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 رفيق حامت. د
 ضيف واحد آرمي، واعتذار لألصدقاء الطيبني

م اعتذارى هذا األسبوع عن مواصلةود أن أقدأ: ابتداء
احلوار مع آل من تفضل من األصدقاء، خاصة املنتظمني، ممن أرسل
رأيه أو تعليقه هذا األسبوع، ذلك ألنه قد وصلىن من إبن
عزيز، يعيش ىف فرنسا، وقد َتَفرَنس دون أن يَتَخوجْن، فهو

 مهما طالمازال مصريا مَقطَِّميا حىت النخاع، وهو دائما معى
غيابه، وزاد انشغاله، ومهما تباعدت رسائله، حىت أنىن آثريا

هى ابنىت أيضا( ُأبلغه ما أريده عن طريق إبنة صديقة  ما
، وقد تصادف أا تزوجته دون)قصر العيىن: من زوجة أخرى هى

علمى، واألهم أا أم حفيداتى صديقاتى الثالث يامسني، وفرح،
 )ر مهموهلذا حديث أخ. (ونسمة

رفيق الذى آنت أنتظره منذ ورطت نفسى. وصلىن بريد د 
هذه الورطة، آنت أنتظره ألسباب لن أطيل ىف شر حها اآلن،

أسامة. وإن آنت قد تطرقت إىل بعضها ىف حوارى مع االبن د
ولو آان ىف ذلك–عرفة، لكنىن هنا أآتفى بذآر سبب واحد 

عرف مْن أخاِطب،، هو أنىن آنت، ومازلت، حريصا أن أ-إعادة
وَأن أتابع ما جيرى ىف ثقافة غري ثقافتنا، من خالل رؤية

داخل(وممارسة شهود عيان، أتيحت هلم فرصة الغوص إىل الداخل 
حيدون من) األطباء النفسيني أبنائى وبناتى(لعلهم ) النفوس

    .غلوائى، فأتعلم، أواصل حماوالتى بشكل أفضل

أعرف(امت، أهال بك يا رفيق املهم، هذا هو اإلبن رفيق ح
أنك ستسمح ىل بتقطيع خطابك، فقد اعتدت ذلك أيام آنت معنا

 وقد الحظت أنك مل تنس تقاليد هذه ،"اإلنسان والتطور"ىف 
، أو ىف باب"احلوار املصنوع"الة التاريخ، سواء من حيث 

من" موقفا"قد نّظمت تقدمي خطابك باعتباره " مقتطف وموقف"
 )حمدد" فمقتط"

 .هات ما عندك يا رجل، أوحشتنا 

 رفيق . د

 آل سنة و أنت و آل من حتب او ال حتب طيبني

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   282



א  19I10I2007א – א

 حييى. د
حلوة حكاية!! وأنت بالصحة والسالمة يا شيخ، أين أنت؟

، معك حق، ملاذا ال نتمىن ملن ال حنب!!، صحيح "أو ال حتب هذه"
أن يكونوا هم أيضا طيبون حىت العام القادم ، هل نعاقبهم

هم، أم نعاقب أنفسنا، وحىت لو آانوا أشرارا،ألننا ال حنب
فليكونوا طيبني، فتقل شرورهم، لقد فرحت يا رفيق أن ابنىت

 حكاية هذه النشرة اليومية، وأنت أبلغتك" أماىن. د"
تعرف موقف أماىن األمني الواضح، وعواطفها الصادقة احملبة،

  هذه،لكنها عادة ال تكتب، وال تعّقب، ورمبا احرتاما مليوهلا
طلبت منها أن تبلغك رغبىت ىف أن تتابعنا أنت باألصالة عن

 ..نفسك، والنيابة عن من يهمه األمر

 رفيق. د
أنا أتابع ما تكتبه بانتظام و سعيد مبا تبذل من جهد 

 . و العقولاهلمملشحذ 

 حييى.د
 أما شحذ العقول، فأحسب أنك مل تنس عالقىت !شحذ اهلمم؟ يعىن

 آما-لعقول احلديثة املغرورة يا رفيقبشحذ العقول، فا
 قد ُشِحَذت أآثر من الالزم حىت أصبحت مسنونة حادة-تعلم

أنت_ تقطع آل ما عداها لتحتكر املعارف والوسائل مجيعًا
مستويات الوعى معا، أو": حتريك الوعى"تعرف أن هدىف هو 

