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 )2(מא...−86

 )جنون صىب َتَنـاَثَر، فتجمد، فتجمع:  مل ينشرمن أرشيف ما(

 أصل احلكاية
مدير" حممد هاىن"ىف يوم من ذات األيام حضر ىل االبن ... 

حترير روز اليوسف، وطلب مىن أن أآتب ىف صحيفة يومية، سوف
امسها أيضا روز اليوسف، أن أآتب صفحة!! تصدر قريبا

ا يومية لفرتة رائعةأسبوعيا، تذآرت ما مسعت حني آانت الروز
بعد فرحة: أيام منشئتها السيدة روزا شخصيا، أقول

:هل يعىن عامودا، قال: تارخيية، وحتفظ مستقبلّى، سألته
مثل صفحة: ما حجم هذه الصفحة، قال: صفحة، قلت له

تريد مىن أن أآتب صفحة بأآملها أسبوعيا حبجم: األهرام، قلت
 وسوف تنشر آل يوم مجعةصفحة األهرام وباستمرار؟ قال نعم،

 ،!!نعم: ويوم اجلمعة؟ قال: قلت

ىف أى املواضيع تريد مىن أن أآتب؟ أنا عادة: عدت أسأله
ال أآتب ىف الصحافة العامة ىف ختصصى إال من خالل القضايا

:قلت له. أنت وما ترى، حنن نعرف ماذا تكتب: العامة، قال
م، أنا أحب، بصراحة أنا أخاف عليك"قومية"هل هى صحيفة 
آنت أعىن روزا الروزا، روزا إحسان، وروزا(روز اليوسف 

قال، ال ختشى شيئا، حنن سوف) جاهني، وروزا غامن وروزا الروزا
 .نتحرك ىف مساحة رحبة من حرية حقيقة

وآعادتى حني ال أفهم شيئا، وال أرفض جديدا، وافقت، وقلت
هلذه الصفحةفلتكن التجربة هى احملك وافرتحت عنوانا : لنفسى

اإلنسانمتاما مثل (حىت ال التزم بالسجن ىف ختصصى  "اإلنسان"
 ).والتطور، وهذه النشرة

 وبدأت، 
بدأت وأنا مطمئن أم سيستغنون عن خدماتى حني أختطى

 السقف،

 حيدث ذلك إال بعدوقد آان، ولكن أآثر اهللا خريهم، فلم 
 .عشرة أشهر إال أسبوعا

هذا املوقع موقفى من هذا) زائر(وحىت أوضح لقارئ 
 القبول، سوف استسمحه أن أثبت هنا استسهالل، وبعض مقدمة، 
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 2005-8-19أول مقال نشر ىف 

 استهالل املقال األول

 ىف رحاب مقاالت إحسان عبد القدوس- مثل جيلى –نشأُت 
 .بعينات وحىت قامت الثورةالسياسية ىف روز اليوسف ىف األر

 نستنشق من خالهلا عبري تلك السيدة العظيمة الىت مل تعد آنا
آيانا بشريا له ولد وجملة ، بل آانت وما زالت معىن متجددا

طمأنىن اجليل الذى توىل القيادة مؤخرا أن روزاليوسف. دائما
 .هى روزاليوسف، وأا تتجدد أبدا، فقبلت الدعوة

 "املعرفة...ن العادى، واإلنسا ":أوال

 .بعد آل الذى آان ويكون" إنسان"هى حماولة لنتعرف على ما هو 

 دون سائر األحياء، ال يكون آذلك )آل إنسان(اإلنسان  
إال إذا متيز بالوعى، وأيضا متيز جبدل حماولة عمل عالقة بآخر

الكر"و" االستعمال" عالقة تتجاوز جمرد  من نفس جنسه،
 ".والفر

 دون وصاية–احد منا ، على هذا األساس، مهيأ آل و 
ال ميكن أن نفعل..  أن يفعلها ، أن يعرف من هو -معقدة
 واقع  إال إذا بدأنا من إنساننا حنن، وحتديدا من ذلك

