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 قبل موضوع اليوم

بعد أن وصلتىن احتجاجات غري قليلة تعرتض على احتمال
توقف هذه النشرة اليومية حلساب أولوية إمتام ما جيب على
إمتامه، وآنت فعال أعد العدة إلصدار ثالثة آتب عن اإلدمان

فبدأت ىف مراجعة) ثقافة اإلدمان، والوقاية منه، وعالجه(
  –شديد باختصار  –مسوداتى، ناويا أن أوظف النشرة 

لإلشارة إىل ما أقوم بتحديثه حاال، وأغلبه ىف املوقع فعال،
 . ميكن أن يلجأ إليه من يهمه األمر

أثناء مراجعىت مسودة آتاب اإلدمان األول، وجدت ما يصلح
هل ميكن أن يتم ذلك،: لنشرة اليوم لبداية التجربة، قلت

هىشريطة أن حتتفظ النشرة بطابعها، وتكون وظيفتها األهم 
 أن تفتح أبواب احلوار آما تعودنا؟

يوم"هل يكون ىف ذلك حل جزئى ألغلب األيام فيما عدا 
 ؟"التدريب عن بعد"، و"حوار اجلمعة"، "حمفوظ

 ليس أمامنا إال أن جنرب 

 اإلدمان   عصر ىف    اجلديدة   القيم

فيما يلى عرض حمدود، لقيم من عندنا، ومن عند غرينا،
دء أو دعم أو تكريس ظاهرة اإلدمان بكلميكن أن تساهم ىف ب
 .سلبياهتا ومضاعفاهتا

اختالف القيم املسئولة من ثقافة إىل ثقافة برغم توحد
الظاهرة ، يبدو ىل من أهم ما أريده توصيله عرب هذه النشرة

 :اليوم

 !!من عندنا : أوال

  والتعليم   الرتبية   من   مثال ) 1( 

 رةواملباش   االستسهال :  قيمتا

قبيل وأثناء امتحانات ،  عام   آل   أتابع عادة ما جيرى 
    أسئلة   صعوبة   حول  - مثال-يثار   الشهادات العامة، مما
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 أتابع   وأروح ،  تلك   أو   املادة   هذه ىف    العامة   الثانوية
 أو ، " العامة   الثانوية   عذاب "  مثل ،  احملتجة   الصحف   عناوين 
 بعد   ما   هدوء "  مث  ،" العامة   الثانوية   مسألة ىف    الالمعقول "
، اخلطرية   الدالة   العناوين   هذه   آخر إىل   " العامة   الثانوية 
، النائحات   واألمهات ،  املتشنجات   البنات   صور   عن   فضال   هذا 
 مزعج  وهو  آثري   ذلك   وغري ).... يكاد   أو (  املعتذر   والوزير 
فأمسح للغيظ أن يغمرىن خاصة وأنا أالحظ مباراة حامية ،  يغيظ 

بني صحف املعارضة وصحف احلكومة ىف التباهى بالوقوف جبوار
 . "!!الغالبة"الطلبة املساآني واالشفاق على األهاىل 

 الظاهرة   هذه   بني مما يدفعىن للربط  غيظا   امتلئ   نعم
 ظاهرة   وبني )  صعوبة أى    ومن ،  االمتحانات   صعوبة   من   الصراخ (
  . اإلدمان الىت استشرت وتتزايد آل يوم 

 ذلك؟   آان   وآيف   قيل 

  : فأقول 

 مع   تتفق   ال   ومفاهيم   لقيم  -  نية   حبسن   رمبا  -  نروج   إننا 
هى   مث ،  املادية   إمكانياتنا   تناسب هى    وال احلاىل،    حتضرنا   مرحلة 
 ظاهرة   فيها   تــتـرعرع الىت    األرضية   بعض نظرى    وجهة   من   متثل 
  . اإلدمان 

، الرتبية   جمال ىف    يقع   واملفاهيم   القيم   هذه   من   آثري 
 الطب   جمال ىف    يقع   ما   ومنها ،  السياسة   جمال ىف    يقع   وبعضها 
  .  القانون   أو   االقتصاد   وأحيانا 

