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آل ما أبديه من آراء ىف الرد على هذه:ملحوظة
االستشارات هو حمدود حمدود ىف إطار ما يصل إّىل من معلومات،
وهو ليس رأيا ملزما، لكنها فرصة إلثراء بعض جوانب

 .. املمارسة، مبا قد يفيد ىف هذه احلالة أو غريها 

 نبدأ بعرض احلالة آلها،  هذا وسوف 

 مث نرد فقرة فقرة، 

 .نعقب إمجاال مث

 . شكرا

 حييى

 :مقدمة

 :أميمة رفعت. د

الذى ليس ىل أى فضل فيه، فقد أنا سعيدة هبذا الباب
لك، ولدى أخذت سؤاىل وجعلت منه مادة مفيدة للجميع فشكرا

 استشارة أخرى لو مسحت

 حييى. د

بل الشكر لك، ولكل من رحب وساهم وسوف يساهم ىف إثراء
 !!هكذا، يارب تنفع املعرفة العلمية العملية

 ماذا عندك اليوم؟  

 :أميمة رفعت. د

سنة، بدأ املرض منذ آان عمرها 60مريضة فصامية، ) هى(
عاما، غري متزوجة، أمية، من إحدى قرى البحرية، لديها 15

ذهاىن ال أعلم عنه -أختان مصابتان باإلضطراب الوجداىن وجد
   ).ف(سأمسيها . شيئا 

هياج ،آالم آثري): من األرشيف(ختصار املرضى با ىف تارخيها
 غاضب، تتبول وتتربز ىف  غري مرتابط، مزاجها ىف معظم األحوال
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مهينة مكاهنا، ضالالت إضطهاد وتأثري وإشارة، هالوس مسعية
وآمرة، أعراض قهرية مثل تكرار غسيل اليد وإرتداء آميات

بعضها حىت القفازات ىف الصيف، ومل تتحسن أبدا من املالبس فوق
  .السنني بالعالج الكيميائى على مر

العزلة: منذ سنوات قليلة ما تبقى من هذه األعراض
بقصص بعينها ال تتغري ناحية أناس واإلنطواء، ضالالت إضطهاد

بعينهم ال يتغريون، تنكر أى هالوس، منظمة ونظيفة، آالمها
قليل وليس لديها ال أفكار وال قصص حتكيها سوى تلك ما خيص

)1982هذه القصص تكررها منذ (ررها بال ملل وهى تك ضالالته
حينما حتكى عن مضطهديها فهى مشاعرها ضحلة بدرجة آبرية إال

  .تتنهنه و آأهنا تبكى وتأخذ صورة الضحية

منذ سبعة أشهر وأدخلتها العالج اجلمعى منذ ستة أعاجلها
 . أشهر

شخصيا، فتهذيبها أشبه مهذبة بشكل يغيظىن أنا )ف(
ئب الذى تلبسه مبناسبة وبدون مناسبة، وهى البالقناع اخلا

تشكو وال تتكلم عن نفسها أبدا وإمنا تشكو بالنيابة عن
وتدعى دائما أهنا تقوم أختها احملجوزة معها ىف املستشفى

 .برعايتها

ىف العالج اجلمعى أشعر أهنا قابعة وحدها ىف سرداب عميق،
إذا آررت هلا اليصلها صوتنا، وبالتاىل ال تشرتك ىف احلديث،

يصلها منه آلمة أو إثنتني فرتد بإجابات ال معىن هلا آالمى رمبا
 .جدا املهم أن تكون مهذبة

إحدى اجللسات آانت قوية وصادمة للمريضات فقد وصلهن أن
مسئولية إختيار إستمرار املرض من عدمه، عليهن نوع من

يةاملقاومة والعدوان قدرا متفاوتا من: وآان رد فعل اجلميع
 مل يبد عليها )ف(السلبية جتاهى وعلى مدى أيام آاملة، إال 

 ...اى تغري هذا اليوم

ىف اليوم التاىل أخرجها أخوها من املستشفى دون علمى،
ىف عدم وجودى أيضا، -ال أعلم ملاذا –أيام أعادها  10 بعد

املريضة. دواءها طوال هذه املدة آل ما أعرفه أهنا مل تتناول
:أخرى) ف( هتا ولكن ىف العالج اجلمعى فوجئت بـمل تتغري صور

منتبهة، خارج السرداب متاما، هلا رأى ليس بالضرورة مهذبا،
ما زالت. أدورا ىف امليىن دراما  تأخذ.. للعجب  ويا

أملح شرارة غضب ولغة جسد وإن آنت(مشاعرها إىل حد ما ضحلة 
 ضة ىفمتحفزة ال تزيد عن ثوان معدودات إذا ما حاصرهتا مري

، وآالمها ليس آثري ولكنها مل تعد تنكر أن لديها)احلوار
اموعة العالجية فقط وليس بني داخل  هذه الصورة... هالوس