 . ثقافتنا الراهنة

 ماذا يستطيع؟ من حنن؟ ماذا اإلنسان؟ من هو؟ آيف هو؟
 وآيف يضيع؟ 

حناول حتمل مسئولية السؤالال منلك إجابات جاهزة، لكننا 
وآل ترآيزنا على الشخص العادى، متلقيا وحماورا وناقدا

 .ومبدعا

 حنن نقدر منذ البداية خطورة الطموح، وصعوبة التواصل،
 . إال أن الصعوبة ال تعىن االستحالة على أية حال

وقع بعض العلم، أو أغلبه، ىف مأزق حقيقى حني تصور أنه
املعرفة واخلربة املباشرة، ، متاما مثل حيل حمل  يستطيع أن

مأزق بعض الفقه الرمسى حني تصور أنه ميكن أن حيل متاما حمل
 اإلميان الفطرى،

العلم املؤسساتى أصبح باهظ التكلفة، فاحتكره أو آاد
 حيتكره من ميلك تكلفته،

 العلم أخطر وأنبل وأهم من أن يـُـرتك للعلماء 

 .، لكن العلم أنصع وأدقاملعرفة أآرب من العلم وأمشل

 ! والوعى أوسع من العقل وأرحب، لكنه ال يلغيه وال حيل حمله

 يقول أينشتاين  

 .العلم ليس سوى إعادة ترتيب لتفكريك اليومى
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 آما يقول 

ال ميكننا حل مشكلة باستخدام العقلية نفسها الىت
 .أنشأهتا

*** 
 :وبعد واليوم يا أهل موقعنا هذا
 ،أال ترون معى آم آانت النية حسنة

املهم ظللت أنشر أسبوعيا بانتظام، وآنت أحصل على
العدد يوم اجلمعة بطلوع الروح، مل يكن متاحًا عند أغلب

حىت حسبت!! باعة الصحف حىت ىف القاهرة، فما بالك ىف األقاليم
 بشكل أو بآخر، ومع ذلك أخذت املسألة جداصحيفة سريةأا 

أيام آان أهراما (وآأىن أنشر ىف احلياة اللندنية أو األهرام
 ).حبق

بدأت هبذا املقال الذى أثبت مقدمته هنا، وآان آخر مقال
، وحني استغنوا عن خدماتى، ومل خيطروىن2006-4-7نشر ىل يوم 

وطبعا آانت الكتابة بدون(قبًال، ومل يعتذروا ىل، ومل يشكروىن،
، هذا هو نفس ما حدث مع األهرام بعد آتابة منتظمة)مقابل

ات، آانت النهاية بنفس الطريقة، رمبا لنفسلعدة سنو
 .السبب، اهللا أعلم

 وهم وما يرونه مناسبا 

مثل ال يعرفه آثريون" (وأم األعمى أدرى برقاد األعمى" 
 ).واحلمد هللا، وبالتاىل لن أشرحه

 ولكن

 ما عالقة هذه املقدمة الطويلة مبوضوع اليوم عن الفصام؟

-11ملفروض أن ينشر ىف أآتشفت أن آخر مقال أرسلته وآان ا
آيف!!  مل ينشر حىت اآلن، آان مقاال عن الفصام، يا خرب5-2006

تسحب هذا املوضوع اجلوهرى ىف فكرى إىل هذه الصحيفة السرية
 - للقارئ العادى –اليومية هكذا؟ آيف استدرجُتهم لينشروا 

 !!.آم أنا لئيم... عن الفصام هبذه التفاصيل الدقيقة، 

 ووجدت أنىن ال أميل إىل نشره آما هو، ألنهقرأت املقال،
ىف سلسلة املقاالت الىت سبقته، والىت آانت تقدم) 14(آان رقم 

للقارئ العادى مفهومًا اعتربته شديد األمهية بالنسبة للرتآيب
 جمرد أجزاء ، ولسنا"واحد"وهو أننا ذوات آثرية ىف البشر، 

ت السلسلةمرآبة من شعور وال شعور وآالم من هذا، آان
، فتصورت أن نشر هذا املقال رقم"أنا واحد وال آتري"بعنوان 

اآلن آما هو ىف املوقع دون اإلشارة إىل املقاالت الثالثة) 14(
 .عشر السابقة هو أمر غري مناسب

