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 خربة من العالج اجلمعى

مثل تطور واجيابيات–هية مثله يبدو أن موضوع الكرا
آان يشغلىن على املستوى العلمى والعملى –غريزة العدوان

من قدمي، عنوان نشرة اليوم ليس جديدًا، آان) اإلآلينيكى(
1998-2-26هو عنوان تعتعة نشرت ىف الدستور اإلصدار األول ىف 

 . جاء فيها بالنص

" مكره   صمتك ىف    آَنت : " الوهاب   عبد   أغنيه إّىل    وتقفز"....
 ما   وهذا  -  اقتنعنا   فإذا ".  تكره   آيف   وتعلم : " قال   أن إىل  
 وأن ،  النمو ىف    ضرورية   مرحلة   هو   الكره   أن  -  العلم   يقوله 
 غري ادعى    مهما   حيب   أن   يستطيع   ال   يكره   أن   يستطيع   ال الذى  
 حق "على   -  البداية   ومن  -  أوالدنا   ندرب   أن   علينا   فإن ،  ذلك 
 مهارة على    مث "  احلق   هذا   استعمال   حسن "على    مث ، " الكراهية 
 " ذلك؟ إىل    السبيل   فكيف ،  إخل ...  الكراهية   ترويض 

 :وانتهت التعتعة آالتاىل 

-  بالضرورة  -تعىن    ال   أمريكا   آراهية   أن على "....
 وال ،  رخائهم   وال ،  علمهم   آراهية   وال ،  األمريكان   آراهية 
 الغولة   أمنا   متثله   ما   آراهية   لكنها   اخل ....  تكنولوجيتهم 
  .  "والغرور ،  والظلم ،  الغباء   قيم   من   هذه 

ق بنيآيف نتناول جذور حياتنا باحرتام، وآيف نفر: املهم
املشاعر السطحية واملشاعر الطّيارة الىت فرضت علينا من

هذا القهر الوعظى السطحى خارجنا، حفاظا على ما تصوره 
إنه األصلح لنا، آيف نفرق بني ذلك، وبني األخالق اإلنسانية

وال تستلم له وحده، وحنن -الىت ال تلغى األصل–التكاملية 
يتمادى ىف االنفصال عنأال ييأس منا ف(نرجو العقل األحدث 

، وأيضا آيف نرتقى أخالقيا على مسار تطور الوعى)تارخيه
 ، )إبداعا على إبداع(الفائق 

حني وصلىن هذا الكم اهلائل من االستجابات األمينة والنقد
الواعى، قررت أن أواصل املناقشة بطريقة أآثر تفصيال لعل

 .األمور تتضح بشكل أفضل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــــا يــــوميــ"   2232
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واستقبال بعد إثارة املسألة بطرح لعبة الكراهية
 .اسهامات املشارآني واملعقبني

بدأت أنشغل بالبحث عن منهج الكشف عن حقيقة ما نسميه
).اخل...مثل معظم ما نسمى من عواطف ووجدانيات (آراهية 

وجدت أنه ال ينبغى أن نقصر حماولة تعرفنا عليه بالبحث ىف
املعاجم، أو فيما ترسب ىف نفوسنا من ارتباطات شرطية

وبينت آيف اآتشفت أن هذه األلعاب، الىت يبدو أهنا، وإشاعات
أآثر جدية من آل اجلّد الذى تزعمه ، –برغم تسميتها ألعاب–

 . قد تساهم ىف ذلك

 .البحث عن تفاعالت الكراهية ىف العالج اجلمعى

آلفت سكرتاريىت بالبحث ىف تسجيالت العالج اجلمعى الذى
)أو تفاعل(عبة أقوم به أسبوعيا ىف قصر العيىن عن أية ل

تناولنا فيه الكره أو الكراهية بلفظه الصريح ىف السنتني
املاضيتني، فأخربوىن أهنم مل جيدوا إال بضع آلمات متناثرة هنا

مل تشتغل فيها اموعة مبا ميكن أن يكشف النقاب عن!! وهناك
ما نريد، وحني اطلعت عليها أسفت و ابتسمت وشككت ىف قدرات

 .ىل درجة أقل ىف ذاآرتىالسكرتارية، وإ

7.30الساعة ) 2008-6-4(وجدت نفسى يوم األربعاء املاضى 
صباحا وسط جمموعة العالج اجلمعى الىت أمتت الشهر احلادى عشر،

لظروف(والىت ستنتهى بعد شهر واحد، آان املرضى أربعة فقط 
وحنن األطباء) االمتحانات، اخلطوبة، والتوظف، ورمبا التحسن

