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 مع اختبار إسقاطى" ىف حرآية خياله"طارق 
منها، واستنتجنا "طارق" أمس بعض أحوال حالة قدمنا

الىت يستعملها املدمنون،" دماغ"أن آلمة : احتمال حتقيق فرض
 ىف األحوال– األمر الذى هو ،"تغري نوعى ىف الوعى"قد تشري إىل 

حرآية النمو، وحيوية دليل –الصحية وبالطرق السليمة 
بتحريٍك" والذى إذا ُحرْمَنا منه، جلأ بعضنا إىل حتقيقه احلياة،
، وقد انتهى التقدميهى مواد اإلدمان، بسموم خبيثة "مصنوع

 :أمس باالستشهاد بقول طارق

 ..."نفسى أبطل وأآمل حياتى حمرتم"

  :لكنه يردف
، أسيب....أنا مش متخيل إن أنا حاعيش بدماغ واحدة"

 !!؟"دماغ ِمبطَّل! آل ده وأعيش بدماغ واحدة؟

قبل الدخول إىل احلالة ننصح من تساءل عن أساسيات(
)س،ج عن اإلدمان( اإلدمان أن يرجع إىل يومية فكرتنا عن

 .21/10/2007بتاريخ 

 سنة، يعلمنا،11 سنة، مدمن من سن 17هذا شاب عمره 
ملن مل يقرأ (لنا أآثر من دماغوهو يهبط إىل اهلاوية، أن 

،املقالة السابقة يضغط على خانة  ، يستحسن أنيومية أمس
 ويقرأ ما،")1"أدمغة املدمن ومستويات الوعى ( أو هنا

 ).شكرًا. نشرناه أمس، قبل أن يكمل

ى سنعرضه اليوم، الاالختبار الذى أجريناه لطارق والذ
يتعلق مبشكلة هذا الشاب آمدمن، بقدر ما يتعلق بإمكانية
حتريك الوعى لألصغر، من خالل تنوع احلوار، وحماولة التباديل

"حرآية اخليال"املمكنة الىت ميارسها اإلدراك البشرى، مع 
 .بإسقاطات متنوعة

أشرنا أمس إىل ما يذّآرنا آيف أننا ىف أشد احلاجة إىل
 :ول فكرتني أساسيتنيقب

 .تعدد مستويات الوعى: األوىل

 إمكانية احتواء هذه املستويات على مسار : الثانية
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 أن تتبادل،– مع وبعد –النمو ىف جدل خيّلق منها 
خيّلق منهاوتتوازن، وتتصارع، مث تتضفر باستمرار، 

 هو ما يسميها املدمنتنويعات متجددة من الوعى،
اطاها، والىت، وهو ما حتققه له السموم الىت يتع"دماغ"

تقوم هبذا التقليب قسرًا، بعد العجز عن حتريك الوعى
خياال وإبداعا ومنوًا، لكن النتيجة هى آارثة الضياع ىف

 .خراب ظاهرة اإلدمان

 :التجربة

عرضنا على طارق، وهو متوقف عن التعاطى حتت العالج،
منتقاه من اختبار معروف، هو اختبار) مخسة(بضعة صور 

مضافًاThematic Apperception Test املوضوع "تفهم إدراك"
إليها صورتان حمليتان من ثقافتنا، مث صفحة بيضاء ليكون

 .اجملموع مثانية

فكرة االختبار هى شديدة البساطة، أما دالالت االختبار
وقراءاته فهى شديدة التنوع من جهة، وعليها خالفات علمية

،اإلسقاطنزم وتطبيقية بال حصر، الفكرة مبنية على ميكا
فنحن ندرك األشياء واملثريات واملوضوعات. وعالقته باإلدراك

 وإمنا آما تصلنا بعد أن ُنسقط عليها،"آما هى"ليست 
ماتيسر مما أثارته فينا مبجرد وقوعها على حواسنا، هذه
الفكرة البسيطة يعرفها أبسط الناس، آما يعرفها األطفال،

