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 )أيضا(أميمة رفعت.من د

 !نتعلم من امرأة أمية، ونتأمل لقهرها سحقا

 مقدمة

واملتحمسني(أميمة هى أآثر املتحمسات . مازلت الصديقة د
ملسرية هذا النوع من تبادل اخلربات، فنحن) ممن مل نعرف بعد

 نشكرها

ملرة املاضية، احلالة آما جاءتناوسوف ننشر، مثل ا
 آاملة، مث نعقب عليها جزءا جزءا،

ودعيىن أستأذنك يا أميمة أن أنتهز فرصة أمانتك ىف نقل 
خربتك، ألقول بعض ما عندى من خالل عرضك حلالتك، فلعل ذلك
 يكون أجنح توصيال إىل من يهمه األمر، حىت لو مل تطلبيه أنت، 

لنهاية أن أرد على تساؤالتكلكنىن أيضا سوف أحاول ىف ا
 . اخلتامية على قدر استطاعىت

 ): احلالة آلها أوال(أميمة رفعت . د

سنة ، 44  عمرها  باالآتئاب، ذهانية مريضة" \ش "\
واحد فالحة أمية من آفر الدوار ، مطلقة، تزوجت ملدة عام

عاما 22عندما آان عمرها . أو أقل قليال ، ليس لديها أوالد
مزواجا، لديه بالفعل زوجتان، طلق األوىل باتزوجت شا

وىف, مباشرة  محلت منه بعد الزواج" \ش"\. ليتزوج منها
.شهرها السابع ضبطته ىف وضع جنسى مع أخرى خلف الدار 

ولكن محاهتا رهتا بشدة وأسكتتها ألن غضبت وتشاجرت معه
خدمته و إجناب  الرجل من حقه أن يفعل ما يشاء ووظيفتها(

بعد بضعة أيام قامت مشاجرة باأليدى و) . اله فقطأطف
بني ضرهتا آانت نتيجتها إجهاض اجلنني، فدخل األرجل بينها و

الطفل مث طلقها ىف الزوج عليها غاضبا وأوسعها ضربا لفقدها
متاما و بدأت تسمع أصوات حتثها" \ش" \إارت . اليوم التاىل

جلاز و أشعلت ىفالتخلص من حياهتا فسكبت على رأسها ا على
وصدرها و ذراعاها وآفاها نفسها النار ، فتشوه وجهها

  أثناء عالجها ىف قسم احلروق آانت مكتئبة. تشوها شديدا 
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والزمتها األصوات و اهلالوس فكادت ترمى نفسها من شرفة  بشدة
ومنذ ذلك اليوم و هى, التمريض منعها املستشفى لوال أن

عادته من زواج لىظل الزوج ع .مرتددة على مستشفى النفسية
وطالق حىت قتل منذ عامني بيد صعيدى تزوج أخته مث خاا مع

و لكن مل.. بذلك تكون قد طويت آخر صفحة من حياته و, أخرى
,عالجها منذ عام و نصف تقريبا بدأت ."\ش"\يغلق ملفه عند 

وتظن أنه ,حببه  وأدخلتها العالج اجلمعى وآانت معذبة بشدة
زوجة مطيعة حمبة تستطيع( لزمن لكانت لو ميكن الرجوع با

فقد آانت تشعر بالذنب و مل تستطع) األبد  اإلحتفاظ به إىل
املستشفى بعد ستة من" \ش"\خرجت . اخلروج من هذه الدائرة

أو, أشهر من العالج اجلمعى ومل أشعر أا إستفادت أى شىء
بعد أربعة أشهر رجعت ثانية وهى ىف .حتسنت بأى صورة أا
تنام وال تتحرك و ال ترد على أى ال تأآل وال, الة يرثى هلا ح

إىل أردت أن أضيف  Stupor إنسان وأقرب ما تكون إىل حالة
ولكنىن بدال من, ) تنظيم إيقاع املخ( عالجها عالج بالصدمات 
أجلس أمامها وأتناول يديها بني يدى و أن أفعل ذلك وجدتىن

,اجلمعى اجلديدة موعة العالجأطلب منها أن حتضر أول جلسة ىف جم
و قبل أن توخبىن يا سيدى فقد وخبت...مل ترد و أخذهتا معى 

الطريق بشدة وَنعت نفسى باإلندفاع والغباء ولكنىن مل نفسى ىف
فبعد حواىل..آان مفاجأة  ومع ذلك فما حدث. أستطع الرتاجع

 ربع ساعة من اجللسة بدأت ترد و تستجيب بصوت خفيض أوال مث
 كلمت و أطالت بل وآخر مخس دقائق إشرتآت ىف دور ميىن درامات

ىف العالج اجلمعى ...و بدأت ىف التحسن مل أعطها الصدمات!!
حتب زوجها فقط و فقد بدأت متيز أا ال, حدث تغريات آثرية 

لتبادل الشعورين  لكنها أيضا تكرهه بشدة و بدأت تتعجب
ن هذه املريضة بالذاترمبا جيب على هنا أن أنوه أ و..عندها

الكلمة و اللفظ ىف لديها قدرة غري عادية على إستخدام
 مكاما الصحيح ، آما تستطيع سرب غور نفسها وغور زميالهتا

ففى  .حبساسية شديدة و تشرحه و آـأا تقرأ ه من آتاب
تعيد إحياء موقف حدث مع مريضة اجللسات مثال آانت  إحدى

من أن هذا اجلزء  أن ما وصلها أخرى وبعد أن إنتهت قالت
قامت به  السلوك قام به الطفل الذى بداخلها واجلزء اآلخر

...!!!الكبرية العاقلة الىت تريد أن حتتوى املوقف"\ش"\
آان حديث املهم أنه ىف جلسة أخرى ) إريك برين أم ماذا؟(

بشدة وآانت هذه" \ش"\املريضات عموما عن أزواجهن وبكت 
صفحة ىف قصتها املؤملة و أغلقت ملف الزوج آخرعلى ما يبدو 

عن مميزاته و مبوضوعية, فتكلمت ألول مرة عن موته , 
و بدأ احلوار...ومل تعد مشاعرها ناحيته موجعة , وعيوبه

فوصفت احلالة الىت دخلت. شخصيا بدال من زوجها يصبح حموره هى
أعيشوشى ومش عاوزة  الدنيا ضاقت ىف( هبا املستشفى آاآلتى 

ملا اجلسم ميوت آل حاجة, لكن مش عاوزة أأذى نفسى تاىن 
مددت على السرير وقفلت عيىن وبطلت حرآة, بتموت تانية