 ومها  مستمر   تزايد ىف    قيمتني ىف    ننظر   دعونا   الرتبية   جمال   فمن  
    العامة   الثانوية   حكايات موسم امتحانات   به   ما ُتذآرنا   بعض 

 هلاتني   نروج   إمنا   أننا   إعالن   هو   إمنا ،  هكذا   حيدث   ما   إن
 : األساسيتني   نيالقيمت 

 االستسهال  )1(

    واملباشرة   )2(

  :  فمثال ،  االستسهال   عن   أما

 االمتحانات   أن  - معهم   فتعودنا  - أبناءنا   عودنا   لقد 
 حق   من   هو % 100  تقدير   يصبح حىت  ،  سهلة   تكون   أن ينبغى  
 مبدأ   وهذا ، !!!)  أمكن   إذا   النجيب   وغري (  النجيب   الطالب 
 يتعلم   أن   البد   النبغاء   أنبغ فحىت  ،  أساسه   من   تربويا   خاطئ 
 مهما   أداء أى  ىف    الضرورية   اخلطأ   نسبة هى    وما ،  املمكن   ماهو 
، بالصدفة   اخلطأ   هو   وما ،  احملتمل   اخلطأ   هو   وما ،  درجته   بلغت 
 الطبيعية   احلياة   قوانني   من   هذا   وآل ،  باإلمهال   اخلطأ   وماهو 
  . السليمة   الرتبية   مبادئ   من   تكون   أن   قبل 

على   أوالدنا   لتنشئة   ضمنية   دعوة   فهو   ذلك   غري   أما 
 لآ وىف   ، اآلخرين   لوم وعلى  ،  احللم   تقديس وعلى  ،  اخلطأ   استحالة 
     ظاهر   استسهال   من   فيه   ما   هذا 
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 :املباشرةعنوأما 

 املعلومات   آــم   لقياس   االمتحان   يكون   أن على    دأبنا   فقد 
 التصرف على    القدرة   لقياس   وليس  ، الذاآرة   خمزن ىف    احملشورة 
 فأصبحت ،  اللغات   امتحان ىف  حىت    ذلك   حيدث ،  املشكالت   إزاء 
 مبثابة هى   - مثال   العامة   الثانوية ىف   - املقررة   الرواية 
 قراءة   تقرأ   رواية   تعد   ومل ،  الورق على    وتسكب   حتفظ ،  النصوص 
 واقع   من   الصياغة   وإعادة ،  املتجدد بالتلقى    تسمح  ، نقدية 
  . احلوار 

 حيفظ   نصا   أو ،  يستعاد   تارخيا   وليست   رواية هى    فلماذا
 إذن؟ 

 عن   حتفظ )  مثال   الفرنسية ىف  (  أصبحت   اإلنشاء   مواضيع وحىت  
 بكلية   التحقوا   الذين   الطلبة   لبعض   أعجب   آنت   وآم ،  قلب   ظهر 
 ناهيك  -  سليمة   بفرنسية   واحدة   مجلة   نطق   يعرفون   ال   وهم   الطب 
30على    حصلوا   أم خيربوىن    وهم  -  والعربية   بل   اإلجنليزية   عن 
 شخصيا   سارآوزى   مسيو   أن   أشك   تقدير (  الفرنسية ىف   30على  
  )  عليه   حيصل   أن   ميكن 

 املخدرات؟ بتعاطى    وذاك   هذا   عالقة   ما   ولكن

 أن   ولعلنا نالحظ   متأنية   بأمانة   األمر ىف    نظرنا   إذا 
  مبالغة   لصورة   ميكن أن يكون أحيانا جتسيدا   املخدرات تعاطى  
 واملباشرة ،  االستسهال   القيمتني   هلاتني 

الوعى   تغييب   من   احلسية   اللذة على    احلصول   أسهل   فما 
  . بالكيمياء 

 والوحدة   األمل   من   للتخلص   مباشرة   أآثر   طريق   يوجد   ال   آما 
  . واليقظة   املواجهة   مراآز   وتنومي الوعى    تعتيم   طريق   مثل 