القرد ىف عني أمه"أول من آما تؤآدها األمثال العامية 
إاالىت رأت ابنتها على احليط فقالت " اخلنفسة"حىت " غزال

 ".لؤلؤة ىف خيط"

نطلب من املريض أن يروى قصة، أو يصف ما يصل إليه من
، ونسجل الوقت إىل أن)1+سبعة(صور الثمان آل صورة من ال

، مث نسجل") بالثانيةزمن الرجع"وهو ما يسمى (يبدأ 
 بعد انتهائه من احلكى، ومن خالل استجاباته،الزمن الكلى

جنبا إىل جنب مع ما نعرفه عنه تارخيا شخصيا وحضورا
إآلينيكيا، جنتهد ىف قراءة حالته دون حماولة الوصول إىل

ن احلماس إىل أى حسم ائى ىف أى اجتاه، وإمنا هىتشخيص، ودو
إضافات دالة للحالة إآلينيكيًا، تضئ جوانب أخرى غري الىت
أضاءهتا املقابلة، واألسئلة واألجوبة، واملعلومات، مث ُيطلب
من املفحوص وضع عنوان ملا حَكى أو َآَتب، بعد أن ينتهى من

 .احلكى

ينات جمتهدة لقراءةهناك أساليب خمتلفة، ودرجات وتقن
هذه االستجابات، لكننا نتبع هنا منهجا يعترب آل استجابة

مبا ىف ذلك إسقاطاتإضافة إآلينية مفتوح قراءهتا للخبري، 
 .اخلبري نفسه على إسقاطات املريض

 ما ننوى تقدميه هنا-عزيزى القارئ-أما آيف تقرأ 
 : ىف اهلامش نصيحة اختيارية – دون إلزام –فننصحك 
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 T.A.Tبطاقات 

  سنة17: السن  طارق: االسم
االستجابة التلقائية 
وآلها حمملة مبشكلة 

 اإلدمان
 )طارق املنغمس(

 

االستجابة بعد أن طلب 
منه جتنب ذآر 

 )اليوم التاىل(اإلدمان
 )طارق بدون(

 مدمن يتأمل) 1صورة ال(
ده واحد واقف بيخنق
حد، أل ده واحد بيشك

حلد تاىن يف] بيضرب[
رقبته، السرجنه واضحه،

 .بيحطها ىف رقبتها
اللى قاعده على األرض
ده مدمن تعبان مش القى

 .عروق يضرب فيها
   11: الرجع   زمن

  1َ  ً 54:  الكلى   الزمن 

 قاتل حمرتف) 1الصورة (
 ىف بري سلم ناس قاعدين

 .واحد بيقتل التاىن
  ًَ 24: الرجع   زمن 
 ً 52:  الكلى   الزمن 

 فاقد األمل )2الصورة (
واحد واقف ىف أوضه، 

الباب مقفول وبيعيط، 
هو بيعيط علشان مظلوم،
علشان الناس فاآراه 

 .بيضرب
  7: الرجع   زمن

1    ً 48:  الكلى   الزمن

 )2الصورة (
 الكنيسة اهولة

دى آنيسه أنا شايف 
صليب، ده واحد بيعرتف 

 .لقسيس وندمان
       ً 12: الرجع   زمن
   ً 38:  الكلى   الزمن  
 

 مادة سم) 3الصورة (
 األرض واحد قاعد على

وساند راسه على 
السرير، هو لسه ضارب 

وسرجنه ] يصب[وبيسقط 
 .واقعه جنبه

  9ً: الرجع   زمن
1    ً 35:  الكلى   الزمن 

  ندمحلظة) 3الصورة (
راجل البس برييه وساند 

 .على السرير وبيبكى
     8ً: الرجع   زمن

 ً 51:  الكلى   الزمن 

 -----) 4الصورة (
أنا ىف املستشفى وأمى 

بتعيط، متخيله إىن ممكن 
أطلع أضرب تاىن ومستحمل
بُعْدى، علشان أطلع زى 
 .الصفحه البيضاء ديه