لكن مرات أخويا, بيموت خالص لغاية ما بدأت أحس إن جسمى
 غسلت شعرى ومحتىن وقالت ىل رحيتك بقت معفنة و أخذوىن

أول مرة أمسعفهذه , احلقيقة أنه أقشعر بدىن )... املستشفى
 بعدها إىل " \ش"\إنتقلت ....هكذا شخصا يصف إماتته لنفسه
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احلياة فقد بدأت تبحث لنفسها عن هدف ىف, مرحلة أخرى 
وبرغم ختبطها وخلطها بني اهلدف والعائق للهدف فقد آانت

واقعية إىل, على احلياة منطقها سليم رأيتها مقبلة. متحمسة
بالرغم من ،مشرقة الوجه  حمبة للجميع، سعيدة, حد ما
فظننت  الىت تريد أن تبدأ حياة جديدة،  وآالطفلة, ندوهبا 

األوان خلفض جرعات األدوية والبحث عن ذويها أنه قد آن
على العالج دون أى ألخذها ىف إجازة و آان قد مر سبعة أشهر

فقد أخذت ترتد و.. و آم آنت خمطئة . زيارة من أهلها 
,رعات السابقة دون فائدةحيويتها و أسرعت بإعادة اجل تفقد

العالج اجلمعى ألسباب خارجة عن مر أسبوع وآنت قد أجلت جلسة
يليه واملريضة تتدهور، وىف آخر األسبوع الذى, إرادتى 

وجدهتا املمرضة ىف الصباح الباآر ممدة آاجلثة بال حراك حتت
,مث ال أعطيه, الثانية أقرر عالج الصدمات للمرة. السرير

متاما ىف املرة األوىل وآما حدث, لعالج اجلمعى ودخلت جلسة ا
 السؤال ..تفاعلت وحتسنت وحالتها اآلن مستقرة منذ أسبوعني

إلستجابة) على مستوى السيكوباثولوجى( ما التفسري : هو 
وهل ميكن اإلستفادة من ذلك, اجلمعى  املريضة السريعة للعالج

يفيد عالج وهل آان. ىف منع دخوهلا ىف نوبات إآتئاب أخرى
الصدمات بالرغم من حتسنها؟ فهل تنصحىن به اآلن مثال؟ وملاذا

إىل هذه احلالة بالرغم من آل هذا التغيري الذى ترتد املريضة
آل مرة عن اإلطالة ولكنىن من السخف اإلعتذار( طرأ عليها؟

 .)ذلك فعال مل أستطع اإلختصار أآثر من

 :حييى. د

 ة واحدةأميمة ، وهيا بنا واحد. شكرا د

 : أميمة. د

سنة ، فالحة 44  عمرها  باالآتئاب، ذهانية مريضة" \ش
 أمية من آفر الدوار ، 

 :حييى. د

، من" مريضة باالآتئاب"أصبحت أحتفظ يا أميمة على تعبري
آثرة استعماله ىف موضعه وغري موشعه، لكنىن أرحب بتعبري

ثاألحد  ذهانية، علما بأن حماوالت التصنيف والتوصيف"
 . للتشخيص ليست أفضل على آل حال

أنىن تعلمت من األميات ما  مث إىن أفيدك، وأفيد اجلميع،
أآثر مما Psychopathology" سيكوباثولوجى"هو إمراضية 

تعلمت من املتعلمات واملتعلمني، ناهيك عن املثقفني، وأعتقد
–أننا ىف مصر ، وىف البالد الىت مثلنا، عندنا هذه الفرصة 

أآثر من البالد الىت حمت األمية الكتابية –حَرتم وَنظر ملن ا
شبهة -بفضل اجلهل –القرائية بالسالمة، حيث ال توجد عندنا 

  الرتاآيب النفسية األعمق  أصال لتأليف حرآات وتقلبات
نتيجة للقراءة عنها ، فأغلب ما نسمعه من هؤالء املرضى

عه عن املرضالثقات، هى معايشة طليقة غري ملوثة مبا نشي
   .النفسى ، أو حىت نعتقده عنه
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األمى يا أميمة يقول ورزقه على اهللا، وعالجه على من حيرتمه
 .ويفهمه ويواآبه بفضل اهللا

من  خربة باآرة جدا، حني عاد -يا أميمة –ما زلت أذآر 
شهادة عليا وتدريب جيد، وبدأ جتربة  أجنلرتا زميل حصل على

رمبا لضمان عدم(جلامعة، طلبة ا  العالج اجلمعى مع جمموعة من
مث توقف هذا الزميل الفاضل عن تكملة  ،!!)أميتهم

 -مع أهنم جامعيون –حبجة أن هؤالء املرضى   التجربة،
يفتقرون إىل الرطانة أو الطالقة النفسية، أو التحليلية

 not psychologically (orالنفسية ، أو بتعبريه 
psychoanalytically) sophisticated  ، وقد تعجبت 

وجلهد حماولته معا، وظل  ساعتها، وبلعتها احرتاما جلهلى،
آما"حاىل آذلك حىت مارسُت شخصيا العالج اجلمعى مع ناسنا 

، وذلك طوال الثماىن والثالثني سنة املاضية ىف قصر العيىن"هم
بوجه خاص، مع جمموعات عيادة خارجية، جمانا، وأغلبهم مرضى

ذهانيون  ، وأآثرهم"أدىن"من الطبقة الىت تسمى 
أساتذتى حبق طول الوقت، -وما زالوا -إخل، فكانوا ..وأميات

- بتفاصيل مرضهم–هؤالء األميني واألميات دافعوا عىن حني أقروا 
رؤيىت من خالل تلقائيتهم العفوية وألفاظهم البسيطة،  

 فرمحوىن من اهتام أنىن اوحي ملرضاى بتنظريى فريددونه، 

 متاما يا أميمة،  أنا مدين هلم

ليس معىن هذا أنىن أصفق لألمية أو للتخلف، لكن االستطالع
العلمى شىء آخر، وعلينا أال خنجل من فقرنا أو جهلنا،
 فعندنا ما يكمل ما عندهم ، حىت لو آان بالصدفة، فهم مثال
حياولون دراسة احلاالت الذهانية الشديدة الىت تتواتر ىف

بسبب(م والىت مل تتعاَط عقاقري أصال جمتمعاتنا دون جمتمعاهت
ليعرفوا املرض قبل أن تلعب ىف صورته العقاقري) الفقر غالبا

   :، لكن هذه مسائل أخرى ، خلنا ىف حالتك(!!)

