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 الفصل األول

   لعبة الكالم

سبع" ىف الطبعة األوىل، آان عنوان هذا الفصل هو : متهيد
وهو نفس االسم الذى ظهر ىف مقدمة هذه النشرة،، "جنازات

نفسى غري مرتاح هلذا االسم حاال، ال أعرف ملاذا،  لكنىن وجدت
فوجدت أن األفضل ان أعرض احلاالت مرقـّمة دون أن أصفها بأا
جنازة، ورمبا أجد أثناء آتابة الشرح امسا أآثر إحاطة مبا

عنواين القصائد، أريد أن أبلغه، آما أنىن قمت بتغيري معظم
 أن يكون العنوان بيتا أو شطر بيت من القصيدة  مفضال

 ) 1(احلالة 

 )2من  1!! (  نفسى   حوالني  " سريع " ماشى    أنــا
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  .طبيعى، ما أمكن ذلك تغيريحنو ) معا(العالج النفسى هو مسرية 

تسمى(، عرقلة، أو قفلة، أو وقفةحيدث ذلك عادة بعد  
، حني حيول أى من ذلك دون استمرار مسرية النمو)مرضا

 . الفردى

حقيقى، هو خماطرة من حيث املبدأ، رمبا هلذا" تغييري"أى 
دون وعى آامل، بل هو عادة ال حيتاج  فإن التغيري حيدث عادة
هو نتاج طبيعى حلياة صحيحة التغيريإىل قراٍر واٍع أصال، 

فرص لتحقيق هذا، ولكن هل توجدطبيعية، والعالج يهيئ ال
مواصفات حمددة للتغيري الذى نعنيه ىف العالج وغري العالج؟ وما

 ؟" حياة طبيعية: "هى املقاييس الىت نقيس هبا ما نسميه 

 لو آان غري عرضة للتغيري،" حياة"ال شىء يستحق أن يوصف بصفة أنه 

ن،من البديهى أن نفرتض أن التغيري ال بد أن يتم إىل أحس 
أما ما هو األحسن وما هو األسوأ فهذا أمر خنتلف حوله لألسف

 .مبا ال يقاس

ال حيتاج األمر للحديث عن" عادية"ىف األحوال الىت نسميها  
 ظهورنا،  التغيري باعتبار أنه جيرى ولو من وراء

ىف حاالت املرض، فالدعوة للتغيري تفرض نفسها من خاللأما  
هبدف حتويل مسار التغيري السلىب الذى، وذلك "العالج"ما يسمى 

 .آان نتاجه املرض، إىل تغيري إجياىب

ىف مجيع األحوال، ومهما صنفنا التغيري إىل سلىب أو إجياىب، وآذلك
وجتسيد  األعراض   من خالل ظهور   ضرورته   مهما بدت حتميته أو ُأعلنت

، لعلمسى عالجاحىت لو   باملخاطر   حمفوفة   مغامرة يظل اإلعاقة، فإنه 
 تعرفه اللى  ': وراء هذا حكمة شعبية بالغة الداللة تقول حمذرة 

املرض هنا قد أعلن ىف، ليكن، لكن ' تعرفوش   ما اللى    من   أحسن 
اية املطاف أن الذى نعرفه ىف هذا الظرف بالذات هو ليس

 املسألة   وقد خرجت  العالجى    املوقف ىف  وهكذا جند أنفسنا  ،"األحسن"
إىل أنه ضرورة يفرضها  للتغيري ) Option(اختيارى '  عرض '  جمرد   عن 

 ).ولو من حيث املبدأ(املرض بشكل أو بآخر 

حنن ال نقصد بالتغيري من خالل العالج جمرد اختفاء األعراض الظاهرة
حالة من الالأعراضأحيانا لتحل حملها  ختتفى     على السطح، األعراض

الىت قد تكافئ أحيانا حالة من الالحياة إذا ما توقفت احلرآة حلساب
 !!).    فال تغيري بعد اليوم(جمرد اختفاء األعراض، 

