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 )2(אאאא−92

على اجلزء األول من هذه اللعبة نأمل أن تكون قد أطلعت
 )الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى (11-28  يوم األربعاء

آما نأمل أن قد تكون قد حاولت لعب اخلمس ألعاب
الىت قدمنا نّصفها ىف آخر هذه احللقة األوىل) 10-6(املتبقية 

 .وهى الىت سوف نعرضها اليوم

 ".سر اللعبة"وأيضا على اخلمس ألعاب األوىل الىت عرضناها ىف تلك احللقة 

أوال،" يومية أمس"ملن مل يفعل هذا أو ذاك، ننصح بقراءة 
فكرة تعدد(وهى الىت أشرنا فيها آيف أن هذا املدخل 

ميكن أن يكون التمهيد املناسب للدخول إىل التعرف) الذوات
 .لى الفصامع

وأن حتاول أن جتيب شفاهة أوال مث آتابة على العشر لعبات،
 ).أو رتِّب مداخلك آما تشاء(مث تقرأ هذه احللقة 

طب لو أنا أآرت من واحد؟ يبقى مني : اللعبة السادسة
 ..........فينا املسئول أنا شايف

املسألة مش مسألة صراع وال خناقة، : اللعبة السابعة
 ......و آتري ميكناملسألة إىن ل

يكونش الكتري اللى جوانا هو اِجلّن : اللعبة الثامنة
) مش اجلن اللى ىف القرآن(اللى بيقولوا بيلبس الناس، 

 ........معىن آده بقى
أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىل ممكن : اللعبة التاسعة

 ..............أستفيد بإىن
يا أنا نفسى الكتري اللى جوا: اللعبة العاشرة

 ..يتصاحلوا مع بعض، بس مش على حساب

 : املشارآون
 "أخصائية نفسية"فوزية . أ: األستاذة
 "طبيب"مروان . د: الدآتور
 "وآيل وزارة سابقًا"رجاء . أ: األستاذة
 "حمام"يوسف . أ: واألستاذ

وميكن مشاهدهتا مباشرة(   اآلن نعرض االستجابات واملناقشة
 ")برنامج سر اللعبة"
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*** 
طب لو أنا أآرت من واحد؟ يبقى مني: اللعبة السادسة

 ........فينا املسئول أنا شايف

 :اللعب
يا أستاذ يوسف طب لو أنا أآرت من واحده؟: فوزية. م

 "إن آلنا مسئولني "يبقى مني فينا املسئول أنا شايفه

ن واحد ؟ يبقى يا دآتور حييى طب لو أنا أآرت م:يوسف.أ
إن أحنا االثنني مسئولني وآلنا "مني فينا املسئول أنا شايف

  "مسئولني

يا مدام رجاء طب لو أنا أآرت من واحد ؟ يبقى: حييى.د
  "إىن أنا مسئول عنُّه وَعّنًى "مني فينا املسئول أنا شايف

يا دآتور مروان طب لو أنا أآرت من واحده ؟: رجاء. م
 "إن املسئولية مابتتجزأش "سئول أنا شايفهيبقى مني فينا امل

عزيزى املشاهد طب لو أنا أآرت من واحد ؟ يبقى: مروان.د
 "إىن مسئول عنكم آلكم" مني فينا املسئول أنا شايف

 املناقشه باختصار

 أعتقد إىن أنا واملدام فوزية شفنا إن املسئولية:يوسف.أ
احد بسمن جوه، وفعال أنا ملا باتكلم عن أى حاجه مش و

بيتكلم، أنا واللى جوايه مسئولني قدام اللى بيحصلنا عن
شايف إن حضرتك ومدام رجاء ومروان إتكلمتوْا عن. نفسنا

 مسئولية قدام حاجة خارجية 

 عندك حق : حييى.د

من اخلارج ما...  أنا حبيت أفّرق إيه اللى :فوزية.م
 عرفتش، لقيت اللى طالع من جوايه 

 التعقيب احلاىل

، وأن هذا"آتري"وف إننا إذا اعرتفنا أن الواحد منا اخل 
فيه الشرير وفيه الطيب، وفيه ارم، وفيه" آتري"الـ 

الطفل العابث، وفيه الشيخ احلكيم، اخلوف أن يكون هذا
االعرتاف مدعاة إللقاء اللوم على واحد من هؤالء، فتصبح

فواع: فيغلط أحدهم مث يقول. املسألة سائبة، فال مسئولية
جرى: "، وعندنا يقول الشباب أو أهل البلد"طفلى"سامح 

املنطق يقول إن هذا التخلى عن". (عيل وغلط!!! إيه
 من املعامالت إىل- ولو ال شعوريا –املسئولية قد ميتد 

فكيف ظهر هذا, إخل..املسئولية القانونية أو املهنية 
 االحتمال من هذه اللعبة؟

عن) هم وَمْن بداخلهم(لون معا أمجع اجلميع على أم مسؤو
آل شئ، مسئولون عن الواحد وعن الكتري، بل وعن اآلخرين

آنت أحسب أن سهولة االعرتاف بأن ىف آل واحد منا. أيضا
 آثريين، هو نوع من االستسهال لتجنب اللوم أو التخلى عن 
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آلنا"فوزية أن . قالت م: املسئولية تبني لنا العكس
، ىف حني قالت"لنيإن احنا االثنني مسئو" يوسف  ، وقال:مسؤولني

.أنا شايفة إن املسؤولية ما بتتجزأشى، وقال د"رجاء . م
قال أنا مسؤول:  مروان .، مث د"حييى أنا مسؤول عنه وعىن

 .عنهم آلهم

      !!!هكذا بعدت خماوىف، وحتمل اجلميع مسئولية اجلميع
أما التطبيق العملى فال أستطيع أن أجزم به، املهم أن

تبدو قادرة على التعدد دون التخلى عنالنفس البشرية 
 .املسئولية الشاملة، أما القانون فهو ينظم الظاهر فقط

*** 

املسألة مش مسأله صراع وال خناقه،: اللعبة السابعة
 ........املسألة إىن لو آتري ميكن

  اللعب

يا مدام رجاء املسألة مش مسألة صراع وال: فوزية.م
أنا أبقى أقوى مما أنا"ميكن خناقة، املسألة إىن لو آتري 

 .."دلوقىت 

يا دآتور مروان املسألة مش مسأله صراع وال: رجاء. م
املشكلة مش حانقدر حندد مني"خناقة، املسألة إىن لو آتري ميكن 

 "اللى ىف املشكلة

يا دآتور حييى املسألة مش مسألة صراع وال: مروان.د
 " ْاهاِحبكو"خناقة، املسألة إىن لو آتري ميكن 

يا أستاذ يوسف املسألة مش مسألة صراع وال: حييى.د
  "يعطلوْا بعض"خناقة، املسألة إىن لو آتري ميكن 

عزيزى املشاهد املسألة مش مسألة صراع وال خناقة: يوسف.أ
 "مش حاعرف أسيطر عليهم" آتري ميكن ، املسألة إىن لو

 املناقشه باختصار

 عاوز بس ألعب تاىن :يوسف.أ

 تفضل على فكرة، مسموحإ: حييى.د

مروان املسألة مش مسألة صراع وال خناقة،.يا د: يوسف.أ
 املسألة إىن لو آتري أنا أحب أشوفهم علشان أدى لكل واحد حقه 