 2ً: الرجع   زمن
  2َ  ً 55:  الكلى   الزمن 

الرجل امللعون) 4الصورة ( الصفحة البيضاء
فيه ناس طالعني رحله 

واألتوبيس انقلب بيهم، 
ناس آلهم ميتني والسواق
آان شكله قاصد يقلب 

 علشان السواق األتوبيس
 .مسيحى ودى رحله حجاج

 ً 25: الرجع   زمن
  2َ  ً 55:  الكلى   الزمن  
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غرزة السعادة) 5الصورة (

دى غرزه وديه شرموطه 
وده املعلم بتاعه وفيه 
بودره على الرتابيزه 
وفيه حشيش على آانشه 
 .وده معرّص واقف يالغى

  8ً: الرجع   زمن
1    ً 30:  الكلى   الزمن 

الرجل البذئ) 5الصورة (
ده راجل ودى مراته وهو
بيعرص عليها والطويل 
ده زبون وهو مدّخله 

 . عليها وبيعرص
   ً 10: الرجع   زمن

   ً 42:  الكلى   الزمن 

 نصيحة أب) 6ة الصور(
الصغري ده مدمن والكبري 

أبوه، بينصحه إنه 
يبطل، بس هو شايف 

حياته آده أحسن، ومش 
 .عايز يبني إنه مضايق

   ً 10: الرجع   زمن
1    ً 40:  الكلى   الزمن 

 فنان عظيم) 6الصورة (
الراجل ده شبه فريد 

األطرش، وده ملحن بيقول
له على أغنية، بس هيه 

 .مش عجباه
  6: الرجع   زمن

 ً 44:  الكلى   الزمن 

 فكرة ضرب) 7الصورة (
ده راجل واللى وراه 

شيطان عمال يوسوس له ىف
ودنه إنه يرجع تاىن، بس

اه حياة هو مبطل وعجب
 .التبطيل

     ً 12: الرجع   زمن
    2ً:  الكلى   الزمن 

 الساحرة الشريرة) 7الصورة (
دى ست واللى وراها 
شيطان وبيقوهلا تعمل 

 هيه مش راضيه حاجه بس
 .عنه ومدياله ضهرها

     7ً: الرجع   زمن
   ً 47:  الكلى   الزمن 

الرجل العبيط) 8الصورة (
ده راجل أهبل، موظف 

ملوش ىف الضرب، وملوش ىف
 .حاجه خالص

          5ً: الرجع   زمن
  1َ   25:  الكلى   الزمن

  

 قرىن) 8الصورة (
راجل أهبل ملوش حل، هو

ختني ومراته رآباه، 
وبتمشَّى آلمتها، بس هو 

 . سعيد
          5ً: الرجع   زمن

  ً 39:  الكلى   الزمن

 مناقشة االستجابات

 :لىأوال بصفة عامة، الحظنا ما ي
يتمتع خبيال مرن طول الوقت، سواء وهو" طارق"إن ) 1(

ىف مشكلة إدمانه، أو وهو مستجيب) فكرًا وخياال(منغمس 
 .لتجنب احلديث عنها

إن استجابته األوىل جلميع الصور مبا ىف ذلك الصفحة) 2(
وهذا. (البيضاء آانت حول موضوع املخدرات بشكل أو بآخر

 ).تبار آما أوضحناما جعلنا حناول إعادة االخ

إنه على النقيض من قصائد املديح الىت أثىن هبا طارق) 3(
الىت ُتحققها له خمتلف املواد، سواء بذاهتا،" األدمغة"على 

منها مبعرفته، وهو ما أمسيناه" آوآتيل"أو بعد إعداد 
 ، على النقيض من ذلك جاءت "التباديل والتوافيق"أمس 
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تعلن) اناملنغرسة ىف فكرة اإلدم(معظم استجاباته اليمىن 
وعيا مباشرا وغري مباشر باألضرار، والصرب، والرفض،

