفه آل حاجة بالتفصيل وال تربير"آالم متاضر -
وال تريد أن تتحدث فيه، بيفكرىن بنفسى أوى، عارفه حاجات

 .آثرية بالتفصيل بس الفرق إىن مش قادرة اتكلم فيه

 :حييى. د

 من قال ذلك؟

 " دهاللى فات حايفضل آ"آيف نستسلم أن 

نفضل"هذا لن حيدث إال لو رضينا حنن، أو اخرتنا، أن 
 .، إن جمرد تغيرك شخصيا، جيعل آل شىء قابل للتغري"آده

فقد تكون  أما معرفتك حاجات آثري تكتمينها مرغمة،
 .ثروة، وقد تكون غري ذلك

 حممود حممد سيد. أ

اعرتض على رفض موضوع الرمز ىف اإلبداع فاإلبداع يزداد
 .لرمزقوة با

 :حييى. د

 .هذه وجهة نظر حمرتمة ال أرفضها، لكنىن ال أفضلها

 حممود حممد سعد. أ

وصلىن اختالف املضامني واملعاىن الىت يأخذها آل قارىء لنفس
 .القصة

 :حييى. د

 أحيانا يكون هذا هو وظيفة اإلبداع األوىل

 أمين عبد العزيز. أ

ة إبداعك،مل أفهم ملاذا تكاد أن تقتل من يقرتب من منطق
وما املشكلة أن تعيد النظر فيها، وهل هذا متعلق بتصديق
ويقني الشخص من شىء ما، وعند حماولة تنبيهه أو نقده يصبح

 .شيئا مزعجا جدًا ىل

 :حييى. د

ال تعىن أنىن أرفض، بل هو تعبري عن الغيظ" أآاد أقتل"
–وعند غريى غالبا  –خوفا من التشوية، مث أنىن الحظت عندى 

قد يطفئ جذوة –ن قبول نقد املسودات أو احملاوالت األوىل أ
 االندفاعة األوىل للتشكيل اإلبداعى،

هو أن تأتى املالحظات ىف صورة النقد –غالبا  –واألفضل  
 .املسئول بعد نشر اإلبداع فعال

 أمين عبد العزيز. أ

الكلمات األربع املتجاورة ىف منت هذه القصة هى: مالحظات
 ).واحلرآة ىف احمللواحلسرة (
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علمًا بأنىن فرحت جدًا عندما عثرت على هذه الكلمات وىف
 .انتظار اجلائرة

 :حييى. د

 نفس الرد

 !!يا للجائزة

 شكرا

 )هذه هى اجلائزة آما ذآرت سابقا(

 حممد الشاذىل. د

أظن أن من حق املبدع أن يكتب أو يبدع آما يشاء،
وبالتاىل من حق املتلقى أن يتذوق هذا اإلبداع آما يشاء،

هو سبب أن القصة وصلت غري ما قصدت يا سيدى، وأظنك هذا
أشرت مسبقًا إىل أن قراءة النص مبا حيرآه ىف املتلقى هو نوع

 .من النقد واإلبداع أيضًا

 :حييى. د

 هذا صحيح جدا

 إسالم إبراهيم. د

 .حييى مستغرب أن اليومية حرآت حاجة إنت مش قاصدها. ليه يا د

التعتعة مش مهم حترك اللى أنا أعرفه من حضرتك أن 
 .إيه، املهم إا حترك أى شىء

 :حييى. د

 فعال

 شكرا جدا

**** 

الوعى جبدل العالقة )24(اإلشراف على العالج النفسى  
 أثناء املمارسة

 مدحت منصور. د

يتحمل أى احلقيقة آان عندى فكرة خاطئة أن املعاجل جيب أن
شئ وآل شئ من مريضه وتذآرت قول الناس الطيبني ىف الريف

فهم أيضا ينكرون علّى حقى ىف املرض إجالال!!) دآتور وتعبا؟(
 .حىت يتناسون أىن بشر ىل وتعظيما من شأىن

وآما أن املريض أحيانا يتناسى شعور املعاجل وأنه بشر
موقفه استنجاد وطلب الغوث دون أن يشعر فأحياناأخرى يكون