 هاتقدر؟: فوزية.م

املسألة مش مسأله صراع وال خناقه ، املسألة إىن: يوسف. أ
لو آتري عاوز أصاحبهم بس شوية أشوفهم علشان اصاحبهم حىت

 لومش هاديهم حقهم 

، إن هو لعب ثالث.. أستاذ يوسف عمل حاجة جيدة :حييى.د
 .مرات وىف آل مرة آان بيمد إيده على منطقه غري اللى قبلها
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 التعقيب احلاىل

شاعت مسألة الصراع هذه من منطلق التحليل النفسى
التقليدى، وآأن األصل هو أن نتصارع مع داخلنا، وأال ينتهى

 على اآلخر، اخلري علىهذا الصراع إال بانتصار أحد األطراف
 على الغرائز،- حىت لو آان مسطحا -الشر،االلتزام األخالقى 

 .إال أن اللعبة أظهرت غري ذلك. وهكذا

إن آثرة الشخوص بداخلنا ال يتبعها ما هو صراع حتما، 
  ؟ فماذا هى من واقع االستجابات

 !!ميكن أحبهم آلهم"مروان . قال د

 ى أسيطر عليهم،ميكن ما اعرفش: يوسف. وقال أ

 ميكن أصاحبهم حىت لو ما اديتهومشى حقهم،: وقالت م رجاء

 ميكن أبقى انا أقوى من آده،: "ىف حني قالت مدام فوزية

 . ميكن يعطلوا بعض :حييى فقال. أما د

لقد آررنا االستجابات حىت يظهر جليا أن ما شاع عن أن
ناجمرد وجود أآثر من آيان خمتلف عن الكيان اآلخر داخل

معناه أن ْثمَّ صراعًا حمتمل أو قائما وال بد من حّله حىت نصبح
إن هذه الفكرة الشائعة الىت روجها فكر التحليل!! أصحاء

إم.  ينبغى أن تـُراجع- أو سوء فهمه –النفسى التقليدى 
يربـُّـوننا وآأن بـداخلنا وحشا ينبغى أن نرّوضه، أو

 قت شيطانا ينبغى أن نتخلص منه طول الو

  أن ذلك ليس األصل،- أو تقرتح –تثبت هذه اللعبة  

التلقائية الىت استجاب هبا املتطوعون أظهرت آيف أن 
الرتآيب البشرى أمجل وأسهل من هذه اإلشاعات الىت روجتها

ليب الرتهيب والرتغيب والتفكري االستقطاىب وبعض التحليلأسا
 :نالحظ آيف أن هذه الكثرة داخلنا جدا. النفسى

 فوزية قوة،. أعطت أ

 ومسحت للدآتور مروان أن حيبهم مجيعا، 

 رجاء حتاول أن حتدد،. وجعلت أ 

–وأعلن ضمنا ) ال للقهر(يوسف فتجهز للسيطرة . أما أ 
 تطيع، وآأنه يفوت هلم سرا،  أنه لن يس–آما أتصور 

حييى ليعلن حذره من التنافس العشوائى. مث جاء دور، د
 .بني ذواته حىت اإلعاقة

 بدرجات–آل ذلك يشري إىل أن حماولة التصاحل بني الذوات 
  هو االحتمال األرجح،-خمتلفة 

وأن االعرتاف هبذه الكثرة قد يدل على القوة والرحابة 
 . لعدلواالستيعاب واحتمال ا
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يكونش الكتري اللى جوانا هو اجلن اللى : اللعبة الثامنة
معىن آده ) مش اجلن اللى ىف القرآن(بيقولوا بيلبس الناس، 

 ........بقى 

 اللعب
هويا دآتور مروان يكونش الكتري اللى جوانا : رجاء. م

)مش اجلن اللى ىف القرآن(اجلن اللى بيقولوْا بيلبس الناس، 
  "إن شخصيتنا مزدوجة"معىن آده بقى 

يا دآتور حييى يكونش الكتري اللى جوانا هّوا: مروان.د
)مش اجلن اللى ىف القرآن(اجلن اللى بيقولوْا بيلبس الناس، 

  "إىن أنا الزم أبعد عنه"معىن آده بقى 

م فوزية يكونش الكتري اللى جوانا هويا مدا: حييى.د 
)مش اجلن اللى ىف القرآن(اجلن اللى بيقولوْا بيلبس الناس، 

أن حل املسألة دى أن أحنا نقبل اجلن اىل"معىن آده بقى 
جوانا بدل مانستسلم للتفسري اخلارجى اللى خيلينا سلبيني

"...  

يا أستاذ يوسف يكونش الكتري اللى جوانا هو: فوزية.م
)مش اجلن اللى ىف القرآن(جلن اللى بيقولوْا بيلبس الناس، ا

  "إىن أنا جمموعه من اجلنيات"معىن آده بقى 

عزيزى املشاهد يكونش الكتري اللى جوانا هو اجلن: يوسف.أ
معىن) مش اجلن اللى ىف القرآن(اللى بيقولوْا بيلبس الناس، 

 "هايتنيه جن طول ما أنا مابطلعوش بره"آده بقى 

 ناقشة باختصارامل

 أنا شاآر جدًا هو الفكره هنا بقى مهمه خالص ىف:حييى.د
 حتفظ بسيط على الدآتور مروان، مادام جوانا طلع ماعدا

آتري وطلع ست وراجل وعيال، وصاحبناهم ونظمناها وبقينا
احنا مسئولني، فني اجلن بقى هذه اللعبة وهذه الفصلة دى متثل

دآاتره على فكره إن قبول هذاليا رساله للناس والوعى ولل
 التعدد حايلغى التسليم للجن والضرب وقلة األدب 

أنا بتكلم على إن الدآاتره ملا مبيعرتفوش بالكرته ديه 
مها بيقروا.وا إن فيه جن وجيى شوية الدجالني واملشايخ يقول

حقيقه إحنا بننكرها على نفسنا، لكنها ليست جن، دى هى
التعدد اللى أحنا عشناه بكل هذه السالسه والوضوح، أدى
وظيفة اإلجيابية يبقى مش معىن آده إن احنا بنعرتف باجلن اللى
بيلبس، يبقى أنا ملبوس بالطفل اللى جوايا يبقى أنا

يا من غري ما تبقى جن وال حاجة خالص،ملبوس بالست اللى جوا
وملبوس ليه ألىن ما إدهتاش مشروعية علشان آده ملا نتصاحل، ملا

 .نعرتف، ال هاتبقى جن وال هاتبقى أخر منفصل

 وأنا بقول هوده اللى آان ىف دماغى عايز أبعد:مروان.د
   عن الكالم ده مش عن اجلن مش عن اللى جوايا

 ا حمل اجلن هاحيل اللى جوان:حييى.د
  مش اجلن نفسه:مروان.د
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  أيوه؟:حييى.د
  عن الكالم ده:مروان.د
  حتب تلعبها تاىن:حييى.د
  اه:مروان.د
  إتفضل:حييى.د
  اجلمله تاىن بس:مروان.د
 يكونش الكتري اللى جوانا هو اجلن اللى بيقولوْا:حييى.د