 .واليأس، وأعمال الشيطان

إنه بالرغم من آل ذلك انتهى ىف الصورة األخرية إىل) 4(
ما يؤآد ما أعلنه ىف آخر مقتطف أمس، وهو ما بدأنا به

اللى مالوش ىف الضرب مالوش ىف"من أن " اليوم"آلمة 
ه للرجل البدين ىف الصورة األخرية،، آما ظهر ىف وصف"حاجة

وهو نفس املوقف الذى انتهى إليه، وأظهرناه ىف اية
أسيب آل ده وأعيش بدماغ ":حلقة أمس من قوله متعجِّبًا

 !!؟" واحدة؟ دماغ ِمبطَّل

إنه حني طلبنا منه االستجابة دون التطرق ملوضوع) 5(
ذلك ىفاإلدمان، حترك وعيه بنفس املرونة والتلقائية، و

اجتاه الندم، أو اللعنة، أو: اجتاهات خمتلفة منها
:التوبة، ولكنه حترك أيضا ىف اجتاهات أقسى وأخطر مثل

البذاءة والقتل، لينتهى نفس النهاية، وهو يصف الرجل
ومراته راآباه ألنه مالوش ىف الضرب" قرىن"البدين بأنه 

 ".بس هو سعيد"وال ىف أى حاجة، ومع ذلك 

 :"بدون" مقابل طارق املنغمس"استجابات طارق قراءة ىف 

 "طارق املنغمس) "1(الصورة 
"مدمن يتأمل"مل أستطع أن أحدد ما يقصد طارق بالعنوان 

تعبان يريد أن يضرب ومش"يتأمل ِمم؟ من أنه : هذا املدمن"
غرس ىف رقبته، أم من السريجنة الواضحة وهى تن"القى عروق

وهذا ما يلجا إليه آثري من املدمنني حني تتخثر معظم عروقهم(
 ؟)الظاهرة ىف الذراعني أو الساقني

لكن نالحظ أن استجابته هلذه الصورة بدأت بغري ذلك، فقد 
، وهو ما)إزهاق الروح(التقط فيها ألول وهلة حماولة للخنق 

 ".بدون: طارق"ظهر أيضا ىف استجابة 

 أن نفرتض أن طارق يعلن بذلك أن أى شخص يساعدهفهل ميكن
ىف استمرار إدمانه، وهو ما يتمثل فيمن يضرب احلقنة

 !؟ جيوزإمنا يقتله بذلكىف رقبته، ) السرجنة(

 "طارق بدون) "1(الصورة 

على الناحية األخرى آانت الصورة أآثر إجيازًا، لكن ظهرت
والقتل، صحيح) بري السلم(الّسرية والتحتية، : فيها أبعاد

أن استجابته اقتصرت على االثنني الظاهرين ىف الصورة، وأن
رمبا هو هو غارز السريجنة ىف الناحية: العنوان(القاتل حمرتف 

الذين مجاعة املدمنني لكنهم آانوا مجاعة، وآأن) األخرى
يسمحون هلذا القاتل احملرتف أن يتمادى ىف احلفز إىل استمرار

 . يضًا مشارآون ىف اجلرمية بشكل مااإلدمان، هم قتلة أ

 "طارق املنغِمْس"أوال ) 2(الصورة 

 هنا غري واضحة، قفلة الباب قد تشري إىل املأزقاستجابته
 الذى هو فيه وقد مضت ست سنوات مع حماوالت عالجية خمتلفة بال 
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طائل، أما بكاؤه فقد ربطه بأن الشخص ىف الصورة قد توقف
ن األمر هبذهعن التعاطى ومع ذلك، مازال متهما، وال أظن أ

البساطة، فقد نفهم من ذلك أن الوعى الذى يريد أن يتوقف
على أحسن الفروض، وهو الذى ظهر ىف"حسن النية " وعى"هو 