فصاميني ىف -األربعة–ا أحدهم، وبالصدفة أيضا أن: ثالثة
 .مراحل خمتلفة على طريق اإلفاقة

واحد من املرضى األربعة، ىف العشرين تقريبا، ال ينطق أمحد
أو حتضره(حرفا واحدا أثناء اموعة منذ بدايتها، وهو حيضر 

بانتظام ويشارك بانتباه هائل، مع أن زمالءه يقولون) أمه
م قبل وبعد اموعة، وبعض األطباء يؤيدونأنه يتكلم معه

ذلك ىف العيادة اخلارجية ىف مقابالت املتابعة، ويرجعون صمته
لوجودى شخصيا، وجلوسه جبوارى لصقا، وال أعارض، لكنه أبدا
ال ينطق إال هبزة رأسه أو آتفيه أحيانا، لكننا نواصل

بهذا ما حي(خماطبته وحماولة إدخاله ىف األلعاب متلقيا، 
وهلم ما) آاتاتوىن(األطباء أن يسموه من نوع الفصام التصلىب 

 ). يسمونه به

ىف العقد الرابع، مازال يسمع أصواتا خمتاراملريض اآلخر 
آمرة ومعيقة ال حناول أن يتخلص منها، بل حنافظ عليها

حىت نرى هلا. هلا حقوق علينا ذاتا داخلية أخرى   باعتبارها
ذلك وانتظم أخريا ىف العالج،خمتار  حال تكامليا، وقد قبل

وأخريا جدا قبل الضغط وبدأ العمل عمال يدويا شاقا بانتظام
ومع بداية العمل زاد األمل والتوتر وقد توقعنا ذلك ورحبنا
به، ألنه ىف نفس الوقت واآب مزيدا من االنتظام ىف حضور

 .اجللسات أسبوعيا 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�س"  يــــوميــــــــا "   2233
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شاب ىف بداية العقد الثالث ، َقبل عبد الرمحنالثالث 
)آان فصاميا هيربفينيا(بداية اموعة مّر مبرحلة تفسخ صعبة 

صرحيا مث جتمع بالعالج الكيمائى وجلسات تنظيم االيقاع
والعالقة حنو مرحلة الفصام البارانوى، مث دخل ىف مرحلة حتسن
فإفاقة، لكنه رجع إىل مسات ما قبل املرض ومن أمهها فرط

كالم سواء ىف اموعة أوالطاعة، ودماثة اخللق، وَسَمَعان ال
خارجها، وظللنا طوال أحد عشر شهرا نعرض عليه أن خيفف من
هذا السجن األخالقى القامع الذى ثبت أن جدرانه قابلة

، برغم أنه رجع إىل"أبدا"لالهنيار، بدليل تفسخه، لكنه 
عمله، وساعدته مساته وطاعته على االستمرار فيه بضعة شهور

لكنه منذ شهر ونصف، توقف عن العمل،دون ضغط اموعة، 
وبدأت اضطرابات النوم، ومل يعد منتظما ىف العقاقري وغاب

 . مرتني فثالثة، مث حضر وهو على وشك النكسة 

، مازالت آنسة، منتظمة منذ سوسناملريضة الرابعة 
البداية ىف حضور اموعة وىف عملها على حد سواء وهى ىف هناية

عمرها، وقد تفاعلت طوال الوقت ىف اموعةاحللقة اخلامسة من 
بإجيابية مما أتاح هلا بشكل واضح أن تتقدم حنو التحسن
احلقيقى، مع احلفاظ على استمرار اهلالوس السمعية، باالتفاق

 .مع جمموعة األطباء واملرضى إىل أن جند حّال، ال قمعًا

)زائرة(طبيبة مقيمة  منال. د: هيئة العالج آانت من
طبيب مقيم أهنى مدته وهو شوقى. ، ودمنالثالث سنوات منذ 

 .حييى، والعبد هللا شوقىعلى وشك التعيني مدرس مساعد 

صباحا 7.30الساعة ) 2008-6-4(بدأت هذه اجللسة 
وسؤاله عن غيابه، وعن عبد الرمحنآاملعتاد، بالتفاعل مع 

خمتارانقطاعه عن العمل الذى بلغنا أثناء غيابه، مث مع 
ه على انتظامه واحرتام اآلالم الىت استجدت عليه معوشكر

الصامت ألمحداالستجابة لضغط اموعة عليه آى يعمل، مث تلميح 
 واحتجاج هادئ على تصميمه على الصمت، 

)فصام(العدد احملدود من املشارآني مع توحد الفتة التشخيص 
بال أى وجه شبه بني أى منهم واآلخر، مع توازن عدد األطباء
مع عدد املرضى ، بدا ىل أنه يتيح الفرصة أن أخترب هذه