قد ختتفى األعرض آحيلة دفاعية ضد احتمال التغيري الذى
تدعونا إليه خربة املرض، ذلك أن املرض بقدر ما هو سلىب، قد

غيري، فهو دعوة ضمنيةيكون فرصة إلعادة النظر، ومن مث الت
 .للتغيري، ومن هنا يبدأ التهديد

ونظرا ألن أى تغيري هو مغامرة حتفها املخاطر، فقد يكون
ويتنازل عن احلل املرضى،" يرجع ىف آالمه"احلل عند املريض أن 

 حتت قد ختتفى   وبالتاىل يتجنب خماطرة التغيري، مبعىن أن األعراض
 .التغيري   هتديد 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   112



 I07I2009>14א – אא

يكون مفيدا مرحليا، لكننا ننبهحنن ال نرفض ذلك فقد 
على   دليال   ليس   ذاته   حد ىف    األعراض فقط إىل أن جمرد اختفاء 

-    نوع   وهذا (  احملاولة   عن   تراجعا   يكون   بل إنه قد  ،  التغري 
 )الغالب ألنه     رفضه الينبغى    العالج   من    -على أية حال

  املنت

   )1( 

  : باِيــــْن   الـِْمْش التاىن    الشط

  . يّتاِخـْر ،  ُلْه   مااَقّرب   آل

  ، وسفايــْن ،  وقلوع ،  ِومراآْب

  . آخــــْر   مالوش   اهلــِْو   والبحر

 :شرح على املنت 

الشائع أن رحلة العالج تبدأ بطلب مباشر أو غري مباشر من
آنت قبل ما عايز أرجع زى ما" (يرجع آما آان"املريض أن 

 Growth العالج النمائى، وهو مطلب مشروع بداهة، لكن )اعيا
Oriented Therapy   ينبه، بطريق مباشر أو غري مباشر أن هذا

ليس هو غايةاملطلب، مع أنه منطقى وطيب ومعقول، إال انه 
، الذى يريد املريض أن"ما آان عليه"، ألن حالة الـ املراد

يرجع إليها، هى هى الىت أدت إىل املرض، ومن مث نوصل للمريض أن
يرجع(أن نرجع : م معا لنطلب، أو نأمل، أو نعمل على 

، طبعا يوافق املريض آِمال، ويتمىنأفضل مما آان) املريض معنا
 ).ما آل ما يتمىن املرء يدرآه: لكن (الطبيب جمتهدا، 

إىل أن خنرج أحسن مما) العزومة(هذه الدعوة  اإلشكال ىف
، الصورة هناأى تغيري هو نقلة إىل جمهول ماآنا فيه هو أن 

تبدوا وآأن املريض واقف على شاطئ هش، ينذر بااليار، أو
اار بعضه فعال، وبالتاىل فهو يهم أن يعربه إىل الشاطئ اآلخر

أآيد أنه، لكن هذا الشاطئ اآلخر، برغم الت)التغيري(
، ليس هذا"الشط التاىن املش باين"موجود، إال أنه غري ظاهر 

فحسب، بل إنه شاطئ يبتعد آلما اجتهنا حنوه، وآأنه سراب
والبحر اهلـِّو ما"بشكل أو بآخر، حىت نشك أنه موجود أصال 

، هذا فضال عما يكتنف رحلة العبور من أهوال"لوش آخر
 ".وقلوع، وسفاين ومراآب،"  الزحام وأخطار التصادم

إن ما حيدث ىف العالج النفسى أنه آلما الحت معامل تغيري ما،
مت نفُى االحتمال تلقائيا، أو مت الرتاجع عنه باحملو، مبعىن أن

التغيري، وبرغم رغبته فيه ىف   املريض، من فرط تردده ورعبه من
 نفس الوقت ولو من حيث املبدأ، يبادر بأن ميحوه أوال بأول، 