آما( لكنه ".نفسى أبطل وأبقى باشا"اية ما عرضناه أمس 
سرعان ما استبعد أو استنكر أن يرضى) نشرنا ىف يومية أمس

 "!طَّلدماغ مب"يعيش بدماغ واحد "بأن 
ىف آثري من األحيان تكون هذه األنواع من الوعود، وهذه

مؤقته، ُوْمَفرَغة، وبرغم احتماالت صدقها: االنفعاالت بالبكاء
 .املبدئى هى ال تفيد آثريا ىف مسرية العالج

 "طارق بدون) "2(الصورة 

،)رمبا للتطهري(ارتبط التبطيل هنا باالعرتاف والندم 
ة من العالمات اإلجيابية الىت نفرح هباوهذا أيضا ليس بالضرور
 .عادة حني تظهر عند املدمن

أما َآْون االعرتاف والندم جاءا هنا مرتبطني بالكنيسة،
فهذا أمر ال نرى أنه يدل على أية درجة من السماح أو قلة
التعصب، حيث ظهر التعصب بشكل مباشر ىف استجابته ىف الصورة

  .أنظر بعد :) ق بدون طار–الصفحة البيضاء (الرابعة 

 "طارق املنغمس) "3(الصورة 

وليس جمرد تغيريه"حني تصل جرعة املخدر إىل إحداث غياب الوعى 
، هذه املرحلة يكرهها املدمن)يصب( املدمن "يسقط" "أو إبداله

عادة برغم أنه ىف آثري من األحيان ال يستطيع جتنبها، ويصبح
 ).العنوان" (مادة سم"املخدر ىف هذه احلالة هو 

 "طارق بدون) "3(الصورة 

 انغماسة ىف املخدر، ينقلبيظهر أنه حني خيرج اخليال من
تدفع إىل اللجوء إىل سنٍد ما،: إىل إفاقة نسبية" التسقيط "

جمرد استناد، فال يتمادى الوعى الظاهر ىف االنسحاب حىت
)يبكى( قادرة على استيعاب املوقف الغيبوبة، وتظل املشاعر

 ) حلظة ندم:العنوان(ويْظهُر الندم 

 ": طارق املنغمس) "4(الصورة 

،"هنا واآلن"موقفه  أسقط طارق على هذه الصفحة البيضاء
مع أنه مل (  آل إليه حاله اطف أمه وأملها مماوحضرت عو

تظهر لنا ىف تارخيه أى اعتبار العواطف أمه أو توجه وجداىن
 يربط هنا البياض، مبا  يبدو أنه )مفيد من ناحيته حنو أمه

، ُترجُع املدمن آما"سريع-سريع"يشاع من أن إزالة التسمم 
لعالجيةولدته أمه، وهذا ما يزعمه البعض ىف الدعايات ا

 .املغرضة املسطحة

 إذا ما عاد-رمبا يرى طارق من خالل هذا البياض أن عليه  
 أن يتحمل ُبعده عن أمه، ويستمر ىف املستشفى صابر-بريئا نقيا

 !! آما ولدته " أبيضا"ليحقق هلا أملها ىف شفائه لريجع 
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 "طارق بدون) "4(الصورة 

هنا بدت االستجابة هلذه الصفحة ىف االجتاه العكسى متاما،
 ألنه بدا أن–املزعومة " براءة البياض"وآأا آشفت خدعة 

وراء هذا البياض الذى يزعم أنه حتقيق ألمنية أمه، وراءه
سائق مسيحى ينتحر: جرمية قتل مجاعى تعصىب انتحارى نذل
 .برآابه املسلمني جملرد أم ذاهبون للحج

 فأين ذهب البياض وأين النقاء وأين أمه وأين اآلخر؟
إن هذا ينبهنا إىل خطورة ادعاء املثالية النظرية ، 

