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 )تعقيبات وردود(

 :مقدمة

مل نكمل حالة عادل بعد، هذه هى احللقة الثالثة، ومع
 .ذلك جاءتنا تعقيبات هامة حتتاج إىل ردود لعلها تفيد

احلق ىف"برجاء قراءة احللقتني السابقتني ىف يوميىت  :ملحوظة
فاالختصار ال يفيد، )"2(احلق ىف الرفاهية "،  )"1(الرفاهية 

 :ومع ذلك فهذه هى حماولة حمدودة آالتاىل

سنة، ذو بداية مبكرة وتاريخ طويل 24شاب عمره عادل "
د على املواد املخدرة واالجتار هبا، مريض سكر منذىف االعتما

صباه آما أنه آان مصابا باضطراب فرط احلرآة منذ طفولته،
ذو تاريخ عائلى اجياىب ىف االعتماد على املواد املخدرة من قبل

 .األب واألم معًا، ىف انتظار احلكم ىف قضية تعاطى

بذبسنة، وتعثر دراسيا، آما تذ 13بدأ التعاطى من سن 
حىت الفشل ىف حماوالت العمل، وهو مازال حياول اآمال الدراسة،

 .مرة وانتكس ىف آل مرة 18دخل املستشفيات للعالج 

وعرض ىف هذا اللقاء العلمى اإلآلينيكى ملناقشة احلالة
 . والتخطيط العالجى ىف مواجهة آل هذا الفشل

والده ناجح بكل املقاييس املعاصرة املتاحة ىف املال،
من(املرآز، واملتعة، والسفر، مث التدين لزوم ضمان اجلنة و

، وأمه عادية باهتة احلضور شديدة السماح،)وجهة نظره
وهى نفس الطريقة برغم(ناجحة أيضا ىف بيتها ووظيفتها 

 .بطريقتها) اختالف نوع الشخصية

 الرفاهية املساحمة

 أنس زاهد

.ة ثقافةمشكل املشكلة آما أرى هى أوال وقبل آل شيء -1
حالة عادل تتمحور حول عالقاته األسرية الىت مت استعراض أبرز

أول مظاهر االعتالل ىف الثقافة الىت . ىف احللقة الثانية مالحمها
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خذ حكاية تدين األبويني مثال .أشرت إليها هى التسطيح
إهنا .وستكتشف أن املسألة ليست سوى رشوة هللا بغرض دخول اجلنة

يها آثري من األسرمعادلة مت قياسها باملليمرت تلجأ إل
العربية الىت تنتمى إىل الطبقة املتوسطة الرفيعة أو للطبقة

من التدين ، سنوات من اللهو دون حساب، مث سنوات. املخملية
وهكذا يكسب اإلنسان الدنيا واآلخرة وآأنه تاجر يود اخلروج

 .الصفقات، بأقصى قدر ممكن من األرباح من آل

 :حييى. د

دأ، فقط أحذرك من البدء باالستبعاد،أوافقك من حيث املب
، ملاذا ال يكون الذى يقع هنا ىف املقام)أوال وقبل آل شىء(

األول هو االستعداد الوراثى، ليس لإلدمان بشكل خاص، وإمنا
االستهداف لالهتزاز فاالضطراب فالتوازن الكاذب واحللول

 .إخل... الزائفة؟ بل ملاذا يكون هناك أصال ما هو أول وثاٍن

لقد تعلمنا من املرضى، وبالذات من حاالت اإلدمان، ومما
األحدث، Quantumعلمتنا إياه مؤخرا العلوم الكموية 

إخل، وهو هو ما حاولت الفلسفة.. والشواش والرتآيبية 
لقد تعلمنا من آل ذلك أال. وخربات التصوف أن تعلمنا إياه

يةنسارع برتتيب أولويات ما على السطح، على حساب بق
 .العوامل وطبيعة األعماق

واحدة واحدة يا أنس لو مسحت، العوامل تتداخل بشكل
 .رائع مرعب معًا، فال تسقط أفكارك اجلاهزة هكذا هبذه السرعة