 بيلبس الناس 
  إيه اللى حاآمل بعدها:مروان.د
  معىن آده بقى :حييى.د
 الكتري اللى جوانا  يكونش اجلن-:سفيو. إىل أ:مروان.د

 إن هو اجلن اللى بيقولوْا بيلبس الناس، معىن آده بقى
 الكالم ده غلط 

  أيوه آده ، آده إتفقنا:حييى.د

 التعقيب احلاىل
، رمبا صاغها)يكونشى(آاحتمال صيغت بداية هذه اللعبة 

املسؤول ليستدرج املتطوعني إىل موافقته على فرضه، مث إن صيغة
اللعبة مل تقرر أا تقصد اجلن عامة، بل قصرت االحتمال على
أنه اجلن إللى بيقولوا عليه بيلبس الناس، حىت ال يشمل اجلن

عية، حىت أنالذى نزل ىف القرآن الكرمي، جتنبا ملناقشات فر
إللى"إللى بيلبس الناس، وإمنا "اللعبة مل تقرر أنه 

حنن نتعامل مع ما) أخذت بالك؟" (بيقولوا إنه بيلبس الناس
 ).برجاء عدم اخلروج عن املوضوع(اتفقنا؟ . جاء ىف نص اللعبة

 :نستمع إىل االستجابات 

يبدو أن املشارآني آانوا أقل محاسا لقبول الفكرة فيما 
معىن آده إن". حييى الذى قلبها درسا دون أن يدرى .عدا د

حل املسألة ديه إن احنا نقبل اجلن اللى جوانا بدل ما
 "نستسلم له غصنب عنا

معىن آده بقى إىن"مروان، فقد جتنب األمر من بابه .أما د 
 الزم أبعد عنه 

معىن آده إىن": جاءت استجابة يوسف جتنبه املواجهة أيضا
فوزية فهى الوحيدة الىت.م  أما،"طلعوش برةأخليه جوه ما ا

معىن آده بقى إىن": اعرتفت بسهولة بإجيابية االحتمال، فقالت
معىن آده بقى إن" :، أما مدام رجاء"أنا جمموعة من اجلنيات

 ".شخصيتنا مزدوجة

اخلالصة أن الفكرة مل ُتْقبل بالسهولة الىت رمبا أرادها
شبه الدرس ىف استجابته،واضع اللعبة، والىت شرحها مبا ي

والىت تلكأ معظم املشارآني ىف قبوهلا، ففى ماعدا مدام فوزية،
رجاء عن العدد الكثري الذين ىف الداخل إىل.تراجعت م

، آما بدا أن األغلبية يزوغون من قبول"ازدواج الشخصية"
االحتمال، هل ياترى لغرابة الفرض؟ أم ألن ثقافة الدين

 .  بالتحفظ على الفكرة– أن يدروا  دون–الشعىب تلزمهم 
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 .نؤجل شرح الفرض ودعمه للتعقيب اخلتامى

*** 
أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىل ممكن: اللعبة التاسعة

 ............أستفيد بإىن 

 اللعب 
 يا دآتور حييى أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىل:مروان.د

 "شوفت حاجات آتريه ماآنتش شايفها جوايا"ممكن أستفيد بإىن 

ام رجاء أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىليا مد: حييى.د 
احلاجات اللى آانت بتخوفىن إىن أوصلها"ممكن أستفيد بأىن 

للناس علم أو تفسري للخرافه واجب عليا أحبث عن اللغه
القادره على توصيلها بدل ماتكون خناقه وشتيمه متبادله

 "بني الطرفني

ىليا مدام فوزية أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأ: رجاء.م
 "اللخبطة وضحت ىل امور ممكن أتعايش معاها"ممكن أستفيد بأىن 

يا أستاذ يوسف أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىل: فوزية.م
  "مش خايفة"ممكن أستفيد بأىن 

عزيزى املشاهد أنا آده اتلخبطت، لكن يتهيأىل: يوسف.أ
ماخجلش منهم وأشوفهم شويه وأتصاحل معاهم"ممكن أستفيد بأىن 

 " ميكن أعمل حاجه آويسةشوية و

 املناقشة باختصار

 عاوز أعرف منكم إذا آان أحنا اخلمسة بعد ما:حييى.د 
اعرتفنا باللخبطه واعرتفنا بالتعدد والراجل أعرتف بالست

)برضه(جواه والست أعرتفت بالراجل اللى جواها، والطفل 
على فكره مارضيتش أقول العواجيز اللى جوانا أنا عجوز بس

:أنا آنت باطرح السؤال. جوايا ميكن يكون أعجز مىن اللى 
 ليه الناس ىف اتمع العام ما بيقربوش من املنطقه دى 

 أنا ماىل بالناس ، الزنقه اللى أنا فيها:فوزية.م
دلوقىت واخلوف اللى أنا آنت جايا بيه أتونس بيكم، فاضطريت
إن اللى جوايا أبقى معاه ويبقى معايا أنا شايفه إن

لناس صعبه جدًا يتخيلوا بنفسهم، يشوفوْا ده اويتعرفوْاا
 . عليه ويصاحبوه

 أنا متصور إذا آان جمتمعنا عفوا أذا آنت:يوسف.أ
هاقول آلمه نظريه يعىن بيتهيأىل إن ديه ىف أى جمتمعات مش
هايبقى فيه فرصه أن الواحد يعرف يشوف البىن أدم حبق

إمنا أنا.... ق وحقيقى وحقيقى، باإلضافة إىل أن هنا أآرت حب
شايف ده بيدعوىن ألحرتام البىن آدم قوى، الواحد يعرف يبص

 فيه ويقعد يشوفه آويس أوى قبل ما يقول أى آلمه عليه 

  يا أستاذ يوسف هو خطر ىف باىل حاجة وأنت بتكلم:حييى.د 
 إذا آان فيه صعوبة ىف عمل عالقة حقيقية بني أثنني 
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حاتبقى 17 أو12 ، وأنا 5أنا وأنت آّمال ّملا انت تبقى 
 الصعوبة أآرت وال أسهل؟ هاتسهل عالقتنا وال حاتصعبها؟

أنا رأىي احلقيقة إا تدعوْا اىل االحرتام أّوال: يوسف.أ
 للبىن آدم، إمنا أعتقد إا هاتصعب العالقات 

معلش أنت مابتتعاملش باجلزء ولكن بالكل،: فوزية.م
 مابتتعاملش معاه حبته منك ده إحساسى وبيتهيأىل آده 

 وانت بتتكلم خطر ىف باىل إنك هاتصعبها، ملا:حييى.د 
مسعنا دلوقىت مدام فوزية هى بتسهل قبول هذا الكل إمنا ىف
اية النهاية القبول ده بيخليك أآثر سالسة، بيسهل، إنت
برضه بتتعامل مع واحد قبْل الكتري، دى حاجة مجيلة جدا أنك

بقى احملصله زى ماتروح مريح وموسع الوعى إمنا ىف النهاية ت
 .قالت األستاذة فوزية واحد

 التعقيب احلاىل

بعد هذه املفاجأة الىت قلبت التسليم بأن آل واحد منا
 واضع  اجلن، يبدو أن آتري إىل احتمال تفسري ما يشاع عن لبس

