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 من حنن؟

 عندنا، وعندهم؟) أو نقول(وماذا أعىن حني أقول 

هذا الصباح جاءتىن أم آرمية تكشف على ابنها الىت تقول
إنه مصاب بفرط النشاط احلرآى، هى قالتها باإلجنليزية

hyperactive هى سنة، ىف مدرسة من الىت16، الولد عنده 
مبصاريف آثرية، الوالد متوىف منذ ست سنوات وترك اثىن عشر
ابنا وبنتا من ثالث زوجات، واملرياث مل حتل مشاآله بعد، واألم

 من عسر-وهى صادقة–تبدو ىف حال ميسورة، لكنها تشكو 
يقيم معها ومع) أآثر من مثانني عام(احلياة جدًا، والدها 

 تتزوج بعد وفاة والدابنها، وبنتها من زوج سابق وهى مل
 .الصىب الذى جاءت لتستشريىن بشأنه

الولد، آان قد مّر على أطباء زمالء أفاضل قبلى، وذلك
بقدر ما حتتاج حالته من جهة، وبقدر قلق األم عليه من جهة
أخرى، وأيضا بقدر قلقها على والدها املسن الذى يعيش

 .معهما وهى ترعاه

قليل من اجلمال وتبدوالسيدة الفاضلة على قدر ليس  
.بعشر سنوات على األقل) 46الذى هو(أصغر من سنها احلقيقى 

ومل) تقريبا(جلس الشاب هادئا، مل يتحرك طوال نصف ساعة 
فرط"يشُك من شئ شخصيا، بل أشار إىل أمه الىت حكت آثار 

آما أمستها، أو عدوانيته وانفجاراته العاصفة، آما" حرآته
 Negativism عالمات دالة على اُخللفوصلىن، باإلضافة إىل

 .والتكاسل الدراسى منذ قدمي 

 أن الطب النفسى ليس فيه سحر-آما أفعل عادة–نبهُتـها 
يربئ الناس بالتمىن، وال هو حل عقد، وال جمرد عقاقري، وأا لن
جتد غالبا عندى أآثر مما وجدته عند زمالئى، وأن آثرة

 أنه حيرم الطبيب الواحدالتنقل بني األطباء ال يفيد، بل
املتابع أن يصحح نفسه من خالل التتبع املمتد، وأنا عادة

قبل أن أشري) الروشتة(أآتب مثل هذا الكالم على الوصفة 
 :برأىي اخلاص، اآتب حرفيا

 ". هكذا"ال أوافق على تغيري األطباء " 
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 آل الزمالء السابقني عندهم العلم وفيهم الربآة، 

 واألقرب منهم أفضل، 

 "...أو"دهم مشكورًا يستمر مع أح

أو أقوهلا، ينتظر املريض أو أهله" أو" "مبجرد أن اآتب"
 لن يكون ىف-إن وجد–شيئا خمتلفا مىن، فأنبه إىل أن االختالف 

العقاقري األحدث أو األهبظ مثنا، وإمنا ىف تعليمات حامسة وحمددة
نتعاون معًا لتنفيذها بكل الوسائل، ملدة زمنيةوُملزمة، 
ييم ما نعمل، ولفرتة مناسبة، وعلينا أن نقيستسمح بتق

/العمل(نتائجها أوال بأول مبحكات الواقع جدا 
 )اخل.... النوم الطبيعى/العالقات/الناس/االجناز

مث أرفت لألم أا، ومن يهمه األمر من األسرة، هم الذين
سيتولون تنفيذ ذلك، أو القدر األآرب من ذلك، وأن األدوية

 ، مهم جدا، لتنفيذ هذه التعليمات، هى عامل مساعد 

وآثريا ما حيتاج األمر لكراسة وورقة وقلم نسجل هبا ما
ىف) أو آليهما(اتفقنا عليه وحتضرها معها األسرة أو املريض 

 . االستشارة وآذا وآيت

تتضمن التعليمات أشياء عادية، وأشياء غريبة، وأشياء
احلرآةجديدة، ومواعيد للنوم، والزام بالقراءة، وب

وتعليمات أحيان عن زيادة بعض العبادات، أو إنقاص بعض
 . النوافل وآذا، وآيت

 وهى تعليمات أآثر منها نصائح،

 وقد ننجح أحيانًا، ونفشل آثريا،

 ونبدأ من جديد، 

 وهكذا

 .اللهم إال إذا عاد التنقل بني األطباء وال حول وال قوة إال باهللا

 أنِزل ِرجلك يا ولد؟

 باإلضافة إىل–اقرتحته على هذه السيدة الفاضلة من بني ما 
تعاطى أدوية زميلى السابق الذى مل أجد عندى ما هو أحسن