بالتبادل للتضفر، وهذا غري شحذ العقول اياها أو حىت شحذ
، أنا أقبل طبعا رؤيتك، وأعلم أن ما وصلك هو بعضاهلمم

حتريك"ما أحاوله، لكىن خشيت على القارئ أن ينسى حكاية 
، الىت أنا متأآد أنك على أمت إحاطة هبا، أنا آتبت"الوعى

 مقاال أو رأيا أو رؤية ىف هذه47يا رفيق حىت اليوم 
تك،النشرة اليومية، فهل يا ترى قرأهتا مجيعا برغم انشغاال

 وماذا اسرتعى انتباهك بوجه خاص؟ فعلقت عليه؟

   رفيق. د
 .مقالة الصوفية والفطرة والرتآيب البشرىهذا تعليق على 

"..رمبا هذا ما يشري إليه اجلنيد ىف قوله : ... املقتطف
ات اهللا من خالل العدم أفضل من إثباهتا من خاللإثبات ذ
، العدم هنا ليس العدم السلىب الذى نعرفه، لكن"الوجود

العدم يعىن أنه إعدامنا للثابت الذى حيول دون حرآية
هو العدم الذى يتخلق منه ضده ليصبحاملعرفة املتواصلة، 

وحدة أآرب فعدما أنشط، وهكذا، هذا االمتداد املتصل هو
اإلميان بالغيب، ال االنعدام ىف"..رب عندى لقراءة معىن أق

 .." ، ومن مث مواصلة السعى إليه"الغيبوبة

 حييى.د
 إذن، أنت تعلق على تعليقى أنا ، تعليقى على بعض ما

تاريخ التصوف"اقتطفْته من آتاب مارى مشيل 
، وهو الكتاب الذى مألىن عرفانا بفضلها،"إخل..اإلسالمى

.مع د) املصنوع(حوارى ا، هذا، ولعلك تابعت واحرتاما هل
 ، ولكن دعنا زآى سامل حول حكاية العدم عند الصوفية
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نقصر حوارنا على املقتطف الذى اخرتَته، فماذا أثارك ىف
 تعليقى على ما اقتطفت وشرحت؟

 رفيق. د
دى هذه املقالة حتريك غري متوقع يتعلق مبعىنأثارت عن

 فحىت اآلن آان اإلميان بالغيب متعلق عندى .اإلميان بالغيب
بالتسليم السلىب انتظارا للفرج، وعدم األخذ بالوسائل

 .املتاحة لتحقيق املراد

 حييى.د
"حتريك"جاءك آالمى؟ أمل أقل لك أنك سيد العارىف حبكاية 

 شحذهذه وليس جمرد 

 رفيق. د
عند قراءة املقال قفز ىف ذهىن مفهوم متعلق بالعالج
النفسى إذ يرتبط التحسن أو زوال األعراض بعملية إحداث

 تغري غري متوقع و غري حمسوب من خالل مفردات متاحةأو حدوث 
 ...مثال. Faire Advenirبشكل من األشكال 

 حييى.د
مشكرا يا رفيق، ولكنك تعرف أنىن لن أترجم ما مل تق
برتمجته أنت، فال أنا أستطيع، وال أنا أعرف حتديدا ما

 .. تقصد إال من السياق، ولكن ألدعك تكمل أوال 

 رفيق. د
باستخدام) مثال(عند عالج املريض الذهاىن من العرض الضالىل 

العالج الدوائى ال يكون التحسن بزوال املعتقد الضالىل فحسب
   .اقع و التعامل معهوإمنا بتغٍري ما ىف طريقة إدراك الو

 حييى.د
الناس يا رفيق عندنا، وأظن بعضهم عندك أيضا، نسوا
عمق ما جيرى ىف العالج النفسى، أو ىف عالج النفوس عامة،

 آما،"تغري ىف طريقة إدراك الواقع"خصوصا حكاية مثل 
تقول، حيسبون ، ويرددون دائما أبدا، حكاية أن العالج

 عقد، وأنت تعلم أن هذافضفضة، وآالم، وترييح، وفك
 حنن األطباء النفسيني واملعاجلني–يرجع إىل ما نشيعه 

 عادة، فضال عن دور اإلعالم القشرى، والدراما–النفسيني 
املسطحة، مث إن أغلب الناس واملرضى واألطباء واملعاجلني
أيضًا مييلون إىل قياس التغري بتغري ىف ظاهر ىف السلوك، وال