اللعبة افرتض أن األمور هكذا حتتاج توضيح ما حدث من
سط هكذا آاد يفتح باب، رمبا ألن حشر لعبة اجلن ىف الو"خلبطة"

 :، لكن أبدا ، مل يرتاجع أحد"آتري"الرتاجع أن الواحد منا 

ممكن أستفيد بإىن شفت حاجات آثري ما :....مروان. قال د
رجاء فكانت أآثر استيعابا ملدى.  أما مآنتش شايفها،

ممكن أستفيد بإن اللى حصل ده:" ... الفائدة بصفة عامة
، واستمرت م فوزية ىف مزيد" معاهاوضحت ىل أمور ممكن أتعايش

نفس.  مش خايفة ممكن أستفيد بإىن بقيت: "من االطمئنان
ممكن أستفيد بإن ما اخجلشى"...التصاحل بدا ىف رد يوسف 

 ".منهم، أشوفهم شوية، أتصاحل شوية، ميكن أعمل حاجة آويسة
 ممكن:قائال!!" الدرس والتدريس"حييى فقد متادى ىف . أما د
واجب علّى..  بإن احلاجات إللى بتوصلىن من العلم أستفيد

أحبث عن اللغة القادرة على توصيلها للناس بدل ماتبقى
 . خناقه

*** 
أنا نفسى الكتري اىل جوايا يتصاحلوْا مع : اللعبة العاشرة

 ..بعض، بس مش على حساب 

 اللعب
 يا مدام رجاء أنا نفسى الكتري اىل جوايا:مروان.د

 "أن حد فيهم يظلم الثاىن"بعض، بس مش على حساب يتصاحلوْا مع 

 يا مدام فوزية أنا نفسى الكتري اىل جوايا:رجاء.م
 "آرامىت"يتصاحلوْا مع بعض، بس مش على حساب 

 يا دآتور حييى أنا نفسى الكتري اىل جوايا:فوزية.م
الناس اللى باتعامل"يتصاحلوْا مع بعض، بس مش على حساب 

 معاهم بره
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الكتري اىل جوايا يا أستاذ يوسف أنا نفسى :حييى.د 
 "اآلخرين"يتصاحلوْا مع بعض، بس مش على حساب 

 عزيزى املشاهد أنا نفسى الكتري اىل جوايا:يوسف.أ
  "عقلى"يتصاحلوْا مع بعض، بس مش على حساب 

 املناقشه باختصار
 أنا حاسة من اللعبة األخرية إن لو الكثري اللى:فوزية.م

لى حساب الناس اللىمش ع.... جوايا اتصاحبْت معاهم فعًال 
بره بيتهيأىل إن ىف يوم ما، مش حايبقى ىف مشكلة ىف اتمع وال

 ىف الناس وال ىف البيت مش هايبقى فيه مشكلة

  أنا احلقيقية فرحان شوية:يوسف.أ

 اللى وصلىن إن ممكن اإلنسان برضه الزم يقعد مع:رجاء.أ
ه،نفسه شوية، وحياول يتحاور مع الناس الكتري اللى جوا

 برضه علشان األمور تتضح قصاده

 أنا اللى وصلىن يا مدام رجاء إن حضرتك حمتفظه:حييى.د 
 بطفولتك وشبابك بشكل مجيل جدًا من آل األلعاب

 ألعاب دول آشفوا للواحد ِسّنه بِسّنه10 إن ال:مروان.د
 شاف آل اللى جواه 

 أنا وصلىن زى ما أنا قلت ىف األول خالص إن هذه:حييى.د 
قائق البسيطة حني َتَشجَّْعَنا ىف ظروف طيبة إن إحنا نتعرىاحل

آده، طلع أا أآثر واقعية من آرآبة الالشعور واخلوف
ووصاية املنطق ووصاية الرمز وحاجات آده فيها شكل مباشر،

 .يوسف قال أنا فرحان. وأنا برضه زى ما أ

 التعقيب احلاىل

ل رجل منا آيانقلنا إن بداخل آ: بدًءًا من الوعى الشعىب
حني يقع أحدهم على(امرأة، وداخل آل امرأة آيان رجل، 

اسم النىب حارسك وضامنك وقعت على أختك،: ..األرض هتتف أمه
نقيضنا ميتد هذا احلدس الشعىب لقبول )حتت األرض، أحسن منك

حني نالحظ أن تداوى بعض املسلمني بالذهاب للكنائس،داخلنا 
وليس للمساجد(الذهاب إىل الشيوخ وتداوى بعض املسيحيني ب

آامن فينا، وأنه" الضد"، هذا إقرار شعىب آخر بأن )عادة
 .حيتاج لإللقرار والقبول

أو لبس اجلان، مث, فإذا انتقلنا إىل مستوى املس باجلان 
دع جانبا اآلن التداوى بالقرآن، ألنه(التداوى باستخراجه 

، فنرصد بعض)حلتهليس مرادفا للتداوى بإخراج اجلان أو مصا
 :ما يلى من مشاهدات

  اجلان ىف الظالم عادًة يتم تلبس -1
 وآان بال ضوء( آان قدميا يعتقد أهل الريف أن املرحاض -2

هو مسكن الشياطني، وهو مكان اجلان) وبال ماء أحيانا
 .املفضل

  آذلك آانت البيوت املهجورة-3
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 آثرية من أمهها اإلصابة  ُيعلن اللبس باجلان ىف حاالت-4
لذات إصابات الرأس، أو أية صدمات فيهااجلسدية، وبا

رعب مفاجئ شديد، حبذا لو صاحبها غياب عن الوعى مهما
قصرت مدته، ولو ثوان أو بعد صدمة عاطفية، أو بعد
ارتكاب ذنب آبري، أو بعد اشرتاك ىف حديث هرطقة هزال أو
جدا، أو بعد قهر ترهيىب وعظى تأثيمى شديد، أو ىف

تمل، آل هذه األحداث هى مامواجهة موقف مثري مل يك
نسميها ىف الطب النفسى صدمات ميكن أن ترّسب، هتيِّر، فيظهر
 ما يسمى انشقاق الوعى، وهذا تعبري تقليدى يستعمل
 باعتبار أن الوعى واحد ميكن أن ينشق إىل شقني أو أآثر،

 نقدمه هنا، فهو نوع من تعدد أما من املنظور الذى 
ن الذى ظهر بديال أو مواآبا هومستويات الوعى معا، أى أ

وعى آخر، واحد من هذا الكثري فينا، يقفز إىل الظاهر إما
 ". يلبسه"آبديل، وإما ليحل معه، وهو ما يسميه العامة 

يعرتف الوعى الشعىب بكل ذلك لكنه يسميه باسم آخر هو
مرة أخرى وهو ليس بالضرورة الذى ذآر ىف القرآن" (اجلان"

 ،)الكرمي

الشعىب ال خيطئ فيما يراه على طول اخلط، لكنه خيطئالوعى  
 ىف التفاصيل، وآل املصائب ال تأتى إال من التفاصيل،

احلس الشعىب يعترب هذا الذى يلبسنا هو من خارجنا متاما، 
وهو يسميه جانا، هو يفعل ذلك ببساطة ألنه يستشعر حقيقة

ج أحادياالتعدد الىت ال يعايشها األطباء وال اتمع املربم
 .واستقطابا باإلقرار واالحرتام الكافيني