ولكن الوقت أزف، ومل يكن عندى غريه ليومية الغد، فقلت
 إىل مىت تظل وصيا على املتلقى هكذا؟ : لنفسى

 مقال مل ينشر أصال ىف أى مكان،هذا 
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 وهو للقارئ العادى

 .وهو تقدمُه لصلب ما هو فصام آما تريد أن تقدمه 

 .آفى وصاية لو مسحت

وافقت على مضض مع احتفاظى باحلق ىف مناقشته مستقبًال إذا
 لزم األمر

ها هو املقال، أنشره بنفس صورته الىت آنت أعدد لكل
 .الكرمية" الصحيفة السرية"مقاالت هذه 

 بلأما ق

 )مقدمة قبل عرض احلالة(

 )األمساء غري حقيقية، وآذلك الصور ليس هلا عالقة مباشرة باحلالة(

، وجدت أنىن ىف بيىت أآثر دفئا"اجلنون"حني انفتح علّى ملف 
وأقرب ائتناسا، أنا أحب أن أعلن أنىن طبيب جمانني، أفضل

،"طبيب أمراض نفسية"احلرآى ذلك عن االختباء وراء االسم 
 هذا االسم غم أن املرضى وأهاليهم يريدونىن متخفيا وراءبر

 .حسن السمعة، وهذا يعطلىن أحيانا

املنظور الذى أعمل من خالله هو أن اجلنون موجود 
إذا حنن مل حنسن التصاحل مع آلبداخلنا آامن ينتظر أن ينقض 

 .، ولو بدرجة نسبية، لكن متحرآة"حنن"هو، من هم " من"

 نزهة عقلية، أو معلومة ليس" آتري فينا"االعرتاف بالـ
 .طريفة، هو أساس حرآية الوجود لبناء الفرد فاتمع

حنن نقى أنفسنا من اجلنون بأن نسمح مبكوناته أن تشرتك 
 .مجيعا ىف حلن واحد

، فاحلال"العادية"إذا توقفنا واختبأنا وراء أغطية  
 .قد ميشى، وربنا يسرت

استمر مْشُيُه على نفس النمطاحلال ميشى ولكن لو : نعم 
 .الساآن فعلينا أن نعرف أن مث خطأ ما

)اجلنون(بداخلنا باخلروج عشوائيا " آتري"آلما هددنا الـ
سارعنا بزيادة عدد من األغطية واألحلفة واحلواجز واألسوار

 .واألثقال

 زادت هذه األمحال بال توقف على حساب حرآية الداخل إذا 
الىت هى) العصاب( األمراض النفسية احلقيقة ُأِصبنا مبا يسمى

حماولة لتغطية وضبط اجلنون الذى يتقلقل داخلنا من فرط آتم
 .أنفاسه

هو أن) والشخصى، والوقائى(من هنا صار موقفى العالجى  
أتعامل مع اجلنون ىف الداخل حىت لو آان ما زال آامنا بعيدا

 .عن التناول
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) جين بعدهو مل(نعم، حني يطمئن املريض النفسى العصاىب  
 ينقض وأنه لن) عنَّا(من أن اجلنون بداخله ليس غريبا عنه، 

 حنيعليه إال إذا أنكرنا حقه ىف التعبري بطرق غري جمنونة،
من) عصابيا(نتصاحل على جنوننا ىف الداخل، ال منرض نفسيا 

بكسر احلواجز ورفع األغطية) جنونا(فرط الضبط، وال عقليا 
 .واقتحام األسوار

 :ى هو مع اجلنون ىف آل األحوالتعامل

 يتغطى بصورة املرض النفسى العصاىب، إن آان آامنا
عليه ونتفهم أسباب قلقلته أا إنكارنا" ُنَهوِّى"فعلينا أن 
 حق حرآته،

وإن ظهر يفرض نفسه على السطح تناثرا أو شطحا أو 
 .فهى املواجهة وإعادة التنظيم) جنونا(بعدا عن الواقع 

 الوقاية من اجلنون الصريح، هى احرتامأول خطوات 
، وإعطائهم الفرصة للتناوب والتعبري من"الكثري ىف داخلنا"