 . ما جيرىينتبهون إىل عمق

 رفيق. د
 يدخل ىف صميمترقبههذا التغري و نوعيته غري حمسوب، ولكن 

مفهوم العالج النفسى و أآاد أقول ىف أى عالج إال أنه ىف
 بل يسعى العالج النفسى يأخذ ترقب التغري مكانا حموريا

 ...إليه من خالل طرق عالجية خمتلفة

 حييى.د
  هذه صعبة على "ترقب التغيري"أظن يا رفيق حكاية 
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 مبا فيهم آثرة من األطباء–ناس، ذلك ألن أغلبهم ال
عملية عقلية واعية أآثر" الرتقب"واملعاجلني يعتربون هذا 

حمدد آما" تغري سلوآى"، آما أم يقيسون التغيري مبا هو 
قلت حاال، وأنا ال أحسب أنك تعىن هذا أو ذاك، صدقىن يا

صد هذاوأر( أنىن أتابع - وأنا أعلم أنك تصدقىن–رفيق 
التغيري النوعى ّىف، وىف املرضى، وىف أبنائى وبناتى الزمالء

 بصعوبة ويقني معا، خاصة وأن ، أفعل ذلك)حتت التدريب
 ىف جزء من الثانية، وقد-بعد تراآم ممتد–التغيري حيدث 

سجلت عشرات، بل مئات األشرطة بالفيديو ألعود إليها
دة منها وجدتوأنا أقدم ما حيدث، وحني حاولت االستفا

صعوبة هائلة، خصوصا مع اعتبار آداب املهنة والسماح
املسبق الالزم حتما، ماذا نفعل إال أن ندور ونلف، وىف

من "وبالقياس" من ذاق عرف"النهاية نقول قول الصوفية 
لكن دعنا نعود إىل، "من ُشِفى جتاوز"، و"تدرب فِهم وصدق

 لعالج النفسى، ما العالقة؟حوارنا حول اإلميان بالغيب، وا

 رفيق. د
، ما العالقة بني الغيب واإلميان به؟ هل ميكن إذا)نعم( 

ُفِهم اإلميان بالغيب على أنه تسليم بأن ىف حوزتنا أدوات
ومعطيات آامنة وجمهولة قادرة من خالل خماض والدة على

شىء ذى. إىل حيز الوجود) من الغيب(إحضار أو تلقى شىء
 لة متجاوزة و مغرية لكل احلسابات؟نوعية ودال

 حييى. د
 !!!يمكن ونصف

 رفيق. د
دخل ىف قسم الطب النفسى الذى أعمل فيه مريض جتاوزت سنه

هذا املريض يعيش وحده و. الثمانني بعد حماولة انتحار
آان قادرا حىت اآلن على حتمل مسئوليات املعيشة اليومية

وبعد الفحص. يومومتطلباهتا بصعوبة متزايدة يوما بعد 
النفسى تبني أنه ال يعاىن من أعراض اآتئابية أو ذهانية

وشرح لنا املريض أنه قرر االنتحار ألنه. اآلن أو ىف املاضى
يدرك تقلص قدراته السريع وعجزها عن حتمل ضرورات احلياة
اليومية، و قد أصبح غري قادر على ممارسة أى نشاط، و

ار حياته آان مرِضيًا، فقدبالتاىل قرر املوت إذ أن مشو
آن األوان لكى يذهب ىف سالم بدال من انتظار تدهور وآالم و

 .عجز حتمي

ملاذا نبقى هذا املريض ىف: و آان السؤال املطروح هو
املستشفى و بأى حق نعاجله؟ وِمْن ماذا؟ إذ هو ال يعاىن من
.أى مرض نفسى حىت لو آانت حماولة االنتحار عرضًا نفسيًا

اذا حناول منعه عن ما نوى عليه؟ أال يدخل هذا ىف نطاقمل
 التدخل ىف حريته الشخصية؟

 :حييى. د
هل تذآر يا رفيق لقاءنا ىف الفاتيكان، وآان!! ياه

  وآان املؤمتر لنقاش "القتل الرحيم"املوضوع األساسى هو 
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مشروعية وإنسانية إجراء قتل ناعم للمريض امليئوس من
 نظر اإلسالم،شفائه إذا ما طلب ذلك، وآنت أمثل وجهة