 :أميمة. د

واحد أو أقل قليال، ليس طلقة ، تزوجت ملدة عامهى م
 عاما تزوجت شابا 22عندما آان عمرها . لديها أوالد

.بالفعل زوجتان، طلق األوىل ليتزوج منها مزواجا، لديه
وىف شهرها السابع, مباشرة محلت منه بعد الزواج" \ش"\

 غضبت وتشاجرت معه.ضبطته ىف وضع جنسى مع أخرى خلف الدار 
الرجل من حقه أن يفعل"ولكن محاهتا رهتا بشدة وأسكتتها ألن 

 "..خدمته و إجناب أطفاله فقط ما يشاء و وظيفتها

 :ىحيي. د

إذن فقد مضى على  سنة؟ 44أمل تقوىل يا أميمة أن عندها 
هذا احلادث اثنتان وعشرين سنة، إن عرضك هكذا يوحى أن ما
أصاهبا هو عقب زواجها مباشرة، أما عالجها فهو اآلن، صعب
متابعة هذه احلالة دون أن نعرف تفاصيل هذه االثنتني وعشرين

إىل هذه املدة، وتصورتىف أول قراءة مل أنتبه : بصراحة(سنة 
 !!) أن احلالة بدأت حاال
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  أعتقد أن هذا مدخل مهم ننظر فيه سويا وحنن:ومع ذلك
يزال جيرى ىف  نراجع بعض تشكيالت هذا القهر الساحق الذى ال

 )2008(جمتمعنا اليوم 

وهى  هذه صورة عشوائية لوضع املرأة عندنا هنا واآلن،
أهنا تراجعت طبعا ال متثل آل النساء، آما أن بعضنا يظن

قليال أو آثريا عن ذى قبل، ورمبا يكون هذا البعض على حق
نسبيا، أو لعله يأمل ىف تراجعها فصدقها، لكن واقع األمر

 .أهنا صورة مازالت موجودة، وبكل هذه القسوة

ال جمال للتعقيب عليها باحلديث عن مدى ظلم املرأة ىف 
:ى تعليق، فقط جمتمعنا وقهر الرجل هلا، فالصورة أوضح من أ

، أليسوهى امرأةإىل موقف محاة املريضة،   أريد اإلشارة
، وهى امرأة، الىت مل نعلم عنه شيئا، لضرةآذلك؟، مث موقف ا

مث موقف األخرى الىت ارتضت أن تستسلم أو تشارك ىف هذا الوضع
، ناهيك عن موقف الزوجة وهى امرأةاجلنسى خلف الدار، 

أربعة نساء! زوج زوجها من مريضتنا الثانية الىت ُطلقت ليت
زوجة ثالثة، وضرهتا، ومحاهتا،  :جاؤوا ىف حكايتك يا أميمة 

، وآلهن مقهورات مقهورات مع"خلف الدار"والرابعة امرأة 
مبا ىف ذلك احلماة ، فقد تصورت  اختالف التشكيل، نعم، آلهن

أهنا تنتقم من نفسها مبا قالت، وليس فقط من زوجة ابنتها،
هل هلن خيار أصال!! هذا ما وصلىن ، بشكل ما، يا ساتر 

 .هكذا؟ لست أدرى

إىل هذا السبب" ش"ال يصح أن خنتزل سبب مرض    برغم آل ذلك،
مسلسالتية مسطحة، ألن آل مقهورة   وإال بدت املسألة   املباشر،

 . ميكن أن يصيبه ما هو ألعن من املرض النفسى) ومقهور(

وأرجع إىل. ف هذا االستطراد قسراأوق  ما علينا، دعيىن 
 تفاصيل حالتك، 

 مث ماذا؟

 أميمة. د

بعد بضعة أيام قامت مشاجرة باأليدى واألرجل بينها وبني
ضرهتا آانت نتيجتها إجهاض اجلنني، فدخل الزوج عليها غاضبا

 .الطفل مث طلقها ىف اليوم التاىل وأوسعها ضربا لفقدها

 حييى. د

اإلجناب هنا، وال سبب حرص الزوجال أعرف يا أميمة موقع 
على هذا الطفل، هل يا ترى زوجته احلالية، بعد أن طلق

 األوىل، آانت عاقرا، فتزوج من مريضتنا لإلجناب؟ ؟

 أنه ضرهبا فقد ضرهبا، بعد أن ضربتها ضرهتا باأليدى واألرجل،   أما

أما أنه ضرهبا لفقدها طفلها فهذا ما توقفُت عنده وشككت
هى الىت -على حد قولك –ا مل جتهض نفسها، بل ضرهتا فيه، مث إهن

ضربتها، فأجهضتها، وآان األوىل من هذا الزوج الذى اقتىن
 !!مفرخة جديدة، أن يطّلق ضرهتا، أو حىت أن يطلقهما ّمجعا 
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افتقدت هذه املعلومات وأعذرك الضطراركبصراحة لقد
 مث ماذا ؟. االختصار، فاعذريىن للتساؤل

   :أميمة. د

 متاما و بدأت تسمع أصواتا حتثها على" \ش" \إارت 
التخلص من حياهتا فسكبت على رأسها اجلاز وأشعلت ىف نفسها

وصدرها وذراعاها وآفـّاها تشوها النار ، فتشوه وجهها
  بشدة أثناء عالجها ىف قسم احلروق آانت مكتئبة. شديدا

والزمتها األصوات و اهلالوس فكادت ترمى نفسها من شرفة
 ,التمريض منعها تشفى لوال أناملس

 حييى. د

اإليقاع سريع، يا أميمة، وقد بدا ىل خطـّيا أآثر مما
مث إن  توقعت، وغياب التوقيت الزمىن حتديدا يزيدىن ربكة،

فشل االنتحار مع ترك هذه التشوهات خصوصا ىف الوجه، هو
أقسى مما لو آان قد جنح، وتكرار حماولة االنتحار ىف املستشفى

 .داللته آنذير حقيقى خلطر حقيقىله 

بدا ىل أيضا حيتاج إىل بعض) األصوات(ظهور اهلالوس السمعية 
فحرقت نفسها  هل آانت هالوس آِمرة هى الىت أمرتها: اإليضاح 

  ، أم أهنا آانت هالوس اآتئابية عدمية مثال ، أو رمبا آانت
آانت السبب ىف -شخصيا–هالوس الذنب لو أهنا صدقت أهنا 

