
 25I07I2008א – אא
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 א/א −329

 :مقدمة

 .عجيب أمر هذا الربيد، مثلما هو عجيب أمر هذه النشرة

أتصور أنىن لن أجد) بدًءا من يوم الثالثاء(ىف آل أسبوع 
ما أرد عليه، خاصة وأنا أشك ىف تلقائية ذلك الربيد الذى
يصلىن من أبنائى وبناتى العاملني معى، برغم أنىن أعترب ذلك

 .جزًءا من التدريب

املهم، ما إن أجلس يوم األربعاء أو اخلميس ألبدأ الرد حىت
من التساؤالت والتعقيبات ال أتصور أنىن سوفأجدىن حماطا بكوم 

مازلت أفتقر إىل تعقيبات من. أمتكن من الرد عليها مجيعا
،!)بكل املعاىن(زمالء، أو أصدقاء غري خمتصني بعيدا عن دائرتى 

ومن فريق آخر هم أبنائى وبناتى الذين بدأوا معنا مسرية
سرية أوالرؤية واحملاولة والتدريب، مث ترآونا ليكملوا امل

يرتاجعوا عنها سواء ىف البالد العربية، أو األوروبية
وأمريكا، واسرتاليا، آنت أحسب حني بدأت هذه النشرات

 . سوف يكون أآثر إثراًء -مبشارآتهم –اليومية أن األمر 

ومل يصلىن ما يشفى غليلى ممن 329هذه النشرة هى رقم 
هم إال بضعتوقعت أن يشارآوىن، َفُنراجع، وَنَتَذاآر الل

  تعقيبات تعد على أصابع اليدين، باستثناء االبن املثابر
أسامة عرفة، وبرغم ذلك رأينا، أنا، واالبن الصديق. د
مجال الرتآى، أن هذا العزوف ال ينبغى أن يثنينا عن.د

االستمرار، وأن الذى يهم هو الذى يبقى، إال أنه يبدو أن
38بقى (لو بعد عام مجال قد أشفق علّى فنصحىن بالتوقف و

وأن أتفرغ لكتابة خربة متكاملة ىف الطب النفسى) يوميا
أساسا من واقع ممارسة نصف قرن، قد يكون هلا معامل متميزة
لثقافتنا تسهم ىف إعادة النظر ىف ماهية اإلنسان والطب
النفسى عامة، مث عاد مجال فجدد دعوته ىف آلمة هادئة هذا

 .األسبوع

اآبت انشغاله ومهه وشرف حماولته للتوفيقعذرت مجال وقد و
بني زمالء اختلفوا على ما ال أعرف، مث اتفقوا على االختالف

 السرى املستمر، برغم ظاهر االتفاق التنازىل املهزوز، وال 
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، واآبـت االبـن"واللى ىف القلب ىف القلب"أريد أن أضيف 
والصديق والزميل مجال ىف هذه األزمة، وشكرت له ما يقوم به،

ا أستطيع، واعتذرت متأملا عن عدم وقـوىف جبـوارهودعوت له مب
بشكل عملى مباشر، فقد نسيت هذه اللغة ىف مرحلىت هـذه، حـىت
عاد مجال منهكا، ويبدو أنه أسقط علّى إاآه، فعـاد يثنـيىن
عن االستمرار، أو رمبا خاف علّى من عناد املُواصـلة بالقصـور

 .، ىل الذاتى، وأنا معه أشارآه خوفه، وال أستجيب له

 املهم 

فجأة، أمس، تفضل ابن آرمي سبق أن قدمته ىف أول مشارآة
،رفيق حامت. ، هو د19/10/2007بريد اجلمعة بتاريخ  له ىف

وقد فرحت به آنذاك ورحبت، وأفردت له وحده آل بريد تلك
النشرة، فمن ناحية هو ميثل ىل امتداد واعيا يضيف إىل وجودى
مهما طال الصمت، أو بعدت الشقة ومن ناحية أخرى آان

حلساسية واألمهيةاملوضوع الذى تناوله وعقب عليه ىف غاية ا
نشرة" (الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى"معا وهو موضوع 

، وقد آتب ىل بعد ذلك تعليقا من سطرين يشكرىن)1/10/2007
آأن املساحة ملكىو(فيه على أىن أحتت له آل هذه املساحة 

، املهم تصورت أنه سيواصل احلوار بعد ذلك)أتيحها ملن أشاء
وقلت -دون انقطاع غالبا–بأى شكل وأى درجة لكنه صمت 