 خالل األحالم أو اللعب أو اإلبداع،

 .بل آل ذلك معًا 

 احلالة
 تنـاَثر فتجّمد، مث جتّمـع : جنون صىب

، واحد من ناسنا)سنة15(هو صىب ىف مستهل املراهقة 
عمق ما هو حنن شعبا جمتهدا مثابرا طولالطيبني، عينة من 

 .الوقت

تفكك الصىب وتناثر حىت أصبح منوذجا ملا يسمى الفصام 
 ) .... امسه اجلنون الباآر أو جنون املراهقة، تارخيا(

، عمره مخسة)اسم مستعار مثل آل األمساء(عالء حممود : امسه
صىب"عشر عاما، يسكن ىف حى فقري بالقاهرة الفقرية ، يعمل 

ترك املدرسة ىف سن العاشرة ليعمل أعماال متفرقة" مطبعجى
 متقطعة،

 ،)إبنة اخلالة(تارخيه العائلى إجياىب للمرض العقلى  
  قهوجى ىف نفس احلى، وهو األخ قبل األخري خلمسة من والد 
 األب غيور بعيد ضعيف، 
 واألم قوية حاضرة أنانية ثائرة حمتجة بطريقتها، 

 البارد يشك ىف أن مثة عالقة بني األمآان األب املشغول 
آان عمر(وجارهم، انتهى هذا الشك بالطالق منذ مثان سنوات، 

بعد الطالق!!! و تزوجت األم من نفس اجلار)  سنوات7عالء 
 ملدة- دون أن مينعها أحد من ذلك–مباشرة، ومل تر أبناءها 

عام ونصف عام، مث عادت الزيارات املتباعدة حىت توفت إثر
 مشاجرة مع زوجها اجلديد حني إصابتها، بعد أن شجت رأسها ىف

دفعها فاصطدمت ىف عامود سرير حديد، مع أم زعموا أا
 .توفت بورم ىف املخ، ومل حيدث حتقيق

 : للكشف ألول مرة بادرها بقوله حني دخل عالء على الطبيبة 
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 ".عندى مخس سنني، أنا عندى مخس سنني، عندى مخس سنني"
 ".مفيش حاجة تعباىن يا دآتورة: ة عن شكواه قالوحني سألته الطبيب

بعد يومني من دخوله املستشفى آان قد جنح أن ينام ليلتني
ليست منومة(  meuroleptiesببعض العقاقري النيورولبتات

 : ، عاودت الطبيبة سؤاله، فأجاب مبا يلى)أساسا

مفيش حاجة تعباىن ، ماشى ياعني أمك، أصل احنا آنا"
، أصل أنا آنت"س"مع بعض أنا والدآتورة بنهزر شوية 

 وآدى آل اللى  وقابلتىن واحدة، بذاآر شوية ىف احلّمام،
–حصل، حبينا إحنا االثنني، واتقفنا نتجوز أول ما نعيش 
فيه واحد بيسحبىن ورايا آل يوم، بامسع أصوات بتقوىل ووى
ووى ووى، آان فيه واحد قاعد جنىب بيأّآلىن بس مش عارف جه

 طب ياال قوم  إنِت بتحسىب إىن أنا اللى لبستهولــِـك؟ ني،من
 قدامى، يا حبيىب، تعبت من أول امبارح، هش يا واد قوم من

 ." إنت اللى بتعمل ىف آده

اعتاد األطباء أن يقولوا إن مثل هذه الشكوى هى منتهى
 وهذا صحيح، عالء،"سلطة آالم"  اخللط وهم يصفوا أحيانا بأا

اد يكمل مجلة واحدة على بعضها، النقالت سريعة ، والصورال يك
 لكن منسلطة آالممتالحقة بدرجة تربر مثل هذا احلكم املبدئى، 

وأغلبنا( تعالوا معنا ،"أنا واحد وال آتري"منطلق مسألة 
 نعدد آم واحد ظهر ىف هذه األسطر) ليسوا أطباء واحلمد هللا