والىت أخطروىن أهنم مل جيدوها ىف) الكراهية(القضية الىت تشغلىن 
هبذا املنهج" هنا واآلن"تسجيالت السنتني املاضيتني، أختربها 

الذى أتاح لنا فرصة الكشف عن جوانب أخرى للمسالة مع
أم ىف االستجابات برنامج القناة الثقافيةاألسوياء سواء ىف 
أو باملشارآة ىف لعبة الكراهية ونشرناهاالىت وردت لنا 

الحقا، مث ىف التعقيبات،سننشرها ىف االستجابات الىت وردتنا 
 .واملناقشات الىت سنرجع هلا بعد آل ذلك، فاغتنمت الفرصة

 :آيف تألفت اللعبة

تدرج النقاش حول هذه املسألة ىف النصف ساعة األخرية..
، بعد الرمحن عبدتقريبا، والدعوة مطروحة بشكل مباشر على 

-نهنا واآل-، وأنه حييىالدآتور  ال حيبأنه  خمتارأن أعلن 
 اخل"....ميسك فيه"يريد أن 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2234
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..... 

 وفيما يلى نص املقدمة وآيف أّدت إىل ابتداع اللعبة 

قبل أن استطرد أود أن أنبه أن هذه اموعات الىت أقوم
هلا 1971بالتدريب والعالج من خالهلا ىف قصر العيىن منذ سنة 

أغراض أربعة غري متعارضة أصال، وأعتقد أنىن قد سبق ىل أن
 أشرت إليها وهى

 .التدريب املباشر لألصغر) 1( 

 .عالج املرضى) 2( 

عرض ترآيبة املرض والتعليم) 3( 
   Psychopathologyواإلمراضية

 مث البحث العلمى ) 4( 

وىف أى مرحلة من مراحل العالج جلسة جبلسة، قد ترجح آفة
غرض من هذه األغراض على الباقى، دون مساس بأى غرض آخر

 بأية درجة 

رجح طرف: ع انتهاء هذه الفرصةىف هذه اللحظة، وم
باهلدف العالجى  على بقية األهداف دون مساس" البحث العلمى"

 .أو التدريب أو اإلمراضية

 :[1]نص املقطع

 ؟ عبد الرمحنبتعرف تكره يا : حييى.د

 اآره؟: الرمحن عبد

 !آه  :حييى.د

 ! أيوه: عبد الرمحن

 وهو بيقوىل ما باحبكش  خمتارمسعت  :حييى.د

  حييىهو قال انا ِنْفسى أمسك ىف الدآتور : عبد الرمحن

طيب قبلها آان قال ما باحبكش، مش ده نوع من :حييى.د
 الكره 

بان إنه آره يؤدى للحب: بس وهو بيقوهلا: عبد الرمحن
 للكره وحب يؤدى 

 إيش عرفك  :حييى.د

 هى آده : عبد الرمحن

طب يّال إآرهنا عشان حتبنا، انت قلت الكره يؤدى :حييى. د
للحب واحلب يؤدى للكره زى ما يكون آده بتمّزك حاجات من
بتاع احلب، آالم خفيف خفيف وخالص، إيش عرفك يا أخى احلاجات

 .الصعبة دى، وّال، هو آالم والسالم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــوميــــــــا ي"   2235
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 دى حاجه طبيعيه : عبد الرمحن

ان الكره يؤدى للحب واحلب يؤدى!! ال يا شيخ :حييى. د
 للكره؟ حاجة طبيعية؟

ساعات اقعد مع واحد واعرف اصله إيه احبه،: عبد الرمحن
وساعات لو مش بتعامل معاه ممكن أفضل احبه وممكن ايه ، حيصل

 موقف آده يبعدىن عنه 

أل بيبقى ده حب وآره مواقف، ده غري ده، انا :حييى. د
كلم عن الشخص اللى هو بيعمل املواقف، مش عن املواقف،بات

خمتار ملا قال ىل اللى قاله، آان بيتكلم عىن مش عن موقف
عبد الرمحنبالذات، هل انت عندك الشجاعه انك تكره حد يا 

 .وبرضه ميكن حتبه؟ ما حدش عارف إيه اللى حاحيصل

 أل ، أنا مش مستعد إىن انا اآره حد : عبد الرمحن

ما هو موجود الكره جوانا بس بيطلع ما دام :يىحي. د
إن فيه احتمال انه يؤدى للحب، -زى ما بتقول–ضامن يعىن 

يبقى خري وبرآه، تيجى جترب معانا؟ بالش تكره، جمرد نسمح
للكره اللى جوانا انه يطلع، الكره اللى جواك انه يطلع،