آما آان معى ىف نفس اجللسة هندوآى وبوذى وممثل
، وقال آل منا)املكافئة لديٍن ما(أليديولوجية احلداثة 

وجهة نظر ما ميثله مما قد نعود إليه ىف يومية آتية هنا،
وآنت آنت قد تفضلت وحضرت من باريس، لنمض معا بضعة

 رفيق آيفتذآر يا. أسرتى، هناك/أيام، مث أزورك وأسرتك
تناقشنا ىف هذا األمر وغريه، آما توثقت عالقتنا الىت مل

هذا الذى حتكى عنه هو أصعب! تكن حتتاج إىل توثيق أوثق
من القتل الرحيم، ألنه هو قرار هذا اإلنسان الطيب، دون
أن يصاب مبرض ميئوس منه، جمرد حسابات بسيطة، ومنطق

 .....سليم ، هكذا يبدو

 رفيق. د
مل أجد جوابا منطقيا أو علميا لتربير موقفى )فعال( 

العالجى، و قلت لنفسى أليس اهلدف األمسى للطب هو احلفاظ
على احلياة؟ هل يكون هذا اهلدف السامى على حساب عذاب

 أليس من الرمحة االستجابة لطلبه وعدم التدخل؟.املرضى؟

 حييى. د
 يا رب سرتك، مث ماذا؟

 رفيق. د
املريض من االنتحار، ألنه إذا آانتآان على أن أمنع هذا 

 إال أنه ال ميلك أن يرى ماذا حساباته وتوقعاته منطقية،
حيمل له و ملن حوله الغد، وأن من واجىب آطبيب أن أرافقه

 عنده أو عندىحرآٍة ماىف هذه الرحلة، وأن أآون سببا ىف 
بالرغم من يقينه اليائس ملقبول عاطفا خطر ىف ذهىن مقولة

وف وعامل األنرتوبولوجى واإلتنولوجى آلود ليفىالفيلس
ىف وصف اتمعات البدائية  Claude Lévi-Straussشرتاوس

إذا قال أن جهلهم بنظمنا املعرفية مل يعقهم عن مواجهة
حتديات الطبيعة واملعيشة، إْذ وجد لديهم نظما معرفية

 .وإدراآية غري الىت نعرفها، أتاحت هلم سبل البقاء

 حييى. د
أحيانا خيطر بباىل يا رفيق أن اتمعات البدائية، برغم
آل سلبياهتا، هى أقرب إىل الفطرة، مع أنىن أرفض الرتادف
بني البدائية والفطرة، لكنىن مع التجاوز أفهم ما ى
عنه الدين، خاصة ىف مسألة إاء احلياة، على أنه نوع من

ميقبتعتأآيد طبيعة ومسار الفطرة السليمة، وذلك 
، ولو آاحتمالالعالقة بني املعلوم واهول، لصاحل احلياة

 ... وهذا ما تقوله أنت ،"ما نعرف" "فيما بعد"قائم 

 رفيق. د
تساءلت ماذا مينع مريضنا املسن وهو يفقد تدرجييا قدراته

 أخرى من الوعىاملعرفية واجلسمية أن يكتسب نوعية
 والتصاحل معباألشياء متكنه من جتاوز رؤيته اليائسة

 األشياء وتأسيس معىن مغاير لوجوده؟
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 حييى .د
الشئ يستبعد حدوث مثل ذلك، هذا بالنسبة ملريضك املتزن
العاقل، برغم تقدمه ىف السن، فماذا عن من فقد قدراته

 املعرفية جزئيا أو آليا مع مرور الزمن؟

 رفيق.د
ال يزال حيتفظ بقدراته) الذى أحكى عنه(هذا املريض 

ا وبالتاىل األمل ىف التجاوزالذهنية بالرغم من وهنه
Senile Dementiaمشروع، فما بالك مبرضى عته الشيخوخة 

ما الذى يربر مرافقتهم واإلتيان بكل أفعال احلياة
اليومية بدال منهم إذ يعجزون عن أى شيء يربطهم مبا هو
حياة إنسانية إال ما ىف ذاآرة اآلخرين عنهم؟ وهم قد

 أقرب الناس هلم، آمافقدوا القدرة على التعرف على
فقدوا آل قدرة على التواصل اللغوى أو بأى شكل من

