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 :مقدمة

أميمة رفعت الىت. حني وصلتىن استشارة الزميلة د
سنناقشها ىف نشرة اليوم، وصلتىن ىف بريد اجلمعة، فضلت أن
أفرد هلا نشرة اليوم مستقلة فقد، وجدت عالقة وثيقة بينها

، والذى لقى ترحيبا"التدريب عن بعد"وبني ما أمسيناه 
وخاصة األصغر، لكن يبدو أنوتشجيعا من معظم الزمالء، 

املسألة التقتصر على األصغر، قد سبق ىل أن أشرت إىل أنىن
استشري من هو أصغر، آما أستشري املريض فيما يصعب علينا،
وأيضا أستشري مريضا آخر بشأن مريض زميل يشارآانا جلسات
العالج اجلمعى، مث إىن قد آخذ رأى مريض ثالث حىت ىف جرعة

الج اجلمعى بعد أن نكون قد تعلمنا سويا حتديدالدواء ىف الع
النوم،(املطلوب من آل عقار مبحكات إآلينيكية عملية 

فنتعلم من بعضنا البعض، وحىت املرضى) والعمل، والعالقات
 .يقيسون بعضهم بعضا معنا، ونتحاور ونقرر ونتابع

احلمد هللا، صحيح أنه الخاب من استشار وال يوجد آبري على
 . ةاالستشار

لكنىن ترددت أن أدرج هذا النوع من التشاور حتت بند
يكون بني مدرب ومتدرب،) حىت عن بعد(، فالتدريب "التدريب"

فهى لالستشارة واالستزادة من) حىت عن بعد(أما االستشارة 
 . زمالء وقرناء، وهى متجددة ومتناوبة

مؤقتا، وأعىن بذلك" استشارات متبادلة"اخرتُت العنوان 
أا بني الزمالء أساسا، وإن آان الباب مفتوحا لكل من يريد
اإلسهام، فقط اعتذر مسبقا أن أرد على االستشارات اخلاصة

مير هبا بعض األصدقاء بشأن ما  مبعاناة أو اضطرابات فردية،
يعانون هم أو ذويهم، وأحاول ىف هذه احلاالت أن أرد رًدا

 . م مباشرةخاصا، آلما أمكن، على عنوان بريده

أميمة معرتفني هلا بفضل السبق. نبدأ بالتجربة مع د
 . واملبادأة

 العالج النفسى للذهانيني: أميمة رفعت. د

 :جتيبىن على هذه األسئلة إذا توفر لديك الوقت، فهل ميكنك أن
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 سنة فصامية، أعاجلها منذ عام وقد آانت 51لدى مريضة *
ية الشديدةمتر مبرحلة من االعتماد. ىف جمموعة للعالج اجلمعى

و برغم. تعاملىن مثل معاملة طفلة ألمها على، أو الطرح، و
أصابىن نفور توقعى حدوث ذلك منذ بداية العالج، إال أنه

شديد من املريضة ال أعلم سببه، حىت أنه ىف يوم من األيام
هذا الشعور بالنفور آان يصاحبه. النظر إليها وجدتىن أجتنب

وعن عالجها فرتة حىت بتعاد عنهاأيضا شعوربالذنب، فقررت اال
وبعد أشهر قليلة قّل هذا النفور آثريا و. أسيطر على نفسى

حمله رؤية أوضح لعالجها، و أنا أعمل معها اآلن واحتوى حلت
أريد أن أفهم ما حدث.. ضيق اعتمادها برفق دون أدىن

 .....ىل

 :حييى. د

 . أآرر شكرى على ثقتك وأمانتك: أوًال

متأآدا إذا آانت هذه الطريقة الىت حددُتهالست : ثانيا 
ىف املقدمة سوف تكون مفيدة أم ال، فأنا مل أجرهبا من قبل،
وحني أشرف أو أناقش زمالئى وجها لوجه ال أآتفى مبا يقولون،

 .. وغري ذلك.. يقولونه " آيف"لكن أيضا 

متاما–أرجو أن تتحملى املسئولية معنا، وحنن جنرب : ثالثا
ىف أن نتوقف –ة الىت مل أستقر بعد على استمرارها مثل النشر

 .إذا مل حنقق ما نريد

أنا ال أحب آلمة: بالنسبة هلذه احلالة بالذات: رابعا
،Transferenceوال حىت ما يقابلها باالجنليزية " الطرح"

مبعىن تكرار" طرح"وأتساءل ملاذا العالقة بيىن وبني املريض هى 
 جية احلالية من عالقة سابقة؟ مطروح على العالقة العال