موقف الوعى الشعىب أقرب إىل احلقيقة املاثلة فينا الىت 
 تقرها النظريات القائلة بالتعدد،

يستتبع ذلك أن العالج الشعىب الذى يقر هذه احلقيقة،
، يكون أقرب إىل املتعاجلني، مث هات يا مصائب من خالل"التعدد"

، مث وضعها ىف اخلارج"باجلان" الداخل "ذوات"تسمية 
، وبالتاىل نعود فنستقبلها وهى تأتى من اخلارج)إسقاطا(

 .منقّضة، ال تنبسط من الداخل منسلخة أو ُمَتعْتعْة

يواجه احلدس الشعىب مث احلس الشعىب مث العالج الشعىب هذا
باالعرتاف أوال،) عكس ما حدث ىف اللعبة(التعدد الذى انفلت 

 :عامل معه بطرق خمتلفة منهامث يت

االستجابة لطلبات هذ الكيان املنسى الذى انتهزها) 1(
فرصة وقفز خارجنا أو علينا، فيحضر له ديكا أبيض بال

 يتقاسم عالمة، أو حلية آان ِنْفس البنت فيها، وعادة
 .الشيخ الغنائم

الذى قد تفلت(وقد يواجهه بالنهر أو بالضرب ) 2(
بقصد الطرد، وهو ما يساهم ىف)  القتلجرعته حىت تصل إىل

اإلسهام ىف إعادة آبته حتت مستوى الوعى السائد الظاهر
 القائم، 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   618



 01I12I2007א –אא

وقد ُيعَامل ىف بعض األحيان بالنصب أو باملضاجعة) 3(
 . الفعلية لفتاة أو امرأة حمرومة

آما"قد تنجح بعض هذه األساليب ىف إرجاع احلال 
 .، أى إدخال الذى خرج من الداخل إىل حيث آان"ُآنت

– بأن ُيعرتف – غري معلنة – يتم التصاحل بعقد صفقة أو قد
 .  هلذا الداخل بالوجود ىف احللم -بال قصد معلن
 )التطبيىب(البديل العالجى 

تكاد تتم آل ما يقابل هذه اخلطوات ىف العالج اجلمعى الذى
يعرتف بتعدد الذوات باستثناء الضرب واملضاجعة طبعا، آل

مى باسم املريض نفسه أو باسماحلكاية أن ما يسمى جانا يس
 تسمى ذات الداخل- ىف السيكودراما–خيتاره املريض، وأحيانا 

باسم أنثى للذآر، زآية للمريض حممود مثال، إذا آانت
 السيكودراما تسمح بذلك،

 الذات هذه) لتمثل(ىف هذا العالج اجلمعى يتم حتضري  
 وتسمى حسب، )من داخلنا حنن (– متثيال –" هنا واآلن"األخرى 

 السياق آما ذآرنا،

–مث إن األدوار ُتَتبادل ىف وعى آامل، فيتكلم املريض  
 مرة بامسه، ومرة باسم الذات األخرى،-واعيا ىف الدراما

ويلعب دور آل منهما مع نفسه أو مع أحد أفراد اموعة أو
)واملعاجلني(مع اموعة آكل، ليس هذا فحسب، بل إن املرضى 

 يدعون  عندهم أية شبهة النطالق هذا التعدد،الذين ليس
للمشارآة بتصور التعدد من خالل لعبة عالجية مثل تلك الىت

 .قدمناها حاال، أو بغري ذلك من األساليب

 ةــاخلالص

إذن فثمة رؤية بديلة ميكن أن نواجه هبا التحليل النفسى
التقليدى على ناحية، حىت ال خيتزلنا إىل شعور والشعور،

كانزمات وعقد، آما نواجه هبا االختزال الكيميائى الطىبومي
الذى حيّول اإلنسان إىل جمموعة من املرآبات الكيميائية الىت
تنقص أو تزيد فيظهر هذااملرض وخيتفى بتعويض الناقص أو

 معادلة الزائد،

هى حماولة احرتام مدخل آخر رمبا يكون أبسط، وىف نفس
هوم اإلنسان، ىف طبيعتهأقدرعلى تقدمي ترآيب حيوى ملف

)احللم(النابضة احليوية املتعددة، أمال ىف احرتام التبادل 
 قبول هذا التعدد، وإطالقه إىل من خالل) اإلبداع(والنمو 
 ).الفطرة(وعوده 

  
إحذر وأنت تتخلص من: ذآرنا هذا بقول نيتشه ي-

 .الشيطان بداخلك أن تتخلص من أفضل ما هو فيك
 يالحظ أن هذه اجلملة االعرتاضية التوضيحية قد أضيفت-

فاعات للخلط والتداخل مبجرد ذآرتوقيا من أن تقفز الد
 مع إمهال السياق، فقد اعتدنا أن يكون الرد " جن"آلمة 
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، أتذآر ىف "اجلن"، لكن "اجلن"االنعكاسى لذآر آلمة 
 .القرآن بعيدًا عن السياق الذى ذآرت فيه

بأن الربنامج يذاع للناس من القناة الثقافية،  تذآرة -
 .فله وظيفة تنويرية أو وقائية

 وآان هذا ما يشغلىن وأنا أعدها ليكون املوضوع-
 الرئيسى اليوم
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 )4(מא−93

 !!تشخيص الفصام دون حتديد ماهيته

الوحدة والتعدد ىف الرتآيب( 12-1ومية يعرضنا أمس 
 األربعاء املاضىويوم، )"القرين واجلان داخلنا" "2"البشرى

أنا واحد"الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى  (11-28ومية ي
عن القشرة والفطرة (11-26يومية  وقبل ذلك )"وّال آتري

 من العالج اجلمعى، لتوضحمقتطفةهبا  )يةوالتعدد والواحد
". ىف واحد" "تعدد الذوات"منظومة الرتآيب البشرى من منطلق 

آما ذآرنا أننا حنتاج هذه الفكرة األساسية حىت نستطيع
 .ترآيبيا بوجه خاصأن نلم مبفهوم الفصام 

يوميةعالء (مث إننا قبل ذلك عرضنا جانبا من حالتني  
-4يومية عصام (، و )جنون صىب تناثر، فتجمد، فتجمع (25-11
 أيضا متهيدًا للدخول إىل ")حالة عصام: بعض أحوال "11

التحدى احلقيقى لتناول هذا املوضوع اجلوهرى الشائك، برغم
د سواءوفرة تواتر تداول امسه بني العامة واخلاصة على ح

 !!). فصام(

 ماذا تعىن الكلمة، ماذا تفيد؟ هل ًثم اتفاق؟ هل َثم داللة؟

املفروض، وحنن نقدم علمًا، أن حندد تعريفًا إجرائيا
 .للمفهوم قيد البحث، مث نبدأ ىف تناوله

دراسة ىف علم"حني رحت أراجع آتاىب األم  
غمافتقدت هذه البداية بالتحديد، بالر" السيكوباثولوجى

شائعة) وليس تعريفات" (فصام"من عرض ستة مفاهيم ملا هو 
 ."دراسة ىف علم السيكوباثولوجى" ) 333 – 327من ص (

 إىل اقرتاح مفهوم غري متفق عليه من بعد- هناك –انتهيت 
 ". حرآى بيولوجى تطورى"