عندما .مبعىن شوف آم أنا سخيف أو لزج أو ثقيل؟ وافعل شيئا
 يتعرى اإلنسان ال يستطيع أن يعرى جزءا وخيفى اآلخر على مزاج

 لقد عرى الرجل تناقضه وانسحابه , بتهطبيبه أو حسب رغ
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السرية فلم جيد ما مينع أن يعرى ما وممارسته املرضية للعادة
تعاطفى مع لذلك أنا متعاطف مع أستاذ أآمل أآثر من, تبقى

العملية حتتاج آثري من الصرب .املريض وال أنكر تعاطفى معه
من املعاجل حىت يتمكن املريض من أن يرى نفسه آإنسان واهود

يرى املعاجل آإنسان وليس مث) يس عليه حرجل(وليس آمريض
 ).صربوا وال يلقاها إال الذين( .آمعاجل فقط

 :حييى. د

 أوافق على معظم ما جاء بتعقيبك

 رامى عادل. أ

أو خيرج منه هذه,يتذوق العيان او الطبيب نكدى وال يعرف
 البلياتشو روح_ الروح

 :حييى. د

 أحيانا

 وليد طلعت. د

بعدى عنك سواء بالسيئة أو باحلسنةأنا ال أخاف إال من 
 .أبدًا اللهم ال حترمنا معذرتك وعفوك وال تبعدنا عنك

 :حييى. د

 آمني

 عمرو حممد دنيا. د

أنا فعال ماآنتش بابقى فاهم ليه فيه عيان ماليش نفس
اشوفه، مش عارف، وآنت باتعب قوى من الشعور ده بس أحيانا

سبب، أو مبعىن أدقبيبقى موجود وميكن من غري ما اعرف ال
بابقى مش عايز أعرف السبب، بس مع اإلشراف زاد وفسر زمالئى

وده إداىن مساح. إن مش أنا لوحدى اللى بيجيله الشعور ده
 .أشوف واستحمل واآمل واآون اآثر صراحة

 :حييى. د

هذا بالضبط هو أهم فوائد اإلشراف، مث أذآرك بأول حالة
ميمة رفعت ىف هذه النشرةأرسلْتها لالستشارة الدآتورة أ

، هذه احلالة مسحت لنا أن"استشارات مهنية"وفتحت هبا باب 
نقر ونعرتف حبق املعاجل ىف رفض املريض ىف بعض مراحل العالج حىت
السماح بالشعور بالكراهية دون التخلى، شكرا للجميع على

 .آل هذا

 هالة محدى البسيوىن. أ

 avoidant personalityمش عارفه معىن الشخصية التجنبية 

 :حييى. د

 هذا االسم هو جديد ىف التصنيف، وقد ورد أساسا ىف 
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وميكن أن  DSM IVالتصنيف األمريكى الرابع لألمراض النفسية
ترجعى إليه، وهو ببساطة أحد جتليات الشخصية الشيزيدية

Schizoid personalityوتتميز هذه الشخصية عموما بتجنب ،
النظرات حىت جتنب آل اقرتاب أو مواجهة من أول جتنب التقاء

 .إخل).... وأحيانا غري احملرجة(املواقف احملرجة 

 هالة محدى البسيوىن. أ

وصلىن قد أيه صعب الواحد يستحمل االعتماديه بتاعت
العيان اللى وصلت للدرجه بتاعت العيان اللى ىف احلالة، بس
حسيت بتناقض، ازاى اآون مش متحماله للدرجة دى وىف نفس

 أسيبه الوقت ماينفعش

احلل هو رأى حضرتك فعًال اىن لو ممكن استحمل فرتة آده لو
يبقى من) يعىن مش باقدم له اى مساعدة(ماآنش فيه فايدة 

األحسن اىن احوله ملعاجل غريى يقدر يقدم ليه اى حاجة
 .تساعده

 :حييى. د

 يعىن،

 لكن أرجو أال تسسهلى

 وأن تستعيىن باإلشراف ما أمكن ذلك

 ؤادمىن أمحد ف. أ

من رأىي ان يكمل املعاجل مع تلك احلالة اوال، عشان الشعور
بالذنب وانه بيعمل اللى عليه قدام ربنا وثانيا عشان