هلا مواصفاهتا" بادئة"أنا أفضل دائما أن أعتربها عالقة 
املستقلة الىت حتددها ظروف بدايتها ومنوها، صحيح أن أية
عالقة الحقة تتأثر مبا قبلها، لكن هذا ال يلزمنا أن نرى
العالقة احلالية من خالل العالقات السابقة طول الوقت مهما

الت، وقد الحظت أنك مل تلتزمى بأن هذا طرحاآانت الدال
 .وهى أفضل هلذه احلالة" اعتمادية"واستعملت أيضا آلمة 

، وال)سنة51(ىف الفصام بالذات، وىف هذه السن: خامسا
ال تكون املسألة طرحا بقدر) آم سنة استمر املرض(أعرف مدته 

تصل إىل infantile dependence ما تكون اعتمادية رضيعية
 )أنِت(د النكوص إىل الرحم ح

قبول هذه الدرجة من النكوص وهو –ىف حتمل ذلك : سادسا
مشقة هائلة، ألن الوالدة من جديد، وهى املأمولة على -وارد

مسار العالج املمتد واملكثف، تصبح أآثر عسرا من الفطام
 ")الطرح"وهو التعبري الذى يستعمل ىف التعامل مع (

رك هكذا هو أمر جيد جدا ىفأن تلتقطى مشاع: سابعًا
، من حقك أن -مثل أى ممارس أمني–العالج النفسى عموما أنِت 

   تضيقى وأن تكرهى، وأن تنفرى من أى مريض ىف أى وقت، مث
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إنك حني تطلقني ملثل هذه املشاعر العنان لتصل إىل وعيك، ال
، مث)أسابيع أو شهورا(تكون إال نقطة بداية مهما طالت، 

مع هذه البداية لصاحل املريض، وهذا إنك بعد ذلك تتعاملني
 .أآثر فائدة له على املدى الطويل

إن اعرتافك مبشاعرك لِك هو أفضل الف مرة من أن ختفيها عن
خاصة إذا آان –نفسك أوال مث عن املريض الذى باستطاعته 

أن يدخل داخل داخلنا دون استئذان، ويعرف آل شئ -فصاميا
فاق ما يعرف مع ما هو حنن منتقريبا، وتنبىن الثقة بقدر ات

 . وأنت سيدة العارفني) عادة دون ألفاظ(داخل داخلنا 

أنا أآره الشعور بالذنب وال أعتربه مفيدا بأية: ثامنًا
ية الشعوريوم"درجة، حتت أى ظرف، وقد آتبت ىف ذلك آثريا 

،والتعلم من اخلطأ، التأمل للخطأ، لكنىن أقبل )"1(بالذنب 
، وآل هذهواملبادرة باالستفادة من آل ذلك، واحرتام القصور

آليات ليس هلا عالقة بالشعور بالذنب الذى عادة ما نعرب عنه
.بالكلمات، والنعابة، بعيدا عن فعل األمل، وحرآية التعلم

هو ليس من قبيل الشعور بالذنب، وأعتقد أن ما مررت به
وإال ملا تعلمِت، وملا تغيرت ، وملا تصاحلت معها ومع نفسك،

دون أى داع لالعتذار حىت(وملا عادت العالقة هكذا أفضل 
 ) لنفسك، ودون مربر للتكفري

االبتعاد عن املريضة ىف مثل هذه الظروف اضطرار: تاسعا
عاجل، فهو يصبح أمرامقبول، لكن باعتبار أا ىف رحم امل

حمفوفا باملخاطر، ورمبا آان يلزمك االستعانة بزميل أو زميلة
خاصة ىف سياق العالج اجلمعى، تستعينني به) معاجل أو مريض(

 للوقوف معكما أو معها، حىت تستعيدى تلقائيتك إليها

البد أن أتساءل معك؛ وأدعوك للتساؤل معى، وهذا: عاشرا
حتتوى اعتمادها الرمحى الشديد هكذا؟ إىل مىت عليك أن: حقك

إىل مىت ستبقى ىف املستشفى؟ إىل أين ستذهب حني خترج من
املستشفى؟ إىل من؟ البد من ادخال الزمن والواقع ىف التخطيط

مسئول ممتد، وأن نضبط اجلرعة حبيث يتناسب ما  العالجى، بشكل
 !.كننفعل مع ما ينتظر املريض على أرض الواقع، أى مع مامي

غري –إعادة النظر ىف بقية أبعاد التأهيل : حادى عشر
مهمة جدا ىف مثل -العالج النفسى املباشر اجلمعى أو الفردى

هذه احلاالت عرب آل املراحل، مبا ىف ذلك إعادة ضبط جرعة
برجاء(  العقاقري من منظور تطورى وعملى وإمربيقى معًا

  )االطالع على شرائح العالج اجلمعى والعقاقري

 وأآرر شكرى،

والدعوة عامة لكل من يهمه األمر، إن صلح ما حناوله 
.معًا
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