 ...اآلخرين ىف القسم

 . أيام 10ملريضىت؟ ما الذى غريها ىف  ماذا حدث: اآلن السؤال

نعم. يقولون ىل وماذا يهمك ىف سبب تغريها املهم اإلستجابة
 كنىن مرتبكة، آانت رؤيىت واضحةول.. 
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واضحة، وآأنىن  تعد ىل رؤية إىل حد ما، مث تغري آل شىء ومل
على فهل تقرتح. أفقت فوجدهتا ىف يدى وال أعلم أين أذهب هبا

 ...يربط ىل الصورة ببعضها  ما

إستشارتى أطول إذا رأيت أن( أعتذر بشدة على اإلطالة 
 .شكرا )من الالزم، أرجوك ال تنشرها

 :حييى. د

يا شيخة حرام عليكى، أطول ماذا؟ وأنشر ماذا؟ رمبا
 .آانت أقصر من الالزم

دعيىن أشكرك أوال على موقفك اإلآلينيكى العالجى هذا، 
وأنا ال أريد أن أبالغ ىف وصف إجيابياته، مع أن ذلك ضرورى 

مالحظاتى املتواضعة، وبدا أن فيها غري حىت إذا قلُت بعد ذلك 
ين، فيمكن أن تتقبلينها من خالل هذاما تشتهني، أو تنتظر

 .االعرتاف الصريح بتقديرى وشكرى على آل ما تفعلني وحتاولني

واآلن إمسحى ىل أن أعلق على فقرة فقرة آما تعهدت
بالنسبة هلذه االستشارات، مث نرى ىف النهاية إن آان مث تعليق

 .عام ختامى 

)1( 

ان عمرهاسنة، بدأ املرض منذ آ 60مريضة فصامية، ) هى(
عاما، غري متزوجة، أمية، من إحدى قرى البحرية، لديها 15

أختان مصابتان باالضطراب الوجداىن الذهاىن، ال أعلم عنه
 ).ف(سأمسيها . شيئا 

 هذا طيب مزعج، !! ياه 

سنة، أم أن بداية املرض 45هل معىن ذلك أا مريضة منذ 
سن اإلحالة علىسنة، مث دعيىن أذآر نفسى أا ىف  45آانت منذ 

–بعد إذنك  –ألنىن سوف أعاملها (املعاش، وأا مل تتزوج، 
ساحميىن هلذه(أا على وشكل تعيني جديد ىف احلياة بشكل ما، 

 ؟ ) البداية

مرت عليها سنة مث  15منذ   األرجح أا بدأت مسرية املرض
سواء آانت آاملة أو ناقصة، مث Remissionsأطوار إفاقة 

إخل أما إذا آانت ظلت ىف املستشفى Relapsesباق أطوار ِط
 .طوال هذه املدة، فهذا جيعل املسائل أآثر صعوبة

ال بد من معرفة آم سنة قضتها من هذه املدة ىف املستشفى؟
 وآم مرة خرجت، وملدة آم؟ إخل

أنا ال أطالبك أن تذآرى ىل، وال حىت ىف رسالة الحقة هذه
ا أن نستعد أن يكون موقفنااملعلومات، فقط أسأل ألن علين

  . خمتلفا حسب آل إجابة

أما أا أمية ال تقرأ وال تكتب ، فهذا جيد أيضا، ألنىن
 آثريا ما اهتموىن أنىن ألقن مرضاى أفكارى بشكل أو بآخر، مع 
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أآثر ألف  Psychopathologyأنىن تعلمت من األميني إمراضية
، ناهيكمرة مما تعلمته من املثقفني املعقلنني حىت إذا مرضوا

 !.عن النفسيني أبعد اهللا عنهم آل مكروه 

أما أنك ال تعلمني عن تفاصيل مرض إخوهتا سوى هذا االسم
وآل التشخيصات غامضة باملعىن العالجى احلقيقى، ألا(الغامض 

)جمرد نقطة بداية إىل ما ينبغى أن نعرفه بعد لصق الالفتة 
 .فهذا نقص آبري

رض عقلى آما حيب الناسأى م(املهم أنه مرض ذهاىن  
تصنيفه، بل إنىن أفضل أن أمسيه جنونا ملن يفهم عالقىت

 )باجلنون

التعرف على وجود هذا التاريخ العائلى اإلجياىب للجنون
هبذه الكثافة ىف هذه العائلة هو أمر شديد األمهية آبداية، ال
لندمغ األسرة بوصمة ال تنقصها، ولكن ألنه ىف خربتى قد يهم ىف

يد مسار املرض، وأيضا ىف التكهن مبآله، ويساعدنا ىف عدمحتد
التسليم وحسن التوقيت ومقدار اجلهد املطلوب وأشياء