 . خريا

:قلت خريا مرة أخرى. فجأة وصلىن تعقيبه الثاىن أمس
 ، قرأت التعقيب وتعجبت، "طولة العمر تبلغ األمل"

 قلتم ىل ملاذا؟

 سوف تعرفون بعد قليل

اتصلت بابنىت الدآتورة" ملاذا"قبل أن أرد على هذه الـ 
وبعد أن تبادلنا حتديات) مديرة املستشفى(ماجدة صاحل 

الذاآرة، وانتصرت، أعىن انتصرت، طلبت منها أن جتمع ىل ما
أمساء الذين سافروا إىل بالد الفرجنة والبالد العربية   تيسر من

لكلٍّ(ا ىف هذه املؤسسة أو املستشفى أو املدرسة من الذين تدربو
 . فأرسلت ىل هذه القائمة) احلق ىف تسميتها آما يشاء

 : بالد الفرجنة : أوًال 

 يسرية أمني. د
 إبراهيم رخا. د
 باسم فؤاد. د
 أمحد الفار. د
 عنان املصرى. د
 هناء سليمان. د
 عادل صبيح. د

 اجنلرتا 
 اجنلرتا 
 اجنلرتا
 اجنلرتا
 اجنلرتا
 اجنلرتا
 اجنلرتا

 رفيق حامت. د
 نادر مجيل عطا اهللا. د

 فرنسا
 فرنسا
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 عصام اللباد. د
 وجيه وليم أسحق. د
 حسام حشمت. د
 مريام سالمة. د

 أمريكا
 أمريكا
 أمريكا
 أمريكا

 أشرف عزمى. د
 أرتني أوهانسى

 أسرتاليا
 أسرتاليا

 آندا مجال سالمة. د
 

 : ثانيًا البالد العربية

 اإلمارات صفوت. د
 هشام شفيق. د
 منار منري. د
 خالد جعفر. د
 إيهاب شفيق. د

 الكويت
 الكويت
 الكويت
 الكويت

 أسامة عرفة. د
 ال حممد حممود. د
 أمحد سلطان. د
 عزة املصرى. د
 هاىن حييى. د
 مسري عباس. د

 السعودية
 السعودية
 السعودية
 السعودية
 السعودية
 السعودية

 

 .طبعا، هذه ليست آل األمساء، والعتب على الذاآرة، فعذرا

أسامة عرفة آما نوهت سابقا، دعوىن أذآر. باستثناء د
آان الذى تفضل –من الذاآرة أيضا  –أنه من بني آل هؤالء 

األبناء والبنات والزمالء(هم ) أو ترحيبا(وآتب ىل تعقيبا 
مجال سالمة، عصام اللباد، إبراهيم رخا، خالد) والزميالت

عصام اللباد الذى أجلنا. العلى، أمحد الفار، وفيما عدا د
الرد على أغلب ما آتب حىت نعود ملناقشة التعقيبات النظرية
عن احلب والكراهية، آان حجم ما آتب أى من هؤالء األعزاء هو

طر، نصفها ترحيب، والنصف اآلخر يدعوىن للمواصلة،بضعة أس
أمحد الفار مثال من. د(وأحيانا يفزع من احتمال التوقف 

 ).اجنلرتا

38باقى (قلت لنفسى إن السنة قد أوشكت على االآتمال 
 ).يوميا

حىت اآلن –األرجح أنىن (واقرتاح الصديق مجال الرتآى خيايلىن 
، مرة أخرى)ا فيما بعدلن آخذ به ألسباب سأعود إليه –

 : نكرر آلمة أبو قراط تتصدر املوقع

 ..اخل.. احلياة قصرية، والفن طويل

رفيق. وىف الوقت املناسب يصلىن هذا التعقيب اجلديد من د
حامت فيتجدد األمل، ويتجدد األمل خاصة وأن اخلالف جاء أآرب مما

 .اعتدت
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 .دعونا نبدأ احلوار وسوف نرى

ر حوار اليوم على يومية واحدة أرىسوف يقتص: ملحوظة(
أا تستأهل ذلك وأآثر، وسوف نواصل الرد األسبوع القادم

 :على التعقيبات على سائر النشرات األخرى

*** 

 )2-2(زخم الطاقة واإليقاع احليوى واختيار اجلنون 

 :حييى. د

دعىن أبدأ بآخر سطر ىف تعقيبك حىت أبلغك! أهال يا رفيق
شكرى وترحيىب آنوع من الرتضية املناورة، رمبا تتحمل ما يلى

 .بعد ذلك

 : رفيق. د

 ".وياليت يا دآتور حييى تزيد ىف هذا املوضوع املهم"... 

