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آلمة رشيقة هلا مسعة حسنة حىت عند فرويد" ذات"آلمة 
العظيم، وأيضا عند ماسلوا، وعند شكسبري، وجنيب حمفوظ،

 .وأدونيس، وعندى وعندك

ونيك"آل منا يريد أن حيقق ذاته، أن يكون ذاته، أن  
 "!!!!أو ال يكون

 ما احلكاية بالضبط؟ أو حىت بالتقريب؟ 

وما احلكاية اآلن؟ بعد أن عرفنا التعدد، والزمكان،
 والكموية، والنسبية، وعلوم الرتآيبية؟

، بل وثبتتتعدد الذوات ) نظرية(حىت حني ظهرت فكرة 
صحتها أو آادت، مل تنتقص هذه النظرية من قيمة ووقع ورنني

، مع أن املفروض، أنه، واألمر آذلك، أن نسأل من"ذات"آلمة 
):بطيبة لو َمسْحَت(يرآز اآلن على قضية حتقيق ذاته أن نسأله 

 تريد أن حتققها يا سيدى؟ ) من بني آل ذواتك(أى ذات 

هذه املقدمة ضرورية لنواصل مناقشة ما بدأناه أمس حول
اصةما يسمى فقد حدود الذات، وهو تعبري شائع وله عالقة خ

أعراض املرتبة األوىل للفصام،: مبا يسمى أعراض شنايدر
Schneider’s first rank symptoms   

منذ واجهت هذه املسألة، وأنا أنتمى إىل الفكر
البيولوجى مبعناه األوسع، آنت أفهم هذه احلدود باعتبارها

بني ما هو حاجزا متماسكا وآلية قادرة حيددان احلد الفاصل 
، سواء من منظور)الواقع-اآلخر ("أنا-ال"و وما ه" أنا"

 أو منObject Relations Theoryمدرسة العالقة باملوضوع 
 ىفاملوضوع الذاتىإدراك  (موضوعية اإلدراك،منظور طيف 

 Self Object versus Real املوضوع احلقيقىمقابل إدراك 
Object)(،  وآنت أحيانا أرسم رمسا بيانيا حوله دائرة
هنا، أو مشروخة هناك ألشرح لطلبىت معىن آسر حدودمثقوبة 

الذات، آما أىن وصفت ظاهرة أخرى تفسر بعض أعراض الصف
 آيف وأبنُت من خالهلا" شفافية حدود الذات"األول وأمسيتها 

الىت جتعل داخلنا ىف متناول اخلارج حىت أن هذه الشفافية هى 
ذه الشفافية يصبح عرضة للقراءة من اآلخرين، آما أضفت أن ه
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هى الىت ميكن أن حتمى حدود الذات من الكسر) ض مرضىآعر(
فالتناثر، ذلك ألهنا حتقق للداخل حقه ىف اإلعالن، حىت يقرأه

دون أن يضطر إىل أن يقتحم) هناك من يقرأ أفكارى(الناس 
هذا الداخل مبحتواه املشحون والعشوائى، يقتحم احلدود حىت

 ).أو يطالب حبقوقه(يعلن وجوده 

 الرمزى الرتآيىب الدينامى معا مل حيل ىلهذا التصوير
بيولوجى، ورمبا داخل) عصىب(إشكالة البحث عن معىن نيوروىن 
 .خلوى، ملفهوم حدود الذات وفقدها

مع متادى ممارسىت حلضور تعدد الذوات رأى العني ىف ألعاب
العالج النفسى اجلمعى مبا ىف ذلك اِمليِنى دراما، ضمن العالج

حنقق قيادة مستوى واحد ارسه بغية أن التشكيلى الذى من
للحن الوجود الدماغى املتسق ىف حلظة بذاهتا، أهتديت إىل فرض

 :ليس رمزيا يقول

إننا نعىن حبدود الذات تلك القدرة لقطاع أو مستوى  ·
جامعامن املخ أن يتوجه إىل حتقيق غايته ىف هذه اللحظة 

 ، مانعا، قائدا منسقا

ثل الفكرة الغائية الرئيسية احملوريةمبعىن أنه مي: جامعا
آل ما خيدم(وجيمع آل الطاقة الفاعلة ) ليست بالضرورة شعوريا(

اخللوى القائد من املبادأة واإلرادة/نوعية املستوى النيوروىن
 .لتحقيق هذا التوجه) إخل..والتوجه والسلوك والوجدان 