 !)اهللا يساحمك يا أميمة( !!!!! أخرى

 )2( 

هياج): من األرشيف(املرضى بإختصار  ىف تارخيها..... 
غاضب، تتبول و ،آالم آثري غري مرتابط، مزاجها ىف معظم األحوال

 ربز ىف مكاهنا، ضالالت إضطهاد و تأثري وإشارة، هالوس مسعيةتت
مهينة و آمرة، أعراض قهرية مثل تكرار غسيل اليد وإرتداء

بعضها حىت القفازات ىف الصيف، ومل آميات من املالبس فوق
 .تتحسن أبدا على مر السنني بالعالج الكيميائى

أعتقدهذه احلزمة من األعراض حصلِت عليها من األرشيف،  
أنه يصعب احلكم الدقيق على داللتها إال إْن حتدد التاريخ ولو
بالتقريب، لكنها بصفة عامة تدل على ما يسمى أعراض

للفصام خاصة، مث إىن توقفت عند Positive symptomsإجيابية 
، أنا أعلم أنك ال تقصدين"أعراض قهرية ىف هذه احلالة"قولك 

غسيل اليدين : توضيحالوسواس القهرى، ومع ذلك وجب ال
برغم أنه يكثر ىف الوسواس القهرى، إال أن وجوده مع هذه
األعراض الذهانية الصرحية جيعله أقرب إىل التكرار الذهاىن

stereotype  الذى حيدث دون وعى املريضة أو حماولة مقاومته
 .أصال

أما أن يصل األمر إىل التبول والتربز ىف مكاا، فهذا يدل
وقد يدل على حاجة أآثر إىل(شديد من ناحية،  على تدهور

مزيد من العناية التمريضية والتأهيل املالِحق، وهذا ليس
فقط من باب النظافة، وإمنا هو نوع من العالقة العالجية

 ).الرائعة الىت أنصح األطباء مبمارستها وليس فقط التمريض

امث إن ما ذآرت يلفت النظر أيضا إىل أن غسيل اليدين هن
هو ليس من باب النظافة القهرية، لتناقضه الشديد مع

 .التبول والتربز ىف مكاا
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 :تثار قضية أخرىمث

هو دليل) مثل الضالالت واهلالوس(هل جمرد وجود أعراض إجيابية 
على نشاط املرض مما يبشر بتكهن فمآل أفضل؟ أم أن تثبيت هذه

أن بنفس مصادرها وحمتواها، ميكن  األعراض وتكرارها، هى هى، 
 يعترب عالمة سلبية تلغى إجيابية دالالهتا آما اعتدنا؟ 

إن علينا أال نكتفى برصد اهلالوس والضالالت، بل نبحث ىف 
ثباهتا واألهم ىف تكرارها لنعرف أين حنن من مسار املرض

 .وتوقعاته، ومن مجود الشخصية وتكساهتا

أما عدم حتسن املريضة على العالج الكيميائى فهذا وارد
توقع بعد ثبات احلالة مبا يشري إىل انتقاهلا إىل الشكلوم

عدم –السلىب للمرض أآثر فأآثر، وهذا ىف حد ذاته 
قد يكون مدعما للفرض الذى -استجابتها للعالج الكيميائى

طرحته حاال من حيث أن وجود الضالالت هبذا الشكل هو سلىب وليس
 مبا ذلكإجيابيا، ومن مث ال ميكن أن تستجيب ألية عقاقري

 . العقاقري األحدث العمالقية الثمن

يعاجل األعراض السلبية أصال آما ال يوجد عقار يا أميمة 
تزعم شرآات الدواء، الذى يعاجل هذه األعراض ليس إال

لفّك –ومن ضمنه ما تقومني به  –التأهيل النشط املثابر 
التليفات والرتسيبات األمسنتية الىت آّلست الشخصية وأماتت

 التلقائية وسحبت املريض إىل السراديب املظلمة آما تقولني

حني يأتيىن مندوب شرآات األدوية احلديثة الباهظة الثمن
ويزعم أا تعاجل األعراض السلبية أقسم له أنه ال يعرف ماهى

، بل أؤآد له)مهما عدد أمساءها آما حفظوه(األعراض السلبية 
يسرا، أو على مكتبه ىف النمسا،أن العاِلم اجلالس ىف معمله ىف سو

وآتب هذه التقارير الىت يقدمها ىل ىف صورة األحباث الىت هى، هذا
مل ير ىف حياته مريضا فصاميا واحدا يعاىن من - غالبا –العامل 

، وحني يستفسر مىن الشاب حبسن)مثل مريضتك هذه(أعراض سلبية 
ضرورة، لكنبال  نية، أفهمه أن هذا العامل ليس آاذبا أو جاهال 

هى مع األرقام الىت تأتيه من هنا وهناك، - غالبا –آل عالقته 
والىت حيكم عليها من خالل حسابات اإلحصاء ومعادالت االرتباط و ما