 :حييى. د

حاضر يا رفيق سوف أزيد وأعيد، مع أنىن أذآر أننا
تكلمنا، بل مارسنا، هذا الفرض سويا أياما ولياىل، أعىن
شهورا وسنني، رمبا جاءت من هنا دهشىت مما بدأت به حني قلت ىف

 :البداية

 : رفيق. د

سوف أبدأ بالقول بأنىن أوافق على املبادئ الىت تطرحها،
 .وال أوافق عليها

 :حييى. د

هذه البداية طمأنتىن، أنك ما زلت أنت، فأنا أعرف قدرتك
أو –على أن توافق وىف نفس الوقت ال توافق، وأظن أنك جتاوزت 

مسألة أن يكون ذلك هو –على األقل أذآر أنك آنت قد جتاوزت 
جمرد موافقة على أجزاء، وعدم موافقة على أجزاء أخرى، ما

توافق على نفس اجلزئية،أعرفه عنك أنك تستطيع أن توافق وال 
 .دون حرية مِشلة، وهذا هو ما يتفجر منه اإلبداع

آما-إىل هنا فبداية تعقيبك واعدة، آما أن النهاية
دعوة طيبة أما ما أزعجىن فهو ما بينهما  فيها –أشرنا 

 .مثل قولك

 : رفيق. د

 .اختيارا، اجلنون ليس فعال   اجلنون ليس قرارا، اجلنون ليس

 :حييى. د

أمل تقل حاًال يا جدع أنت أنك توافق وال توافق، آسف
نسيت، آنت تتكلم عن املبادئ، أرجو أن حتدد مناطق وطبيعة

 .عدم موافقتك
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 :رفيق.د

الذاتوية الطفلية آيف يكون اجلنون قرارا ىف مرض
Infantile autism !!!آيف يكون اجلنون اختيارا ىف مرض عتة

  الشيخوخة؟

 :حييى. د

يا رفيق أنىن قسمت مجلتك إىل قسمني، فأجلت الردأعذرىن 
 على ما خيص الفصام ليكون مستقال عن هذا اجلزء،

أتعجب منك يا أخى آيف تعترب الذاتوية الطفلية
 infantile autism )وأشكرك أنك مل تستعمل اللفظ اخلاطىء

 .تعتربها جنونا وأنه من بني ما نتحدث عنه") التوحد"

الشيخوخه جنونا أيضا ضمن ما نتحدثمث آيف تعترب عتة 
 عنه؟

عندك حق، آان لزاما أن أحدد تعريفا.. ال.. ولكن ال 
، حىت ال"جنون"لكلمة ) هذه الفروض(إجرائيا خيتص هبذا الفرض 

إن –حيدث مثل هذا اخللط، إذن هو خطأ من جانىب، لكن عذرى 
الشاملة(هو أنىن حددت موقفى ىف آل آتاباتى   –آان ىل عذر 

حيث أنىن" دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"بدًءا من ) خاصة
آنت ومازلت أبدأ بالتنبية باستبعاد أنواع حمددة مما يسمى
اجلنون الذى أحتدث عنه، وأؤآد أن آل فروضى ال تنطبق على
هذه األنواع املستبعدة، الىت هلا قوانني أخرى وقواعد أخرى

، الناجتةchaotic psychosis" اجلنون الفوضى"وقد أمسيتها 
جسيم أو جمهرى، مبا يشمل الضمور ونقص اخلاليا/عن خلل تشرحيى

malorganizatiom ، آما يشمل سوء التنظيم )الىت ال تتجدد(
اِخللقى ورمبا اجليِنى، آل هذه الفئات مستبعدة متاما من آل ما
أعنيه ىف دراسىت للسيكوباثولوجى، وأيضا من آل الدراسات

لىت تتكلم عن الرتآيب والغائية واملنظوماتيةالسابقة ا
-6-6نشرة (املرضية من أول آارل ياسربز حىت أريىت وشوملان 

2008( 

آم تكلمنا يا رفيق وعايشنا آل ذلك، مث تأتى اآلن يا
 تضرب مثال بالذاتوية الرضيعية وعتة الشيخوخة؟شيخ 

 مل أفهم

أن نوضح هذه النقطة هلم –أنت وأنا  –لكنك أحتت لغرينا 
أثناء حوارنا، فقط دعىن أذآرك، قبل أن ننتقل إىل ضم
الفصام إىل تساؤالتك، دعىن أذآرك باحلالة الىت سبق أن أشرت