 )ه ابتداءهذا ما قال(طفل عنده مخس سنوات ) 1( 
 واحدة قابلته ىف احلمام) 2( 
 واحد يسحبىن ورايا آل يوم) 3( 
 أصحاب األصوات الىت تقول له ووى ووى ووى) 4( 
 واحد جيلس جبواره يؤآله وهو ال يعرف من أين أتى) 5( 
 )لّبس ماذا ليس مهما( واحد حيسسه أنه هو الذى لبسه هلا )6( 
إنت"و ينهره واحد راح يهشه حني ظهر أمامه وه) 7( 

 )؟".(بتعمل آده ليه

إن إعالن ظهور الطفل الذى بداخله هكذا على سطح الوعى
آان هو آل ما قاله ىف أول مقابلة)  سنني5أنا عندى (

 ابتداء دون سؤال،

مث تظهر بقية الشخوص ُمسقطني إىل اخلارج وهو يستقبلهم 
 .تقريبا" معا ىف نفس الوقت"

لشخوص الذين خرجوا من داخلهآما نالحظ أيضا أن هؤالء ا 
 ال يتخذون نفس املوقف،) الذى نعمل من خالله" الفرض"حسب (

 فواحد منهم يسحبه، 
 واألخر يقابله، 
 وواحد وراءه، 
 مث واحدة قابلها ىف احلمام، 
 .وواحد يهشه وواحد ينهره 

، آما نفعل"أفكار خاطئة"لو ترمجنا آل هؤالء إىل جمرد  
 .ضاع منا اخليطحنن األطباء عادة، ل
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) سنة20(نستمع إىل جانب آخر من حكايته حتكيه أخته  
 :املخطوبة

 حيب بنت معاه ىف الشغل، هيه اللى  شهور عالء آان3من "
  سنة،26آانت بتعمل حاجات عشان حيبها، هيه آبرية عندها 

 وآانت داميا تقعد تتكلم معاه وآانت قايالله إهنا ِمن سنُّه،
 وتاآل معاه،

ت له طقم هدوم، وهوه آان ابتدى يتعلقوىف عيد احلب جاب 
بيها أوى وآان ابتدى حيكى الخواته عنها، وملا سابت الشغل

 آويس فجأة آان ده بداية تعب عالء، هيه آانت بتعامله
 زى أخوها الصغري بس هوه تقريبا أخدها حاجة وبتعطف عليه

 يوميها شكله حزين وبيعيط وملا سابت الشغل جه. تانية
 ما يكون يه ما يردش عليكى، ويبص للحيطان زىوأما تكلم

، وماآنش ينام وال بالليل وال....خايف أو مرعوب من حاجة
 بالنهار ويقوم الليل يصحينا يقولنا

قوموا اتكلموا أنا ربنا بيحبىن، فيه حاجة بتجيلى 
 وأنا نامي بتخليىن أعمل الصح، إنتوا مش حتحسوا بيها، 

 ويقول ألخويا 

 :، ويقول......لى ليه أنت مش بتحب ربنا، أنت مش بتص 

إنتوا ليه آلكوا بتقولوا علّى إىن وحش وحرامى؟ أنا 
 "آويس، إنت أخىت، أنا مش هأذيكى،

ال ينبغى للناس أو الدراما أو حىت األطباء أن خيتزلوا آل
هذا التفكك، "اللى حب وال طالشى،"هذا املوقف إىل حكاية 
 له، هى جمرد قشة قصمت ظهره، فرتاجعهكذا ال حيدث إال ملن هتيأ

ضعيفا، مكشوفا، عاريا، يستنجد بأى دعم، ويستند إىل آل
، تطورت احلالة من ذنب مل يرتكبه داعم وهو يعلن براءته

بسرعة خميفة إىل درجة من التدهورر مجعت بني النكوص والتصلب
  ).الكاتاتوىن(

   :تكمل أخته

وملا يروح يشرتى حاجةمن أسبوعني آالمه قل وساب الشغل 
يقف ساآت قدام الراجل، ينسى هوه املفروض يقول إيه، وآل

 باطنه مش قابلة أى حاجة وبطل نوم ما ياآل حاجة يرّجعها،
ويبص للحيطان ويقول يا ماما، زى ما يكون بيشوف حاجات

، بصوت واطى زى ما يكون"بس"ّختوفه، وملا نسأله يقول لنا 
 صباحا9قف على رجله يوم حباله من خايف حد يسمع، وفضل وا

