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 لعبة الكالم: األولالفصل 

 :تكملة) 1(احلالة 

 )2من2(أنا ماشى سريع حوالني نفسى 

 

نشرنا أمس اجلزء األول من هذه احلالة، وبينا فيه أن مثة
نتصور أن ل،وذلك حنيخدعة قد تتم، عادة دون وعى آام

،"التحليل النفسى"  ، سواء استعملنا تعبري"الكالم هو احلل"
،..، "أفضفض"، أم "أّطع للى جوايا"، أم "فك العقد"أم 

آيف أن التحليل النفسى قد –بسخرية قاسية  –وقد بينا 
يستمر سنني وال حيقق إال تثبيت ما هو موجود، مع قدر يسري من

 .الرضا به، دون تغيري حقيقى
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جمرد الكالمىف هذه احللقة سوف نكمل نفس التأآيد على أن 
، قد يكون وسيلة لتنمية بصرية معقلنة، ليست أآثر من

، مما قد يكون هو السبب ىفمع وقف التغيرياستبصار ذاتى 
 إعاقة النضج

 املنت

)3(  

  نفسى،   حوالني  " سريع " ماشى    أنــا

  باَمسِّى،   ما زْى    وباصّبح

  : َأعّدى إىن    الزم   آان   وان

 لـَشطِّْى،  َشّطْى    ِمْن اعّدى    َراَح

  . َشْرطى   َدا   هوَّا 

 التحليل   ما شاع عن   بعض   هلا   روج الىت  من أبطل اإلشاعات 
 بطل   السبب   عـُرف   إذا '  :أنه   الفسى، وعموما، هى مقولة  
 ،' العجب 

 إذا '  : يكون باطال آذلك قولناوبالقياس نقول إنه قد   
 ،' املرض   بطـَُل   العرض   فـُـسـِّـَر 

" انتقلت"و   ومواجهة '  رؤية 'إىل  '  املعرفة '  انتقلت   إذا حىت  
 وحدها   فإا ،    وتعرية أعماق األعماق  "آشف "إىل    الرؤية 
 . )التطور لذاتى( النفسى    للنمو التكفى  

، وبالتاىل ال ميكن إيقافهااحلياة هى احلرآةن ولكن مبا أ
إال باملوت اجلسدى، فإن التوقف عادة ال يكون توقفا مبعىن

حملك"الوقوف ىف املوقع أو الالحراك، وإمنا مبعىن احلرآة ىف احملل، 
، بل أحيانا ما تكون مثة حرآة نتاجها سلىب، آما سبق أن"سر

 ).سر بضهرك" (املقدمة"ذآرنا ىف 

حرآة قد تتم حبماس شديد، لكنها حتمل مقومات إلغاء مثة
، ذلك ألنه قد يثبت أنه محاس مشروط بوقفناجتها بنفس احلماس

التنفيذ، املريض هنا، وأحيانا احمللل أو الطبيب قد يعلن
بفكرة التغيري، وهو ال يأل  –بل وضرورة القبول  –القبول 

بدو أن املريض عادةجهدا ظاهرا ىف السري ىف هذا االجتاه، لكن ي
بناء عن ضمان سرى أنه ىف النهاية ميلك آليةما يفعل ذلك 

، ليبدأ من جديد نفس احملاولة وإنحمو آل ما تغري أوال بأول
تغريت تفاصيلها، وهو يتنتهى إىل نفس النقطة وهكذا، وقد

  repetition of script" تكرار النص"يسمى هذا أحيانا 

وهى أساس   recapitulation theoryإن نظرية االستعادة 
التطور برغم النقد الشديد الذى لقيته وتلقاه مؤخرًا،

االنتوجينا تعيد نص الفيلوجينيا(تقول بتكرار النص 
، لكن التكرار ىف نظرية االستعادة ال ينتهى إىل نفس)إخل..