دون  !!!) العلمى(شابه، بكذا وآيت، مث يصدر حكمه العشوائى 
ممارسة إآلينيكة مباشرة تتجاوز جمرد التعليم أمام خانة آل

وقد أشفق. طأ، أو بنعم أو ال ، أو مبا يشبه ذلكعرض بصح أو خ
لعلهم يا إبىن يقصدون أن هذا  : فأضيف  على الشاب املندوب، 

هو الشىء الفالىن قد يسمح لنا أآثر بتأهيل   الدواء الذى مثنه
املريض ذى األعراض السلبية، إذ يسمح لنا بذلك أآثر من غريه ذى

ال يفهم الشاب طبعا، ومعهاألعراض اجلانبية املعيقة للتأهيل، ف
إن الفائدة احلقيقية: حق، وقد أخفف عنه مازحا وأنا أقول له

 .هلذه األدوية هى أا حتافظ على أن يستمر ىف قبض مرتبه آل شهر

لعقار بذاته،  املهم أن استجابة املريض أو عدم استجابته 
إعادة النظر ىف مرحلة املرض، وىف طبيعته  تدعوىن عادة إىل 

 .لبية أو اإلجيابية، وأحيانا ىف تشخيصه حىت بشكل تقليدىالس
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على فكرة أنا من أآثر املمارسني استعماال جلرعات  �
الىت يسموا(هائلة من العقاقري واجللسات املنظمة لإليقاع 

، تكامال مع العالج اجلمعى للذهانيني)خطأ الصدمات الكهربية
العالج"إىل وثيقة  طول الوقت، وميكنك الرجوع يا أميمة 

التكاملى من منظور تطورى، من منطلق العالج اجلمعى، مع
 .فحسب PPوإن آانت ىف شكل شرائح  "الذهانيني خاصة

 )3( 

:منذ سنوات قليلة ما تبقى من هذه األعراض..... 
بقصص بعينها ال تتغري ء، ضالالت إضطهادالعزلة و اإلنطوا

ناحية أناس بعينهم ال يتغريون، تنكر أى هالوس، منظمة
ونظيفة، آالمها قليل وليس لديها ال أفكار وال قصص حتكيها

هذه القصص(وهى تكررها بال ملل  سوى تلك ما خيص ضالالته
حينما حتكى مشاعرها ضحلة بدرجة آبرية إال) 1982تكررها منذ 

 مضطهديها فهى تتنهنه و آأهنا تبكى وتأخذ صورة الضحية عن

 هنا هو، 

انغلق عاملها الداخلى على ضالالهتا هى هى، بعد أن 
انفصلت عن العامل اخلارجى فلم تعد نشطة آما تبدو ظاهرا،
وهى تتكرر منذ أآثر من عشرين عاما، فأين اإلجيابية ىف هذه

ة داخل الرتآيباألعراض الىت أصبحت مثل عواميد خرساني
 .البشرى املندمل باضطراد

أما آوا عادت نظيفة فهذا أيضا ليس دليل حتسن ىف ذاته،
بل قد يكون دليال على استقرار املرض، متاما مثلما تعود
العادة الشهرية لالنتظام لبعض املريضات بعد أن تكون قد
ارتبكت ىف أول املرض، تعود لالنتظام برغم استمرار املرض

فسى وتفاقمه، فنعترب أن عودة العادة إىل انتظامها هوالن
دليل على أن التكهن مبسار املرض صار أسوأ، باعتبار أن هذا
دليل على أن الوظائف الفسيولوجية قد استقرت على الوضع

 املرضى، وانتظمت حتت مظلته

أما أن مشاعرها ضحلة فهى آذلك آما تبدو لنا فعال،
من الضحالة املزعومة حىت لو هطلتوأنا ال أستثىن نهتها 

الدموع من عيوا مدرارا، هذه النهنهة املرتبطة باحلكى عن
مضطهديها قد تكون أآثر ضحالة من تبلد الظاهر، أو من

 .ابتسامتها الفاترة الغامضة

وبالرغم من آل ذلك علينا أن نراجع هذه األحكام 
ما بدابالتبلد مه املتسرعة باحلكم على وجدان مريض ما 

عليه ذلك، الفصامى يسحب وجدانه إىل الداخل بكل ثقة وحتد،
ال نستأهل منه أن مينحنا -ىف العامل اخلارجى –باعتبار أننا 

أية مشاعر ظاهرة أو صادقة، وميكنك يا أميمة أن تراجعى
بريد/يومية حوار"أسامة عرفة يوم اجلمعة املاضى . فرض د
أنا أميل إىل رفض ما يسمى فقد. وردى املقتضب عليه "اجلمعة

فال أحد يفقد مشاعره إال باملوت، ورمبا هو ال apathyاملشاعر 
  . يفقدها حىت باملوت
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على فكرة يا أميمة، يبدو أنىن قد أعدل عن هذه(
ا، رمبا اآلن وأناالطريقة ىف الرد بعد أن تشعبت مىن هكذ