 جمرد   وهوليس  ، فراغ   من   ظاهرة   ليس   املخدرات فتعاطى    إذن
 لقيم مرضى    جتسيد   -أيضا –هو    وإمنا ،  مادة   وفرة   أو ،  خلق   سوء 
 .ندرى   أن   دون   نغذيها   سائدة 

 السياسة   من   مثال ) 2( 

 والتعميم   اإلمجاع  : قيمتا   

الشموىل املمتد بتشكيالته   احلكم   عودنا ،  السياسة ىف 
 قيمة   من نعلى    أن ،  القبلية   األخالق   أضافت   آما املختلفة، 

 املرشح   جناح ىف    االرتفاع   الشديدة   النسب   حنرتم   وأن ،  اإلمجاع 
  ،  املبالغة   قيمة   ميثل   وهذا ،  االنتخابات   من أى  ىف    الفائز 

 بد   ال   العريق الدميقراطى    البلد ىف    احلصيف السياسى    أن   مع 
 املائة ىف    الستني   تفوق   نسبة على    حزبه   أو   هو   حصل   إذا   خيجل   أن 
  ) مثال (

ينبغى   ال   أا   مؤخرا   تتبني   راحت   نفسها   العربية   واجلامعة   
 أآثر   منذ   عليها   تصر   ظلت الىت    تلك   اإلمجاع   مبسألة   تفخر   أن 
  . سنة   أربعني 
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 أن   نستطيع   ال   فنحن ،  التعميمقيمةاملبالغة   هبذه   يرتبط
 يتعاظم   مث   ومن ،  النسبية   موضوعية   أو ،  الكسور   منظر   نتحمل 
    شئ   ال   أو   الكل :  مبدأ 

 :ميكن أن تكون آما يلى   املخدرات تعاطى    عالقة

-   وآبارا   صغارا  -   تعود   قد   وعينا   أن   املخدرات تعاطى  يؤآد 
النهائى،   واحلسم ،  املطلق   التأآيد   من   املطلقة   الصورة   هذه على  
 بال ،  األبيض   أو   األسود   رؤية على  ،  أو ...  إما :  منطق على    تعود 
 مؤملة   قةإفا   فإمـا ،  مأزق ىف    وعينا   فنشأ  والتداخل، وسطى،    ظالل 

وهى - تقريبا –األمور آما هى    لكل   رؤية مزعجة تفرض علينا 
إذا مل حنتمل، –وإال  (،  الوضوح اإليالم ألا شديدة   شديدة   رؤية

  ). التخدير   غيبوبة (=   الزؤام   فالنوم ، فهو )وحنن ال حنتمل

 نفسه   جيد  - رغري اُملَفّس   الضيق   عند   خاصة -  نفسه   جيد   الشاب 
 أحد على    اليقني   ذلك   مثل   له   حتقق   آيميائية   وسيلة   أمام 
 ومطلقة   سريعة   وسيلة   إال   هو   ما   خمدر فتعاطى  ،  اجلانبني 
 :  أحيانا 

، املواجهة   أمل لتجنب   أو   الغموض   اختالفات على    للقضاء
  .. ذلك   بعد   يرتتب   ما   ذلك على    وليرتتب 

 الطب   من   مثال ) 3( 

 والتسكني   امليكنة :  قيمتا   

   : ماذا جيرى   ننظر   دعونا ،  خاصة النفسى    والطب ،  الطب   جمال ىف 

 فن   حمل والتسكيىن،  ،  اآلالتى، والتكنولوجي   الطب   حل 
يأتى   املريض   وأصبح ،  عامة   الألم   وفن   التطبيب   وفن   التعصيب 
 بعض   من   طلبت   ما   وآثريا ،  ليـعـاجل   ال ،  لريتاح   الطبيب إىل  
إىل   يوجهون   حني مهنىت،  يعلموىن    أن على    يصرون   اللذين مرضاى  
، يا دآتور   ترحينا   مفروض   إنت :  قائلني   والتقريع   اللوم 
 أو   الباب على    الالفتة   قراءة   يعيدوا   أن   منهم   أطلب   آثرياما 
 الطبيب   هو إمسى    يسبق الذى    اللقب   أن   ليتأآدوا   الروشتة على  
 وليس   العالج هى  وظيفىت    فإن وبالتاىل   ،" املرحياتى "  وليس   فالن 
  . فحسب   الرتييح 