ليس الشاطئ هو الذى يتباعد باستمرار، ولكن إذن 
آل"   املريض يكتشف أن املراد بعيدا، وصعبا، وغري مضمون،

، فيتخذ قرارا داخليا أنه ال داعى"ما اقرْب لْه يّتأخر
داخل داخله، حىت لو بدا(، ويرتاجع !!)الطيب احسن (

، وتظهر تربيرات التأجيل مبا يشاع عن)متعاونا ظاهريا
 :والتفسري والتأويل ىف اجلزء التاىل من املنت العالج
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 :املنت

)2(  

  . الِعْب   ِمْش   أل

  . جـّوه   من نفسى،    اعرف   ّملا حاستىن 

  . جــوَّْه اللـِّى  شوفِشى    ما   شرط على 

  ، هـُوٍّه   مْش   لقيتـُـه   شفته   واَذا

   . ُهوَّْه   ما زْى    يفَضْل   الِزْم   

أن التغيري هو حمور العالج آما أشرنا، إال أن برغم
مقاومته أيضا هى قضية التحدى الىت ال ينجح العالج إال حبمل

من مستوى أعمق،(مسئولية التصدى هلا، إعالن املريض هنا 
أنه لن يغامر بالتغيري احلقيقى) بعيدا عن ظاهر الوعى عادة

ننتظره منه، هو التفاعل املبدئى الذى جيب أن "أل مش العب"
آاستجابة عميقة تعلن خماوفه من مغامرة التغيري، وإال

 فلماذا حضر إذن للعالج؟ 

ال أحد حيضر للعالج ليتغري باملعىن احلرىف للكلمة، برغم أن
لكن هؤال هناك الكثري من املرضى يطلبون ذلك من أول مقابلة،

، التغيري ليسأبدا هم الذين ال يتغريون -غالبا –بالذات 
، ال يوجد!!"واحد شاى"لبا من الوضع جالسا آأنك تطلب مط

، آما ال يوجد تغيري سهل"عايز واحد تغيري وصّلحه"شىء امسه 
 مثل تغيري لون الشعر مثال، 

ىف مجيع األحوال علينا أن نتوقع، وحنرتم هذا املوقف الرافض
مبجرد  للتغيري، اخلائف منه، هذا حق املريض وطبيعة األشياء،

ك املريض، ولو من بعيد، أن املسألة جدا خالصا حتتاجأن يدر
 . جهدا حقيقيا، وليس جمرد تفريغ وترييح، تبدأ املقاومة

هذا املوقف املقاوم هو موقف أصدق من زعم طلب التغيري
 دون دفع مثنه، 

وهنا يقفز إىل السطح سؤال بديهى، إذا آان الرفض هو
، وماذا ميكن عملهاملوقف األصدق، فلماذا حضر املريض أصال

 إزاء ذلك؟

،"أن يعرف نفسه"آثريا ما حيدد املريض أنه حضر ألنه يريد 
 ، وآأن الطبيبيعّرفه نفسهويتصور أن الطبيب قادر على أن 

 ،"يقرا الطالع أو حيكى ما يقوله له الودع

وىف أحيان أخرى يتصور املريض أو يطلب من الطبيب أن 
إْن آان ال بد من: وبالتاىل، "يعرف نفسه"يساعده على أن 
، وآأنه يقول إنه يريد"يعرف نفسه"أن  بعدالتغيري فيكون 

يغري ما يغري، بناء على هذه  أن يقبل ما يقبل، وأن
ال حيتاج األمر إىل تغيري أصال بناء على أنه  املعرفة، فرمبا

 !!. عرف نفسه، فوجدها متام التمام"
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هو التحليل النفسى، أو اإلشاعات الىت دارت حوله، 
صحيح أن العالج يسمح بشحذ مسئول نسبيا عن هذه الوقفة،

آلما آان النور آافيا،البصرية، ومن مث معرفة النفس، وأنه 
آانت املسرية أآثر أمانا، وأن املعرفة هى اخلطوة األوىل حنو