 ) غري متفق عليه–متفق عليه (ولكن ماذا يعىن االتفاق؟ 

هلوهل إذا حنن إذا اتفقنا على حتديد أبعاد مفهوم ما،  
 .يعىن ذلك أننا عرفنا ماهية ما نتفق عليه
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 ،"نعم"اإلجابة اجلاهزة أن 
 هكذا يقول املنطق السليم، 
 .لكن العجيب أن العلم له تصاريف أخرى تدعو إىل احلرية 

 : تصور معى أوال التاىل: املثال

تصور أن هناك أقفاصا من فاآهة معروفة وغري معروفة،
ا ملبه فاآهة متماثلة لكنن) أو أقفاص(وأن بينها قفص 

نعرف مذاقها متامًا أو حتديدًا، وليس هلا اسم بعد، وأننا
نريد االتفاق على تصنيفها وتقييمها لوضعها ىف املكان

 .املناسب هلا، لتسويقها أو لتصديرها أو خالفه

مث إننا بعد أن تناقشنا وقلبنا حبات الفاآهة الغامضة،
ناورصدنا صفاهتا، واطمأن أغلبنا على وضوح آل ذلك، مجع

عمال الشحن، وأخربناهم مبا اتقفنا عليه، وأن هذه الفاآهة
الغامضة هلا قشرة مائلة إىل احلمرة، وحجمها أقرب إىل
الربتقالة املتوسطة، ووزا أثقل من الرمانة، ورائحتها
أقرب إىل الكنتالوب، وصناديقها أآرب حجما من آل الصناديق

ا تناثر منهاوبالتاىل ميكنهم أن يفرزوها وأن جيمعوا م
ويضعوها ىف أقفاصها، حىت ميكن ترتيب بقية الفاآهة آذا

حيفظ عمال الشحن آل ذلك، ويتقنون التمييز والتجنيب. وآيت
بسهولة، ويتمون العملية بكفاءة ال جدال فيها ألن املقاييس
ثابتة ودقيقة وسهلة، فإذا آان اهلدف من هذا التصنيف هو

ة، فإنه ال يتحقق مما متالتعرف على ماهية هذه الفاآه
االتفاق عليه، ذلك ألنك لو سألتهم أو سألت سائق السيارة
عن ماهية هذه الفاآهة أو طعمها أو فائدهتا، مل يعطك أحد

 .منهم إجابات مفيدة أو قد يعطونك إجابات شديدة االختالف 

هذا ما يقال له أن املواصفات الىت ُوِضَعت للتمييز
 ٍل متاما ومصداقية ضعيفةثبات عاوالتصنيف هلا 

هذا الثبات هو الذى سهل االتفاق، ورمبا بعد مبضى الوقت
"خري الرب"يتفق على اسم هلذه الفاآهة وليكن امسها فاآهة 

وبالرغم من آل ذلك، ولظروف خمتلفة، ميكن أن تظل. مثال
ماهية هذه الفاآهة جمهولة وطبيعتها غامضة وحقيقتها

ا إىل أن التصنيف مل حيقق هدف التعرفهالمية، ويرتجم ذلك علمي
 .املصداقيةعلى ما صّنف فيقال إا عملية تنقصها 

إن اتفاق العمال على املواصفات ال يعىن أم: اخلالصة
 تعرفوا على نوع الفاآهة وطبيعتها

يقال ىف هذا املثال إن ما وصل إليه املصنفون من خطوات 
 .للتصنيف

 Reliability عاىل الثبات -
 Validity ضعيف املصداقية -

 ؟ما معىن االتفاق على تشخيص الفصام دون حتديد ماهيته

ىف مواجهة اختالف األطباء والعلماء حول مفهوم موحد للفصام،
 انتهى األمر إىل أبسط وأهم وأسخف ماميكن أن ينتهى إليه،
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بصفة عامة، آما هو األمر بالنسبة لسائر األمراض، متادى
راض النفسية والعقلية،الرتآيز على التقسييم والتصنيف لألم

 وضع حمكات لالتفاق على العالمات الىت ينبغى رصدها وقد َتّم
:أآرر) (أو غريه" (الفصام"وتوفرها لنتفق على مانسميه 

ما هو"نسميه الفصام، وليس بالضرورة لنتفق على 
، نعم متادى االهتمام هبذا األمر بدًءا من التقسيم")الفصام

مث) 4تامر( مث الرابع  ،)3تامر (DSM 3األمريكى الثالث
متادى إىل الرتآيز) 10َتعْم (التقسيم العاملى لألمراض العاشر 

 ميكن ألى فاحص صغري أو آبري، قريب أوحمكات حمددةعلى وضع 
بعيدًا، أن يرصدها، ويرّصها جبوار بعضها، فإذا توفر آذا

 .حمك، وآذا عالمة ىف املريض ّمسى فصاما

االتفاق املريح الذى ميكن أن جيعلهمفرح األطباء هبذا  
يتكلمون لغة واحدة، ويقرأون أحباث بعضهم البعض باتفاق

 .يسمح بالفهم والنقد والتفاهم واحلوار

أما واقع احلال، فقد استمروا يضعون حتت هذا االسم
الشائع الصيت خليطًا من فئات غري متجانسة يكاد يصل بعضها

 .إىل نقيض اآلخر

لتحديد) أو اختبار(نه حني يوضع نظام إ: نعود فنكرر
 . الثبات واملصداقيةظاهرة ما ، تقاس آفاءته مبقياسني مها 

 فإنه يعىن أن نتائج القياسReliabilityأما الثبات 
مثال االختبار وإعادة(والتقييم ثابتة على مدى الزمن 

و آذلك تظل ثابتة بني الفاحصني املختلفني ىف املكان،) االختبار
ا ىف تفاصيل التخصص، ما دام آل منهم ملتزم باحملكاتورمب

احملددة، هكذا يصبح الثبات جيدا حني تكون نتائج أمساء
هؤالء الفاحصني ىف خمتلف) أو معظم(التصنيف واحدة عند آل 

 . الظروف

 لالعتماد على مقياس أو- أو أآثر –أما ما يلزم أيضا 
 ، وهى تعىنValidityتنظيٍم ما، فهو ما يسمى املصداقية 

يقيس فعًال الظاهرة الىت) أو التنظيم(أن املقياس ) عادة(
 وضع من أجلها،

لو أن هناك اختبار:  أبسط من التخصصمثال آخر 
 على نفسأعيد إجراؤهللذآاء، خيرج نفس أرقام القياس إذا 

 بنفس النتائج، فهو مقياسفاحصني خمتلفنيالشخص، وخيرج منه 
 . عال" ثبات"له 

هل هو يقيس الذآاء فعًال( هذا االختبار مصداقيةا عن أم
 ملاذا؟. فهى أصعب حتديدًا) أم ال

ألننا ال نعرف حقيقة ما يقيسه هذا املقياس، هل هو يقيس 
الذآاء فعًال أم أنه يقيس ظاهر ما يسمى ذآاء، ذلك أن

إن: حىت قيل(ليس متفق عليه متاما " ذآاء"تعريف ما هو 
 !!!)ال تقيس إال نتائجهااختبارات الذآاء 