 أنس زاهد

الفرد حلساب ثاىن مظاهر االعتالل ىف ثقافتنا هو هتميش -2
الفرد حبد ذاته ليس له قيمة ذاتية ،. املؤسسة االجتماعية

ترتبط مبدى ما ميكن أن حيققه من جناحات حسب ا القيمةوإمن
 .يتجلى ىف شخصية األب وهذا. مفهوم النجاح الذى حيدده اتمع

 :حييى. د

هذا صحيح، لكنىن أعود أذآرك باحلذر من التعميم،
فلألسف، أو حلسن احلظ، أنه مل يعد لدينا ثقافة" ثقافتنا"

يزة، وأيضا ليستواحدة، بل ثقافات متعددة، وهذه ليست م
 .عيبا صرفا، رمبا أدى هذا األختالف إىل يقظٍة ما، فحرآٍة ما

مث إن التأآيد على قيمة الفرد ىف جمتمعات متقدمة جدا،
وحرة جدا، مل مينع من انتشار ظاهرة مثل اإلدمان مثلما هى

 .منتشرة عندنا وألعن، إذن البد من التأىن ىف إصدار األحكام

 أنس زاهد

ظاهر االعتالل هو الكبت الذى يتجلى ىف شخصيةثالث م -3
وال أعتقد أن األم راضية عن حياهتا اجلنسية مع.... األم

املتحفظ جدا ، فهذا النوع من الشخصيات حسب اعتقادى زوجها
إنه ال يرتك لنفسه حىت التفوه .ميارس اجلنس بشكل سطحى للغاية

 أثناء  ة،باأللفاظ املثرية الىت يصنفها البعض بأهنا خارج
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األم متقلبة املزاج ، وشخصية تبدو حية جدا. لعمليةممارسة ا
وهذا مؤشر إىل أهنا ال متارس اجلنس. زوجها باملقارنة مع

باحلرمان أدى إىل مما ورث لديها شعورا بالشكل املطلوب
الزوج يقول أهنا ال هتتم مبظهرها ىف. تقلباهتا املزاجية احلادة

الزوج ال يقدرحني يقول التقرير عكس ذلك ، وهذا يعىن أن 
ما يسهل إدراآه بالنسبة ألية أنوثتها بالشكل الكاىف وهو
 .امرأة متتلك قدرا من احليوية

 :حييى. د

هذه االستنتاجات املباشرة، اجلاهزة تزعجىن أآثر فأآثر،
–برغم أهنا شائعة ىف املسلسالت، وبعض اإلبداع املسطح، وأنت 

 .ال تنتمى هلذا أو ذاك –على ما أعرف 

يقاس جناح اجلنس أو فشله مبدى اخرتاقه للمألوف ال 
، وال يقاس أيضا)اخلارجة(بالسماح بالتفوه باأللفاظ املثرية 

باستعمال أحد الطرفني لآلخر وال باستعماهلما بعضهما البعض
بلغة شدة الفحولة أو نعومة الغنج ما وصلىن من اجلزم الذى

أنت، وهىتصف به هذا أو تلك هو رؤيتك أنت من زاويتك 
 .رؤية من حقك، لكنها ليست بالضرورة غاية املىن

اجلنس اإلنساىن يا أنس هو اجلنس احلوارى املعرىف اخلّالق وهو 
- حىت اآلن–ذو حضور آخر، وله نبض آخر، وإن مل تكن له 

مقاييس مباشرة، اللهم إال ناجته اإلنساىن اإلبداعى على
ه يوما ما، فنوصلالطرفني معا، دعنا نأمل أن نسرب بعض غور

بعض مالحمه ملن يهمه األمر، لعل عددا أآثر فأآثر من الناس
يعرفون، أو يتعرفون على بعض معناه أو حىت معامل الطريق