 .يتعلم ميكن الدنيا تتغري عند املريض ويتحسن

 بصراحه صعبان عليا املعاجل

الواحد ملا بيزهق من حد بيبقى مش عاوز يتكلم معاه 
حد بيحكم ضمريه أوال وعقله وىفائى ولكن ىف احلاله دى الوا

 .اآلخر مشاعره

 :حييى. د

 هو ذلك

 )تقريبا(

 حممود حممد سعد. أ

وصلىن أن عملية التصارح مع النفس أو مع املشرف علينا،
تساعد على ختفيف حدة الصراعات داخل املعاجل ويساعد اىل حد

 .ما ىف تقبل املعاجل للمريض

 :حييى. د

 هذا صحيح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  وميــــــــا يــــ"   3546
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 عالء عبد اهلادى.أ

معدل ممارسة العادة السرية ىف سن مش فاهم هل زيادة
 مبكر قد يشري اىل احتماليه حدوث اعراض ذهانية بعد ذلك؟

 :حييى. د
 ال

 هذا غري صحيح

 حممد املهدى. أ

وصلىن أن املعاجل من حقه أن يشعر بثقل مريض ما، وأن
يكره، والبد له من قبول هذا احلق، ولكن ال يتصرف على أساسه

لعالجية، إن قبول فكرة أن من حقىفيستسهل إاء العالقة ا
الشعور بلزوجة مريض أو ثقله أو حىت آرهى له والوعى بقبول
هذا احلق هو الذى يزيد من نضج املعاجل وقدرته على احتمال

 .املريض وليس استسهال ااء العالقة

 :حييى. د

 هذا صحيح جدا

 عبد ايد حممد. أ

 معىن املوجة الثانية: وصلىن

 أن الزهق واالستسهال بيقلل اخلربه آيف: وأيضا

من حقى ازهق وأرفض وأقرف من أى عيان لكن ما انصرفش
 .عنه على أساس الزهق

 :حييى. د

 يارب صربنا، واشف مرضانا

 حممد امساعيل. أ

 مش فاهم إزاى اخلربة تقل؟ ممكن تثبت، بس تقل إزاى؟

 :حييى. د

 "رمن ال يتقدم يتأخ: "هذا سؤال جيد، من حيث املبدأ

أما آيف ذلك فقد تزيد دفاعات املعاجل تدرجييا مع زيادة 
خماوفه من آشف نفسه أمام نفسه أو أمام مريضه، فتزداد
املسافة تدرجيبا بينه وبني مريضه، ويلجأ إىل أساليب عالجية

مثل االآتفاء بإعطاء األدوية، والتسكني دون التحريك،: أسهل
يائى ناقص آذا أو زائدواختزال املرض واملريض إىل آيان آيم

آذا، وهذا هو اال الذى تلعب فيه شرآات الدواء وتقوم
 .بغسيل مخ األطباء بشكل متزايد طول الوقت

 حممد امساعيل. أ

طب فيه احلق من الغضب واحلقد!! فيه احلق من القرف
واالستنكار؟ وإيه هى املشاعر السلبية املقبولة ىف العالج

 .وإيه اللى مش مقبول؟
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 :حييى.د

  آل شىءيوجد احلق ىف

االعرتاف بكل املشاعر هو خطوة إجيابية صعبة، االعرتاف مهم
على شرط أال يكون هذا هو اية املطاف، وإمنا بداية التحرك
حنو حتمل مسئوليتنا آل ذلك لصاحل عالج املريض، ومنو املعاجل

 .وزيادة خربته

 حممد امساعيل. أ

ة ىفمعرتض على العنوان علشان خمتصر ومش بيقول آل حاج
 .احلالة ومش آل اللى وصل منها

 :حييى. د

 عندك حق

**** 

 )برآة دم(يوم إبداعى الشخصى 

 سيد الرفاعى. د

أنا ال أستطيع الكالم عن الشعر ولكىن توقفت عند هذا
 :اجلزء

 " اخلوف قبل الرؤيةُذبنا بنبض " 