 القانون   حيث   تقدمامل   العامل ىف    وخاصة ،  عامة   واألطباء 
من قبل شرآات  منتظم   مخ   غسيل   عملية   فريسة   يقعون  - يالحقهم 

 الدعاية   بفضل األدوية، وشرآات أدوات الفحص املعقدة، 
حىت . أخرى   من ناحية   اخلطأ   من   واخلوف ،  ناحية   من   املفرطة 

 غاية   يكون   أن إىل   - مثال -النفسى    التطبيب ىف    احلال ينتهى 
) للبالهة   األقرب (  الغامضة   اإلشراقة   تلك   تطل   أن   هو   املراد 
 هذا   تعاطت الىت    احلسناء   وجه على    بدت   مثلما   املريض   وجه   على 
  ". العلمية"   االت إحدى    غالف على    واملرسومة   أوذاك   الدواء 

 بعمل   نفسه   الطبيب حيمى    أن هى    الطب   ممارسة   أصبحت   ذلك وعلى 
 من   قدر   أآرب   إعطاء   مث ،  هلا   لزوم   ال الىت    األحباث   من   قدر   أآرب 
  . دمتم و   العبوس   بعد   االبتسام   حيقق حىت    الكيميائية   السعادة 
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 الوجه   هذا   أن )  مرضانا   وغري (  مرضانا   وعلموا   علمونا   نعم 
 من   فالغرض   ذلك وعلى  ،  العباد   رب   من   املراد   غاية   هو   الباسم 
 بأن   الصحة   موفور على    احلصول   هو   يكون   وأن   بد   ال التداوى  
 حبوب   هو   احلديث   العصر   وعسل ، " العسل ىف    نوما "  للمريض   حنقق 
 .آيت   وآيمياء ،  آذا 

إىل   احلديث،   الطب   بفضل ،  اإلنسان   مفهوم   هكذا ينقلب 
 بالطريقة   وتلميع ،  آيت   وشحم ،  آذا   زيت   ينقصها   ماآينة 
  . آيمياء ىف    آيمياء   وآلها العالىن،    بالعقار   وتوجيه ،  الفالنية 

 اإلدمان؟   بظاهرة   ذلك   عالقة   فما 

 الوجه سوى    ليست ، امليـكىن التسكيىن،    للطب   الصورة   هذه   إن 
 أظهرت   األمينة   األحباث   من   آثريا   أن حىت  ،  املخدرات   لظاهرة الطىب  
 من   آوسيلة   ذلك   يفعلون   إمنا   للمخدرات   املتعاطني   من   نسبة   أن 
 بذاته   لنوع املتعاطى    انتقاء   أن حىت  الذاتى،    العالج   وسائل 
 يعانيه الذى  النفسى    االضطراب   بنوع   يرتبط   قد   املخدر   من 
 ذلك؟   غري   الطبيب   يفعل   وهل الطبيب؟  إمشعىن  ،  بآخر   أو   بشكل 
 ")التداوى الذاتى"وهذا بعض ما يسمى بـ فرض (جمرب،    واسأل 

  " هناك "  من   أمثلة :  ثانيا

  :  يقول   احمللية   األمثلة   هذه   آل على    رد   مثة   لكن

 من تعاىن    أصال   الصفات   هذه   فيها   ليست   جمتمعات   إن ،  عندك 
 ، اإلدمان :  الظاهرة   نفس 

اليابان(أو الشرق أقصى ) اخل..األمريكى ( الغرىب    فاتمع 
 وما ،  وحديث   قدميا   وتوابعه السوفييىت    الشماىلأو   عامة ) اخل..
 يستغرق   بل  ، االستسهال   من تعاىن    ال )  ينافسه حاال ومستقبال 
وهى ،  الوقت   طول ينبغى    آما   وواجبه   عمله ىف    منهم   الواحد 