 . والتسامح الكاذب

أما عن العنوان فرمبا يعىن به طارق وصف السائق بأنه
نه لكن هل هو ملعون ألنه قاتل، أم أل،"الرجل امللعون"

منتحر، أم ألنه هذا وذاك، وهل حلقته اللعنة بعد موته مع
ضحاياه؟ أم أن اللعنة هى الىت دفعته إىل هذا القتل اجلماعى

"آلهم ميتني"األعمى التعصىب االنتحارى؟ مث هذا املوت اجلماعى 
أيضا،". سكون بياض الصفحة"هل ميكن أن يكون الذى أوحى به 

 !آفنًا هذه املرة وصمتًا؟

ل هذا قد يشري إىل أن الغطاء األبيض، الذى خنتبئ وراءهآ
أحيانا ببالهة، ولو باملخدر، قد يكون وراءه آل هذا القتل

 . االنتحارى البشع

 "طارق املنغمس) "5(الصورة 

آقيمة" اللذة"هذه االستجابة قد تعرب عن رؤية املدمن ملعىن 
ق فيما قدمناهمنفصلة ىف ذاهتا، وهذا قد ورد بعض ذآره من طار

 وهو يتغزل ىف تأثري املخدر تلو اآلخر،-وىف بقية أوراقه-أمس
 له ، الىت تعُد بأن حتقق"غْرزة السعادة"وميثلها هنا ما أمساه 

 .أنواع اللذة الىت حققتها له املواد املختلفة

 "طارق بدون) "5(الصورة 

ىف حني رأى طارق هذه الصورة وهو منغمس ىف املخدرات على
، فقد تصورنا أنه استقبلها هنا" ُغرَزة السعادة" ا أ

 والتعريص على بالسلبية"ليواصل دمغ الرجل العادى ويصفه 
وقد انقلب الرجل الذى آان ّخيدم على املخدر. زوجته شخصيا
 على زوجة هذا ، إىل زبون يساوم)مع املنغمس(على اليمني 
نفوس أحيانا،فهل يشمل ذلك ما يهجس ىف ال. الرجل السلىب

الىت نعيشها(أن آثريا من احلياة العادية : ولو ىف الالشعور
 ظهرت فيها مثل هذه الصفقات  إذا ما تعّرت )بدماغ واحد

 ".جمازا على األقل"

 . ال أظن وال أستبعد

 "طارق املنغمس) "6(الصورة 

"تفاهة"باملقارنة بالصورة التالية جند أن طارق هنا يعّرى 
نصائح الفاترة املعادة الىت نتعامل هبا مع املدمنال" والجدوى"

 .، فكيف ينفذ إليه النصح"مبسوط آده"بإحلاح غىب، فالشاب هنا 

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   320



 24I10I2007א – אא

 "طارق بدون) "6(الصورة 

حني أزيح موضوع اإلدمان من اخليال، استطاع طارق أن يرى
الصورة بشكل موضوعى نسبيا، وفعال يبدو الرجل األصغر ىف

ن يكون العجوزالصورة به شبه من فريد األطرش، آما ميكن أ
ملحنا، مث أن طارق يعطى عنوانا مناسبا هلذه املوضوعية

 .وهو ال يبالغ " فنان عظيم"النسبية الظاهرة وهو 

 "طارق املنغمس) "7(الصورة 

 رغم قصائد املديح الىت أشرنا–لضرب ا" هنا"ُيرجع طارق 
- إىل وسوسة الشيطان، وهو يزعم أن الشخص الصغري-إليها أمس
قد أعجبته حياة التبطيل، وهو زعم" املبطل -ىف الصورة

 .يتناىف مع الصورة السابقة آما أشرنا

 "طارق بدون) "7(الصورة  

استمر حضور الشيطان ىف خيال طارق حىت بعد إزاحة مشكلة
:دمان من فكره، وهذا هو ما يؤآده ذلك العنوان أيضااإل
فاقرتبت فكرة رفض السوء مبا ذآر وهو" الساحرة الشريرة"