ليكما انت مابتكرهنيش دلوقىت، لكن بعد الضغط اللى ضغطه ع
وقلت موافق، أنا شكيت، وما صدقتش إنك) عشان الشغل(ده 

 ما بتكرهنيش، هوه ده مش حقك يا أخى؟ 

 ايوه : عبد الرمحن

طيب ما متارسه يا اخى، أهى بداية عالقه، ايه :حييى. د
 ؟ منالرأيك؟ إيه رأِيْك يا 

 ىف إيه  :منال.د

إنك تكرهيىن، إنك تطلعى الكره اللى جواآى :حييى. د
يتعلمه، أو خترتعى لنا لعبه تعرب عن عبد الرمحنوى، ميكن حن

احلكاية ديه، على فكرة احلكاية ديه صعبة جدًا وأنا قلت قبل
 .آده إىن ماباقدرش عليها شخصيا

 آه صعبة :منال.د

 طبعا يعىن صعب علّى إىن أنا أآرهك هنا ودلوقىت  :حييى. د

 آه  :منال.د

تسهل األمور منالوره اخرتعى لنا لعبة يا دآت :حييى. د
 شوية 

 الكره سهل : خمتار

إزاى يعىن؟ يعىن واحد ساعدك أو قدم لك خدمة: سوسن
 تزّقه ِآَدا؟! تكرهه؟

 أله :خمتار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2236
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أنا باتكلم عن الشخص مش عن العمايل، سوسنيا  :حييي.د
وال عن املوقف، إحنا عارفني اننا نقدر نكره العمايل أو

  نكره املواقف لكن احنا بنتكلم عن الشخص نفسه

 آه  :خمتار

طيب وّرى لسوسن يا خمتار وريها إنه سهل، وّال زى :حييي.د
 ...قال  عبد الرمحنما 

 اخرتع لنا إنت اللعبة بقى ) ملختار( :شوقى.د

 على فكرة هّوا عملها بشجاعه بصحيح :حييي.د

 لو واحد عّدى  :خمتار

، أدى"لو"مافيشى " هنا ودلوقىت"أله إحنا ..  :حييي.د
وأدى عبد الرمحنوأدى  سوسنوأدى  منالوأدى  شوقىوأدى  امحد

إن شاهللا تكره نفسك حىت، ياله أنا حافكرك خمتارأنا وأدى 
 بشجاعتك ملا قولتلى أنا ماحببكش 

 أيوه  :خمتار

 هى دى البدايه  :حييي.د

 بس أحيانًا  :خمتار

ما أنا فاهم خلينا ىف دلوقىت، إحنا مش ىف الكره :حييي.د
عبدىف آره دلوقىت، بالش هترب ىف أحيانًا علشان  أحيانًا، خلينا

 إن شاء اهللا ربنا يكرمه  شوقىيتشجع، ودآتور  الرمحن

 صعبة :شوقى.د

طب ماتيجى نكره بعضيعىن ّمنوت بعض وبالش آره،  :حييي.د
 علشان مامنوتش بعض ياأخى 

 أنا مش معرتض أنا بقول إهنا صعبة  :شوقى.د

، هو بيقولخمتاريا  شوقى تيجى نبتدى بالدآتور :حييي.د
خترتع لنا لعبة منالصعب، وإنت بتقول سهل، وطلبنا من 

اجلملة اللى جت على بقى منالمافيش فايدة، انىت مسعىت يا 
 ". ميكن ملا نعرف نكره ما نقتلش بعض"بالصدفه دى، 

 آه وضْايِِقْتِنى : منال.د

 برافو َعليكى ليه ضايقتك يا ترى ؟: حييي.د

ميكن يا فالن.. "ا خايف تبقى هى دى اللعبهان: شوقى.د
 "آذا آذا.. ملا اعرف اآرهك

الواد وصل، قال خايف تبقى هى!! اهللا اآرب: حييي.د
بقيت الريس، اقرتح شوقى. داللعبة، شوف الذوق انت يا 
 .علينا َنّص اللعبه ومني يلعبها

 أل انا مش حاقرتحها طبعا : شوقى.د
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 ما انت قلتها خالص : حييي.د

 ....قلتها عشان  ما انا: شوقى.د

مش انت قلت ميكن يا فالن ملا اعرف اآرهك وبعدين: ..حييي
 اى آالم؟ مش آده؟ 

 أيوه اى آالم : شوقى.د

طيب أهى بقت لعبة آويسة قوى، يالالّّ خنلى اللى :حييي.د
ميكن يا فالن ملا اعرف اآرهك ويكمل اى.. اقرتحها بقى يبتدى