اإلجهاض، وهذا وارد ىف هذا النوع من االآتئاب، حىت لو خالف
 احلقيقة متاما؟ 

آانت حتب زوجها هذا، وهو من هو  مث إنك أشرت الحقا أهنا
وهذا قهر جديد، وبالتاىل تكون صدمة الطالق  آما ذآرِت،

ليست أقل من صدمة اإلجهاض، وذل القهر، آل هذا حمتمل لألسف، 

 ىل،األمور غري واضحة 

 مث ماذا؟ 

   :أميمة. د

وقد  .منذ ذلك اليوم وهى ترتدد على مستشفى النفسية 
عادته من زواج وطالق حىت قتل منذ عامني بيد ظل الزوج على

ذلك تكون قد طويتبو, صعيدى تزوج أخته مث خاا مع أخرى
 ."\ش"\، ولكن مل يغلق ملفه عند ..آخر صفحة من حياته

 حييى. د

ة أنىن أصدق آل حرف تقولينه، ومع ذلكتعرفني يا أميم
شعرت أنىن أمام مسلسل مثري سريع درامى صارخ مباشر لألسف،

الزوج منذ عامني، أى بعد الطالق  ما علينا، إذن فقد قتلوا
 لعله انتقام من اهللا ، أو غري ذلك،   حبواىل عشرين سنة،

مبا يتيح ىل فرصة شرح معلومة –الذى شدىن ىف حالتنا هذه 
هو إشارتك الىت تفيد أن نتذآر أن الوفاة اجلسدية -امة ه
ال تعىن اختفاء املتوىف من وعينا، فقد يظل ) بالقتل أو بغريه(
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منطبعة فاعلة ىف أى"ذاٍت....آـ"حضوره احلقيقى قائما فاعال
السوية،  طبقة من طبقات وعينا، حيدث هذا حىت ىف األحوال

بنائهم، خصوصاخصوصا بني اآلباء الطغاة القساة الشكاآني وأ
إذا حضراإلبن وفاة والده وهو حيمل جتاهه تلك املشاعر
املتناقضة، ، حيدث هذا أيضا ىف أية عالقة محيمة حال املوت دون

 .أن تأخذ مسارها ىف النضج من الطرفني قبل أن خيتفى أحدمها

ولكن عندك، حنن ىف ماذا أم ماذا؟ أى نضج وأى أطراف
وعالقة غري  هر وإذالل وحب غىبأصال؟ ما هذا؟ حنن ىف حرب ق

  لكن مل يغلق ملف الزوج احلبيب القتيل" متكافئة، تقولني 
 ، هذا صحيح"ش"عند 

 فكيف آان ذلك؟

   :أميمة. د 

وأدخلتها العالج, عالجها منذ عام و نصف تقريبا بدأت.
وتظن أنه لو ميكن الرجوع حببه،   اجلمعى وآانت معذبة بشدة

األبد، يعة حمبة تستطيع االحتفاظ به إىلبالزمن لكانت زوجة مط
مث. فقد آانت تشعر بالذنب و مل تستطع اخلروج من هذه الدائرة

املستشفى بعد ستة أشهر من العالج اجلمعى ومل من" \ش"\خرجت 
 .حتسنت بأى صورة أو أا, أشعر أا استفادت أى شىء

 حييى. د

فما أصاهباأعتقد أن هذه مالحظة شديدة الداللة واألمهية، 
من مرض شديد هكذا قد يبدو ألول وهلة نتيجة مباشرة للظلم
–الذى وقع عليها، لكن ها حنن نتبني أنه أقرب إىل أن يكون 

الذى" (احلب"نتيجة خللل عالقاتى يسمى  -ىف الظاهر على األقل
، وهو هنا!!)يبدو أنه استمر عشرين عاما بعد آل ما حدث 

،)رمبا لالنتقام الحقا(لتقمص خليطا من اهلوان، وايبدو 
واالّمحاء، وعقاب الذات، واالعتمادية، وقبول التحدى،

تصورى؟؟، ومع ذلك قد  )اإلشعار بالذنب( واالستسالم للتأثيم
!!!؟! مرة أخرى  –، تصورى "حبا"جيتمع آل هذا معا ويسمى

وبالتاىل آما نعلم، أو نتصور أننا نعلم، يطيع احملب حمبوبه 
طلقها، مث زودها  لقد!! ىف إرضائه، ولكن ليته رضى ويتفاىن 
فهو ختلى عنها هنائيا ،!!) رضى أن ميوت مقتوال (فمات 
ولو بعد عشرين(أملها ىف الرجوع أصال  -مبوته–قتل   وبذلك
رمبا  رفضت موته فأبقته حيا ىف وعيها،  ، لقد!!) سنة 

إىل"به  االحتفاظ: لتنتقم منه، وهنا قد نفهم داللة تعبريك 
، أنا لست متأآدا هل هذا آان تعبريها هى ، بنفس"األبد

أم أنه وصفك أنت ملوقفها املتعلق باحلبيب) إىل األبد(األلفاظ 
 ؟ !! الطارد مث الراحل 

باهللا عليك هل رأيت ذال أآرب من ذلك، أمل تشعرى أهنا تواصل ما
حظى آيفآان يفعله هذا الطاغى التافه مضاعفا عدة مرات، أمل تال

هكذا حىت بعد رحيله، إياك يا أميمة أن تعملى   تذل نفسها حببه
، فانون يرينا"ألهنا جمنونة"مثلهم وتقوىل إهنا فعلت وتفعل ذلك 

 مصيبتنا بتكبري ال نستطيع أن نغفله إال بوصفه باجلنون،
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 .أحسب أنىن بالغت ، ما رأيك؟ رمبا

ستة أشهر يا أميمة ىف املستشفى،: مث عندك يا أميمة 
واحلالة ذهانية، اآتئاب ذهاىن؟ وال تذآرين لنا هل آانت
تأخذ مضادات للذهان أم ال؟ مضادات لالآتئاب أم ال؟ هل أخذت

، صحيح أنك ذآرت فيما!!) آهربية ( جلسات تنظيم اإليقاع 
بالنسبة  لكن هذا آان أآثر  حول هذا الشأن  بعد إشارات

 !! لدخوهلا الثاىن

قيقة وعمق وتفاصيل العالج اجلمعىأنا ال أعرف شيئا عن ح
آما تعلمني أحرتمه أبلغ االحرتام –الذى تقومني به ، لكنىن 

أنا مل أجد داعيا لالستغراب ىف مثل هذه –وأشكرك عليه 
بعد ستة أشهر من) ظاهر(ال يظهر عليها أى حتسن   احلالة حني