 أن تستشري بعض املراآز الىت تقوم بالتخطيط–منها مرحليا 
السلوآى العام، مث التأهيل ملن هو ىف هذه السن، وآذا وآيت،

حب املرآز أوفأخربتىن أا استشارت أحد هذه املراآز، وأن صا
، وأن هذا اخلبرييستعني خببري أمريكى جدًارئيسه، املسئول عنه، 

أشار عليها وعلى هذا االبن النشط الذى آان جيلس أمامى
أشار!) بال نشاط أو فرط نشاط(مسرتخيا دون حراك حىت األن، 

عليه، وعليها، اخلبري األمريكى جدا أن ترتآه وشأنه، وأال متنع
ه حني يكرب ويعرف أن إيذاءه لنفسه، وإيذاءعنه شيئًا، وأن

مازال(جده، مل يعودا عليه بأى طائل سوف يكف عما يفعله 
 ،!)الولد يتابعنا دون حراك، وآأنه يشاهد مسلسال
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قلت هلا معقبًا على توصيات اخلبري وأنا أخفى ابتسامة 
، وملاذا مل تقبلى النصيحة"عليه نور"تكاد تقفز إىل وجهى، 

ة اجلميلة، شقراء وغري حمجبة،على فكرة السيدة الفاضل(
)وتتكلم بني احلني واحلني آلمات باالجنليزية، أو الفرنسية

أقبل ماذا؟ الولد ينجح بالكاد، مث أنه توقف عن: قالت
الدراسة مؤخرا وقد مسحُت له بالتدخني حسب تعليمات السماح،
َفَجـرَّ ذلك وراءه أشياء تدخن أيضا ىف السجائر، وجدُّه غادر

  خوفا على نفسه، البيت

 وهل أبلغت اخلبري بذلك؟: قلت هلا

نعم، وأصر على نصيحته، وعلى املتظلم أن يدبر: قالت 
 شؤونه، 

مل أصدقها مائة ىف املائة، ومل أآذهبا، لكنىن الحظت أن
الشاب قد مال بظهره على الكرسى أآثر، مث وضع ساقا على

 فأنزهلا،"لدأنِزْل رجلك يا و"أن : ساق، فنهرته حبزٍم واضح
فورا بأدب مل أتوقعه، فأآملُت أن هذا ال يليق أمام رجل ىف

آنت قد نسيت أن جده غادر املنزل َتوّقيًا(عمر جده مثلى، 
 ، )آلثار العدوان

 التدخل ىف احلرية الشخصية 

حاولت أن أقرأ على وجه الشاب أى اعرتاض على أمرى
 املباشر احلاسم هذا، فلم أجد، 

ته ىل مؤخرا ابنة ىل تعمل ىف اجنلرتا اآلنما حك تذآرت 
يسرية أمني حكت ىل أا عقَّبت. د) منذ أآثر من عشر سنوات(

على لبس مريضة تداوم لبس سراويل اجلينز دون غريها،
يسرية أن حتاول أن تغري من مالبسها أحيانًا،. فنصحتها د

فقدمت شكوى فيها أا تتدخل ىف حريتها الشخصية وآادت
 يسرية مؤاخذه شديدة على تصرفها، . خذ دتؤا

رفيق حامت. دوأيضا تذآرت آيف ملكىن العجب حني قال ىل 
.ود ) 207-10-19احملاور الوحيد ىف حوار اجلمعة بتاريخ (

عمالن ىف فرنسا أن من املمنوعاتأماىن الرشيدى زوجته، ومها ي
منعًا باتا أن يسأل الطبيب املريض عن دينه أو عن حزبه
السياسى، ألن هذا وذاك من الشئون اخلاصة جدا، الىت ال يصح

، وقد سبق)أى واهللا!! أن يعرفها الطبيب، وذلك حىت ال يتحيز
 هذهسياسة النعامأن   2008-1-12يومية أن أشرت وآتبت ىف 

الىت خنفى هبا ديننا عن بعضنا البعض، البد وأن حترمنا من عمل
عالقة جادة وشريفة وعميقة مع بعضنا البعض، فما بالك مع

 املريض؟ 

لو آانت معلوماته" حمايدا حبق"وآيف يكون موقف الطبيب 
 عن عنصرين من أهم العناصر الىت تنغرس ىف مرجعياتناناقصة

:الثقافية والعقائدية والشخصية شعوريا أو ال شعوريا؟
 الدين واملوقف السياسى؟

 وآالم من هذا آثري آثري
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 إذن حنن خنتلف؟

 وهل ىف هذا آالم؟

حنن خنتلف ليس فقط ىف ممارسة الطب النفسى، وإمنا ىف معاىن ومساحات 
 احلياة، وامتدادها، وحدود احلرية، وحقوق اإلنسان، ونوعية