  شوقىآالم يال يا 

 ع مني؟ مع اى حد ؟ألعبها م: شوقى.د

ال، مع آل الناس، برافو عليك جبد ، مع آل: حييي.د
 الناس، ومع نفسك برضه 

مث بدأت اللعبة ولعبها آل أفراد اموعة أطباء ومرضى،
فردًا باالسم، مث نضع  يوجهها ألفراد اموعة فردًا  آل واحد

)منديل أو سلسلة مفاتيح(أى رمز على املنضدة ىف الوسط 
شوقىجه الالعب لنفسه نفس ألفاظ اللعبة يعىن دآتور ويو

ميكن ملا أعرف أآرهكك آذا "يا عبد الرمحن"لعبد الرمحن يقول 
ميكن ملا أعرف أآرهك آذا آذا، وىف" ياسوسن.. "آذا مث .. 

 ميكن ملا أعرف أآرهك آذا آذا" شوقىيا "النهاية لنفسه 

 .قاهذا، وسوف ننشر نص االستجابات ومناقشتها الح

ألننا سوف نكتفى اآلن بنشر االستجابة للعبة واحدة هى
آعينة، مما قد يسهل املسألة علينا مجيعا مث عبد الرمحنلعبة 

 سوف نقدم غدا آل االستجابات 

وقد نؤجل املناقشة إىل ما بعد ذلك أمال ىف أن تصلنا
 .استجابات من األصدقاء 

عبدو استجابة وفيما يلى منوذج واحد ملا دار ىف اموعة ه
 الرمحن

  أخفيادآتور حييى ميكن ملا أعرف أآرهك : عبد الرمحن

  تبقى غريى  ميكن ملا أعرف أآرهك أمحديا  :عبد الرمحن

حاآونميكن ملا أعرف أآرهك  شوقىيادآتور  :عبد الرمحن
  صادق أآرت من األول

ميكنميكن ملا أعرف أآرهك  مناليادآتورة  :عبد الرمحن
  آربأأخذ فرصه أ

 تبعد عىن ميكن ملا أعرف أآرهك  ياخمتار :عبد الرمحن

اقدر أحبك أآرت ميكن ملا أعرف أآرهك  سوسنيا  :عبد الرمحن
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تبقىميكن ملا أعرف أآرهك ياعبد الرمحن:عبد الرمحن
   إنسان غري آده تبقى حاجه أحسن من آده

 :التجريب مستمر 

ىف املرحلة القادمة قبل   -للتجريب –واآلن، أقرتح اآلتى 
 : ملناقشة النظريةا

أن حياول األصدقاء والصديقات، الذين أرسلوا لنا: أوًال
أن يلعبوا هذه) العشر لعبات(مشارآتهم ىف لعبة الكراهية 

اللعبة مع آخر أو آخرين، حيضروهنم ىف اخليال، أو ىف الواقع
 .إذا قبل ذلك بعض املتطوعني

و أى واحدجيمع مخسة من املعارف أو األصدقاء أ اسالم:  مثال
يرضى املشارآة، وخياطبهم، وجيرب اللعب جهرا أو ىف سّره إذا

 . خاف عليهم، أو ىف أى شىء آخر خيطر على باله وخيطرنا 

 : اسالم

ويكمل أى...... (ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر .. يا فالن 
 ) آالم

....مث ينتهى بنفسه يا إسالم ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 ) ويكمل أى آالم(

أقرتح على آل من أرسل لنا برأيه دون مشارآته ىف: ثانيا
إذا –) العشر لعبات(لعب العشر لعبات، أن يتفضل بلعبها 

باإلضافة إىل هذه اللعبة األخرية الىت لعبها املرضى -أراد
واألطباء ىف اموعة العالجية لعل ذلك يسخن احلوار ويثرى

 .التفاعل 

ن يريد مشارآتنا ىف تتبع هذاأقرتح أن حيتفظ م: ثالثا
التجريب عن الوجدان بدًءا بالكراهية أن جيمع آل ما نشر حىت

حىت) على احلاسوب أو مطبوعا(اآلن عن املوضوع، ىف ملف مستقل 
تسهل عليه متابعتنا ألننا سنرجع إىل ما سبق اإلشارة إليه

 . غالبا

 .دعونا حناول

 

 

احلوار املثبت هو تفريغ حرىف، مع تغري أمساء - [1]
 األطباء واملرضى على حد سواء ولألمانة جيرى أحيانا
إضافة آلمة ضرورية أو حتديد اسم املَخاَطب، لإليضاح حسب
.السياق ولكن هذا نادر متاما
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