 ئش   فكل ،  السهل السطحى  باملعىن    املباشرة   تعرف   ال   جمتمعات
 آيف   تعلم   جمتمعات   أيضا وهى  اجلدوى،    وحساب   املمتد   باحلساب 
هو   آما   شئ   ال   أو   الكل :  مبدأ على    تسري   وال ،  الغموض   تتحمل 

 عندهم   االنتخابات ىف    تعترب الفائز   وهى ،  احلال لدينا غالبا
 وآل ،  ساحقا   انتصارا   انتصر   دق )  مثال (  املائة ىف    ومخسني   بسبع 
 قيم   تقديس ىف    نتبعهم   أننا   صحيح ،  عندنا   ذآرت   ما   خالف   هذا 
 واضح   وارتباطه "  الرفاهية   جمتمع "  مثل قيمة   إلينا   صدروها 
 الواسعة   االختالفات   أن   إال ،  مثال .. وامليكنة   التسكني بقيمىت  
، االستسهال :  األوىل   األربع   القيم ىف  خاصة   الذآر   لفةالسا 
 القيم   عن   تساؤل إىل    منا   حتتاج  ، والتعميم ،  االمجاع ،  واملباشرة 
 أن   مع ،  خمتلف   بشكل   اإلدمان   ظاهرة تغذى  ، ف عندهم   تسود الىت  
 واحدة   النتيجة 

  : نقول   ذلك وىف  

يعىن   ال   هنا وهناك بنسب متزايدة معا   الظاهرة   اترتو   إن 
 تشابه   وال ،  املسار   وحدة   وال ،  األسباب   توحد   بالضرورة 
 التفسريات   نستورد   وحنن   حنذر   جيعلنا   ما   وهذا .  املضاعفات 
  . البحث   ومناهج 
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 مثل   اجلديدة   للقيم   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   فإذا 
 لتأثري   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   وإذا ،  وامليكنة ،  التسكني 
، واالغرتاب   اإلعالن   بوسائل الوعى    لتلويث   والتعرض ،  املافيا 
 تواتر ىف    معهم   االتفاق   من   واحدا   جانبا   يفسر   قد   هذا   آل   فإن 
 قيم   عن   البحث   ذلك   بعد   علينا يبقى    مث ،  اإلدمان   ةظاهر   حدوث 
 القيم   مقابل   عندهم مسئولة عن ظهور الظاهرة   سلبية 
  . عندنا الىت    السلبية 

 من   عندهم   فيما   البحث   وظيفتها   ليست اآلن   احملاولة   هذه 
 ومع ،  اخلاصة   صيبتنام على    بالضرورة   ترآز هى    بل ،  سلبيات 
 إلظهار   تعداد   جمرد  -  باملقابل   عندهم   ما   بعض   أعدد   فسوف   ذلك 
  . املصب   توحد   رغم   املنبع   اختالف 

  : اإلنسان   وتقديس البشرى    الغرور قيمة  -1 

 قيمة   جند .... عندنا   واملباشرة ،  االستسهال   مقابل ىف  
، سواه   دون   اإلنسان   تقديس إىل    وصلت   قد   عندهم البشرى    الغرور 
 إاء ىف    احلق   له ،  شئ   آل على    قادر ،  نفسه   ملك   لديهم   فاإلنسان 
 عندنا   وليس ).  بالغيبوبة (  تشويهها   أو )  باالنتحار (  حياته 
  . الدمار   هذا   بكل   الفخر   هذا   آل 

  : احلسابات   وفرط   التأمني   فرط قيمة  -2 

 منهم   الواحد نرى  ،  عندنا   والتعميم   املبالغة   مقابل ىف  
آما ،  حياته   من   الصدفة ختتفى    تكاد ، حىت  شئ   آل   حساب ىف    يفرط 

 تفلت   إذا   آيان   وال   بالحدود   يصبح حىت    يفقد توازنه   يكاد   جتده
 تسليم   أو   بغيب   إميان  -بسهولة-  يسعفه   ال   إذ ،  ما   حسبة   منه 
 تفلت   وآم ،  البشر   حسابات هى    البشر   حسابات   أن   ومبا ،  لقدر 
 فإنه ، )أو إعصار   أوزلزال نووى    مفاعل   آارثة (   مربر   بال 
 وهات ،  املفاجأة   خشية   وعيه   به   يثلم   ما إىل    حيتاج   أنه   يشعر 
  . ختدير   يا 