إن خربتى ىف العالج اجلمعى تؤآد أن التحسن. هذا العالج 
وال هو من عالمات  هر ليس من مميزات هذا العالج بالذات،الظا

-مما ال نعرفه تفصيال -جناحه ىف آثري من األحوال، فإن ما يصل 
،)وأحيانا برغم حسابات الطبيب املعاجل(يصل برغم املريض 
آما  إال بعد وقت طويل،" هذا الذى وصل"وقد ال تظهر نتيجة 

 .سنرى ىف حالتك

 مث ماذا؟  

  مة أمي. د

ال, بعد أربعة أشهر، رجعت ثانية وهى ىف حالة يرثى هلا
تنام وال تتحرك و ال ترد على أى إنسان وأقرب ما تأآل وال

إىل عالجها عالج ،أردت أن أضيف Stupor تكون إىل حالة سبات
ولكنىن بدال من أن أفعل, ) تنظيم إيقاع املخ( بالصدمات 
يها بني يدى و أطلبأجلس أمامها وأتناول يد ذلك وجدتىن

مل, اجلمعى اجلديدة منها أن حتضر أول جلسة ىف جمموعة العالج
و قبل أن توخبىن يا سيدى فقد وخبت نفسى...ترد وأخذهتا معى 

الطريق بشدة ونعت نفسى باإلندفاع والغباء ولكنىن مل ىف
 . أستطع الرتاجع

 حييى. د

تتحدثني أوخبك على ماذا باهللا عليك؟ أى اندفاع وأى غباء
بالنسبة) أعىن التحليليني(عنه؟ هم ينهون عن مثل ما فعلت 

للعصابيني واضطرابات الشخصية ألسباب من وجهة نظرهم ال جمال
ملناقشتها اآلن، أما مع مريضة ذهانية، هلا تاريخ سابق معك
بكل هذا العمق وهذه اإلحاطة، ترجع إليك وهى ىف حالة سبات

بتلقائية حانية ما  فتفعلني معهاأشبه بعودهتا إىل الرحم، 
ينبغى أن تفعله أية أم تستعيد جنينها لتحميه حىت يكمل
منوه، ىف انتظار خماض جديد، فهذا تصرف مسئول على أعلى
مستوى من املسئولية ، وىف هذا دليل جديد على أننا نعاجل

 أو نقرأ،" نعلم"، أآثر مما نعاجلهم مبا "مبا هو حنن"املرضى 
حيدد صحة ما نفعل أو خطأه هو نتيجة ما نفعل حاال إن الذى
وها أنت تكملني مبا يسمح لنا بتقييم نتيجة خطوتك. أو الحقا

 تلك 
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 أميمة.د

فبعد حواىل ربع ساعة من..آان مفاجأة  ما حدث... 
تكلمت و أطالت، اجللسة بدأت ترد وتستجيب بصوت خفيض أوال مث
 بل وآخر مخس دقائق إشرتآت ىف دور ميىن دراما

 حييى. د

 هذا هو،

هذا الذى حدث بعد ربع ساعة هو ىف حقيقته قد حدث بعد 
ستة أشهر وربع ساعة، إنه ُجّماع ما تراآم خالل ستة أشهر
انتهت وأنت تقررين أهنا مل تستفد أى شىء منها، وهذا هو ما

ما يصل  .... " : أشرت إليه ىف الفقرة قبل السابقة من أن
وأحيانا برغم(ل برغم املريض يص -مما ال نعرفه تفصيال -

"هذا الذى وصل"، وقد ال تظهر نتيجة )حسابات الطبيب املعاجل
ىف حالة  إن مريضتنا الىت رجعت إليك   ،"إال بعد وقت طويل
تشرتك ىف ميىن دراما حاضرة مع جمموعة  سبات ذهوىل راحت

جديدة، وحنن نعرف ما حتتاجه امليىن دراما من حضور وانتباه
خري دليل على أن مسرية العالج متضى ىف اجتاه  ، وهذا هووإبداع

 . إجياىب مهما بدا الظاهر أحيانا غري ذلك

 فماذ آان تصرفك بعد ذلك ؟

 :أميمة. د

ىف العالج اجلمعى ..و بدأت ىف التحسن مل أعطها الصدمات !
حتب زوجها فقط و فقد بدأت متيز أا ال, حدث تغريات آثرية 
لتبادل الشعورين  ه بشدة و بدأت تتعجبلكنها أيضا تكره

 ..عندها

 حييى. د

ما زال من حق من يتابعنا أن يتعجب، آيف هلذه املرأة أن
حتب هذا الزوج طوال عشرين عاما حىت بعد قتله، لكن هذا
وارد ما دامت هى قد قالت ذلك، وما دمنا مل نضع تعريفا

 نفسأما أهنا تكرهه ىف" !!! احلب"جامعا مانعا ملا هو 
الوقت، فهذا أيضا مهم، خصوصا ىف مثل هذه احلاالت، بل وىف

ملف احلب"ىف   األحوال العادية آما سنعود ملناقشة ذلك
 آل ثالثاء،" والكره

أما تبادل الشعورين فهو أمر أآثر قبوال وفهما عن 
هو أآثر) وجود الشعورين معا(وجود الشعورين معا، واألخري 

لذلك هو شىء  مراضية، وتعجب مريضتناداللة وأمهية علمية وإ
أيضا، وهو قد يدل على نوع جيد من  إجياىب على مسار العالج

 .البصرية الىت اآتسبتها بالعالج

 أميمة. د

رمبا جيب على هنا أن أنوه أن هذه املريضة بالذات لديها
 الكلمة و اللفظ ىف مكاما  قدرة غري عادية على استخدام
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حبساسية نفسها وغور زميالهتاالصحيح، آما تستطيع سرب غور 
 ففى إحدى  .شديدة و تشرحه و آـأا تقرأه من آتاب

تعيد إحياء موقف حدث مع مريضة أخرى اجللسات مثال آانت
من السلوك أن هذا اجلزء  وبعد أن انتهت قالت أن ما وصلها

قامت به  قام به الطفل الذى بداخلها واجلزء اآلخر
...!!! تريد أن حتتوى املوقفالكبرية العاقلة الىت"\ش"\
 إريك برين أم ماذا؟(

 حييى. د

أمل أقل لك يا أميمة آيف أنىن تعلمت من مريضاتى
ومرضاى، وخصوصا األميني واألميات، أآثر مما قرأت ونّظـّرت
بشكل مباشر؟ لكنىن بعد محاسى املبدئى ملثل هذه األقوال من