ا آان مضادا أو موازي سواء(لكل مستوى غري ذلك : مانعا
، وأيضا) أو طفيليا، أو مماسا منحرفا- لكنه غري ضام–

 الىت ال تتسق مع ) اآلخر-الواقع(مانعا لتدخالت اخلارج 
 . غائية حلظته

سواء (–هذه القدرة ال خيتص هبا مستوى بذاته طول الوقت 
، Mental state ، أو حالة عقلEgo stateآان امسه حالة ذات

، أو منظومة دماغ Level of consciousness أو مستوى وعى
Brain organization – آما يسميها" مس من اجلان" أو

 ). العامة عندنا من األسوياء واملرضى

ى حلظة تالية، أو موقف آخر، أو طور إيقاعى منتظم، يتغريف
ويتوجه القائد اجلديد لغرضه املناسب) املايسرتو(القائد 

فكرة احملورية اجلديدةخلدمة ال (جامعاللموقف اجلديد، ويصبح 
 . لكل ما هو غري ذلك مانعا) املتناسبة مع املوقف اجلديد

 تصبح حدود الذات ليست جدارا متماسكا من هذا املنطلق
 ألى مستوىاملناسب قدرة اجلمع املنعأو منهارا، وإمنا هى 

 قائد ىف وقت هلا بذاته

 فقد حدود الذات
 Loss of Ego Boundaries حني نتكلم عن فقد حدود الذات

ضعف هذهمن هذا املنطلق الرتآيىب التشكيلى، فإننا نعىن  
عن القيام بوظيفتها بكفاءة خلدمةاجلامعة املانعة، "القدرة 
 ، لتحقيق غائية حلظته) القائد(املايسرتو 
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 وبالتاىل حيدث تداخل وخلط وحوار وصراع وإسقاط واغرتاب، 

وتظهر األعراض حسب تفعيل أى من هذه اآلليات ألى من هذه
الىت مل تتمكن القوة اجلامعة املانعةملستويات النشطة معا ا

 .من تنظيمها

 :من هنا ميكن أن نقرأ فقد حدود الذات على مستويني

ذواتبني ) القدرة املانعة اجلامعة(احلدود : األول  ·
 الداخل وبعضها) وحمتويات(

 . وبني العامل اخلارجى) أنا (بني الذاتاحلدود : الثاىن  ·

كن قراءة الظاهرة اجلديدة الىت وصفتـُها تفسرياوأيضا مي
شفافية حدود الذات،"لبعض أعراض شنايدر وهى ظاهرة 
Transparency of Ego Boundaries  وقد وصفتها بشكل خاص ،

ىف االآتئاب باعتبار أهنا آلية متنع اهنيار هذه احلدود، ومن مث
مراضالفصام، وهذا من منطلق أن االآتئاب، مثل سائر األ

Defenseدفاع "األقل خطرا من الفصام التفسخ إمنا هو مبثابة 
 . التفسخ/ضد احتمال حدوث هذا الفصام

أرى مناسبا أن أثبت معامل هذه ظاهرة شفافية حدود
الذات ألهنا غري موصوفة ىف الفكر السيكوباثولوجى التقليدى،

 مع أن وظيفتها هىمرادفة لفقد احلدودوهم يعتربوهنا 
ولة دون ذلك، مث إن هذا الوصف هلذه الشفافية جاء ىفاحليل
االآتئاب دون الفصام وهو ما يربر ما سوف نستشهد به ىف فصل 

 " حالة اآتئاب"القصيدة األوىل هنا املستلهمة من 

 : ما يلى171 ص آتاب دراسة ىف علم السيكوباثولوجىجاء ىف 

  : االآتئاب ىف    الذات   حدود 

 Loss of  الذات   حدود   فقد املسمى    العرض   أن   املعروف   من
ego boundaries  إال ،  األحوال   أغلب ىف    بالفصام   خاص   عرض   هو 

 حتدث )  عامة   بصفة   املفرتقية   واألزمة  ( ئاباالآت   بداية ىف    أنه 
 Transparency of  الذات   حدود   شفافية تسمى    أن   ميكن   ظاهرة 

ego boundaries ،  

 من ووظيفى    ناحية   من رمزى    تعبري  هو  الذات   وحدود وتعبري 
 نرتمجه   أن   تحسنيس   وحقيقته   طبيعته   ندرك لكى    أننا   إال ،  ناحية 
 ...عصبية   لغة إىل  