 األشكال؟

 حييى. د
 صحيح، مارأيك؟

 رفيق. د
اإلجابة الىت حضرت ىف ذهىن متعلقة بنفس املوقف السابق و

نقلة أو Faire Advenirإن آان هناك إمكانية إحداث 
أصابجتاوز أو تغري غري مطروحة عند املريض للضرر الذى 

اجلهاز العصىب إال أن هذا ال يأخذ ىف االعتبار إمكانية
النقلة. نقلة عند من يصاحب املريض ىف هذا املشوار الصعب

احملتملة واآلتية إميانا ليست فردية بالضرورة و لكنها
 .تشمل من حيملون مشقة حتمل العالقة

 حييى. د
 ولكن ما عالقة هذا باإلميان بالغيب؟

 رفيق. د
طيات الكامنة واهولة القادرة على احلدوث ليستإن املع

بالفردية أو الشخصية، آأمنا ينتظر الشخص طالعه،
وبذالك يصبح. ولكنها آامنة ىف نوعية العالقة بني األفراد

فعل املصاحبة و حتمل اآلخر بكافة األشكال ليس من قبيل
العمل اخلريى أو اإلنساىن الذى يستحق ثوابا فحسب و إمنا

 هذا . الذى تكمن فيه معطيات حدوث جتاوز مستقبليهو
التجاوز إن مل يشمل مريضنا فسوف يشمل حتما مرافقه، و

 .من حتمل حتدى االستمرار

 حييى. د
 هل هذا هو بعض ما تعنيه من مراجعتك إلجيابية اإلميان بالغيب 

 رفيق. د
يبدو أنىن أؤمن بالغيب، وأدرك عمق وحمورية هذا اإلميان،

 .  آفرض ديىن و إمنا آضرورة حياتيةليس

 :حييى. د
 يا عم رفيق أنا أشكرك جبد، ألسباب آثرية، منها أنك 
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، وأن هذه النشرة اليومية ينبغى!ذآرتىن أنىن طبيب نفسى
أن حتوى بني احلني واحلني معلومات وقائية وعالجية مناسبة
لزوارنا األفاضل، ومنها أنك طمأنتىن أنك ما زلت أنت هو

أبنائى وبناتى عرب العامل، أطلبأنت، وسوف أرسل لبعض 
. د منهم مشارآتنا أنت وأنا، وآل من يهمه األمر، مثال

عصام اللباد،. مؤمن النسر، وليس د. يسرية أمني، ود
فقد قطع عالقىت به بشكل أراحىن آثريا، برغم افتقادى إياه
نادرا، العجيب يا رفيق أنىن أحيانا، آما قلت للدآتور

ودية، أتصور أنىن أآتب ىف هذهأسامة عرفة ىف السع
اليومية ما أراه طبا نفسيا، أآثر مما يتاح ىل إلقاؤه ىف
حماضرة ىف مؤمتر عاملى يعقد حتت رعاية مشبوهة من شرآات
مغرضة على بعد مئات األميال، وال يتاح فيها أى نقاش

 يوما من الكتابة47حقيقى، وقد آنت أتصور بعد 
 سأتلقى ممن يهمه متابعةاليومية املنتظمة هكذا، أنىن

فكرى، مبا يسمح ىل أن أتصور أننا عقدنا مؤمترًا مستمرًا
فيما بيننا، بال وصاية، وال شبهة رشاوى، وال خدعة تسويق

 .ما ال نريد تسويقه، لكن األمور تسري آما ترى

 )أمسعك تقول، مع أنك أيت خطابك(

 :رفيق. د
 ملاذا هذه العجلة ياعمنا؟

 :حييى. د
 ك حق، عندك حق، ملاذا العجلة ؟عند

أهو اجلوع إىل الناس لنحاول معا؟ أهو األمل ىف اآلتى 
 ؟ أهو الشوق إىل احلقيقة؟ أم هو آل ذلك ؟)الغيب(

 )أمسعك تقول مامل تكتبه(

 رفيق. د
 !!!هو آل ذلك

 :بعد اخلامتة

 أآرر اعتذارى لألصدقاء الدائمني واجلدد،

 )غدا(عة يوم السبت ولو مسح الوقت فسيظهر بريد اجلم

آما حدث من قبل، أما إذا مل يسعفىن الوقت ، فإىل األسبوع 
 .القادم

 

 

 

 

 

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   288