أوائل السبعينات،مرضاى ىف بداية خربتى ىف العالج اجلمعى ىف 
)بريلز(وآنت متأثرا أيامها بإريك برين والعالج اجلشتالىت 

فأخذت" تقدمت" عن محاسى هذا، أو لعلى " تراجعت"معا، 
والوالد(أقلل من الرتآيز على مسألة الطفل الذى ىف داخلنا 

ىف(، ورحت أعامل تعدد آياناتنا ىف واحد ) ىف وعينا إخل.. 
بشكل أآثر رحابة وأآثر صعوبة  )ضحالة الصحة وبعض املر
، وقد)عن التعدد 2007-12-10يومية (وتعقيدا ىف نفس الوقت 

أرجع إىل ذلك حني أعرض ما تيسر من تفاعالت العالج اجلمعى
 ) .!غالبا آل أربعاء، يعىن(الحقا 

وقدرهتا على الكشف السريع هكذا  ،"ش"أما عن مريضتنا 
بعد نكستها مث إفاقتها، فيمكن إرجاع أغلب ذلك للخربة

الىت آنِت قد) ستة أشهر(السابقة معك ىف العالج اجلمعى 
اعتربتيها بال جدوى، طبعا باإلضافة إىل حدس الذهاىن الذى

 .نتعلم منه آل شىء

 أميمة. د

آان حديث املريضات عموما ىف جلسة أخرى املهم، أنه.... 
 عن أزواجهن 

 حييى. د

احلديث عن(ىف خربتى، حنن حنول دون التمادى ىف ذلك 
ذلك) آالم  جّر(ما أمكن ذلك اللهم إال آبداية ) أزواجهن

آما تعلمني، مث إن" هنا واآلن"نلتزم متاما بالـ   ألننا
، وقد)ما يبدوعلى (هى من اإلناث فقط ) جمموعاتك(جمموعتك 

رفضُت مثل ذلك من بداية خربتى، فأنا مل أمارس العالج اجلمعى
إال مع جمموعات من اجلنسني، وآان ذلك وما زال موقفى ليقيىن
أن اتمع ليس نساء فقط، وال رجاال فقط، وأن العالج اجلمعى
ليس إال عينة من اتمع ، وأن هذا الفصل، حىت لو آان له

و أبعد عن الطبيعة البشرية، وآنت أعجبمربر تارخى، فه
العالج  )مضطرا(رفعت حمفوظ حني ميارس . د. بصديقى وزميلى أ

اجلمعى ىف املنيا مع اإلناث فقط، وهأنذا ابلغك موقفى
واحرتامى هلذا التخصيص الذى ما زلت ال أوافق عليه بالنسبة

 لشخصى،
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 ..نرجع إىل مريضتك

 أميمة.د

 لى ما يبدو آخربشدة وآانت هذه ع" \ش"\وبكت ..... 
فتكلمت ألول مرة, صفحة ىف قصتها املؤملة وأغلقت ملف الزوج

ومل تعد مشاعرها, و مبوضوعيةعن مميزاته وعيوبه, عن موته
 ..ناحيته موجعة 

 حييى. د

عندك، ليس هكذا، طبعا أصدقك آما قلت لك... ال..ال ..ال 
وال(قبال ولن أآرر ذلك، لكن ما هكذا تنتهى مثل هذه احلاالت 

أنه حىت لو قالت املريضة: حىت لو انتهت هكذا، مبعىن) القصص
ذلك بكل تأآيد فعلينا أن نقبله منها، مث نعود إليه حىت
رغما عنها حىت ال تكون املسألة جمرد آبت أو هرب الشعورى يبدو
وآأنه الشفاء التام من الذل الزؤام، احلديث عن موت الزوج

قد يساعد ىف!!) نسيان ذلك الذى مات مقتوال، ال ينبغى (
ىف –تفسري بعض هذا االقرتاب من الواقع، لكن أن يصل االمر 

إىل وصف حديثها عن ميزاته وعيوبه -مثل هذه احلالة
فهذا ما أدهشىن حىت الرفض، خصوصا أنك ىف حكيك  ،باملوضوعية

عنها مل تذآرى لنا أية مزية ىف هذا الرجل ميكن أن تتحدث
هى الىت آانت  أن هذه امليزات السرية عنها، وقد تصورت

 . مربرا حلبها له ، لكنىن عدلت تقريبا

 مث آيف مل تعد مشاعرها ناحيته موجعة؟

بصراحة، أنا مشاعرى جتاهه وأنا جمرد قارئ حلالتها من 
خاللك ما زالت موجعة جدا، مث ال تنسى أنه مات مقتوال، وىف

–وحىت عموما  –ة هذه الطبقة االجتماعية ذات اثقافة اخلاص
قد أرجع له حني أآتب عن(يصبح هلذه امليتة وضع خاص 

 ،)ودالالته النفسية ىف الرتاث املصرى خاصة" العديد"

    ؟؟..املهم  

 أميمة . د

فوصفت. شخصيا بدال من زوجها بدأ احلوار يصبح حموره هى..
وشى الدنيا ضاقت ىف( احلالة الىت دخلت هبا املستشفى آاآلتى 

ملا اجلسم, عاوزة أعيش لكن مش عاوزة أأذى نفسى تاىن  ومش
مددت على السرير وقفلت عيىن, بتموت ميوت آل حاجة تانية

لكن, بيموت وبطلت حرآة خالص لغاية ما بدأت أحس إن جسمى
مرات أخويا غسلت شعرى ومحتىن وقالت ىل رحيتك بقت معفنة و

فهذه أول مرة, احلقيقة أنه أقشعر بدىن )... املستشفى أخذوىن
  ....هكذا أمسع شخصا يصف إماتته لنفسه

 حييى. د

يا ترى هل!! !! بصراحة، أنا معجب بذاآرتك يا أميمة 
 تقومني بتسجيل املقابالت واجللسات آما أفعل أنا أحيانا، أم 
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أن هذه النصوص من الذاآرة؟ هذا املقتطف بالذات يؤآد قضية
ر املريض ىفشديدة األمهية، وهى دو) سيكوباثولوجية(إمراضية
حلل ملأزق" اختيار العرض"، أى "قرار املرض"اختاذ   مسألة

ما، أو تعبري عن موقف ما، وهى قضيىت احملورية الىت آلما
تكلمت فيها تصور العامة ورمبا أغلب األطباء أننا نتهم
مرضانا بصناعة املرض، وأننا بذلك حنرمهم من الشفقة الىت