 مساء جنب باب الشقة حىت عمل محام بول وبراز ىف10 –
 وما يكلمش  ويبقى واقف ساآت ما يتحرآشى، البنطلون،

 وآل ما حنرآه ونشده جلوه يزقنا ويرجع تاىن لنفس حد،
 وخرج بره البيت وقف جنب اجلامع برضه بنفس الشكل املكان،

 بتاع ساعتني

 ملظاهر تعلن ما وصلت إليه احلالة هبذه السرعة هذه ا
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املخيفة، وبرغم أا مرحلة خطرية فعًال، فإن التعامل معها
برفض، أو جتنب، أو حىت بشفقة ماسخة مفرطة ، هو من أخطأ

النكوص هنا ختطى مرحلة الطفولة إىل مرحلة التجمد. اخلطا
 آاملادة قبل احلياة، 

ذه السرعة،هذا الشاب حني تفسخ بعيدا عن بعضه البعض هب
 .هبذه اجلسامة، أصبحت آل حرآة منه، من جسده، هتدده بالتالشى

بقدر ما يوقف حرآيةاجلمود هنا يوقف احلياة الفاعلة  
عكس ما يعتقده( وآأنه دفاع ضد مزيد من التناثر التناثر،

 ). آثري من األطباء ويعتربونه هوة التدهور

 مفاجأة التحسن

سن الصىب بالعقاقري املهدَْئةبرغم آل هذا التدهور، فقد حت
ما آانت تسمى(اجلسيمة وبعض جلسات تنظيم إيقاع الدماغ 

و حتت مظلة عالقة هادئة بناءة مع) لألسف صدمات آهربائية
الطبيبة وجمتمع املستشفى، متت املقابلة مرة أخرى مع األستاذ

 :بعد ذلك ، وهى املقابلة الىت نقتطف منها ما يلى) الكاتب(

 يا عالءإزيك  -
  احلمد هللا ، قّربت أخف-
 ، أحسن من خّفيت"قّربت" أنا أحب الكلمة دى، -
 حييى.  متشكر يا د-
  إنت مش آنت نسيت إمسى ىف أول املقابلة-
  أنا آسف-
  هوا اللى ينسى اسم حد، يبقى غلطان لدرجة إنه يعتذر-
  يعىن-

ال أحد ميكن أن يصدق أنه نفس الشخص الذى أوردنا مقتطفا
 أليس ذلك دليال على أن املرض إذا .ن شكواه ىف البدايةم

حلقناه باآرا، وأمكن التعامل معه بسرعة ضاّمة، ميكن جتميعه
الىت جعلته يصل(هكذا، مث إن فرط التناثر حىت درجة التدهور 

، ثبت أنه ليس عالمة سيئة جدا)إىل درجة أال يتحكم ىف إخراجه
هشاشة ترآيبه الىت مسحتآما تبدو ألول وهلة، وبالرغم من 

هبذا التناثر مبثل هذه السهولة، إال أن التزامه السابق،
 من سن مبكرة، رمبا تكون من أهم العوامل ومتاسكه ىف عمله

 من جديد" ىف واحد"الىت أرجعته بسرعة إىل هذا التجّمع 

حب(انتقلت نفس املقابلة بعد ذلك إىل تناول احلدث املرسب 
 : التاىلعلى الوجه) زميلته

الطبيبة( إنت إيه عالقتك دلوقىت بالدآتورة نور -
 ).املقيمة املسؤولة عنه

  دآتورة حلوة وطيبة-
  ما تقوهلا آده يا أخى، ينوبك ثواب-
 :)ينظر إليها بود حقيقى، فيكمل الطبيب(
 . يا هلوى على نظرتك دى، إنت ابن حالل-
 )يطأطئ عالء رأسه(
 رك دلوقىت حنو الدآتورة نور ممكن يا عالء توصف لنا مشاع-
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 أنا متأسف زى ما انت متأسف إنك نسيت إمسى،) مكمِّال(؟ 
         .برضه إىن باسألك آده زى ما يكون حتقيق