التعقيب، أو رمبا ىف احلاالت القادمة ألنىن أشعر أنىن قد أآمل 
 ) أقول الطب النفسى آله ىف حالة واحدة

)4( 

منذ سبعة أشهر وأدخلتها العالج اجلمعى منذ أعاجلها.....
 . ستة أشهر

شخصيا، فتهذيبها أشبه بالقناع مهذبة بشكل يغيظىن أنا) ف(
ه مبناسبة وبدون مناسبة، وهى ال تشكو والاخلائب الذى تلبس

تتكلم عن نفسها أبدا وإمنا تشكو بالنيابة عن أختها احملجوزة
 .وتدعى دائما أهنا تقوم برعايتها معها ىف املستشفى

ىف العالج اجلمعى أشعر أهنا قابعة وحدها ىف سرداب عميق،
االيصلها صوتنا، وبالتاىل ال تشرتك ىف احلديث، إذا آررت هل

يصلها منه آلمة أو اثنتني فرتد بإجابات ال معىن هلا آالمى رمبا
 .جدا املهم أن تكون مهذبة

منذ أرسلِت إّىل أول رسالة يا أميمة، وأنا معجب بتجربتك
ىف العالج اجلمعى، وحماولتك تدريب نفسك بكل هذا اإلصرار

، وأظن أنىن قلت لك أنه ليس)واحلب للناس وملهنتك(والصرب 
أى اعرتاض على أن يعّلم الواحد نفسه، وأن يتخذ منعندى 

وأن ذلك جدير بأن, نتائجه ومرضاه وضمريه مشرفا على نفسه
جيعله يتقدم باستمرار، وأذآر انىن ذآرت بعض مثل ذلك ىف

رمبا بشأن تصنيف أنواع ،"عن بعداإلشراف "تقدميى لباب 
 ، )لست متأآدا وسوف أعود لليوميات(اإلشراف 

املهم اآلن أنىن أنتهز الفرصة ألقول لك إن العالج اجلمعى
الذى أمارسه هو مع الذهانيني أيضا، لكنهم ليسوا مزمنني إىل

الفصامى(حىت الذهاىن . هذه الدرجة، وال هم سلبيون غالبا
العالج اجلمعى سلبيا قد حيتاج شهورا منالذى يبدأ ) خاصة

النيورولبتات)  zigzagمن (الصرب والتحريك وزجزجة 
neuroleptics بشكل عنيف حىت يتحرك ترآيبه الذى تكلس

هلذا فقد. وجتمد، مث حينئذ يبدأ التداخل الشط أآثر فأآثر
متارسني العالج تعجبت لك من أول حلظة، ورمبا أعجبت بك، وأنت 

هبذا الصرب مع املزمنات الذين أغلبهم فصاميون على ما اجلمعى
أعتقد، هذه مهمة إما أن تكون تسكينية سلوآية غالبا،
وإما أا حتتاج جلرعة من النبوة ال أستبعدها على أى أحد،
إن آان يهدف من عمله أن حييى نفسا بوجه حق فكأمنا أحيا

 .الناس مجيعا، ربنا يعينك يا رب

ذبة ال تشارك، ال يعىن أا ال تشارك فعال، مثآون املريضة مه
وجود املريضة بتشخيصها الذى ذآرتيه يا أميمة هو دافع لك
حتما للتعرف على الرتآيبة اجلينية هلذه األسرة، وهو قد يضيف

 إىل آليات عالجك شيئا ما، 

. وأنا ال أستطيع أن أطيل ىف هذه النقطة ألن املعلومات ال تسمح
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)5( 

نت قوية و صادمة للمريضات فقدإحدى اجللسات آا....
مسئولية إختيار إستمرار املرض منمن وصلهن أن عليهن نوعا 

املقاومة قدرا متفاوتا من: عدمه ، وآان رد فعل اجلميع
مل) ف(والعدوانية السلبية جتاهى وعلى مدى أيام آاملة، إال 

 .اى تغري هذا اليوم يبد عليها

متارسينه ليس جمرد طمأنتىن هذه الفقرة آثريا على أن ما
تسكني أو تعديل سلوك، فالوصول إىل مرحلة تفعيل الوعى بدور

–دون اهتام  –اختيار املرضى ملا هم فيه، أى للحل املرضى 
ومن مث التوعية بدور اإلرادة ىف اختيار الصحة، هذه املرحلة
الرائعة الىت تبدو لغري املمارس أننا نظلم فيها املريض إذ

دليل رائع هى ) ومن مث مسئولية شفائه(مرضه  حنمله مسئولية
 . على املستوى الذى متارسني به هذا النوع من العالج

مث إن ما ظهر على بقية املرضى من مقاومة وعدوانية
 وسلبية جتاهك، هو دليل آخر على صحة توجهك عامة