ىف آتابه  Shulmanا شوملان حيتاجون إليها، هذه قضية تناوهل
آما أنىن Essays in Schizophreniaمقاالت ىف الفصام "

، إنىن"دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"شرحتها طويال ىف آتاىب 
أعتربها قضية جوهرية ىف فهم اجلنون من ناحية، واحرتام

برغم أنه اختيار(اختيار املريض للمرض من ناحية أخرى 
 ).جّى قوىسلىب، لكنه احتجا

ال(إن احرتام هذا االختيار يتضمن تلقائيا احرتام املريض  
  :، مث إنه ميهد الطريق إىل عالج املريض مبشارآته، مبعىن)اهتامه

أن من اختار املرض، ميكنه أن خيتار الصحة إذا ما أعاد
النظر معنا وحنن حنرتم احتجاجه، وال حنرتم سلبيته، حنرتم رفضه

 إخل ..وال حنرتم هربه 

فهذه أول مرة أمسع: " .. على فكرة أشكرك على تعبريك(
 ") ....هكذا لنفسه إماتتهشخصا يصف 

عموما ، فإن احلكم على مدى إجيابية مثل هذه النقلة
 يعتمد على املتابعة 

 أميمة . د

فقد بدأت تبحث, إىل مرحلة أخرى   "ش"بعدها انتقلت ...
ها وخلطها بني اهلدفاحلياة وبرغم ختبط لنفسها عن هدف ىف

رأيتها مقبلة على احلياة. والعائق للهدف فقد آانت متحمسة
حمبة للجميع، سعيدة،, واقعية إىل حد ما, منطقها سليم
الىت  آالطفلة) وبدت(, بالرغم من ندوهبا  مشرقة الوجه

األوان خلفض نفظننت أنه قد آ  تريد أن تبدأ حياة جديدة،
ذويها ألخذها ىف إجازة و آان قدجرعات األدوية والبحث عن 

 .على العالج دون أى زيارة من أهلها  مرت سبعة أشهر

 ..و آم آنت خمطئة  

 حييى . د

 ال عندك، خمطئة ماذا؟ 

أنت تشريين إىل العالج الدوائى ألول مرة هبذه الصورة، وىل
مالحظة اعرتاضية عابرة، فقد دأبت حني يسّمى املريض احلبوب الىت

أن أرفض ذلك متاما، وأصر أن يعيد مجلته" العالج"يتناوهلا 
ويسميها الدواء أو األدوية أو احلبوب، وأفهمه بإصرار أن

أو التأهيل أو(العالج هو ما نفعله ىف العالج اجلمعى هذا 
وليست هى(وأن األدوية هى إحدى وسائلنا ىف ذلك، ) غريه

درجة وال أمّل من دخول هذا النقاش الذى يصل إىل) العالج
 الشجار ىف بعض األحيان، 
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،"اخللط بني اهلدف والعائق إىل اهلدف"مث إىن مل أفهم حكاية
 لكنىن فرحت بالتعبري

: "...وأيضا، وال تؤاخذيىن، توقفت عند وصفك هلا هكذا
،"حمبة للجميع، سعيدة، , واقعية إىل حد ما, منطقها سليم
 ،"واحدة واحدة والنىب يا أميمة"   قلت ىف نفسى

أمتىن أن يكون(أى خطأ ىف خفض جرعات العالج : ومع ذلك  
العالج هو النيورولبتات أآثر من مضادات االآتئاب، برغم

مااملربر الستمرار العالج) أنه اآتئاب ذهاىن  التشخيص املبدئى
 آما هو بعد آل هذا التحسن آما وصفتيه ؟ أين اخلطأ؟ 

 أميمة 

بإعادة فأسرعت  حيويتها، لقد أخذت ترتد و تفقد.... 
 مر أسبوع وآنت قد أجلت جلسة, اجلرعات السابقة دون فائدة

واملريضة تتدهور، وىف, العالج اجلمعى ألسباب خارجة عن إرادتى
يليه وجدهتا املمرضة ىف الصباح الباآر ممدة آخر األسبوع الذى

الثانية أقرر عالج للمرة. آاجلثة بال حراك حتت السرير
 وآما حدث, خلت جلسة العالج اجلمعى ود, مث ال أعطيه, الصدمات

متاما ىف املرة األوىل تفاعلت وحتسنت وحالتها اآلن مستقرة منذ
 أسبوعني

 حييى. د

أال يدل ذلك على أن مريضتك تواصل املسرية العالجية بكل
تقلباهتا، وإيقاعاهتا املعاودة، الدالة على عناد إرادة

شدة حرآية: لوقتالصحة للعدول عن اختيار املرض، وىف نفس ا
 املرض؟ 

 ما هى تساؤالتك حتديدا يا أميمة؟  

 :أميمة. د

الستجابة) على مستوى السيكوباثولوجى(ما التفسري     )1
 .اجلمعى؟ املريضة السريعة للعالج

وهل ميكن اإلستفادة من ذلك ىف منع دخوهلا ىف نوبات    )2
 .اآتئاب أخرى

رغم من حتسنها؟يفيد عالج الصدمات بال وهل آان    )3
 وهل تنصحىن به اآلن مثال؟ 

إىل هذه احلالة بالرغم من آل وملاذا ترتد املريضة    )4
  هذا التغيري الذى طرأ عليها؟

 حييى. د

على مستوى"أحرتم سؤالك األول إْذ تضمن تعبري ،   :أوال
، فبيىن وبينك ال يوجد تفسري حقيقى جدير"السيكوباثولوجى

دعينا(إال على مستوى السيكوباثولوجى بالنظر واملناقشة 
 إننا نعىن مبستوى السيكوباثولوجى : نعيدها ملن ال يتابعنا 
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 The" آيف الصحة"آيف تتكون األعراض؟، و"آيف األعراض؟"مستوى  :
"how of" ،"ما هى األعراض، وما   :، وليس فقط"آيف تعود الصحة

 ).وخالص(السبب؟ وال أن الصحة هى أن األعراض اختفت 

بعض اإلجابة على -يا أميمة -أرجح أنه قد وصلتك مث إنىن
األقل مما سبق مناقشته، طوال عرض احلالة والتعقيب عليها

 :ودعيىن أضيف اآلن، ولو ببعض التكرار ما يلى   جزءا جزءا،

انسحابية هروبية، فالعالج" عملية"آما أن املرض  -
 .تشكيلية إبداعية" عملية"