 .إليه

 : أما هكذا

 فاعذرىن 

 ) من وجهة نظرى(ال أنت حمق 

وال هذين الزوجني يهمها ما يدور حوله حوارنا اآلن
 )غالبا(

 أنس زاهد

حياة. هو اهلروب من املواجهة ر االعتاللرابع مظاه -4
لكن .زوجية فاشلة هبذا الشكل مل يكن من املفروض أن تستمر

حرصا على إرضاء اتمع آذب آل من الزوجني على نفسه
 .املرضية واستمرا ىف ممارسة عالقتهما

 :حييى. د

مل يكن من: "هذه األحكام أيضا فيها وثقانية جافة، تقول
 ، هكذا خبط لزق،"مراملفروض أن تست

، مع أننا"مرضية"بأهنا  –خبط لزق أيضا–والعالقة تصفها 
  .نرتدد مائة مرة قبل إصدار تصنيفات الصحة واملرض هبذه السهولة
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 .ملاذا تستهل إصدار األحكام هكذا وأنت قادر على غري ذلك

 شكرا يا أنس

وأرجو أن تراجع موقفك ومنطقك دون أن ترتاجع 
 .بالضرورة

 .شكرا

**** 

  ضد الرفاهية : احلق ىف األمل

 حممد أمحد الرخاوى. د

  الكرم خلقنا بغاية
 وغاية التكرمي

 "\نفخنا فيه من روحنا"\
 املالئكة فسجدت

 :حييى. د

 لسجود املالئكة تفسريات عديدة يا حممد

 املطلقة اخُتربنا بالطاعة
 !!!!!يف اجلنة

  وآانت شجرة
 مثرة مث

  فعصي آدم ربه
 مث تاب عليه وهدي

 "\مجيعا اهبطوا منها"\وقال 

 :حييى. د

الطاعة املطلقة أيضا هلا تشكيالت متنوعة، بعضها خّالق،
وبعضها عدم صرف، وهى عموما ليست آل شىء، الطريق إىل

وإن آان فيهاملعرفة ليس فيه طاعة مطلقة باملعىن السطحى، 
 .طاعة أخرى ال داعى للخوض فيها اآلن

 أآتفى هبذا رد دعوتك إىل أن هتّدئ اللعب،(

 ).مث دعنا نرجع ملا يتعلق باحلالة 

 حممد أمحد الرخاوى. د

األمل ان يتصل اذا فقد، خيرج االنسان من حماور وجوده
 يتحول االنسان اآلن ايل آتلة، !!!!!يطلب أيام وصله، بأصله
 ،!!!!! يفقد أمله فاهلدف،، فالكدح، من فقدان املعين، يةعبث
 يتمرد اليت تطمسه، يغشي نفسه بكل األغطية، شقاءه، يَثبت
 ، فتزداد اهلوة يف الغائيه، يرضي إال ان يدور، ال ....،داخله
فيأت ، وبني ما أصبح،\أجله ما خلق من"\ ،"\ما هو"\بني 
لكي حيملوا ،"\جديد ويأت خبلق إن يشأ يذهبكم،"\،املصري

  .االمانة
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 :حييى.د

هل تَرَى يا حممد أن احلل األمثل هو أن يذهب اهللا بنا ويأت
 خبلق جديد، 

أم أن علينا أن نسعى إىل وجهه وحنن خنّلق أنفسنا من
 جديد؟

 ما علينا

**** 

 حممود حجازى. د

أشكرك على هذا اهود الرائع مع هذا التحدى وصعوبة
يس فقط لغري املختص، ولكناملنهج وصعوبة توصيل هذا الكالم ل

لكل من ال يعرف هذا املنهج ىف قراءة النص البشرى، مل أستطع
 .حتمل حقى ىف األمل

 :حييى. د

تصور يا حممود أنىن ال أعمل حساب األآادمييني واملنظرين
الذين خيتلفون معى ىف أمهية احلزن واألمل ىف مسرية النمو، بقدر