إنالنهاية بعد آل دورة، وإال مات التطور من بدايته، 
 مهما آانت  –، ألا تنتهى إىل إضافة دةاالستعادة، غري اإلعا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   119



 15I07I2009א – אא

إىل ما آان عند البدء، أو هى تنتهى ىف آل دورة ىف -ضئيلة
مهما آان –نقطة غري نقطة البدء ، أو هى تنتهى بتغري نوعى 

موقعا(ضئيال، لكنه تغيِّر َما، أما إذا انتهت إىل حيث بدأت 
، فإا تكون )آيفا(، وبنفس املواصفات الىت بدأت هبا )وآما

 .، بل وتكون خدعة مغرتبة)العالج(معطلة للنمو 

هذا هو الشرط الذى يعلنه املنت هنا، وهو ينطلق من داخل
وان آان الزم إىن أعّدى،"داخل املريض وليس من ظاهر محاسه، 

  "راح اعدى من شطى لشطى، هّوا ده شرطى

طبعا مثل هذا الشرط ال يعلن صراحة، وبالذات ال يعلنه
املريض لنفسه، فهو ال يصل إىل وعيه، ولكن على الطبيب أو

ينتبه إىل احتمال أن يكون اطمئنان املريض إىل أنهاحمللل أن 
، هو الذى يدفعه لتجاوب آاذب مع"مهما حترك، لن يتغري"

أنه ىف موقعه ال يتزحزح، -ىف النهاية  –املعاجل، ألنه ضامن 
 .مهما نشط

ما يبدو أن املريض جاء من آل هذا يكاد يشري إىل عكس
، فكيف ذلك وهوهو أال يشفىأجله، وآأن هدف املريض األساسى 

مادة أو ومشا(الذى سعى للعالج؟ وطلب العون؟ ودفع الثمن 
 ؟)أو غري ذلك

هذا آله حمتمل أن يكون جانبا من املوقف أو احلقيقة،
لكنه ليس آل احلقيقة، هو فقط ينبه إىل أنه ينبغى علينا أال
نـُـستدرج إىل تغري مؤقت نرضى به وهو ليس تغريا أصال، وأيضا

أن الشفاء هو مطلبهو ينبه من جانب آخر أن نفهم آيف 
رائع ظاهر، ولكن وراءه ىف العمق قرار أسبق هو ما نسميه

وهو اختيار على مستوى آخر من" اختيار احلل املرضى"
ستوى األولىف هذا امل) املريض(مستويات الوعى، وبالتاىل فهو 

غري مستعد أن يتنازل عن اختياره احلل املرضى بسهولة، فهو
يقاوم آل الضمانات الىت تغريه بالتغيري باعتبارها غري

 .مضمونة، ومن مث التمسك بالالتغيري هكذا

، واخرتاقه،)مع املريض(استيعاب آل ذلك   مهمة املعاجل هى
 .فتجاوزه

 أن   ا، وآثريا، ونعىن بهوارد أيض '  الكاذب   التغيري '    
 يتغري   ولكن   ، الخيتلف، وحرآية النمو ال تنطلق   الوجود   نوع 
 ، ومثال ذلك فحسب   الشكل من الظاهر  

:مثل(، )أآثر إزعاجا(  عرض   حمل) أخفى(   عرض   أن حيل   ·
 ) الفج الطفلى    االنفعال   الدمثة حمل   أن حتل الالمباالة 

أنا فعال متحوصل حول(  مرضية مزيفة   بصرية   حتل   أو   ·
،)أنا أحب آل الناس: بالعكس(إنكار ما هو آذلك    حمل  ) ذاتى

  .مث ال حراك ىف احلالني

  تغيريا   وليس   وإبدال   إحالل   جمرد   هذا   آل  

      ألنفسهم (  يصطنعون   هبذا املأزق   ميرون   حني املرضى    آثري من  
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ىف   ولكنه ،  ذاته   التغيري   آأنه   موقفا )  ولآلخرين   وللمعاجل
وانتفاء األمل أو اخلوف ،  املعاناة   ضعف   تكشفها   خدعة   احلقيقة

الذى يصاحب البصرية الفاعلة املوضوعية، وقد يعلن ذلك
بألفاظ رنانة، وفرحة تسكينية، وآأن مث تغيري قد مت بفضل

، لكن اختبار نوعية التحول تثبت أنهالعالج وحسن النية
نفس النصتغيري اللون الظاهرى آما ذآرنا، أو هو إعادة 