لكهل الطيب، ذلك ا)2007-10-19(إليها أنت ىف هذا الربيد 
الذى قرر االنتحار مبلء إرادته، مع احتفاظه بكامل قدراته

، مث)القريب من سىن شخصيا -املناسبة لسنه غالبا(املعرفية 
 :ما تطرقت إليه أنت ىف وصفك حلالته حىت قلت

 ): سابقا(رفيق . د

 Faire D'avenirوإن آان هناك إمكانية إحداث ..... 
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مطروحة عند املريض للضرر الذىنقلة أو جتاوز أو تغري غري 
أصاب 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

هل أعدت قراءة ما آتبت سابقا لنا؟ وهل له عالقة
 :مبوضوعنا؟ خاصة وقد آنت قد آتبت أنت أيضا ما يلى

 :رفيق. د

إن من واجىب آطبيب أن أرافقه ىف هذه الرحلة، وأن...
عنده أو عندى بالرغم من يقينه حرآٍة ماأآون سببا ىف 

 ....اليائس املقبول عاطفيا 

 :حييى. د

 :قلت هناك وأيضًا أنت الذى

 : رفيق. د

تساءلت ماذا مينع مريضنا املسن وهو يفقد تدرجييا قدراته
املعرفية واجلسمية أن يكتسب نوعية أخرى من الوعى باألشياء
متكنه من جتاوز رؤيته اليائسة والتصاحل مع األشياء وتأسيس

 معىن مغاير لوجوده؟

 :حييى. د

مه ىف النشرةأليس ىف آل هذا رد ضمىن ملا أحاول أن أقد
 .األخرية هذه، ألست أنت القائل أيضًا

 : رفيق. د

قفز ىف ذهىن مفهوم متعلق بالعالج النفسى إذ يرتبط... 
تغري غريالتحسن أو زوال األعراض بعملية إحداث أو حدوث 

بشكل من األشكال  متوقع و غري حمسوب من خالل مفردات متاحة
Faire D'avenir .مثال... 

 :حييى. د

 وال انا فهمت قصدك متامًا  Faire D'avenirوال أنت ترمجت 

 .مث دعىن أذآرك بقول آخر قلته أنت أيضا ىف نفس اليومية

 : رفيق. د

إمنا بتغري ماوال يكون التحسن بزوال املعتقد الضالىل فحسب 
   .ىف طريقة إدراك الواقع و التعامل معه

يدخل ىف ترقبـَـههذا التغري ونوعيته غري حمسوب، ولكن 
صميم مفهوم العالج النفسى وأآاد أقول ىف أى عالج إال أنه ىف

بل ُيسعى  العالج النفسى يأخذ ترقب التغري مكانا حموريا
 ...إليه من خالل طرق عالجية خمتلفة
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 :حييى.د

آل هذا جيعلنا نتفهم أآثر فأآثر ما نعنيه حني نتكلم
االختيار ىف) ، التغيريالقرار، اإلرادة" (االختيار"  عن

اجلنون الذى أعنيه، وقد يعنيه آل من يتناول هذه القضية
مستبعدا اجلنون الفوضوى العشوائى الناتج(من هذا املنطلق 

، إن هذا)عن الضمور وااللتهابات والنقص األوىل يا شيخ
املوقف بالذات هو الذى أشكرك يا رفيق ألنك نبهتىن أن أؤآد

اجلنون االختيار الذى نتداول ىف أمرهمن جديد أن مفهوم 
ىف –يكاد ينحصر ىف الفصام ، مث ىف آل الذهانات الىت هى 

راجع(أخف منه   دفاع ضد جنون الفصام جبنون – تقديرى
unitary concept ( 

مع تعميم اعرتاضك ليشمل الفصامهلذا تعجبت من  
 :الذاتوية الطفلية وعتة الشيخوخة، توقفت طويال عند قولك

 : رفيق. د

 ؟"املتفسخآيف يكون اجلنون فعال عند الفصامى "

 :حييى. د 

 .. ال .. ال .. ال 

من هنا يبدأ االختالف حىت الشجار، الميكن أن أتصور أن
يصدر عنك أنت بالذات هذا التساؤل يا شيخ، ال أريد أن
أُُرجعك إىل آل املصادر الىت سبق أن أشرت إليها ىف هذه
اليومية من أول ياسربز حىت فهرس آامل للفصل الثالث ىف آتاىب