أن الذى بّطل استطاع أن) املنغمس(يزعم على الناحية اليمىن 
 . يظل يقاوم وسوسة الشيطان

 "طارق بدون" + "طارق املنغمس) "8(الصورة 

 يكمل بعضه بعضا ىفحتنيالناما وصلنا من هذه الصورة من 
نفس االجتاه، وهو متعلق بالفرض احلاىل، لذلك فضلنا أن جنمع

هذه الصورة الىت أشرنا إليها ىف مقدمة: القراءة هلما معا
هذه احللقة تبدو لنا من أهم الصور الىت تؤيد ما ذهبنا

إنه برغم آل حرآية الرفض،: إليه من فروض، فهى تعلن
غم حضور القتل والسموم واالنتحار، ىفوالوعود، والندم، وبر

معظم االستجابات، تعلن آيف تصل احلياة البليدة الروتينية
دماغ "إىل الشباب ىف هذه السن باعتبارها حياة مغرتبة فاترة

 ".واحد ثابت فاتر

 "طارق املنغمس) "8(الصورة 

 . ده راجل أهبل-
 . موظف-
 . مالوش ىف الضرب-
 . مالوش ىف حاجة خالص-

 "طارق بدون) "8( الصورة مث

  راجل أهبل-
  مالوش حل-
  ختني-

 ومراته راآباه
 مث برغم آل ذلك أنه 

 ".بس هو سعيد"
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الىت يسخر منها طارق، وهو" املضروبة"هذه السعادة 
هذه األفكار، هذا" بدون"مغموس بأفكار اإلدمان، وأيضا وهو 

مالوش ىف أى" والالمباالة  اخلمول، والالشيئيه، هذه البالدة
و أا هى الىت حاول طارق أن يهرب منها وهويبد، "حاجة

 ".بالوعى املصنوع"، حىت "األدمغة املتغرية"يبحث عن سعادة 

هل هلذا بديل صحى آما أشرنا أمس إىل: علينا أن نتساءل
 .مساح، وحرآة، وتغري، وإبداع؟: ما هو

طارق راح يبحث عن آل ذلك ألنه افتقده، وهو ىف أشد
باستعمال" جيّرب"رحلة من العمر، فراح احلاجة إليه ىف هذه امل

آل هذه السموم بديال لينتهى به األمر أن خياف أن يشفى حىت ال
 ".الدماغ الواحد املبّطْل"يعود إىل حظرية 

فهل عندنا للباحثني مثله عن حقهم ىف حرآة مستويات معًا،
 ؟من الشباب وغري الشباب، بديل حقيقى

 : اخلالصة
، استشعرت الصعوبة بقدٍر أآرب ممابعد املراجعة األخرية

 .حسبت، حىت آدت أتراجع عن النشر

لكن مرة أخرى، حنن ال ننشر األسهل، آما أننا ال نكتفى
 ".نقّر باملعروف مسبقا لنؤآده"بأن 

 : ما نريد أن خنلص إليه إن أمكن هو

، إمنا هى"لغة"إن قراءة إشكالة اإلدمان من منطلق أا 
رف مدى تقصرينا ىف فهم الطبيعةعملية تساعدنا أن تع

البشرية واحتياجاهتا، وهذا ال يساعد فقط ىف مساعدة املدمن،
 .بل إنه قد يرشدنا إىل تصحيح أنفسنا

 . ما أمكن ذلك

 ).حييى الرخاوى( األمثال العامية  احليل النفسية ىف- 

ميكن أن تقوم بنقل الورقتني احلاملتني للصور) 1(
 .، وتطبعهما)الكمبيوتر(واالستجابات إىل حاسوبك 