 .ايةنقطة هناية هى هى نقطة البدللوصول إىل 

 .فهى الدائرة املغلقة برغم آل صخب احلرآة اخلادعة

 ". راَح عّدى من شطى لشطى، هوا دا شرطى"مرة أخرى 

 يا ترى ملاذا آل هذه املقاومة ؟

 اخلوف   من   تنبع   إمنا   واملناورات   الشروط، واملهارب  هذه   آل 
 .األزىل من النقلة النوعية الىت هى عالمة التطور احلقيقية 

ليست -وأثناء النمو –النقلة ىف العالج النفسى  
بالضرورة قفزة ىف اخلالء دون تدريب أو إعداد، لكن طاملا أا

يط هبا، ومثة جسارة حتتاجها،نوعية بالضرورة، فثم خوف حي
 .مهما بلغ اإلعداد واالستعداد

o  َّإنه موجود من صدمة امليالد، منذ  خوف بدئى يقال  مث
 .اخلروج من الرحم إىل الناس

o َّاملوقف الشيزىي(خوف من العودة إىل الرحم دون ناس   مث (

o  َّرباعتباره مصد) املوضوع(   اآلخر من العالقة ب  خوف  مث
 )املوقف البارنوى(اخلطر ألنه مصدر االختالف 

وحني نكرب أآرب، ترتبص بنا خماوف من مقدسات نسعى إليها
 :حثيثا وحنن خناف منها جدا

o َّحىت ال ندرك مدى )  فروم   إريك (  احلرية   من   خوف   مث ،
 .مسئوليتنا عن آل ما يصيبنا

o  َّلكون دون رجعةأن نذوب ىف ا(  اإلميان   من   خوف  مث( 

يضع ذلك آله ىف االعتبار، ال العالج النفسى النمائى
ينكره، وال خيضع لشروطه أو مبالغاته، وهذا حيتاج من املعاجل
أن ميارس هو نفسه مواجهة خماوفه احلقيقية رمبا بنفس حجم

 . خماوف مريضه إن آان صادقا ىف حماولة مواصلة منوه

يكون دوره هو أن يربر  أحيانا   التسكيىن النفسى    العالج   
 ملطـِّفا   فيصبح ،  يكسره   أن   دون   هذا اخلوف، ويعرتف به ويفسره 

 .، ومسكنا إلرعابه   حلدته 

  املنت

 )4( 

  ، املوج يهَدى    ما     وحلد
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،اخلوفسارىعلىواربطهاعّوامةواشرتى

  ؟ "  ليْه "  نقول   يالال

  " ازاْى؟ " و

   ؟ " إمَتى   آان " 

 "!  َسْالْم   يا "

 !!!! ". َمْظلوْم   اَنا ْيبَقى  "

  !! سعيك   اهللا   شكر   

قد يكون من باب احرتام الواقع املوضوعى، وضبط اجلرعة أن 
للعالج النفسى أن  نرضى مرحليا بالعالج التسكيىن، فنسمح

موجحىت يهدأ يقوم بدور املرفأ الذى يلجأ إليه اخلائف 
بل قد نرضى أن نوظفه بوعى  ،التهديد بالغرق ىف حميط اجملهول

   )واشرتى عوامة واربطها على سارى اخلوف(، ...ليحقق ذلك

 .ليكن! إذن فهو التأجيل

 إىل مىت؟ ...: ولكن

 . هذا هو فن التطبيب والعالج  

أن يتوقف العالج عند) واحلاالت(احلاصل ىف أغلب األحوال 
يصبح التأجيل املتكرر هو اية املطاف، يتمهذه املرحلة، ل

ذلك حني يستدرجنا الكالم إىل الفرحة بالتفسري والتربير،
وبالدعم) دون التعاطف واملواجدة(والرضا بالشفقة 

حىت خيتفى اخلوف، أو يقل، لكن ىف نفس الوقت يتمالظاهرى، 
 . تزيف احلرآة أو تنغلق الدائرة

مبا يشمل من ،  بالتغيري   التهديد   من   اإلعصار   هذا   وسط
 متر جلسات العالج    ىف خماطر املغامرة به،  -ال شعورى –تضخيم 