آية الوجود وجتليات اإلبداع الصادر عن الس األعلىحر
وميكنك "عن احلرية واجلنون واإلبداع"للثقافة، الفصل بعنوان 

أن ترجع إليها ألن هذه املسألة -إن آان لديك الوقت–
 .إجيازها آما تعرف بالذات يصعب

 .وسوف أعود إىل التطبيق بالتفصيل حني أفتح ملف الفصام

يكفى أن أذآرك أن التفسخ ىف الفصام وراءه غلبة العقل
البدائى من ناحية، مث هزمية وتفكك العقل األحدث املغرتب من
ناحية أخرى، وأن االختبار آما أذآر أنىن ذآرت ىف النشرة،

 .هو مجاع األثنني

 : رفيق. د

إن األحباث حول املطاوعة العصبية أثبتت أن منو..
مبراحل حرجة تسمح باآتساب مهارات أو الكائنات احلية مير

اإلثارة مثال إذا حرمت فئران حديثة الوالدة من  .قدرات
البصرية ىف زمن حرج فهى تفقد القدرة على اإلبصار دون وجود

 .عضوية إصابة

ر أيضا مبراحل حرجة حتدد املسارأن منو الكائن البشرى مي
آان ما حيدث ىف هذا الزمن احلاسم يندرج حتت املقبل و إذا

االختيار و القرار فهذا ال يصح ىف املراحل التالية بل و ميكن
 يكون  القول أن ما حيدث من قبيل القرار و االختيار ميكن أن
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ما  .سابق للوالدة و يرثه املولود دون قرار و ال اختيار
احلرجة ال يتعلق بالفرد فحسب و إمنا مبن دث ىف هذه املراحلحي

األمر، إن ما حيدث حوله القرار هنا و االختيار شائع بني أوىل
ىف تلك املراحل احلرجة ليس فقط من قبيل القرار أو االختيار

 .قد يكون حدث عضوى جسيم غائر األثر أمنا

 :حييى. د

لعالقة الىت تريدمل أستطع يا رفيق أن التقط جيدًا ا
إيضاحها، ومع ذلك أوافقك مع االختالف ىف التفاصيل، ودعىن
أعقب على ما جاء ىف آخر رأيك فيما يتعلق بأن املسألة ليست

 :فردية أساسا

فإذا آان ّثم عقل بدائى، ىف حلظة فشل وتراجع العقل 
صاحبه قبل أنمن وراء ظهر (األحدث قد رجح اختيار اجلنون 

فإن احرتام ذلك، هو احرتام للمريض، الذى هو) ينكسر فيعرتف
السبيل إىل البدء ىف تنشيط عقول املريض األخرى، جنبا إىل

مع) املفروض يعىن(جنب، ىف تضافر تفاعلى، األمر الذى يتم 
 الطبيب،) مستويات وعى(تنشيط عقول 

ىلهو الذى خيتار العودة، ليس إ معاإن مجاع هذا  
 .العادية فقط بل إىل الطبيعة السوية

جتدد: إن العملية مشرتآة وهى تأخذ ىف االعتبار باستمرار
حنو  –اختيارا باملعىن األعمق  –آل املستويات معًا مث توجهها 

 .استعادة مسار النمو

 :رفيق. د

توجب األخذ ىف إذا آانت الفاعلية ىف عالج األمراض النفسية
االختيارى واإلرادى إال أنه خطأ فادح أناالعتبار هذا البعد 

التشخيص البنية اآلنية و تقييم جسامة الضرر املرتاآم يهمل
فاعلية االختيار والفعل و مدى احلرآة املمكنة وحجم 

   .املمكن

 :حييى. د

 ومن قال أن هناك أى احتمال إلمهال أى من هذا؟

املعىن مث أىن تعجبت يا رفيق بعد آل ذلك أن تربط بني هذا 
الصعب لالختيار وبني مفاهم اختزالية ذآرهتا أنت، وقد بلغىن

 :أا خارج السياق وذلك ىف قولك -بصراحة–

 :رفيق. د

بالرغم من إن طرح مبدأ االختيار و اإلرادة ىف اجلنون
 آان وراء جتاوزات مثل مفهوم األم حمدثة الفصام  داللته

schizophrenogenic mother أو ربط الذاتوية الطفلية
التبسيط بسمات شخصية الوالدين، هذه النظريات أخطأت هبذا

 .املخل ىف فهم األمور بشكل أمشل
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 :حييى.د

 لقد وصلىن استشهادك هبذين املفهومني خارج السياق،

ىف مفهوم األم) اىن عليها أحيانا(ال أظن أن تأثري األم  
ية الرضيعية بسماٍت عندحمدثة الفصام أو ربط شخصية الذاتو

الوالدين هو خطأ على طول اخلط، وال هو أمر يصح املبالغة ىف
قبوله بربط سبىب مسطح، لكنها عوامل متضفرة توضع ىف
االعتبار طول الوقت، وال تنفى فكرة االختيار آما نتناوهلا،

 .وليس آما تنفيها هذه السببية الىت تبدو حتمية أحيانا

............... 