م اخلائب والدراما املسطحةما أعمل حساب عامة الناس واإلعال
 .والدين التسكيىن املستبِعد لغري ذلك

أنا خييل إّىل أن آل هذا قد برَمج ويربَمج الناس على أن 
احلياة الصحيحة هى الدعة والطمأنينة السلبية، والرفاهية،
بدون أمل، بدون خوف، بدون حزن، ما هذا الذى يفعلونه يا

 .تقبل هذه البضاعة حىت احليوانات ال: حممود، يا شيخ

عدم استطاعتك يا حممود أال حتتمل أملك، هى بداية اعرتافك
 .ما أروع الصعوبات الداعية للتعامل معها.. به 

 عبده السيد على. أ

احلق ىف األمل شىء حمرتم، وساعات آتري باشوف نتائجه ىف
أنا آتري زمايلى يقولوىل مع حاالت: عندى مشكلة  الشغل، بس
للعيان، أعمل إيه... ة شديدة ما ينفعش تتأمل فيها مقاوم

 ىف ناس متبلدة وصعب تتأمل؟

 :حييى. د

مل أفهم رأى زمالئك حتديدا، رمبا ينبهونك أال تبالغ ىف
املريض، ليس" مع"التأمل للمريض، األمل البناء هو أملنا حنن 

 له، وال بالنيابة عنه،

يوجد ،"ناس متبلدة"تعرف رأىي يا عبده أنه ال يوجد  
 ناس خيافون أن يتأملوا ىف وحدة مطلقة حىت ال ينسحقون،

األصيلة ليس بالضرورة) الوجدانات(انسحاب العواطف  
تبلدا، وقد يكون ىف آثري من األحيان نوعًا من اهلرب من

  .العالقة
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 عبده السيد على.أ

وصلىن اهتام لألهل بالتقصري، أنا عاذرهم جدًا من جوايا،
لظاهر ده بيحققومش عارف ليه، ميكن علشان النجاح ا

 .القبول، واستمراره ما قّداش غرضه

 :حييى. د

مل أقصد، ومل يصلىن، هذا االحتمال باهتام األهل بالتقصري
)اللهم إال من الصديق أنس زاهد وقد رددت عليه قبلك حاال(

حماولة لتعرية خطأ ما، إن مل يكن هلؤالء األهل بالذات أو
هذا النجاح وهذه الرفاهيةالبنهم، فلغريهم ممن خيدعون ىف مثل 

 .الناعمة الكاذبة

حني بدأت املمارسة الطبنفسية منذ مخسني عاما وملدة ليست 
قصرية، آانت عندى مشاعر سلبية حنو مثل هؤالء األهل، آنت حني

 Falieأتيقن من دورهم ىف إحداث املرض لدرجة اجلنون اُملْقَحْم 
Inposéنتشرت أيامها، آنت أرفضهم وأحتفز ضدهم وآانت قد ا

 Schizophrenogenicاألم احملدثة للفصام "شائعة علمية عن 
Mother،لكنىن بتقدم املمارسة تراجعت عن ذلك رويدا رويدا ،

العوامل"فأصبحت أرآز أساسا على حماولة رؤية اجلارى اآلن 
إلمكان إيقافها،اآلن، بديال" Perpetuating Factorsاُملدمية 

 مبا يرتتب عليه وضع اللوم واالهتام، عن التفحري ىف املاضى

فهو فعال ما قداش غرضه،" ماقداش غرضه"أما أن النجاح  
 .بل العكس

 حممد الشاذىل. د

إننا ال ندرك أو ال نصدق أن لنا حقًا ىف األمل واحلزن
صوبات"والكراهية والغباء، إن قيمة الرفاهية ختلق 