 من   جمموعة   بني   الواضح   الفصل مبدى    حمدودة   الذات تكون 
 االآتئاب   حالة وىف  أخرى،    وجمموعة  Associations  الرتابطات 
 من   األقدم   اجلزء ىف    النشاط   يدب )  عامة   بصفة   املفرتقية   واألزمة (
 اجلديد   النشاط   ألن   الرتابط   جمموعات   بني   الفصل   هذ   ويضعف   املخ 
إىل   ذلك   ترمجنا   فإذا ،  الشعورية   الوظائف ىف    ويشارك   يزاحم 
 إن   قلنا  Transactional Analysisالتفاعالتى    التحليل   لغة 
والفىت،   الوالد   ويزاحم   يقرتب   ) الذات الطفلية( الطفل 
     ومع ،  عليهما   ينتصر   أو   حملهما   حيل   ال  -  ذآرنا   آما  -  ولكنه 
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 سائدا   آان الذى    النشاط   يشعر   النشاطني   بني   الفصل   هذا   ضعف
أى )  عصبيا  ( بالفصل   الداخل ىف    التحكم على    قادر   غري   بأنه 
 الداخل   هذا   آأنو )  الدينامية   النفسية   باللغة  ( بالكبت 
 ما   وهذا ،  باإلعالن   أو ،  منه   بالرغم   باخلروج   دائما   مهدد 
  )غشائى   رقَّ -أبوابي   ُفتحت .: ( املنت   يعنيه 

آانت تشري إىل) 1979(نالحظ هنا أن مثة إرهاصات باآرة 
التحكم ىف(تعريف الذات وحدودها من خالل حرآية فاعلة 

 ) .إخل..لالداخل بالفص

من هذا املنطلق احلرآى ميكن تعريف الذات ليست  ·
شروع الذى أمارسامل"وإمنا باعتبارها " أنا"باعتبارها 

 "تشكيله ألآونه 

حاضر ماثلوهو ليس مشروعا غائما هالميا، وإمنا هو   ·
  حتتاج أن تتحدد فيها وهلا معاملهحلظة بذاهتا فاعل ىف أى 

، فهذه الذاتال يعىن الثباتحتديد املعامل إال أن   ·
ىف نفس الوقت جاهزة للتبادل واإليقاع الواحدة القائدة هى 

 )العادى(واحلوار واجلدل، خاصة ىف أطوار احللم واإلبداع 

هى مشروع دائم ، وىف نفس الوقت آيان حمدد املعامل ·
 . ىف حلظة بذاته" اجلمع املنع"واحلدود حبسب آفاءة 

 اجتاه مواآبة احلرآة، أآثر منهمن خالل تطور فكرى ىف
آفاءة عملية اجلمع املنع للمستوىأصبحت حتديد مفاهيم، 

تغري تعريف ومفهوم القائد ىف ترآيب الدماغ هى حدود الذات
 من منطلق بيولوجى1979الذات الذى سبق أن طرحته سنة 

 نيووىن أيضا

دراسة ىف علم(آنت قد عرفت الذات حتديدا آاآلتى 
 ):248 ص linkوجى اليكوباثول

 قطاع"تعىن    إمنا عصىب  بيولوجى    منطلق   من " الذات....." 
الكامنة،   النيورونات   بقية ىف    املتحكم   املرتابطة   النيورونات 
 ما   مرحلة ىف    السائد الشعورى    الوساد   حيتل الذى    القطاع   وهو 
 " معا   جمموعة ىف    يعمل والذى  والنمو،    التطور   من 

 اخللية   داخل   يوازيه    ما-غالبا-   التعريف   هذا   ويقابل ( 
  ) العظيمة   اجلزيئات   لتنظيمات   بالنسبة 

 القطاع   هذا   حتديد هى    املنطلق   هذا   من   إذا   الذات   وأبعاد
 .." الرتآيب،    ببقية   عالقته ىف  

هذه العالقة اجلامعة املانعة ىفدا فكرة لكنىن مل حتضرىن حتدي
، وبإدخال البعد احلرآى الذى حضرنا حاال ميكنحلظة بذاهتا

 :تعريف الذات من منطلق حرآى على الوجه التاىل

   ىف اجتاه حلن الذات املتخلـقة ألآون هى احلرآة الذات ·

 هى حرآة هذه الذات ىف اجتاه سيمفونيةالفطرةآما أن  ·
 املمتد إىل وجهه تعاىل" ملطلقالذات ىف ا"
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 ال يصفاستاتيكيا تعبريا حتقيق الذاتهكذا يصبح تعبري 
 من هذا–الذات باملعىن الذى نطلقه عليها عادة، ألن املفروض 