لكن أن تكون املعرفة املعقلنة هى البداية، اختاذ القرارات
وقد يكون تعطيال دائما، والنهاية، فهذا هو تعطيل واضح

بل إن املعرفة، حىت من خالل التحليل النفسى قد. ملسرية العالج
فكثري من حتليالت احملللنيتدور بعيدا عما ينبغى أن نعرفه، 

من خالل –النفسيني تدور ىف املساحة الىت يسمحون هبا ألنفسهم 
، أما باقى األهوال البعيدةأن يبحثوا فيه -إطارهم النظرى

تنظريهم، وأحيانا البعيدة عن حتملهم، فهى تزداد إظالماعن 
يصدق هذا أيضا على آل منتم لنظرية نفسية أخرى(وُبعدا، 

 ،)ثابته حمكمة، مهما آانت األقرب إىل احلقيقة والصواب

يأتى النص هنا وينبه أن املريض والطبيب معه يتوقفان 
هو  املبدئىعند حدود املنطقة املتاحة، حىت لو آان الزعم 

   ).من جوه(آشف ما بالداخل 

إىل أن فرويد يلعب ىف ملعب   حني انفصل يونج عن فرويد، نبهنا
امللعب األآرب، أو   ، أماالالشعور الشخصىتدريىب صغري، هو ما أمساه 

وقد ،"الالشعور اجلمعى"األهم، فهو امللعب األصلى الذى أمساه يونج 
وتأثره من ترآه،) له، رمباوحسده (آان غضب فرويد من يونج، 

مريديه األوائل، وإمنا ألنه   ليس فقط ألنه املسيحى الوحيد بن
 .جتاوز املنطقة الىت توقف عندها فرويد

النص هنا ينبه إىل أنه من اجلائز أن جند، أو على األقل
أن نفرتض، أن مثة طبقات تكمن وراء ما نكتشف باستمرار،

مسرية من الكشف واإلبداع وهبذا ينقلب العالج النفسى إىل
من معرفة حمتوى  تتواصل مع التقدم باضطراد وهى تنتقل

إىل) املنهج( الطريق"الداخل، ورمبا فك رموزه، إىل معرفة 
:شىء قد يكون موازيا ملقولة (بشكل ليس له اية " املعرفة

معرفة املنهج، )اإلميان بالغيب، مبعىن الكشف املتواصل أبدا
إذن فطلب املريض، ملى، أهم من تقليب احملتوىبالتدريب الع

أن ينتظرحىت يعرف نفسه من الداخل، هو طلب لن يتحقق أبدا،
، واملنت ينبهنا هنا إىل أن-أبدا آما هى –ألنه لن يعرفها 

أغوار املريض حتذر أن تكشف عن نفسها، ألن صاحبها نفسه ال
 " .على شرط ما شوفشى اللى جوه"ذلك   يريد

املمكن أو  مث إنه حىت لو رضينا بالتوقف عند معرفة
جاهزة) ميكانزما(املسموح برؤيته، فإن هناك آلية دفاعية 

دون تغريالتوقف واالآتفاء باملعرفة دون الفعل، أى   لتثبيت
، املنت ينبهنا هنا إىل أن املريض لو اآتشف من خالل هذاحقيقى

لذى رآه هو فعال ليسأن هذا ا) املعقلنة(املغامرة املعرفية 
،"واذا شفته لقيته مش هّوه" آما ينبغى، أو آما يرجو، 

فإن تفاعله األعمق، ميكن أن يكون عكس الظاهر، مبعىن أنه بدال
من أن تؤدى هذه املعرفة إىل التغيري آما بدأ التعاقد، فإا

،يستمر احلال على ما هو عليه"و  تكون بديلة عن التغيريقد 
 ، !!" ض أن تلجأ إىل االختباءوعلى األعرا
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وحىت لو مل ختتف األعراض، فيمكن أن يكون احلل هو أن
 !!.يعتادها املريض 