الىت ترتجح هكذا، وليساملسرية العالجية احلقيقية هى  -
 الىت ختتفى فيها األعراض فجأة ، لتنقّض هى أو ألعن منها

 فيما بعد

الستة أشهر األوىل(اخلربة الىت تتم ىف العالج اجلمعى  -
خربة تراآمية إجيابية -عادة –خاصة، مث آل العالج، هى 

 )إذا آان العالج جادا صبورا آما وصلىن(

دة العالج اجلمعى بالذاتمعاودة التحسن بسرعة بعد معاو - 
ىف مدة قصرية تدل على) milieu therapyوأحيانا عالج الوسط (

أن العالج السابق آان جيدا، وأن التغري اإلجياىب قد ال: أمرين
"ُمطلق"إىل ما نسميه    يظهر إال الحقا، وقد حيتاج لظهوره

releaser ليطلق اخلربة العالجية اإلجيابية الكامنة من خالل
    unfolding" البسط"أمسيها    ملية الىتالع

ىف) زمنا(معاودة النكسة هبذه السرعة وهبذا القصر  -
نفس الوقت ، ميكن أن تكون عالمة إجيابية أيضا، وهى أفضل

 Flightمما يسمى اهلروب إىل الصحة، أو إىل ما يشبه الصحة 
into health (or pseudo health)  ، 

ا آنا منارسه ىف أواخرأنت ال تعرفني، وال جيلك، م(
وآان يسمى عالج,  -قبل ظهور األدوية احلديثة –اخلمسينات 

، حني آنا ECT & Fever Therapyالصدمات مع العالج احلّمى
فتختفى األعراض، فنعطيه) آهربية(نعطى للمريض مثان جلسات 

املصل املضاد للتيفود حقنا ىف الوريد بدءا جبرعات تتضاعف
بالتبادل مع مثان جلسات  نعطيه  جرعاتمثان (باستمرار 

أخرى، وآان املريض يصاب هبذه احلمى املصطنعة وترتفع درجة
حرارته، بني آل جلسة من اجللسات الثمانية األخرى، فتظهر

 األعراض بسبب ذلك، فنعطيه اجللسة، وهكذا

أظن أنه ال أنت وال جيلك ميكن أن تصدقى ذلك بعد ما عملته
إن ما حدث ملريضتك هو أقرب:  أخماخنا، املهمىف   شرآات األدوية

إىل هذا املفهوم التارخيى الرائع الذى مل يكن يستسلم ويعلن
 ، )رد اختفاء األعراض الظاهرة    انتهاء املعرآة مع املرض

طبعا ميكن االستفادة من آل ذلك، بل ينبغى: ثانيا 
ة ليستاالستفادة من آل معلومة وحتسن ونكسة، ولكن االستفاد

ىف نوبات اآتئاب أخرى، وإمنا  رد منع دخول املريضة
 :اإلستفادة ال بد أن تشمل أبعادا أخرى مثل
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حىت لو"(اآتئاب"عدم اختزال احلالة إىل تشخيص     - أ
 ")ذهاىن"أضفنا له صفة 

عدم اختزال احلالة إىل جمرد تفاعل ملا حدث هلا من   - ب
 )ن بلدا بأآملهمع أن ما حدث هلا جين(قهر ورفض وطرد وظلم 

احرتام النكسات، وليس جمرد جتنبها، واالستعداد  - ت
 الستيعاهبا آما فعلِت يا أميمة متاما

فقط  أن نتذآر أن ضبط خفض جرعات األدوية، ال يتم   - ث
اختفاء األعراض، وإمنا أساسا يعاد النظر ىف  بالنظر إىل

ض احليويةجرعة األدوية مع جناح التأهيل الستيعاب طاقة املري
برجاء الرجوع" (بآخر –عالقة باملوضوع "و " عمل له معىن"ىف 

:استعمال العقاقري والعالج النفسى  : اطروحة مؤقتا إىل 
 )خاصة للذهانيـني ىف العالج اجلمعى

أن أؤجل الرد على السؤال  إمسحى ىل يا أميمة: ثالثا
اخلاص بعالج تنظيم إيقاع املخ، ألنه الرد قد يستغرق مساحة

 آل ما آتبت حىت اآلن وأآثر،   متاثل

 :أقول لك  لكن بصفة مبدئية دعيىن

هو أهم  إعطاء هذه املنظمات إليقاع الدماغ توقيتإن 
مبثابة  سمى صدمات، الىت هىقرار ىف ترجيح فائدة هذا الذى ي

الىت منارسها مع الكمبيوتر، وآأن re-startإعادة التشغيل "
إعادة التشغيل ميكن أن تصحح ما آان سببا ىف جلوئنا إىل تلك

ميكن -ىف حالة الكمبيوتر -  ، وهى)إعادة التشغيل(احملاولة 
أن تصيبه بالسكتة أو بربكة أآرب، حسب سبب العطل، لكنها

 .تستطيع أن ترتب املعلومات وتصحح اخلطأ  غالبا

آذلك املخ البشرى، ال بد أن حناول أن نضمن آيف أنه جاهز
خالل اإلعداد لذلكلتكون نتيجة إعادة التشغيل إجيابية، من 

بكل التمهيد العالجى، والتهيئة بعقاقري معينة، وبداية
تأهيل مناسب للحالة، وظهور مالمح قرار إرادى ىف اجتاه

، وآل ذلك حيتاج إىل شرح طويل لن توافق على نشرهاىبإجي
 .العلمية جدا) واملؤمترات(شرآات الدواء الىت متول االت 

مرحليا أرجو الرجوع ىف املوقع إىل بداية آتابىت ىف هذا(
  )"صدمة بالكهرباء أم تنظيم لإليقاع"املوضوع باسم 

لقد فعلِت أنت ما ينبغى ىف الوقت: مؤقتا أقول لك 
املناسب، وأرى أن تتأآدى من احتمال عودة مريضتك إىل حياة

، يروهنا، مثلما رأيِتها"حبق وحقيق"أطيب وأقدر، فيها ناس 
أو اثنتني) جلسة(حتتاج تنظيماية أنت وزميالهتا، مث قد 

، ولكن هذا حيتاج ملعلومات عنها وعن املرحلة)لتنطلق(
 .قبل أن أفيدك برأىي حتديدا  أآثر آثريا جدا  احلالية

ضمنا ىف أوال  سؤالك الرابع ، أظن أنىن أجبت عنه: رابعا
 .وثانيا

 .شكرا
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