، وإمنا هى دائمة التشّكلأن الذات ال تتحقق أبدا –املنطلق 
  ، always in the makingوالتشكيل 

وإال هذه احلرآية ال ندرآها بداهة بوعى ظاهر حمدد، 
القائد القادر على اجلمعتوقفت احلياة عند حماوالت اختيار 

، ولكنها آلية سارية طول الوقت، وهى تسرىاملنع آل حلظة
سرى بإيقاع حيوىبإيقاع حيوى منتظم ىف األحالم، وهى أيضا ت

بيولوجى طبيعى طول الوقت، وبالتاىل هى تكتسب تسميات ىف
 .السواء واملرض حبسب اللغة واهلدف من التسمية

لن أتطرق تفصيال ىف هذه اليومية إىل مظاهر أخرى ىف الصحة
)املايسرتو(واملرض تعلن عن آليات ومظاهر عجز الذات القائدة 

حىت ال ختتلط األمور،) ود الذاتحد(عن ممارسة آلية اجلمع املنع 
 .وإن آان ذلك سوف يرد آثريا، خصوصا وحنن نعرض حاالت حية

 عودة إىل يومية أمس

أشرنا أمس إىل أن اجلثث داخل املريضة الفصامية الىت حكت
أميمة رفعت ليست بالضرورة جثثا تشري إىل املوت. عنها د

ة خاصة،بقدر ما هى حمتويات الداخل بلغة عيانية أو رمزي
آذلك نبهنا ىف الرد أن فقد أبعاد أو حدود الذات ليست

 .ظاهرة خاصة بالفصام

انتبهُت إىل ذلك من خالل أدبيات األحباث املنشورة عن أعراض
شنايدر بالذات، وآيف أهنا تصف احلاالت املبكرة ىف الفصام،

 Prognosisوأيضا آيف أهنا ذات دالالت طيبة بالنسبة للتكهن 
رض، مث انتبهت آيف أن هذه األعراض بوجه خاصبسري امل 
 Fixed establishedمقارنة بالضالالت الثابتة املستتبة (

delusionsهى أقرب إىل التناول ىف العالج اجلمعى، بل وهلا 
 مفعول السحر ىف التقدم حنو والف عالجى تام

 من وحى حالتني 

– آانت حالة رجل ىف أواخر منتصف العمر :احلالة األوىل
العقد اخلامس، فقد ذراعه منذ سنوات أثناء عمله ىف مصنع
ما، آان صبورا، طيبا، متأملا مسئوال ىف صحته ومرضه، أبلغتىن

حيكى أن آل شىءالطبيبة املقيمة غرابة أعراضه من حيث أنه 
 وأن هذهيدخل إىل داخله دون استئذان،حوله بال استثناء، 

حقيقة يعيشها بوعى آامل، وقد آان تشخيصه أبعد ما يكون
عن الفصام، لرقته ومتاسكه وأمله وأشياء أخرى، آان ما يسمى

، وهم مااالضطراب الوجداىن اجلسيم من النوع االآتئاىب: مؤخرا
 لبيولوجى النشط، أوحى إىل هبذه القصيدةأمسيه أنا االآتئاب ا

 هى ُجماع من إحياء حاالت فصام-بصراحة– هى :احلالة الثانية
وهى تعرض أآثر من بعد من) 25-15(خمتلفة، ىف سن الفصام األمثل 

فقد أبعاد الذات الىت مل تتح هلا فرصة أن تتكون أبدا، يبدو أن
 .أجهض مبكرامل يبدأ أصال، أو لعله  مشروع تشكيل الذات 
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عرض القصيدتني دون شرح أو نقد أو تعليق آماسوف أ
أوصاىن أغلب املعلقني بالنسبة حملاوالتى السابقة، وإن آنت ال
أعد بااللتزام بذلك فيما بعد، أتذآر أنىن لو التزمت هبذا

دراسة ىف علم"التنبيه اجليد ما ظهر آتاىب األم 
 ".السيكوباثولوجى أصال

*** 
 حزانواأل   الريح القصيدة األوىل -

 -1-  
  . املقدورْه   اآلفاِق   خلف ذراعى    متتّد
  . األشياء   نبض   جحافُل   النريان   فوَّهة   تطلق
  احملروثة، أرضى    اهلارِب   اجليش   أقدام   حترث