يا مجال الشعر وروعته، أحسست بنهاية القصيدة بأا
 بداية آل شىء نفعله وحنيا به مجيعا

نفرح، وحنزن، ونعمل، ونغضب، وخناف، دائما قبل الرؤية
 من آل شىء

 .أحس مبعىن رائع ال أستطيع شرحه

 :حييى. د

 هذا هو الشعر

 شكرا

 أمحد يسرى. أ

 "يوم الدينونة..... "

 الىت مل تتشرهبا الرمال ذا ما قد وصلىن من برآة الدم املتخثرةه

 !!ومعها فتخثر الزمان أمامها 

 :حييى. د

 لك ما وصلك

 رمبا
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 **** 

 )2(حوار مع اهللا : يوم إبداعى الشخصى

 مدحت منصور. د

بعفو اهللا ينزل ىب وبك وبرمحته تغمرىن وتغمرك وأنهشعرت 
 .يراىن ويراك

 :حييى. د

 يارب يكون هذا صحيحا

 احلمد هللا

 عبري حممد رجب. أ

 بقاىل آتري قوى ما اتكلمتش مع ربنا؟

 بصراحه اتضايقت قوى ملا قريت اليومية

 :حييى. د

 الدعوة عامة 

 والباب مفتوح دائما لكل من يطرقه

 نرمني عبد العزيز. د

ال اآتفى ان انزلك ىف احلسنه لتنزل ىف السيئة، بل انزلك"
 ىف آل فعل حىت لو آان عصيانك 

خياف البلهاء ان ينزلوك بالسيئة فيتطاولون على رمحتك،
 .."أنا ال أخاف إال من بعدى عنك بالسيئة أو باحلسنة

اهذه األبيات من أمجل ما قرأت ىف احلوار مع اهللا، رمبا أل
 تعرب عن جزء من عالقىت باهللا

الشعر معقد جدًا وصعب فهمه وهو آيف أآون قريبه من اهللا
 .....واذآره حىت وانا أعصيه

 :حييى. د

إن ما وصلك يا نرمني هو أآرب آثريا مما تصورت أنه ميكن أن
 .يصل ألحد

 أنس زاهد. أ

 : يقول اإلمام علي آرم اهللا وجهه

يقول وال يلفظ، وحيفظ. وال عنها خبارج ليس يف األشياء بواجل
غري رقة، ويبغض حيب ويرضى من. وال يتحفظ، ويريد وال يضمر

 . ويغضب من غري مشقة
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 :حييى.د

 آرم اهللا وجهه

 ووجهك

 حممد أمحد الرخاوى. د

 يتولد وجود من وجود
 الفرع باالصل اذا اتصل

 ىف مقعد صدق

 تتوالف لغة دون آالم
  ال تفهم
 !!!!اقدامعلي  بل متشي

 يقذف باحلق علي الباطل
 فاذا هو زاهق

 الوجود اجلديد ميشي اصحاب
 مثل اصحاب الكهف
 !!!!!حىت يكشف عن ساق

  قلوهبم ُيربط علي
 فيشرق نور اهللا يف آل شئ

 :حييى. د

 شكرا،

 !بداية أخرى أطيب 

 .برجاء فتح األبواب للكافة

 رامى عادل. أ

 مع اهللا حوار

 قلت له يف موقف العشم 

 لقبح حمال بديع

 ال طل اذا مل اجرم

 وجتيز هبما جتريني, وزليت واحنطاطي

 :حييى. د

حالت دون أن تصل رسالتك –غالبا  –األخطاء املطبعية 
 .آما متنيت

**** 

 112حلم &  111لم ح: رتة النقاهةأحالم ف

 :أميمة رفعت. د

 : مالحظات على األحالم والتقاسيم 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3550



 05I12<I2008א – אא

–ال أذآر حتديدا  –الثالثة أو الرابعة  آنت أجتول للمرة
ثرائها أرى ىف آل مرة بني صفحات األحالم والتقاسيم، من شدة

 وقد تتبعت تطور. شيئا جديدا وآأنىن مل أقرأ آل هذا من قبل
احللم" \األحالم والتيمات األساسية منذ البداية وحىت اآلن 