 ،  حدث   ما   حدوث   وآيفية   األسباب   عن   البحث ىف    اجللسات   تلو 
، مع ما تيسر من عالمات التعجب!!!!خاصة ىف فرتة الطفولة

 ومظاهر املشارآة،

   ؟ "  ليْه "  نقول   يالال

 ، " ازاْى؟ " و 

  ؟ " إمَتى   آان " 

  ) "! َسْالْم   يا " 

 تأجيل   وقد يتوقف العالج عند هذه املرحلة، فيستمر  .. 
ليصبح هذا األجل غاية املمكن اآلن. (مسمى   غري   أجل إىل    التغيري 
 ).مرة أخرى حرآة نشطة، لكن ىف احملل(

الىت مل تعد مرحلة، بل(املرحلة ال بد أن نعرتف، أن هذه 
، هى الغالبة ىف آثري مما يسمى)اية للمطاف آما ذآرنا

 التحليل النفسى، بل والعالج النفسى أحيانا،
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ال بد أن نعرتف أن هذا هو عالج نفسى حقيقى ومفيد، لكنه
ليس ما نريد تقدميه هنا، وال هو ما نأمل فيه لكل احلاالت ىف
آل الظروف، إذ قد يرتتب على التوقف عند هذه املرحلة
آنهاية للمطاف أال خيرج املريض إال مبربر ملرضه، حىت لو مسى

 تفسريا أو تأويال 

 ".كر اهللا سعيكيبقى انا مظلوم، ش" 

 حتت النفسى    العالج   به   يقوم قد ..   قح تربيرى    هذا موقف
ميكن الرجوع إىل لعبة يوم األحد(،  التحليل   عن   الشائع   أوهام 

،...."ولكن، ....اآلياه دى طلعت صعبة بشاا": املاضى
 ).  حييى بوجه خاص. د ومالحظة آيف لعبها أآمل مع

املوقف التربيرى آهدف خفى للسعى للعالج النفسىيدعم هذا 
، مبا يرتبط جزئيا مبا يسمى"األسباب"غلبة الرتآيز على 

، دون احلتمية الغائية، وهذا عكس الغالب ىفاحلتمية السببية
العالج النفسى اجلمعى مثال حيث الرتآيز يكاد يكون مطلقا ىف

 ".هنا واآلن"

،ثقافتنا اخلاصةهذه النقطة بالذات هلا أمهية خاصة ىف 
حيث يغلب عندنا لوم اآلخرين بديال عن النقد الذاتى، وآذلك

 إخل..ذى جرى بديال عن االنطالق منهتربير الحنن منيل إىل 

هو اختيار بدا  –حىت اجلنون  –إن االنطالق من أن املرض 
هو الذى) ومهما ثبت فشله بعد ذلك( -أنه احلل ىف وقت ما 

ليس"يسمح لنا باحلوار على هذا املستوى األعمق إلثبات أنه 
أصال، ومن مث فإّن تقدمي بديل آخر وهو اختيار الصحة من" حال

 .خالل العالج هو وظيفة العالج األساسية

صحيح أن على الطبيب أن يتلمس ملريضه العذر، لكن ليس
لكى يتوقف عنده، وإمنا لكى ينطلق منه ىف ظروف أفضل هى

 حدث   قد   املرض   آان   إذا   أنه مبعىن  إتاحة فرصة العالج احلقيقى، 
 وظيفة   فإن   ضاغطةو   قاهرة   ظروف ىف ) حني اختاره املريض حال( 
 إجيابيات   استنهاض   بعد   بديال   اختيارا   يعرض   أن   العالج هى 
، لكن الوقت   بعض   للمريض   العذر   وال مانع من التماس  ،  املريض 

أن يكون هذا هو اية املطاف فهى الوقفة حىت الرآود
 الساآن، ضد احلياة، 

 الذى نقوله للمعزين شكراحنن نعرف هذا التعبري :وأخريا
  ". سعيك   اهللا   شكر  "هلم على مواساهتم لنا ىف املأمت 

 .وهذا هو ما انتهى به املنت ىف هذه احلالة

ورمبا هو أقرب إىل العنوان القدمي هلذه احلالة، الذى قد
 ".اجلنازة األوىل"نعود إليه ، وهو 
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