  .الذآرى   أطراَف   حوافرهم   وتدق
  . األسوار     الريح   تقتحم

  . األسرار   ُتنَتهك
  .   شّغاله   ْحنالٍت   من     َجْمعا   يطارد   وُرالزنب   ويطري
  . وفراشْة اهلدهِد،  وأنثى  والقبرُة،     

 -2-   
  العاِرى،   السقَف   فيخرتُق   الكوم   يعلو

 اللبنات   رصَّ   أمحق      وليد   فيعيد
  . زاحفٍة رماٍل    فوق        

  رأسـْه، خيفى    واخلنفس
  . املسلوخْه ِق السا   حتت

  . بوَّابة   وعيوٌن
   .  املزالج   سقط
   نوافذها مفتوحْه   واآلذان

  .دون استئذاْن
 -3-  

  سبعْه،   أصوات   تنبح
  ،   ثعلب   ثامنهم

  .  دجاجة   قلب     يقضم
  . التفجري دوى    وْسَط   ديٍك    صيحة تتوارى    

 -4-   
  .العْجـَلى    اخلائفة     املرعبِة   املتكاثفِة   اإلنقاِذ   أبواُق تتعاىل 

  ؛ أبلْج   حزٌن   يتحّفـز
    املنثورة   األشياء   دائرة   من   أرحب     حزن   

  اهليجى،   النافِرة   العاصيِة   األشياء
  الكلمات،   تشكيل   من أقوى      حزن

  َبَكما،    يصرخ   حزٌن
  . أملا   يشرق

    احلرية   أبناء   يستوعُب   حزٌن
  الفكرة،   أطياَف   جيمع

  . والكلمات   األحرف   نار   يوقد   
  الدمعة،   ماء   من   أسلس   حزٌن

  . اجلمره   لفح   من أعىت 
  .   ضجره   مّيتًة   روحا ُيحيى   يصرخ،  ،  يلهم ُيدمى،  ،  حينو   حزٌن
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 -5-  
  النـَِّزَقـْه،   القطر   حّبات   تتساقط
  .  رْجراَجة   آسـنٌة   برٌك   جمُعتت

  العفنِِ،   أحياُء    تتوالد
  تتكاثْر،

  . الشجرْة أصَل    تأآُل 
 األشالْء   وراء   األشياُء جترى 

  : جهنْم  :   املغلقة    الدائرة   تشتعل
  ودبيب .    املكتِب وآرسىُّ  الرمِل،    وذراُت العرباِت،  عجالُت " 

  وراَء   األطفاِل   وسباُب الضفدِع،    ونقيُق املرأة،    حيحوف النملِة،  
  ،..املرَمى   حلِق ىف    اجلورِب   الكرِة 

 "الثكلى   والولولة
 -6-  

  . استئذان   دون   الدنيا   ذّرات آياىن    تقتحم
  الذات،    وأطياف   واألعضاء أحشائى  مىن    تتكلم

  .  الكلمات تتقاذفىن 
 6/5/1982: مل تنشرقصيدة 

 العرى القصيدة الثانية ملهى  -

  ] امللكية   وصكوك   الذات   حدود [ 
 - 1 -  

 جرميْة    املرآة إىل    النظُر   يكوُن   النفِس    جدار   يـِشف    حني
  . . . . . . .  
 الباْب   ثقب   من   هم   نظروا   فلماذا

 - 2 -  
 عين    ارغم ملكى    الداخُل   آان

 بعْد   الوالِد   من    السند   أستلِم   مل
 وفاتْه   قبل أوصى 

 اجلْد   صندق ىف    عنه    أحبث   أن
 الْمرأتـِْه   خزائِنِه   مفتاَح   سلـّم

  . ماتت
 احلاشْد   اجلمع    بوْسط   وأشيع

  -  والفرَجْه للمعَزى    القادم  - 
 زْعمنا   دوَن ملِكى     الداخل   أن

 اليْد   وبوضِع
 !! مْن ؟؟؟  يُد

-3- 
 السائب   امللك   حول أبىن 

 السرت   أسوار
 الصد   شظايا   السور بأعلى    أضع

  . . .  
 جدرانـْه؟   رقت   فلماذا
 شطآنْه؟   حنلت   وملاذا
 البحْر؟   أآِل   من

 - 4 -  
  مين،   يقفز
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  يتحفز،
 النصف   حق   يطلب