النقد والقراءة وحتوهلا إىل تنويعات عند ، آما تتبعت"\ 112
األساسى عند احللم مث إىل تقاسيم على اللحن" \ 53" \احللم 

وقد أثار دهشىت أنه بالرغم من قرار. وحىت اآلن" \55" \
منذ احللم األول أن تكون) حييى. الذى هو أنت د( الناقد

األصداء، إال أنه آان من القراءة والنقد على غرار نقد
 الواضح أيضا الرغبة الشديدة ىف الرتاجع عن هذه الطريقة

ىف نفس الناقدمنذ البداية، مما ظهر ىف شكل حوار داخلى 
شىء غري مريح، هذا احلوار آان ىف..ينبهه بأن هناك خطأ ما

،)أحسن(احللم  صعب هذا: احللم الرابع أى منذ البداية فعال 
أنت(، من يقرؤه إذن )من حقك(ال أريد أن أقرأه ناقدا 

بعد هذا)........ يصل إىل أصحابه بدون نقد دعه –مالك 
أغلب األحالم، لصفحات اتصفحاحلوار الداخلى، عدت اقلب ا

 آما وضح ىل.....وقررت أنه ليس لزاما علّى أن أنقدها مجيعها
الصراع بني التفسري والتحليل واإلضطرار إلستخدام الرمز

ىف معظم األحيان حىت تولدت فكرة واحلماس أحيانا والفتور
 .التقاسيم

الفتاة اجلميلة،: برباعة  تيمات األحالم دجمها حمفوظ سويا
الذى والبيت، واملوت، والشعور بالشك واملؤامرة والرتبص

ترمجته بإبداع شديد املطاردات الىت ال تنتهى أبدا لصاحل
"\12" \ىف احللم ) املثري لألعصاب باجلو(الراوى بدءا 

مواجهتها وإستمرار الوساوس مع اول مطاردة يفشل الراوى ىف
إىل قمة املطاردة" \17" \حللم ىف ا)مل أسلم من الوساوس(

لتنتهى بآخر مطاردة" \24-23" \واجلرى واللهاث ىف احللمني 
يظهر إحتمال املواجهة حيث 45مصحوبة باحلرآة ىف احللم 

 ).عند الشاطىء يتضح املوقف(والقضاء على الشكوك 

األحالم بعد آل هذه املطاردات خبطى أهدأ، وتبدأ تسري
وتنسج على نفس النول، لتقط اخليطالتقاسيم مبواآبتها، ت

 ويشعر القارىء بالتناغم بني اللحن والتقاسيم، حىت تتحول
األحالم تدرجييا إىل شكل شديد الكثافة تتالصق فيه الفكرة

واإلنتقال ىف الزمان واملكان، وبني املوت واملشاعر والتيمات
من املشاعر حىت ان واحلياة بأقل قدر من الكلمات وأآرب شحنة

فتأتى. من يقراها يظن انه توقف عن التنفس حلظة القراءة
لتخلخل آل هذا وتذيب الالصق وحترك الثابت عن التقاسيم

ورمبا أمجل حتريك. واحد طريق آل من الشكل واحملتوى ىف آن
يتبق حيث بدأت آثافة األحالم تقل ومل101قرأته آان ىف احللم 

إىل إزاحتها لريوق على ما يبدو سوى آتلة اخرية راسخة حتتاج
، وهنا تأتى)الدوالب العمالق(من جديد  اجلو وتتضح الرؤية

الكتلة، تتم خلخلتها فبدال من إزاحة: التقاسيم جبديد رائع
 فيخف) أقزام(من الداخل، تتفكك أجزاؤها إىل جزيئات صغرية 

فهؤالء هم الذين آانوا سببا ىف ثقل الدوالب وحني(وزا 
 .)زحزحة الدوالب نستطيعينتهى خروجهم سوف 
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يتغري مسار األحالم مرة ثانية، فتدخل ىف مرحلة إلتقاط
األنفاس، فيتصاحل الكاتب مع املاضى، وما بني العتاب الرقيق

ىف) املوت ال يفرق األحبة(و) غياهبا عتب على املرحومة عني طول(
الدنيا وقد أعدم قد تضحك ىل(وحىت التناقض بني . 104احللم 