 فماذا عن الفصام وتشخيصه؟
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إذا انتقلنا إىل موضوعنا عن الفصام، وتساءلنا عن آل
ىف تشخيصه وتصنيفه، فسوف جند أن آل الثبات واملصداقيةمن 

األحباث الىت أجريت للتحقق من ذلك أثبتت أن هذا اإلجراء ذو
  !!ثبات عاٍل جدًا ومصداقية ضعيفة جدًا

 ما معىن ذلك؟ !! يا خرب

ناه أنه بعد ظهور هذه التقسيمات، ميكن االطمئنان إىلمع
أن ما يسميه باحث ىف جنوب أفريقيا فصاما هو هو ما يسميه
طبيب ىف السويد فصاما وهو هو ما يسميه أخصائى نفسى ىف
اهلند فصاما حسب التقسيم األمريكى الرابع أو التقسيم

، وقد أفادت هذهإذن فهذا ثبات جيدالعاملى العاشر، 
 التقسيمات ىف حتقيق االتفاق، شكرًا 

أما ماذا بعد هذا االتفاق الرائع والتسمية الصحيحة من
آل األفراد على مدى زمن ممتد، فهو ما يدعو للدهشة، ألن بعد

مل يتفق أغلب هؤالء على ماهية طبيعة هذا الذىهذه التسمية 
 أمسوه فصاما

 آيف؟ !! يا خرب 

 ابقةىف دراسة س" السادس"املفهوم 

-321ص  ("دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"ىف الدراسة األم 
وضع املؤلف: بعد استعراض اخلمس مفاهيم السابقة عليه) 345

 :بيولوجى تطورى يقولمفهوما ملا هو فصام من منظور 

 هو االنتصار املرحلى أو النهائى- بيولوجيا -الفصام "
لقوة التدهور الىت حتملها املادة البيولوجية ىف مقابل قوة

 " التطور الىت حتملها نفس املادة

 : مث راح بعد ذلك يفسر قوة التطور آالتاىل

بني أجزاء) اهلارموىن(هى امليل الداخلى احليوى للتآلف "
ملادة احلية ىف ذاهتا، وآذلك بني هذه املادة وبني هارمونيةا

 " الطبيعة خارجها، الىت هى جزء منها

 :فقد ذآر أا) بعد التحديث(أما قوة التدهور  

هى القوة الىت تؤدى إىل الالتناسق على املستويني" ... 
 " السابق ذآرمها

وانتهت التوصية إىل أن الفصام هو قمة الالهارموىن
بيولوجى، وهو إعالن لالنتصار التدهورى، قبل املوتال

ال"بل إن املوت مبعىن التحلل التام، هو أقل (البيولوجى، 
 ".هارمونية

آما أن الفصام ىف نفس الوقت هو إعالن لالنفصال ما بني
دوائر اهلارموىن املتصاعدة داخل املخ من ناحية، ومع اهلارموىن

 .الكوىن اخلارجى من ناحية أخرى
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د العالقات بني مستويات املخ املختلفة،ففى الفصام تتباع 
واليعود عمل الواحد منها يغذى عمل اآلخر، ال ىف تبادل

 .  وال بوالف مالئم ،)مناسب(

 آما يكاد ينفصل اهلارموىن الذاتى عن هارمونية الكون

آل هذا ومل نضع تعريفا للفصام أصًال، ومل يغب عن الكاتب
 : 336أن يعرتف بذلك قائًال ص 

قصدت عمًدا أن أحتدث عن املفاهيم املتعلقة بالفصام"... 
 ..وليس عن تعريف للفصام 

هلا آل هذه األبعاد) حتت الفحص(وطاملا أن الظاهرة  
فال أمل ىف اتفاق علمى حقيقى حوهلا، إال) املتداخلة املكثفة(

إذا حددنا اللغة الىت نتحدث هبا ابتداًء، وآذلك حددنا
 ".اههاالرؤية الىت ننظر من جت

 : مث إنه اختتم هذه الفقرة مبا يرتآنا أآثر حرية قائًال

وبالرغم من أن املفهوم السلوآى بدا أقرب املفاهيم... 
حتقيقًا للتواصل واالتفاق، إال أن املمارس اإلآلينيكى واملعاجل
بوجه خاص يدرآان مدى عجز هذا املفهوم عن اإلملام بأبعاد

 ".مسرية الفهم والعالجدينامية وبيولوجية ضرورية ىف 

 . 1979، نشر سنة 1978 هذا حىت سنة  آان
 ؟2007فماذا حدث حىت سنة 

 هذا ما حناول حتديثه تدرجييا باضطراد

 حرية املرضى واألهل

أحيانا آنت، ومازلت، أحاول أن أشرح هذه احلرية
العلمية، وهذا الغموض املوضوعى ألهل املرضى، وإىل درجة أقل

لون بإصرار عن اسم املرض، وأنا أعتذر أوللمرضى، وهم يسأ
أهترب من اإلجابة، ألنىن أريد أن يكون لردى فائدة ومعىن،
أحاول أن أشرح هلم أن اسم املرض قد اليعىن شيئا آبريًا حمددا ىف
مسار املرض أو التكهن مبآله، وأن هناك عوامل أخرى بال حصر

 . وال أجنح ىف ذلك عادة. تتدخل ىف آل هذا

  أبسطمدخل

أشعر أنىن قد أطلت أآثر من الالزم ىف هذه املقدمة
 . الضرورية

"..لكنىن أعرف أنىن مازلت أحتسس طريقى إىل ما هو 
 قبل االنطالق ىف احلديث عنه وعرض حاالته، وحلسن احلظ"الفصام
 عن نفس املوضوع،(P.P) على شرائح – مصادفة أيضا –عثرت 

 العلمية جلمعيتنا، فقلتأظن أنىن قدمتها ىف إحدى الندوات
أعرضها آما هى وحنن حناول البداية، لنشرحها بإذن اهللا فيما

 :بعد

 الفصام ليس هو ما يشاع عنه: أوًال
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وال ىف( تناقض التصرفات ىف أوقات خمتلفة الفصام ليس 
 )مراحل عمر خمتلفة

يبدو الشخص شخصني( ازدواج الشخصية الفصام ليس 
 )بالتبادل ىف أوقات خمتلفة

يبدو أآثر من شخصني(لشخصية  تعدد االفصام ليس 
 )بالتبادل أيضا

  مرادفا للجنون دون متييزالفصام ليس 

مع أنه يوجد( نتيجة تغري آيميائى حمدد الفصام ليس 
 )تغري آيميائى مع ظهوره

سّبة سياسية نصف هبا الطغاة القتلة، أو الفصام ليس 
 احلكام األوغاد

  مرضا وراثيا بشكل حمدد أو مباشرالفصام ليس 

  مرضا بال عالجفصام ليسال 

 )نقص ىف الذآاء( ختلفا ذهنيا الفصام ليس 

حىت نفهم الفصام نبدأ باإلحاطة برتآيب النفس: ثانيًا 
 اإلنسانية 

حاالت= ترآيبات الدماغ (النفس مكونة من عدة منظومات 
 )انظر بعد(العقل 

 متداخلة ) 1(
 متناوبة) 2(
 متجادلة ) 3(
 متنامية معا ) 4(

تكون آل هذه) اليقظة(ظة عادية أثناء الصحو ىف أى حل•
أى أا تتصرف(   Oneness) الواحدية(الرتآيبات ىف واحد 