 العالقات، ودرجة الدفء ىف التواصل، ومحل املسئولية عن بعد، 

بالعمل، آما أننا خنتلف ىف مدى االلتزام، والكسل ىف 
وعدم احرتام القانون، وحضور العرف امللزم األقوى من
القانون أحيانا، وىف مساحة وتنويعات اإلبداع املتاحة، وآذا

 . وآيت

نت هذه االختالفات تتزايد باستمرار، وىف نفسوإذا آا
فماالوقت حنن نفشل ىف التقليد احلرىف ملا عندهم باستمرار، 

 العمل؟ 

 من حنن؟

 حني أقول عندنا؟ وعندهم؟) ونعىن(وماذا أعىن 

إذا هامجنا ديقراطيتهم وجدنا أنفسنا ىف أحضان احلكم* 
 .قيةالشموىل وليس على طريق السعى إىل دميقراطية حقي

 وجدنا أنفسنا ىف عزلة متباعدة الهامجنا مؤمتراهتموإذا * 
أو مجاعة(ماذا يصنع زميله األبعد ) أو مجاعتنا(يعرف أحدنا 

وال آيف يفكر، وما هى نتائج أحباثه،) أخرى ىف أقصى الدنيا
 .أو فروض افكاره

وإذا هامجنا حقوق اإلنسان املكتوبة لتسطُّحها وبعض سوء* 
 من خالهلا، وجدنا أنفسنا ال نتمتع حبقوق االنساناالستعماالت

 .ال املكتوبه وال الشفهية، وال حىت حقوق احليوان: أصال

ىف الطب النفسى(وإذا هامجنا املنهج العلمى التقليدى * 
وجدنا أنفسها ىف حضن اخلرافة) مثال الستحالة املقارنة فعال

 .بكل ظلماهتا وعشوائيتها

الكل ىف"ليس  املنطقى الظاهر بأنه وإذا هامجنا العقل* 
وجدنا أنفسنا ىف غيابة) آما يفعل العلم املعرىف ("الكل

الالعقل، أو سخف رمحة االنفعاالت العشوائية، أو حسن النية،
 .اخلائب والالختطيط

 هل نكف عن النقد واحملاولة؟

هل نكف عن اهلجوم على آل هذا، ونقول أن: طيب، إذن
حنسن التقليد حذوك البحث بالبحث،و" قضا أخف من قضا"

وحذوك الدميقراطية بالدميقراطية، وحذوك حقوق االنسان حبقوق
 االنسان اياها؟ 

 : حنن فعال حناول آل ذلك، وإذا بنا نفاجأ أننا

 أننا ال حنسن التقليد، : أوال
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أهنم ليسوا صادقني ىف االلتزام مبا يعلنون من: وثانيا
 الناحية العملية

هى قوىن الىت حتكم العامل آما أننا نكتشف تدرجييا أ
الثروات احلقيقية، واملافيا السرية، والرتبيطات اإلعالمية،

 .، وما ال ندرىوغسيل املخ العوملى اجلديد واحلروب االستباقية

 :أوراق قدمية: مرة أخرى

)عىن(رحت أحبث ىف أوراقى فوجدت أن هذا اإلشكال مل يغب عنها 
زون عندى، وجدت عشراتأبدا سواء ىف املنشور منها أو املخ

املقاالت والفروض تتناول هذه املسألة حتديدا، قلبت ىف معظمها
نفس احلماس الذى أآتب به األن ولكنهامجيعا، ووجدت أن هبا 

لكن لألمانة هى ليست، تنتهى بنفس احلرية الىت أنتهى إليها األن
 .حرية مغلقة بقدر ما هى حرية دافعة حنو شئ ما

 قيل وآيف ذلك؟

 العامل ملكنا مجيعا فنحن مسئولون عنه مجيعا طول الوقت ·

 .هذا العامل هو حنن آلنا بال زيادة وال نقصان ·

 حنن مجيعا ورثنا تكرمي اهللا لنا 

 هى األمانة الىت حنملها مجيعا دون استثناء،  ·

 مسرية وهو الوعى الذى امتحننا اهللا به حني هيأ لنا ·
  قمته إىل- آما نتصور–التطور لنصل 

 فهو مأزقنا مجيعا،  ·

حني نستجري من الرمضاء جند أتفسنا وسطليس معىن أننا 
ليس معىن ذلك أن انقراض اجلنس البشرى قد. النريان وبالعكس

بفوز أحد املتصارعني" هناية التاريخ"أعلن بال رجعة، أو أا 
بالضربة القاضية الفنية، أو الفعلية، أو الذرية، أو

 .ال أن املباراة قد أوقفت لعدم تكافؤ القوىاالستباقية، و

 صدق أو ال تصدق

رمبا أول ما–صدقوىن أو ال تصدقوىن أن ربنا سيسألنا 
ماذا فعل أى منا حتديدا حني"  آال مّنا على حدة عن-يسألنا