بالذات مثل) ف(مث إن عدم ظهور أى تغيري على مريضتنا 
على أنه مل يصلها شىء، بل لعله دليل زميالهتا، ليس دليال

  . على العكس آما حدث من تسلسل األحداث بعد ذلك

)6( 

ىف اليوم التاىل أخرجها أخوها من املستشفى دون علمى،.... 
ىف عدم وجودى أيضا، آل - ال أعلم ملاذا –أيام أعادها  10 بعد

املريضة مل. دواءها طوال هذه املدة ما أعرفه أهنا مل تتناول
:أخرى) ف(بـ  تتغري صورهتا ولكن ىف العالج اجلمعى فوجئت

منتبهة، خارج السرداب متاما، هلا رأى ليس بالضرورة مهذبا،
ما زالت مشاعرها. أدورا ىف امليىن دراما   تأخذ.. للعجب  ويا

أملح شرارة غضب ولغة جسد متحفزة ال توإن آن(إىل حد ما ضحلة 
،)احلوار حاصرهتا مريضة ىفتزيد عن ثوان معدودات إذا ما 

هذه... وآالمها ليس آثري ولكنها مل تعد تنكر أن لديها هالوس
 اموعة العالجية فقط وليس بني اآلخرين ىف القسم داخل   الصورة

 هذا عالج مجعى حقيقى حمرتم،..ال..ال..ال 

إن رصدك خلروجها من السرداب هبذه الصورة، الىت قد تعد 
القى التقليدى، ورصدك لتحرك مشاعرها ،سلبية بالقياس األخ

يشمل مالحظتك تعبري اجلسد عن الغضب والتحفز  مبا ولو ثوان، 
من خالل –ولك –هلو رسالة واضحة أن التغري الذى حيدث ملرضاك 

 .هذه هو تغري نوعى بالضرورة مثابرتك العالجية 

مبهارة إآلينيكة متميزة –مث لعلك تالحظني آيف أنك رصدت 
)أو العودة لالعرتاف بوجودها(سنها بظهور اهلالوس حت  –

 ختتفى  عكس ما يفرح به عامة األطباء حني(واعتربت ذلك حتسنا 
اهلالوس دون أن يالحظوا ملاذا اختفت، وال أين، وال على حساب

أى حاجز خانق، أو دواء آامت،  ماذا؟ املهم أا اختفت حتت
 ). إخل..البا أعراض سلبية غ  –رمبا  –وحلت حملها 
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آما وصلىن أيضا أنك اعتربت خروجها عن فرط التأدب
 .الزائف هو أيضا دليل حتسنها حىت لو بدت غري مهذبة مرحليا

أعتقد أنه من حسن احلظ أن هذه املريضة خرجت دون علمك
هذه األيام العشرة، واألرجح عندى أم لو آانوا استشاروك

يظهر عليها فرمبا آنت أجلت خروجها بعض الوقت نظرا ألنه مل
أى تغري ىف اجللسة األخرية مقارنة بزميالهتا، أو رمبا حرصا على

 االطمئنان على حسن توقيت خروجها بعد إعداد مناسب، 

عدم أخذها األدوية أثناء هذه األيام العشرة ليس أمرا جيدا
حىت لو اعتربنا أا حتسنت، لكنه أمر له  نصفق له دون حتفظ 

ألدوية إذا دامت حىت أمخدت آل شىء، مبا ىفداللته ىف مفعول هذه ا
هلذا آثريا ما أستعمل طريقة الزجزجة آما(ذلك قرار الشفاء 

 ) أعطى وأوقف باستمرار   ذآرت ، أعطى وأوقف، مث

مثل هذه الصدف الطيبة الىت حدثت ملريضتك أضافت إىل
علمنا ومهنتنا الكثري، آما أن مثل هذه املالحظات الدقيقة

ا ما آانت تبدو هبذا الوضوح لوال التفتحأنارت قضاي
 ...التجريىب املثابر مثلما تفعلني

)7 ( 

 . أيام 10ملريضىت؟ ما الذى غريها ىف  ماذا حدث: اآلن السؤال

نعم. يقولون ىل وماذا يهمك ىف سبب تغريها املهم اإلستجابة
 ولكنىن مرتبكة؟ .. 