............... 

يا ترى يا رفيق هل تتابع تلقائية وشطحات االبن رامى
ما رأيك أن. عادل، الذى حسبه الدآتور منري زميال طبيبًا

لنتعلم) وهو ليس آل ما آتب لنا(نبدأ ىف مجع ما نشرناه له 
آيف يكون اجلنون اختيارا، وآيف يكون الشفاء إبداعا

 ) اختيار أيضا(

مية باملقتطف السابق وروده ىف ردى علىدعىن أى هذه اليو
منري مث باملقتطفات الىت وصلتىن هذا األسبوع من االبن الصديق.د

 .رامى عادل دون تعليق

وعموما، فأنا ىف انتظار وصولك يا رفيق مصر بعد أيام،
ولكن إياك أن تفتح هذه املواضيع ىف" أماىن"آما قالت ىل 

 .ارسها فقطإجازتك، فتحرمىن من بناتى، دعنا من

استسمحك أن نستمع إىل بعض التعقيبات حول نفس: واآلن
 .النشرة

**** 

 منري شكر اهللا. د

املفصل الذى أجاب عن أشكرك بالغ الشكر على هذا الرد
 الكثري من أسئلىت والذى حفزىن للتساؤل عن أشياء اآثر والذى

وأنا أعلم ان هذا_ أيضا زاد من حريتى ىف بعض اجلوانب 
 !!!ىف جمالنا طبيعى

قرأت أيضا التعليق البليغ للزميل رامى عادل الذى رمبا
بالطبع سأحتاج بعض  .الكثري من أفكار حضرتك خلص و آثف فيه

ولكى أقرأ املقاالت والكتاب الوقت لكى أهضم آل هذا الكالم
إستشارة وأستأذن حضرتك ىف إرسال .الىت أشرت إليها حضرتك

 اىن من الفصام أخرى قريبا حلالة سيدة تع

وأنا حاليا أآتب هذه احلالة إلرساهلا هلذا الباب وأستأذن
مبقتطفات مطولة من آالمها آما قالته حرفيا حضرتك ىف تزويدك

افهم بالطبع أن و أنا. وآما سجلته حاال ىف وقت نطقها به
  .مساحة اإلستشارة ال حتتمل بالضرورة نشر آل آلمة عن احلالة
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 :حييى.د

منري، وحباالتك وقتما تشاء، أآرر شكرى،. أهال بك يا د
ولك ولالبن رامى عادل، املكافح األزىل، وهو ليس زميال مبعىن
طبيب أو معاجل، بل هو صاحب خربة خاصة جدا، ميكن أن ننهل

بقدر قد ينري لنا  إذا أِذن –  آما قلت لرفيق حال –منها 
 .آثريا من جوانب املسألة

ىف حاجة إىل أن –ولك اخليار –منري أنك .ت يا دمث إنىن الحظ
رفيق اآلن وقد ميتد، ألن. تشارآنا احلوار الذى بدأ مع د

املسألة ال تقتصر على إجابات أو توصيات حلالة بذاهتا، وإمنا
هى قضية شائكة أرجو أن نصل فيها إىل رؤية عملية مفيدة

 .نسبيا، أما التنظري فأظن أنه سوف يكون أصعب

 نعمات على. د

أعجبىن ىف البداية اسم اليومية جدا وعند قراءهتا ال أعرف
ملاذا أنا حسيت بالصدق ىف آل آلمة فيها ولكىن بعدها
تساءلت؟ آيف يقدر اإلنسان بعد ما يكون جمنونا أن يرجع ىف

 رأيه؟ فإذا آان اجلنون قرارا؟ فما دور املعاجل ىف ذلك؟

 :حييى. د

هو أنه ىف عمق معني أثناء مسرية الذى وصلىن بعد طول خربتى
العالج، وعلى مستويات متعددة، تصبح اإلرادة العالجية هى
جماع إرادة آل من املعاجل واملريض، هذه املستويات ال تقتصر
على اختاذ قرار سلوآى ظاهر حمدد بقدر ما قد متتد إىل أعماق
غريوجودية، رمبا تكون على عالقة بإرادة احلياة أو إرادة الت