 السر   حفظ على    املوقوف   النصف   غري
  . . .  
 ! ! باإلرث؟    يطالب   املوروث

 قْط   امللكيِة    سند    أملك   مل   وأنا
 - 5 -  

 الفكرْه   تلَو   الفكرِة   خلِع   لـُعبِة   من    منهم أىٌّ  خيجْل    مل
 املشبوْه العْرِى  ملَهى 

 السر   مكنون   عرفوا   إن يبقى    ماذا
 السهم   وجتاه

     الطائر   من   القفص   وفراغ
 الربغْل   حب   تناثر   رغم
 تبصصهم   آشف   إن يبقى    ماذا

 املقفوْل،   الباب   أّن
 وراءْه   ليس

 الفعْل؟   عجز   إال
 القصْد؟   ُحسُن   اال
  - سوؤه   أو - 

  !! ؟ ! سواْء   فاألمُر
 -6-  

  اجلرْد؟   متام   بعد   الداخِل ىف    وجدوا   ماذا
 !!   حتبو   الطفلة 

 ! . . تتكلم   أم   جثة
 عمياء   وعصا
 مكسورْة    ومضارب

 مفتوحْه   سرديٍن   علبِة   وبقايا
 اإلنسان   أصل   مأثوٌر يرجع   قوٌل   فيها

 ليْل؟   بعلبِة   احملفوِظ    للسمك
 -7-  

 األنف؟ دس    يستأهل   الداخل ىف    ماذا
 !!العجز؟   منه يتدىل    عنني   رجٌل
 !!الفوقّي؟   باحلكِم   األخَر   شنق   حبل

 !!!اخلضره   آثار
 الفكرْه    مخاسني   ورياح

 متآآْل؟    وجه
 عْني؟   وبقايا

 قلْب؟   وحوايا     مخ    وشطائر
 -8-   
  الفكرْه،   عـِرَض   هتكوا
  تولـْد    مل

 الطفلْه   ُأجِهضْت الرغبَة،    رصدوا
 الدورْه   الدائرة   وتراجعت

 -9-  
    أقوْل   مهمُت   حني
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  مىن،    بدال   قالوها
 ِبِلـساىن

 آشماتْه    خدر    فتسرب
 أصفْر    خبث ىف     طفل    وتبسم

-10- 
 النهْب   بالسلِب   سعيدا   آنت

 األمْر    بشيوع
 السْر   بذيوع

 يومَا ملِكى    الداخل   يكن   مل
 خرافْه   املزعوم   واملفتاح

 مزالْج   بال   والباُب
 اإلسْم   جمهوُل    برئ   واملتهم
 "ذاتي  " له   قيل

  للشهرْه،     إسم  
  ،   به   مفعوٌل

 ميلْك   ال   ما    حيفظ   مل
      عنه     دافع   ما

 آاْن   َمـــا
 1982البيت الزجاجى والثعبان "من ديوان 

 
  ***** 

  
الىت تتميز “   ”i n gصراحة أنا أغار من هذه الـ  - 

هبا اللغة اإلجنليزية سواء ىف الزمن املضارع أم ىف الزمن
أنا أعترب لغىت العربية أآثر حرآية ومجاال، وأعترب  املاضى،

مزية حرآية رائعة، لكنىن) خلإ..فتحة ضمة شدة (التشكيل 
أحبث عن ما يقابل هذا الزمن حنويا املقابل للـ آى إْن جى،
فقررت أن استعمل القاعدة االستثنائية الىت تسمح بإدخال

 املشروع"ألف الم التعريف على االسم، فاصف الذات بأا 
   "أبدا" أْلَيَتَكّوُن"

رمبا هذا يقابل ما أشار إليه إريك برين، صاحب مدرسة -
التحليل التفاعالتى وهو ينبه أن حاالت الفصام شبه العصاىب

Pseudo neurotic schizophrenia   تستجيب للتحليل
 يستجيب طفحآما  transactional analysisالتفاعالتى 
 للحقن هبذا )الناتج من نقص شديد لفيتامني ج(األسقربوط 
مبجرد أن يقول املريض أن أصواتا تتكلم عنه!! . الفيتامني 

خاصة إذا آانت داخل رأسه ، يغرى بتشكيل دراما صغرية ترجع
ىف خربتى عرفت أنه آان يعىن: ملحوظة. األمور إىل نصاهبا غالبا

وليس الفصام   Incipient  schizophreniaالفصام البادئ 
 .العصاىب مما ال جمال ملناقشته اآلن
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