.مل أشعر باملشاعر املشحونة اخلانقة السابقة.) اآمةبدون حم
التقاسيم لتحرك القارىء هذه املرة وال ترتآه الستكانة فجاءت

فها هى تقلب.أحاسيسه وإنتباهه املشاعر، بل تشحنه مبا يشحذ
فرحني وراح اجلميع يهللون( 107املائدة مبا عليها ىف احللم 

بعدما.) الفقيد معابالتخلص من الكتب والسيوف واألشباح و
مع املاضى وأعطى الكاتب بعض اد ىف حاول حمفوظ التصاحل

التقاسيم آما إحتجت. وفاته تعويضا عن سوء حظه ىف حياته
فرأيت احلسناء تراقص( 105عل التسامح البادى ىف احللم 

لتطيح هبما بسيارة.) غاية احليوية واملرح األسطى ومها ىف
ومشاتة األسطى) الغيظ واحلسد(وى مارقة، وحتل مشاعر الرا

 .وإنتصاره على غرميه حمل مساحة اللحن األساسى

األحلان والتقاسيم مثل منحيات الرسم" \دويتو  "\ أرى
البياىن، األحلان باألمحر والتقاسيم باألخضر، يتقابالن

ولكنهما ليسا ويتقاطعان ويفرتقان ويتحدان صعودا وهبوطا،
 بالليزر، دبت فيهمااحلياة واحلرآة، على ورق، بل مها مضاءان

  .فيرتاقصان على أنغام تكاد تصل إىل أذىن فعال

يا ترى ما الذى يستطيع أن ميأل الفراغ اهلائل الذى سترتآه
 وتقاسيمها بعد أن ينتهى عرضها؟" \أحالم فرتة النقاهة " \

 :حييى. د

آنت قد نسيت أنىن أقوم هبذا العمل،!! يا دآتورة أميمة
ألنىن أيت التقاسيم مرة واحدة، منذ أآثر من شهرين، حىت

 .، ودفعت هبا إىل املطبعة خوفا من الرتاجع209آخر حلم 

 قراءتك الناقدة هذه طمأنتىن أنىن ال أخرف،

وهى تشجعىن أن أعود للوفاء مبا التزمت به وهو ما 
ونشرت منها فصال واحدا ىف عملى" القراءة الشاملة"امسيته 
 .2006الس األعلى للثقافة  "أصداء األصداء"املنشور 

 ألحالم فرتة النقاهة، وأيضا آنت قد وعدت بنوع من القراءة الشاملة

واألرجح أنه قد ال يسعفىن الوقت أو يطول ىب العمر، 
أن يقوم –يوما ما –فجاءت رسالتك هذه تقول أن غريى ميكن 

 .مبا أِمْلت فيه

 .شكرا

 111حلم : رامى عادل. أ

اخلالص، ضالتنا املنشوده، ويغمرىن املاء وتفيض روحى ويتعلق
وجهة نظره، اال هو وانا، الرفيق حببل النجاه الوحيد من

ويعلو ويهبط جبسدى امليت داخل املاء، وينوء بكاهله محلى،
 .قربانا اهله ألستقر بالقاع، ملحقا برتانيم الذبح، يشدوها
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 112حلم:رامى عادل.أ

وعربنا الشارع، ممسوسا بنظرة امى الذاهله، وصرخة اخى
طريقا اىل املسخسخ تنزع امى مين، حتبسها يف، تلوذ بصمم، تشق

 .حمبسها

 :حييى. د

 االستثناء مستمر

 عذرا لآلخرين

 هشام حامد. أ

 ما رأيكم ىف اختالل اإلنية،

 الصغري حىت يعقل من اختالل االنية؟ هل يعاىن الطفل 

مبتعة النظر هل عندما يكرمنا اهللا وندخل اجلنة ويكرمنا 
عندما يتوه البشر من مجال وجه اهللا هل هذااىل وجهه هل 

 االنية اختالل ىف

 :حييى. د

 .ال طبعا، بالنسبة للتوجه إىل اهللا

 أما بقية األسئلة فتحتاج إىل تفاصيل ليس هذا جماهلا اآلن

 عذرا

 وشكرا
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