 : سعار االستهالك قيمة -3

ال تقتصر قيمة االستهالك على هذه اتمعات إال باعتبارها
قادرة على االستهالك الرتفاع مستوى املعيشة، بل إن هذه
اتمعات األآثر ثراء وإنتاجا تصدر إلينا هذه القيمة ضمن

كه، ألا تستعملنا آأسواق وأدوات منما تصدر ما نستهل
 مصلحتها زيادة قدرة أفرادها على االستهالك

عالقة هذه القيمة باإلدمان عالقة غري مباشرة، ألن آال من
، يعلنان حرآة)اإلدمان(االستهالك لالستهالك، وتغيري الوعى 

زائفة للحياة بشكل أو بآخر، وآما أن االستهالك يزيد من
تهالك، آذلك اإلدمان يغذى سعار احلاجة إليهالرغبة ىف االس

   .مزيدا من السعى لتعاطيه

 واحد   واخلدر   األسباب   تعددت :  أنه نرى    وهكذا 

 التأآيد   ضرورة   أآرر ولكنىن    الفروق   تعداد ىف  أمتادى    وال 
 : يقول   حق   ال   حتذير   ذلك على    يرتتب   ألنه ،  عليها 
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ىف   أننا   مسئوليتناموقعمننعلنأنعليناينبغىإنه
 مثل (  بذاهتا   ميادين ىف    معهم   نشرتك   قد ،  هذه   اإلدمان   حرب   جمال 
ننتبه إىل  أن ينبغى    ولكننا ، ) التهريب   ومنع ،  املافيا   حماربة 

رى مثل الوعىأخ   ميادين ىف        متاما   معهم   خنتلف ضرورة أن 
بالقيم السلبية وراء الظاهرة، وحماولة تطويرها أو

اخل، وال تتوقف ضرورة الوعى بالقيم على... إبداليها 
 فإذا  .القيم السلبية دون غريها، وإمنا ميتد إىل آل القيم

 عند   وقفنا ،  اإلدمان على    نتغلب   أن   ميكن   باإلخالص   أنه   مثال   قيل 
 اإلخالص   من   يكون   فقد عندنا   ومفهومه   عندهم   اإلخالص   مفهوم 
 أصبحت   مثلما (  عليه   ونتسرت املتعاطى    مهمة   نسهل   أن   عندنا 
 باب   من /  االمتحانات ىف    ألبنائنا   الغش   نسهل   أن   الشهامة 
  )  اجلدعنة 

يستغىن   قد   واإلميان   للدين   بالعودة   أنه   عندنا   قيل   إذا  و 
 أن   علينا ينبغى    فإنه الوعى،    تغييب إىل    حاجته   عن    املدمن 
من يتدين منهم ممن قد يهمه األمر   عند   التدين   بني   نفرق 

تغلب على قيمة التدين عندهم منظومات   حيث ،  أحيانا
 اية األسبوع،اجتماعية اختيارية بعض الوقت، وبعض نشاط

وذلك قبل بزوغ دور(اخل، ... ودعوات صاحلة على الطعام
، هذا خمتلف متاما عن أغلب أشكال)الدين األصوىل ىف السياسة

 للنفس   الرتويج   بني   ما   ترتاوح الىت   الدعوة للتدين عندنا، وهى
 جهاد   دون   التسليم   تعميق   يشمل   مبا السكوىن  باملعىن    املطمئنة 
 وتعميق ،  اهللا   وجه إىل    الكدح   بني   ما   و ،  لألمانة   محال   متصل ذاتى  
  .  اخلالق   املبدع   بالغيب   اإلميان 