هناك نكتة قدمية، ميكن أن تكون حديثة، تطلق سخرية من
 :التحليل النفسى تقول

إن مريضا آان يعاىن من التبول الالإرادى، وذهب إىل" 
وطلب العون، فاقرتح عليه احمللل أنحملل نفسى، وحكى له، 

ينتظم ىف العالج بشكل تقليدى، مخسة أيام ىف األسبوع، ساعة آل
وانتظم ىف العالج  إخل، فتجاوب املريض مع النصيحة،..يوم 

لعدة عدة سنوات، مث قابل صديقا فسأله عن حاله، وعن فائدة
، وأن الفائدة"آله متام"  :العالج ونتيجته، فأجابه بأنه

إذن فقد أصبح"مائة ىف املائة، ففرح الصديق وقال له 
النكتة باإلجنليزية وهذه هى الرتمجة احلرفية" (فراشاك جافا

dry bed( ما زال يتبول ليال، لكن، فأجابه املتحلل بأنه
 ،I don’t care any more" ما عدشى بيهمىن" ذلك مل يعد يهمه

آلن تكاد تكون تصويرا ملا يريدهذه النكتة الىت حضرتىن ا 
وان شفته لقيته مش هوه، الزم"املنت أن يبينه آاحتمال جاهز 

 ، "يفضل زى ما هوه

أآتفى هبذا القدر اليوم، ألنشر املنت مكتمال حاال، أمال ىف
 قراءته استعدادا لتكملة شرح ما تبقى منه غدا،

 !!! مع االعتذار للشعر

 : املنت آله 

   )1( 

  : باِيــــْن   الـِْمْش التاىن    الشط

  . يّتاِخـْر ،  ُلْه   مااَقّرب   آل

  ، وسفايــْن ،  وقلوع ،  ِومراآْب

  . آخــــْر   مالوش   اهلــِْو   والبحر

 )2(  

  . الِعْب   ِمْش   أل

  . جـّوه   من نفسى،    اعرف   ّملا حاستىن 

  . جــوَّْه اللـِّى  شوفِشى    ما   شرط على 

  ، هـُوٍّه   مْش   لقيتـُـه   شفته   واَذا

  . ُهوَّْه   ما زْى    يفَضْل   الِزْم   

 )3(  

  نفسى،   حوالني  " سريع " ماشى    أنــا
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 باَمسِّى،مازْىوباصّبح

  : َأعّدى إىن    الزم   آان   وان

 لـَشطِّْى، َشّطْى    ِمْن اعّدى    َراَح

  . َشْرطى   َدا   هوَّا 

 )4(  

  ، املوج يهَدى    ما     وحلد

  ، اخلوف سارى  على    واربطها   عّوامة واشرتى 

  ؟ "  ليْه "  نقول   يالال

  " ازاْى؟ " و 

  ؟ " إمَتى   آان " 

 "! َسْالْم   يا "

 !!!! ". َمْظلوْم   اَنا ْيبَقى  "

!!... 

  !! سعيْك   اهللا   شكر   
 

أستعمل آلمة الطبيب لتشمل آل من -
الطبيب واملعاجل حىت لو يكن طبيبا، وىف خربتى
وتدريباتى للمعاجلني ال أفرق بني الطبيب
واملعاجل، على شرط أن ميارس املعاجل مهمته طول
الوقت، أو معظم الوقت، وهو على اتصال
إشراىف مباشر مع بقية أطباء املؤسسة الىت

و آان ميارس العالج معينتمى إليها، خاصة ل
االمراض"أمراض جسيمة، مما تسمى عادة 

، والىت هى ثروة املعرفة، ومفتاح"العقلية
ولن أآرر ما جاء ىف هذا اهلامش بعد. العالج

ذلك مع أنه صعب اإلشارة إليه أو تذآره ىف
 . هذا النشر املسلسل إليكرتونيا
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