هى –والوجع  ، حول من حتب أن حتميهم من حق العذاب"زجاجية
الىت حترمهم تلقائيا من حق احلياة، لكن الصعوبة احلقيقية
تكمن ىف إمكانية السماح باألمل، ورؤية األمل، مع دعم ضام آاف
دون إفراط ىف احلماية أو عمى عن الرؤية، أظن أن احلق ىف األمل
يسمح به عندما نسمح بالرؤية واملسئولية والرغبة ىف احلياة

 .ف أو تشويه يائسدون جتميل مزي

 :حييى. د

،"املختصر املفيد"يا حممد، وصلىن آالمك باعتباره   يا خرب
فرحت به حىت حسدتك وأنا" صوبات زجاجية"تعبريك الرائع 

أتعجب ملاذا مل خيطر على باىل هكذا، طمأنىن تعقيبك هذا إىل أن
ما منارسه مع آل املرضى بال استثناء تقريبا آل ثالثاء، وحنن

دون) وبدرجة أقل األمل(عليهم أن ميارسو حقهم ىف احلزن  نعرض
اإلسراع بلصق هذا أو ذاك بأسباب عابرة أو ظاهرة، ودون
آالم أو شرح أو تعبري لفظى، لعل آل هذا قد ساهم ىف تكوين

إذن حنن!! هذه الرؤية البليغة، هبذا اإلجياز الرائع، ياه
  .نعمل شيئا ميكن أن يوصف
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ألوالدنا(نسمح هلم  فقط أريد أن أضيف أننا ال نستطيع أن
مبعايشة األمل البناء واحلزن اجلياش املبدع، إال) أو ملرضانا

 .إذا مسحنا ألنفسنا هبذا وذاك بأى درجة من الصدق

 .شكرًا

 إسالم إبراهيم أمحد. د

مش فاهم إزاى املريض لعبها من زمان ملا أبوه ربطه، مش
مسافةفاهم إزاى االبتسامة تكون ىف مثل هذه القوة ىف خلق 

 .بني الداخل واخلارج

 :حييى. د

أظنك تعرف حالة الصىب الذى أشارك ىف عالجه هذه األيام مع
عالء وآخرين، أنا.عبري، أ. مى، وأ. مارى، د. الزميالت د

قوة ميكنها أن تكسر آل -دون ذآر امسه–أرى أن ىف هذا الصىب 
األصنام أوهلا طموحات و الده املغرتبة، واستعماله البنه

 . تحقيقها بكل مقاييس األب حىت حدث ما حدث ل

:عادل هنا أيضا بدا ىل، منذ آان ىف سن صديقى الصىب هذا
ساخر عنيدا قويا متاما، هل تذآره حني وجه أباه أن حيسن

"فاضل آام"، أو حني نظر ىف الساعة وهو يقول "هكذا"ربطه 
 ).احلبس(من زمن العقاب 

 إسالم إبراهيم أمحد. د

ىف هذه املقابلة الىت عرضت بنصها تقريبا، حتركوصلىن أن 
 عند املريض شىء ىف األعماق

 وصلىن أننا فقط حناول أن حنرك ال أن نعاجل باملعىن الطىب،

 .حييى شوقتنا املريض ده وصل دلوقىت حلد فني. يا د

 :حييى. د

أما ما وصلك فقد وصلىن أنا أيضا، واتضحت ىل معامله أآثر
 أثناء آتابته

 .احلوار آان أقدر على التوصيل من الوصفولعل 

أما عن ما وصل إليه هذا املريض اآلن، فسوف استفسر عن
قبل(ذلك من الزمالء، علما بأن احلالة هى من احلاالت األقدم 

، وأنا اتعمد ذلك إمعانا ىف احليلولة دون التعرف)سنوات
 .على أحد برغم تغيري األمساء وغري ذلك

*** 

 وبعد

لنكمل غدًا التعقيب النهائى بدءًا –مرغما  – أتوقف اآلن
 .مبا دار ىف االجتماع العلمى التجريىب
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