 أو إرادة اإلبداع من يدرى؟

 .أعتقد أن هذا جيرى فعال لكن يصعب رصده أو فصله 

 حممد أمحد الرخاوى. د

من جتربىت املتواضعة وانا ادعى اىن امحل زخم قوى جدا من
ان الوعى الكامل هو موجود  جينات فائقة التطور ارى

 غالبا وهو اآرب من اى شرح او تنظري

وانا اوافق ان للوعى-ل مستوياتهاعىن ان تضفر الوعى بك
مع -حالة آوا الوجه اآلخر لالبداع-البصرية  مع -مستويات

الفعل القاصر احلتمى اآلىن قد تؤدى اىل نوع من الوجود يسبق
آثريا ما هو موجود حاال وىف نفس الوقت قد يفشى ما قد خفى

 .ارهاصات التقدم او التدهور من

التضفر من ناحية عىن فقدان هذاآل هذا قد ينقذ من اجلنون مب
 .وىف نفس الوقت يزيد من وحدة صاحب هذا النوع من الوعى 

 ماذا اذن
اذا آان لالنسان ان يستمر آنموذج لكائن حى فائق

هذا الدرب فهى االمانة الىت رفضت التطور فعليه ان يسلك
انه آان السموات واالرض واجلبال ان حيملنهاومحلها االنسان

 الظلوما جهو
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 :حييى.د

هذا طيب ، شكرًا لك، أرجو أال ترجع يا حممد للخطابة
والتعميم لو مسحت، مث ال تنسى أن هذه اجلينات الىت أمسيتها

حسب(قد تكون هى هى جينات اجلنون، " فائقة التطور"
 .يبدو أنك ال تعرف شجرة العائلة جيدا). نظريىت

 هاىن احلناوى. د 

تذآرت اول "\آيف يكون للجنون عقال"\على افرتاضية ردا 
تساؤل ىل ىف اول مرور للدآتور حيى الرخاوى و قد بدأ رده

و" \يا دآتور عبد الستار"\بأسم أخر  وقتها مناديا ىل
ملفهومى عن الطب "\حرآة الوعى"\آانت خماطبته ىل هى بداية 

"\قالب"\ النفسى عموما و خاصة ان بداية ممارسىت له آانت ىف
املهم ان رد الدآتور.. خمتلفة متردت عليها بعد ذلك  مدرسة

رموز الذهان ىف مريض وسواس حييى وقتها آان خبصوص سؤاىل عن
 هدف اجلنون و"\قهرى و عندما قرأت رده اليوم ىف معىن 

ارهاصات الذهان"\تذآرت خربتى فيما تعلمته منه عن " \عقله
بة بوابة معرفيةمبثا و هى رمبا تكون" \االوىل
"\ميكانيزمات العقل و رموزه ىف اجلنون او الذهان"\لفهم
الىت نسمعها آثريا من احمليطني باملريض قبل ظهور االعراض تلك

لو يتم حتليلها" \االرهاصات"\ و هذه" \هلم"\الواضحة 
ىف -بنقالهتا- معرفيا و ربطها باملعطيات املعرفية والزمنية

 ا وجدنا صياغة خمتلفة ملعىن االمراضيةشكل منحىن حتليلى لرمب
 ... الباثولوجية للمريض و بالتاىل املآل اخلاص حبالته

 :حييى. د

هذه الظاهرة املتعلقة بدرجة ونوعية ومستوى ما نسميه
بعد استبعاد ما(ال تظهر قبل بداية اجلنون عادة " االختيار"

وال هى) رفيق.من األنواع األخرى ىف الرد على دأشرنا إليه 
ميكن فحصها ىف عمق ومتادى خربة اجلنون، فهى تكون أوضح ما

 Incipient، املبتدئى )الفصام بالذات(تكون ىف اجلنون 
Psychosis  إىل ما هو(، وأيضا ىف النقاهة النشطة املمتدة

 )أفضل مما آان قبل خربة اجلنون

نتعلم منه، نشاط والتزام وطالقة االبنورمبا ما ميثله لنا ف
النقاهة النشطة، وميكن متابعة: رامى عادل هو ما أعنيه بتعبري

بعض جتلياهتا منذ بداية النشرات، لكن دعىن اآلن امجع بعض
 انطالقاته الىت وردتىن هذا األسبوع دون تعليق ألى هبا بريد اليوم