هصكSchizophrenia تعلمني يا أميمة أن اسم الفصام 
وأعلنه ىف العقد األول من هذا القرن، ليحل Bleulerبلويلر 

حمل االسم الذى آان يستعمل أيام آريبلني والذى أطلقه موريل
حدث Dementia Precox " العته املبكر"على هذه احلاالت وآان 

 . ذلك نتيجة مالحظات آالىت ذآرتيها اآلن ىف حالتك

على مرضى آان مثل هذا الذى حدث ملريضتك الحظ بلويلر
ألنه يبدأ مبكرا ىف سن مريضتك(تشخيصهم العته املبكر 

، وأنت تعرفني أن العته هو تدهور عام)تقريبا، سن املراهقة
ىف الشخصية، خصوصا ىف القدرات املعرفية، تدهور ال رجعة فيه
وإال ملا مسى عتها، ملا الحظ بلويلر هذا التحسن على مرضاه

مادام املرض قد حتسن حىت الشفاء : نهبعد عشرات السنني قكر أ
ليس عتها، فراح يبحث أحيانا بعد آل هذه املدد هكذا، فهو 
وآان: Schozophreniaله عن اسم آخر وصك له اسم الفصام 

يتدهور إىل غري رجعة، وأن ما يعىن أن املخ انفصم ولكنه مل 
انفصم ميكن أن يتجمع، وقد آان، وقد أثبت آل ذلك ىف آتابه

، ، مث بدأ االسم اجلديد1911ملرجع حىت اآلن وأصدره سنة ا
)وأهل الدراما(يصبح أرضا بال صاحب، فيدخل العامة " فصام"

فيه ازدواج الشخصية، أو يصفونه آأنه تقلب الطباع من
أقصاها إىل اقصاها، حىت جاء التقسم األمريكى الرابع بأسخف

آلينيكيةاحملكات وأسطحها الىت تسمح بدخول الصورة اإل
 إخل...ونقيضها حتت نفس االسم
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الذى حدث أن بلويلر الحظ التحسن الفجائى هلذه احلاالت
بعد عشرات السنني من املرض إثر تغريات بسيطة غري مفسرة مثما

تغيري العنرب، تغيري املمرضة، اخلروج: حدث ىف حالتك هذه، مثال 
، آل ذلك أدهشه حىت تأآد أا ليست)مثل حالتك(ىف إجازة، 

أن( ONENESSالواحدية "لة عته، بل هى إجازة طويلة من مسأ
، تلك السمة األساسية املسئولة) أآون واحدا ىف حلظة بذاهتا

باختاذ قرار ما،  الواجب توافرها حىت ميكن ألى شخص أن يقوم
 . إخل..وأن يتفاعل آكل واحد ىف وقت بذاته

هذا من الناحية التارخيية، علما بأن بلويلر مل يضع
سريا واضحا ملثل هذا الذى حدث، والحظه، لكنه استلهم منهتف

 .هذا التحول اجلذرى ىف مفهوم هذااملرض

ولو جزئيا ، باجللسة –بالنسبة حلالتك فاألمر مرتبط 
املتحدية السابقة خلروجها، طبعا بعد التمهيد الطويل جبلسات
سابقة ورعاية ممتدة، أوصلت للمريضة الرسالة الىت حتدثِت

، حىت لو مل تتفاعل املريضة حبرف واحد، الرسالة تقول هلاعنها
إنك تستطيعني أن ختتارى الصحة بعد أن فشل) : ولألخريات(

 .....احلل املرضى هكذا، هيا وإال 

، وهو"احلل املرضى"اختيار املرض، وبالذات الفصام، يسمى 
اختيار فعال لكنه اختيار على مستوى آخر من الوعى، وتقريب

بأسلوب عالجى ىف الوقت املناسب هو فن جيد، ىل املريض ذلك إ
ألنه ينبغى أال يكون ىف صورة اهتام له، بل هو غاية االحرتام

 .ودعوة للعودة

تلميذ فرويد" ألفرد أدلر"ال شك أنك يا أميمة تعرفني 
الذى انشق عنه هو وآارل يونج، لقد استلهم فكر أدلر أحد

وآتب  Shulmanامسه شوملان  " نسبيا"أتبعاه من احملدثني 
 Essays on، "مقاالت عن الفصام"آتابا رائعا امسه 

Schizophrenia  فيه آل طور من أطوار الفصام على وصف
ىف هامش لسان يتكلم من داخل املريض، ووضع ذلك ببنط مائل 

 ,واسع طول الكتاب حىت يثبت أنه اختيار منذ البداية، 

ة بصورة آاريكاترية مصريةأصور لك بعض اهلوامش البداي
 هكذا،

 ):ىف البداية(يقول داخل املريض مثال  

 أل مش العب  -

 إذنك أن راجع إىل قوقعىت عن   -

 ماذا أفادىن واقعكم؟  -

 أنا أتنازل عن نفسى ذاهتا حىت ال تذلوىن   -

 إخل...

وقد آنت أستعمل هذا األسلوب أحيانا ومن البداية مع بعض
مريض فصامى منذ سنوات أرمسه   وار بيىن وبنيمرضاى، حني يدور ح

 :، على الوجه التاىل) وليس بالنص طبعا" (شرحا مبسطا أيضا "
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 مش آفاية آدة=

 آفاية إيه؟  -

 ما هى ما نفعتشى= 

 .أل نفعت  -

 !بذمتك؟؟؟= 

 يعىن -

 ما شبعتش مرض؟= 

 شبعت بس ما فيش حل تاىن -

 طب ما جنرب ميكن= 

 حيـعكموىن أدوية  -

 الشىء ولو ىف البداية  الشىء لزوم= 

 وانا إيه ضّمىن  -

 إخل..