 مشاعرى حنوها آويسة

  يعىن إيه آويسة؟-
  باعّزها زى اخىت -
 ياهللا ِعّزها قدامنا -
 إزاى يعىن؟ -
 ما اعرفشى -
 )يطأطئ رأسه وهو يبتسم(
تك من األول، إنت ىف األول قلت آالم طيب نرجع حلكاي-

 أقوهلولك؟! مفكوك بشكل 
 قول  -
، يعىن إيه يسحبىن"يسحبىن ورايا" مثال آنت بتقول -

 ورايا؟ إللى يسحب يسحب قدام؟
 مني هوا ده؟ -
الواحد إللى قاعد جنىب"أنا عارف؟ دا انت قلت برضه  -

 "يأآّلىن
 مش فاآر -
ى ، آان فيه حاجات آتريبصراحة ، أول ما دخلت املستشف -

مع بعض، إنت جواك آله آان ملخبط على بعضه، أصوات على
 حترآات على دربكة

 مش فاآر -
أحسن، باقولك إيه يا واد يا عالء، عارف وصل بيك احلال 

 حلد إيه؟ 
 حلد إيه؟ -
بصراحة حاجة مش آويسة، بس الزم أشاور لك عليها عشان -

 تعرف آان فيه إيه
- ..... 
ت وصلت لدرجة ما آنتش بتتحكم ىف البول واحلاجاتإن -

 التانية
 ال  -
 حد ينسى حاجة زى آده يا شيخ؟ -
 آان انتباهه بدأ (....:طيب نرجع للدآتورة نور  -

، صحصـح شوية زى) يضعف عندما حاولنا تذآرته مبا آان
  يا عالء أول ما دخلت علينا النهارده

 ما انا مصحصح -
 ساعة ما جبنا سرية الفرآشة، طيب هىال إنت غطست -

 الدآتورة نور بتحبك، وال إيه؟
 أيوه بتحبىن، زى اخوها -
 انت مش خايف إهنا حتبك، وبعدين حد قالك زى مني، هّوه -

 فجأة تسيبك؟ تنساك؟
 مش عارف -
  إنت فاآر زميلتك ىف الشغل إىل آانت بتحبك-
 أيوه -
  مش هى برضه آانت بتحبك زى اخوها-
  آانت بتحبىن  ، دى ما آانتشى بتحبىن زى اخوها، دىأل -
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 .حب حقيقى، آانت بتحبىن وتعطف علّى
 هى امسها إيه؟ -
 مش فاآر -
 وّال خايف تفتكر امسها؟ -
 ال، أنا نسيتها خالص -
نسيت إمسها ونسيتها آمان؟ بقى بعد الِعشرة!! يا شيخ  -

 واللى آان، تنسى بالبساطة دى
 "هـ" أول حرف ىف امسها –) نور . د(
 مش فاآر -
 اشتغلت معاها قد إيه؟ -
 شهر شهرين ، مش فاآر -
 شهرين وتنسى إمسها يا مؤمن، هى عندها آام سنة -
 عشرين -
 إنت عارف عندك آام سنة ؟ -
 مخستاشر -
 بس هى آان عندها ستة وعشرين سنة -
 أله -
  إنت آنت عايزتتجوزها ؟-
 هى آانت خمطوبة -
 إيش عرفك -
 اخدها من الشغلخطيبها آان بييجى ي -
 شفت خطيبها؟ -
 أيوه -
  أمسر وال ابيض -
 أبيضاىن  -
 وشعره ؟ -
 أسود -
  آان مسبسبه ؟-
 )يرتاجع إنتباهه أآثر(مش عارف  -
 إنت رحت فني يا عالء؟ عايزتنام وّال إيه؟ -
 أله -
 عايزمتشى؟ آفاية آده؟ 
  أله -
 عايز تقعد معايا ليه؟ 
 مش عارف؟ -
 إنت بتحبىن؟ 
 هأيو -
  طب وانا؟ باحبَّك؟-
 حضرتك بتعّزىن  -
 إيش عّرفك؟ -
 . أآيد بتعزىن -