* * * 
 2008يوليو  18بريد اجلمعة / حوار: رامى عادل

-  إدمانه قد يعجب شخص باجلنون آفكر وفعل خارج، اال ان
طريق شائك بالغ اخلطر، ومن عمق اثارته -بعد التخطيط له

فيختار واقعا. يستحلى الشخص اللعبه الطائشه الالائيه
رافضا .متأرجحا بينه وبني اهلزميه. را ال يكتمل ابدامغاي

لكن شيئا من. التخلى او التنازل عن يوتوبيا يسكنها اخللل
 فعاال مستعيضني به عن لوازم الواقع اجلنون قد يكون مسكنا
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* * * 

 رامى عادل . أ

تغشاىن احلمى ويتجاذبىن. وسط املخاض واستحالة الرؤية
تتشابه.احللول احملاوله، تتدافع تربدىن.استحل املرض.القهر

تتساوى الفرص.ردود من حوىل احيانا، فاتاآد وتتوازى الطرق
..وحيى على ما اصابك يا حييي، فال تدع سن قلمك   .ائيا

 .صباك  ولدى واينع ..هزلت خطاى . فقد ابرمت احلبكة

 :حييى. د

هل أستاذنك يا رامى أن أعرض مداخالتك، وأطرحها أمام
منري، وبقية املشارآني اليوم دون تعليق ألنىن.رفيق، ود. د

أخشى انقطاع طالقتك لو شعرت أننا نضع تلقائيتك حتت الفحص
 واملناقشة

 شكرًا مقدمًا، 

وإن آنت ال أعرف خمرجا من هذا املأزق دون املساس 
 .بتلقائيتك الىت قد حترمنا منها أو منك

* * * 

 رامى عادل. أ

 باهظة  –االختبارنفسه /ىف وقت اجللسه –استقاللية املريض 
حتدث ىف جزء من الثانية، بعد آدح  التكاليف وغري متوقعة وقد

.بعض االحيان ىف آشف مفاجيء   مرير ويشرتك املعاجل واملريض ىف
ويكون ابتكار). الفريوس(اخلطر  اقصد اما يتعرضا سويا لنفس

  .الجيازعذرا ل. احدمها لوسيلة فعالة ومكافئة هى الفيصل

 :حييى. د

 ال تعليق

***** 

 رامى عادل. أ

قوه ،واوهام  جنوا خرق وشغب ، آثريا من جنونه عتاله
وللقائهما وزن ال يضاهى، ان تنزل للحضيض بإرادهتا، ان

 شكرا .يصدها، فيتواءما  تقبضه اليها، أال

 :حييى. د

 ال تعليق

***** 

 ليلُة قدر: املقامة الرابعة 

 رامى عادل. أ

 فال يكاد  يرنو هلاتف يسرى عنه، يتلقاه ىف وسط األخاديد
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عن الفهم، يقصديسيغه، تتلوه أقاصيص دهر مندثرة، تعيقه 
يتمهل اللحن الصديق يقطره، جبلبابه القصري جنون األزقه،

 .ضالته مازال يقطره يبغيه، ينشده، خاصمته اهلرر الصامته،

 :حييى. د

ال تعليق، إال اإلشارة إىل أن تعقيب رامى آان عن املقامة
الرابعة، وهى بعيدة عن هذه النشرة، لكنىن وجدته أقرب

 .إليها

***** 

 امى عادلر. أ

ولذلك جتب الثقة يف قدرة الطبيب علي النفاذ..... 
 .تكن مطروحة من قبل وآل بطريقته وإجياد حلول مل

,بالذات ومن املدهش ان نفاجا مبا مل نكن حنن إال يف حضرته
 ونكون حنن آما مل نكن من.فيكون آما يكون دون وصايه عبئيه

 .قبل

 :حييى. د

 ليس آل طبيب طبيب يا رامى 

 ربنا خيليك 

***** 

سوف نواصل الرد على بقية تعقيبات: اعتذار مكرر(
 )النشرات األسبوع القادم

  

 

 

 

 

 

 
TheManAndEvolution-FORUM@arabpsynet.com 

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/sendcomment/index.html 
The Man & Evolution FORUM Web Site 

http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum / 
 

All Interventions: The Man & Evolution FORUM Messages 
http://fr.groups.yahoo.com/group/TheManAndEvolutionForum/messages/1 

 

Pr. Yahia Rakhawy Web Site 
http://www.rakhawy.org/a_site 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2526