طبعا هذا احلوار ال يدور هكذا بالضبط، وال هو يدور ىف
جلسة واحدة، وحني يشاهدىن من مل يعتد مثل ذلك ، يتصور أنىن

 .واملريض نتكلم ألغازا

األرجح عندى يا أميمة أنك مهدت ملثل ذلك مع مريضاتك حىت
 .مسحت لك مبا ذآرت وصلت إىل تلك اجللسة الىت

هو صواب) رمبا زمالؤك وؤمبا املرضى(إن ما قالوه لك   مث
وماذا يهمك ىف سبب تغريها املهم"  :متاما، حني قالوا

 " اإلستجابة

املمارسة"هذه القاعدة البسيطة هى أساس ما يسمى 
الىت هى أساس الطب النفسى، بل الطب آله، قبل" اإلمربيقية

رآات الدواء والعلم التعليلىأن يتشوه على أيدى ش
الكيميائى الزائف، و أيضا على يد سوء فهم فرويد والرتآيز
على السببية احلتمية بديال عن اجلارى هنا واآلن إىل أين

.... ، 

 ). وهلذا حديث آخر طبعا(

)8 ( 

تعد آانت رؤيىت واضحة إىل حد ما، مث تغري آل شىء ومل.... 
فوجدهتا ىف يدى وال أعلم أين واضحة، وآأنىن أفقت  ىل رؤية
 . أذهب هبا

 ...يربط ىل الصورة ببعضها  على ما فهل تقرتح

 :الذى يربط الصورة ببعضها أتصوره على الوجه التاىل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2228



 08I06<I2008א – אא

إنك اآلن أقرب إىل الفهم عنك من أيام أن آانت  .1
 )أعىن أيام أن آنت تعتقدين أن رؤيتك واضحة(واضحة  رؤيتك

ميالهتا، رسائل آثريةإنه قد وصل ملريضتك منك، ومن ز  .2
آثرية، وهى رسائل صامتة متسحِّبة حىت لو آات املريضة ال
تتفاعل بنشاط، وصلت هذه الرسائل ىف اجتاه إعطائها بصرية ىف

ريقالصحة، أو الط(احتمال استعادة قدرهتا على اختيار آخر 
بعد أن أبلغتها اجملموعة بقيادتك أن ذلك ممكن،) إىل الصحة

مل ضمنا اهتام بأا سبق أا اختارت املرض،حىت لو آان يش
 .مثنه باهظ ثبت أنه اختيار خائب، أن  وهاهو قد 

إن هذا الرتاآم الذى مل يظهر أبدا ىف صورة سلوك  .3
ميكن رصده عالنية قد جتمع بشكل خاص ىف تلك اجللسة األخرية قبل 

 خروجها

هاإن املصادفة الىت ألقت هبا إىل الواقع حني أخرج  .4
جعلتها ىف مواجهة ما سبق أن  –أحسن –أخوها دون علمك 

رفضته باملرض، آما أعفتها لبعض الوقت من سجن الدواء
وهى إما أا قد اآتشفت أن) برغم ضرورته من حيث املبدا(

هذا الواقع اخلارجى ليس هبذه البشاعة الىت صورها هلا املرض،
ته والتعامل معهأو أا اآتشفت أا اصبحت أقدر على مواجه

 )وغري اجلمعى(آما تعلمت ىف العالج اجلمعى 

"فوجدهتا ىف يدى وال أعلم أين أذهب هبا"إن تعبريك    .5
هى) احلقيقية(هو تعبري أدىب مجيل، لكنه يدل على أن مهنتنا 

فن أصيل، إن العالج النفسى هو نقد النص البشرى إبداعا مع
يشارك ىف النقد  دىب،فارق أن النص البشرى، بعكس النص األ

 بنفسه إلعادة اإلبداع،

 وبعـد

فأظن أن عليك يا أميمة أن تتصورى أن هذا آله ال يشري
أو يؤآد بأى درجة موضوعية أن هذه املريضة قد شفيت أو سوف

 تشفى بعد آل ذلك،

مريضتك يا أميمة ال حتال إىل املعاش ىف سن الستني، بل هى
               .أبشرى تعاد إىل املعاش ىف هذه السن،

أنا معتاد على اإلحباطات منذ واحد ومخسني عاما، والعقىب
 لك، 

ولكن آما ترين، اإلحباط مهما بلغ تواتره، غري قادر على
 .إلغاء احلقائق حلساب التجارة والتسطيح والعلم الزائف

  أليس آذلك؟
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