 :تعقيب أخري

الفرق ظاهر بني فرط التناثر ىف البداية، ودرجة: أوال
 .التماسك ىف املقابلة

  االستعداد(باإلضافة إىل االستعداد الوراثى : ثانيا
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 فإن هذا الصىب مل )للتناثر أساسا بدليل تاريخ األسرة
 من والديه، أعىن رسائل تكفى لضمه إىلرسائل ضاّمةتصله 

"الكثري"استيعاب ، واحد قادر على "واحد صحيح"بعضه ىف 
 .الذين بداخله على مسار النمو

والده مهزوز مهزوم، شاك ىف زوجته القوية الذاتوية
، ليتبني بعد ذلك أن شكه آان له)الىت ليست هلا إال ذاهتا(

 ، )هفقد تزوجت الذى آان يشك في(مايربره 

 األم بعيدة عن أوالدها، جافة املشاعر، على النقيض من
 . لذاهتا فرط اندفاعها لنفسها ورغباهتا

حاول الصىب أن يعوض غياب أمه الواقعى، وغياب: ثالثا
بأى تعويض مدرسى أو) برغم تواجده الشكلى(أبيه الفعلى 

عالقاتى، فلم ينجح ىف املدرسة، وتنقل سريعا بني أعمال
 آانت جتمعه إىل نفسه، بقدر ما ترمحه من فرص الطالقةمتعددة،

 .الطفلية، واحلرآية واملبادأة على مسار النمو

وجد عالء ىف زميلته الىت تكربه بتسع سنوات ما: رابعا
لعلها مل تقصد إيذاءه واعية، لعلها. يشبع جوعه بشكل ما

وجدت ىف احتياجه الشديد هلا، ما آانت هى بدورها حمتاجة له
)رمبا(واء أمام نفسها، أو الفتقارها مثل ذلك من خطيبها س

أو أا آانت تستْطيبة، فالتقطت طفولته اجلائعة، وراحت
 . للتسلية، دون استبعاد جرعة من حنان صادق تلعب معه

، وحب"حبها احلقيقى"تأآيد عالء على التفرقة بني 
 مل ، يشري إىل أن الذى حترك فيه"زى اخوها"الدآتورة نورله 

اللهم إال إذا تبنينا وجهة نظر(يكن احلاجة إىل أم خالصة 
 ). األب املنافس، بشكل ما  باعتبار خطيبها هو فرويدية،

ومهما التمسنا العذر لزميلته تلك فقد ترتب على 
تقذف: يقول املثل الصيىن. عواطفها ما مل يكن ىف حسباا

ضفادع متوتاألطفال الضفادع باحلجارة وهم يلعبون، لكن ال
 .جدا ال هزال

 اخلالصة 

متاسك ما هوداخلنا هو ) الكتري(إن ما يجمُع الكثريين 
 يبدأ"خارجنا هذا" وانتظام إيقاعة وسالمة رسائله، خارجنا

 باألسرة باألم واألب،

عالء هنا مل يصله طفًال إال فراغ األب، ودوران األم حول 
 نفسها لنفسها ىف احملل،

على) شخوصه( أن تتناغم مستويات وعى عالء آيف إذن ميكن 
 .درب النمو

 أن يؤلف حلنه إن ذلك النشاز من حولنا ال يسمح ألى منا 
اخلاص املنساب إىل اللحن األآرب يتناغم مع الوجود البسيط

 .احلقيقى
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 للهشاشة املرتاآمة، بالضبط إن التغطية اخلارجية 
قد قد تؤجل التناثر، ولكنها  والربط والعمل واإلجناز فقط،

 .ختمد احلرآية الداخلية حىت يتوقف النمو برغم ظاهر السالمة

إمنا يعلن" الفصام"إن مثل هذا اجلنون الذى يشتهر باسم 
 ،"الكثري فينا"خيبتنا ىف استيعاب 

آما أن التغطية بأثقال الكبت والدفاعات طول الوقت 
 . إمنا تعلن خيبتنا ىف استيعاب احلرآة داخلنا

لفرصة للحرآة املتنامية بني الداخلال مفر من اتاحة ا
 .واخلارج طول الوقت على آل املستويات املمتدة

 أرجو أن يكون- رمبا عن نفس احلالة –وإىل حديث الحق 
 .غدًا
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