 :ن الورقةيستحسن أن تعمل ثالث نسخ م) 2(

 . األوىل حتوى الصور فقط-أ

احململة مبشكلة( الثانية حتوى االستجابات على اليمني -ب
 ).اإلدمان

بعد أن( الثالثة حتوى االستجابات على اليسار -جـ
طلبنا من طارق أن يتجنب ذآر اإلدمان ىف استجاباته ىف

 ).اليوم التاىل

ة قصريةقص) أو تسجل(أن حتاول أنت شخصيا أن تكتب ) 3(
 .أو رؤية مما يصلك من آل صورة بعيدا عن استجابات طارق

أال تقرأ استجاباتك شخصيا اآلن، فقط تتعرف على) 4(
 .طبيعة االختبار
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أن تعود إىل النسخة الثانية وتقرأ استجابات) 5(
ووعيه الظاهر منغمسا ىف مشكلة اإلدمان، مع" طارق"

طارق: "قد امسيناها(النظر ىف آل صورة مقابلة 
 ").املنغمس

 .أن تضع ذلك جانبا وتنتظر قليال) 6(

أن تعود إىل االستجابات على اليسار وقد طلبنا من) 7(
أن يتجنب ذآر اإلدمان ىف استجابته وقد امسيناها" طارق"
 "..بدون: طارق"

أن تعود إلينا بعد آل ذلك تقرأ معنا ما حاولنا) 8(
،"باية األرب أو فصل اخلطا"قراءته، وال تعترب قراءتنا هى 

 . مع فارق اخلربة ال أآثر بل هى اجتهاد مثل اجتهادك

تعىن املشغول طول الوقت ىف مشكلة اإلدمان الىت:  املنغمس- 
 .حددت إستجاباته األوىل

تعىن طارق بعد أن أوصيناه أال يتحدث ىف:  بدون-
 استجاباته عن اإلدمان

 أن تقرأ هذا االجتهاد التفسريى الناقد وأنت يستحسن-
 .تضع الصور واالستجابات جمتمعة أمامك بعد أن تطبعها

 يتحرك- سواء ىف حالة اإلدمان أو الذهان–أحيانا  -
 داخلنا آنوع من إعالن حتريك النقيضاآلخر" الدين"

وهذا يقابل ما يتفق مع ما هو) وعٍى عكسّى(الداخلى ىف 
شائع من حماولة عالج بعض املرضى املسلمني ىف الكنيسة وبعض

 الشائع املرضى املسيحيني عند الشيوخ، وهو يتفق أيضا مع
أى حتت(عند العامة من أن قرين الذآر أنثى حتت األرض 

وهو) (حتت الوعى(قرين األنثى ذآر حتت األرض و) الوعى
ىف اإلسقاط" النقيض"، فظهور )قريب ملا قال به آارل يونج

 .ال أآثر" وعى العمق"هو دليل على حتريك 

ا املدمن تعىن الوسن املفاجئ أو قربآلمة يستعمله:  يصب-
 .السقوط ىف الغيبوبة

يستعملها فريق آخر" يصب"آلمة بنفس معىن :  التسقيط-
 .من املدمنني لتؤدى نفس املعىن

عموما بالنسبة هلذه البطاقة البيضاء، آثريا ما توقعُت -
 فكثريا أيضا أن يرفض الكثريون االستجابة هلا، ومع ذلك

ما آانت أآثر ثراًء من آل الصور، وآأا جمال اإلسقاط
هشة مربرة أآثر حني نتذآر أننا نطلب مناحلقيقى، هذه الد

 املريض أن حيكى مايراه ىف الورقة وهو يعلم وحنن نعلم
 أنه ليس هبا شْى أصال

رنا ىف هذا ما يشيعه أخصائيون إزالة التسمم آما ذآ-
 .املنت حاال

 ال جمال حملاولة أن نربط هذا املوقف حبرآية اإلبداع لعمل- 
دماغ بديال عن اإلدمان آما افرتضنا أمس، الغناء والطرب

نيه ىف حتريك الوعى لعمل دماغليسا مها اإلبداع الذى نع
 .مبدع سليم
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