 بلغه ما حنن فيه؟ 

 حني وقف وحيدا هذا املوقف الصعب جدا جدا؟

 قة؟ماذا فعل طوال حياته دقيقة بدقي 

مث إنه سبحانه سوف يسألنا بعد ذلك، وقبل ذلك، عن ما 
 .سيسألنا عنه آله

 عود على بدء

 هل عندنا بديل؟: السؤال الذى عنونت به املقال يقول
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أعد ان أقوم بتحديث املقاالت واألطروحات الىت أشرت إليها سابقا، 
 ، فيما يتعلق بالطب النفسى خاصة: ، وثانيابصفة عامة: أوال

 : اءلامسحوا أعود اآلن أتس

 هل عندنا بديل؟ 

 ومن حنن؟ 

 ومن هم؟ 

، وأيضا ال أقبلجند عندنا البديل اجلاهزأتوقع أننا لن 
 ومع ذلك فسوفاحللول املطروحة سابقة التجهيز،أن نرضى هبذه 

 : حياسبنا اهللا على ما يلى

على جهدنا احلقيقى الذى نبذله لنجد احلل املوجود ىف ·
 . اآلنالغيب فعال، ولكنه موجود منذ

سوف حياسبنا على مدى تناسب اجلهد الذى بذلناه ونبذله ·
 . مع جهاد االبداع الذى نسعى إليه وبه

سوف حياسبنا على قدرتنا على رفض الرمضاء، والنار ·
 .معا، وماذا فعلنا بعدها

سوف حياسبنا على جدية البحث، بالسعى على أرض الواقع ·
املستحيالت على الناحيتني ىف طريقنا إىل الكدح إليه، وسط هذه 

سوف حياسبنا بدقة متناهيه، آما أمرنا أن حناسب ·
 .أنفسنا ومنذ اآلن

 أما آيف؟

 فهو القادر العارف لطريقه احلساب 

 . هو العدل نفسه سبحانه وتعاىل 

 .هنا واآلن وأبدا 
 : ملحوظة

من بني املقاالت واألطروحات الىت َأِعُد بالقيام بتحديثها
العناوين التالية الىت قد يكون هلا داللة مبدئيةعثرت على 

  : حىت نعود إليها

 1982-11-7 بل من هناك نبدأ

 ثنائية املعرفة أم خلط األوراقآيف؟.... حضارة بديلة 
16-1-1984  

 1999-5-14 العوملة ونوعية احلياة

 1999-6-1 هم حيتاجوننا بقدر ما حنتاجهم

 2000-11-27ضارة؟  عن املدنية واحلآيف؟! حضارة بديلة

-5 من حيكم على من؟ وبأى املقاييس؟ آيف؟! حضارة بديلة
12-2000 
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-12 االختالف حقيقة ىف اجلوهر واملظهر آيف؟: حضارة بديلة
12-2000 

 2000-12-20 ثالث قيم وثالثة حمكات آيف؟! حضارة بديلة

 2002-12-30 العلمانية املؤمنة :االختيار الصعب

 2003-1-27واإلبداع  للمعرفة :اإلميان يشحذ األداة البشرية

 حتذير

 أآاد أعرف املخاطر وعايشتها

احلل الوسط، واحلل(أآاد أعرف احتمال وميوعه التوفيق 
 ) 2008-1-13الُشَوّياتِى 

 أآاد أعرف خبث التلفيق واالستسهال 

أآاد أعرف خماطر انقضاض الدعوة للسلفية، واحلكم
 الشموىل، ومشاته اخلرافة 

 " متأمال"أآاد أعرف أن الصراع ال ينتظر الرافضني ىف الوضع 

 أآاد أعرف أنه ليس عندى بديل جاهز 

 ك مبوقفى حتسبا حلساب رب العاملنيولكنىن أحاول أن أمتس

املسمى اجلنس(واحرتاما ملشارآىت هذا اجلنس الرائع  
الوعى، والوعى بالوعى، ومحل األمانة ،: آال من) البشرى

  والقدرة على اإلبداع  ومساحة احلرآة، وتنوع الفرص،

 هل مارست أو أمارس ما مييزىن بشرًا أم ال ؟

 . اهللا أعلم 

 . حناول طول الوقت–ردا، فجماعة مجاعة فكل الناس  فردا ف–وحنن 

 ) آل هؤالء بديل(هل عندنا 

 نعم 

 لكنه ليس جاهزا بعد 

 

The Man & Evolution FORUM Web Site 
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/ 

 
Forum Subscription 

TheManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr 
 

Mail To  Forum Participate 
TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com 

 
FORUM INVITATION 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/MaEForumInvitation.pdf 
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