 الدين   ليس هو هو مفهوم   أن الدين آقيمة لدينا   املهم 
  . الغرب   يعرفه   آما 

  . ذلك على    وقس 

لبيات احملتملة قائمة علىتعددت القيم وجتلياهتا، والس
 .امتداد اغرتاب البشر

حىت ،  وعالجها   للمشكلة   مواجهتنا ىف    التحذير   وجب   هنا   من 
 االآتفاء   أو هى،    آما   اخلربة   نقل   أو ،  الرتمجة   جمرد على    نقتصر   ال 
 إذا   باألرقام   االخنداع   أو ،  حتتها   فيما   النظر   دون   بالعناوين 
  . تشاهبت 

  . آخر   حديث   آله   وهلذا 

 ملحق النشرة

حىت ال تكون املسألة جمرد مقتطف من آتاب، ولتظل النشرة
حمتفظة بطابعها، فكرت ىف آخر حلظة أن أحلق بنشرة اليوم هذا
امللحق بأقل قدر من التعليق، حىت تظل حمتفظة بغلبة الفكر

 ممارستنا الثقافية اخلاصةاإلآلينيكى من واقع 

 ولنعترب ذلك ضمن ما جنرب ىف مرحلة االنتقال هذه

 : بشرى مدمن" نص"مقتطفات من 
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بعض ما يقوله اإلدمان

هو شاب ىف اخلامسة والعشرين، مازال طالبا باجلامعة،
 يتعاطى آل شىء من مدة طويلة،

 جمرد عينات من نص طويل جدا 

  : من آالم األم

 هو ما عندوش أى نشاط ىف حياته، 

 إخل..... مالوش أصحاب ومابيخرجش غري علشان جييب خمدرات وبس 

 من آالم األب

يقول ىل إذا آنت –" عشان خاطرى"آنت أقعد اقول له  -
ها أبطل عشان خاطرك؟ سيبىن أنا" عشان نفسى"مش قادر أبطل 

 ما أعرفش أعمل حاجه غري وأنا ضارب

 :القراءة

مع مشكلة املخدرات، آمصدر للمعرفة، ليس فقط عننتعامل 
املخدرات، لنسرب غورها، ونتعرف على أسباهبا، ونتقى شرها،
ونعاجل ضحاياها، آل هذا وارد بشكل ما، وهو إثراء

على اإلنسان ، ندعوك لقراءة املقتطف السابق لتقوم للتعرف
 .أنت بالتعليق

 من آالم الشاب

يد اللى بأعمله ىف حياتى إىنالنشاط الوح  دلوقىت....  �
 بآخذ خمدرات، 

أنا مشكلىت الكبريه هى مشكلة آل املدمنني شخصية   �
 اعتمادية ، داميا مستسىن حاجة من بره 

، حاسس إن التغيري هاجيى من بره مش من جوه،.....،�
 وده مش هاحيصل، .... 

عارف إن مافيش حاجه ختليىن أبطل من بره، تفكريى   �
 . سلىب

الواحد آان بيعوض العالقات االنسانية باملخدرات،   �
، مش محل بقىاملخدرات مش ها ترفضىن أنا املتحكم ىف املوضوع

 أروح لواحد مثال يرفضىن،

الواحد مش مستحمل ها يروح يدور على ناس تََََجرح   �
  املخدرات عمرها ما تقول أل،فيه، الواحد جمروج لوحده، 

وحدتى باحس إا أحسن من قعدتى على قد ما بأآره   �
 .مع ناس ختنق ىفَّ

ها تعمل) ها(يضرهبا ما يقولش   الواحد   املخدرات   �
 إيه يا واد ، 
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خالص مافيش حاجة بعد آده، أى حاجة الواحد يعملها   �
 ختلص ويدور على بعدها، 

آانت تريح أى) ها(البودرة ماآانتش ختلى فّيه    �
 مشاعر

آنت بأحس إىن مش حمتاج بىن آدمني ىف الدنيا، مش عايز   �
حاجة بعدها غري بودرة ثاىن، هى دخلت من هنا والدنيا سكتت

 من هنا 

الزم تتحدف ىل الكورة وبعدين –أنا مش بتاع مبادرات   �
 .أرميها

يدعو للتأمل -أيضا ما  -وأحسب أن ىف آالم هذا الشاب 
 دون تعليق أيضا،

 .يادتكمالربآة ىف س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1875