 )معا حتت قيادة إحداها مث بالتبادل حسب املوقف
 تتباعد هذه ):اخلاىل من حرآية األحالم(أثناء النوم •

 التنظيمات عن بعضها قليال أو آثريا
يتم التفكري مث يعاد ترتيب املعلومات: أثناء احللم•

 والتنظيمات مبا يفيد التعلم والنمو

إذا حدث شىء مثل هذا التفكيك أثناء الصحو حدثت•
أى تباعد طفيف، يتجسد ىف أرق Dislodgment “ تعتعتة”

ويتنامى ىف أعلى) ىف اإلدراك خاصة(، الدهشةى وهه صور
 ىف اإلبداع: صوره

 فيزيدDislocation فامللخ  قد تتمادى التعتعة •
  Disorganizationالتباعد ويتفكك الرتابط فهو التفسخ

 )أنظر بعد(
 )واملعلومات(طبيعة التنظيمات 
 بأمساء خمتلفة حسب املدرسة النفسية،تسمى هذه التنظيمات

, البيولوجى التطورى أو العصىب  املنظور  وحسبوالعصبية،
 :ومن ذلك
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 Ego statesحاالت الذات ) 1(
 الذوات داخلنا) 2(
 Brain organizations) املخ( منظومات الدماغ  )3(
 Group of Information  اتجمموعات شبكيات املعلوم) 4(

networks  

  Cognitive imagesصور املعرفة ) 5(
 )فرويد(رموز وحمتوى الالشعور ) 6(
 )يونج(النماذج األولية ) 7(

 :يشري إىل آيانات آلية ) أو أغلبها(وآلها 

 قائمة فاعلة) ا(
 آامنة مؤثرة) ب(
 جاهزة متبادلة) جـ(

 الفكرة األساسية 
وائية هلذه املنظومات أثناء الصحو،الفصام هو تعتعة عش

 تتمادى حىت التفسخ

 للشخص , ىف احللم  أن ما حيدث الفكرة ىف الفصام •
يبدأ بـ:  ىف الفصام  حيدث أثناء الصحو, العادى

 تعلن تباعدا فيمـا بني تنظيمات  Dislodgement“ تعتعتة”
 )مبا ىف ذلك املعلومات واملعارف(الذات 

“ملخا”تعة حىت تصبح مث تتمادى التع  •
Dislocation)تتباعد التنظيمات أآثر( 

مث تتعدد التعتعة وامللخ ويزيد التباعد ويتفكك •
فالتدهور  disorganizationالتفسخ  الرتابط فهو
deterioration  

 افرتاضات أساسية

إن آل ما سبق إمنا يشري ويدعم االفرتاضات األساسية
 :التالية

 :وناتج، عمليةإن الفصام  •
مبا يصاحبه من) أغلبه( هى التفسخ العشوائى العملية

 اخل.. حرآية وتصادم وانشقاق وانسالخ 
ويشمل التدهور الشامل) ليس حتميا: السلىب (الناتج

الوجدان) أ: (للشخصية عموما، أو ىف الوظائف األساسية
 ...والتواصل البشرى ) د(واإلرادة ) ج(والتفكري ) ب(
 ممتد من أبسط التفكك إىل منتهىالفصام هو طيف •

 التناثر إىل اية التدهور
مسرية الفصام ليست مضطردة تلقائيا، فهى قد تتوقف، •

 ىف نوبات دورية أو ىف نوباتتعود، وقد ترتاجعوقد 
 .متفرتة

يعلن تفكك الواحدية: عقلى /الفصام هو اضطراب نفسى •
 Oneness   وتوجد فيه, التفسخ> == وبالتاىل: 
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 ة مثل الضالالت واهلالوس خمتلفذهانيةأعراض  

  مثل التوقف عن العمل والنشاط:إعاقة وتوقفأعراض و 
 , االجتماعى والعالقات

وفقد,  مثل التبلد العاطفى :اضمحالليةوأعراض  
 اإلرارة

 مثل التباين بني العاطفة والتفكري أو:تفسخيةوأعراض  
 إخل...تفكك التفكري

زوم آليهمابعدان مستقالن، برغم ل(التفسخ والتدهور، 
 ) للتعرف على الفصام

 التفسخ ىف حد ذاته ليس مرادفا للتدهور •
 يباعد بني معظم التنظيمات استمرار التفسخ •

 والوحدات

  بني املخ األحدث واألخماخ األقدم :يباعد -
بني التفكري(بني الوظائف وبعضها : يباعد -

 )إخل.. بني الفكرة والفعل –والعاطفة 
 )تفكك التفكري(تفكري وبعضها بني وحدات ال: يباعد -
بني متاسك وحدات الزمن لتجميع احلدث حنو: يباعد -

 إخل..غايته 
 :مث إنه

 )الوظيفى اهلادف(يضعف األداء : مع استمرار التباعد •
ضمور عدم االستعمالحيدث : مع استمرار ضعف األداء  •
 )العضو الذى اليؤدى وظيفته بانتظام يضمر(
ئف املخ العليا ومتادى ضمور عدممع استمرار توقف وظا •

 التدهورحيدث : االستعمال 

و موت, مع استمرار التدهور حيدث التليف الوظيفى •
بعض اخلاليا، ورّقة، وحتلل آثري من أغطية النيورونات

 األمر الذى قد يظهر ىف التصوير املقطعى،)امليلني(
بالرنني املغناطيسى، حني يصل ضمور عدم االستعمال إىل

 ,رحلة الضمور التشرحيىم
 ما يسمى فهو املوت النفسى الذى قد يصل إىل حد :ومن مث

 احلياة النباتية

 عالقة الفصام باألمراض األخرى

فيما عدا األمراض العضوية املعروفة السبب أو الناجتة عن
 أوعته الشيخوخة أو -التخلف العقلىمثل (التلف التشرحيى 

آل األمراضكن اعتبار مي) أورامه و التهابات الدماغ
النفسية نوعا من الدفاع ضد التفسخ فالتدهور أى ضد ظهور

 الفصام

 بظهور املرض األقل خطورة لضبط  السماح:املقصود بالدفاع
 ومنه إىل)النِشْط فاملتفاقم(وإخفاء احتمال متادى التفسخ 

 التدهور الفصامى
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 بقدر ما أن مراحل النمو تسري من البدائى إىل األنضج •
مراض وهريارآيتها وخطوات متادى عمليةفإن مراحل األ •

 إىل األآثر بدائية األآثر نضجا: الفصام تسري من
 )ونكوصا(

 :بعيدا عن الفصام وانطالقا منه

يبدو أن اهتمامى بالعملية الفصامية، حرآيًة ومآًال،
متلبسااليقتصر على حماولة فهم الفصام، بل إنىن ضبطت نفسى 

 رية النمو،باستنتاجات حتضرىن تنري ىل مس

فنحن إن مل تسعفنا الفرصة لنشاهد ونتابع آيف ننمو 
خطوة خبطوة، فإن دراسة الفصام تتيح لنا فرصة أن نشاهد
ونتابع آيف نرتاجع وننكص، ومن َثمَّ نفهم النمو من خالل عكس

 .مسريته

ليس هذا فحسب، بل إن مثة فرصة لكى نتعرف على أعلى
:ف ما هو، بل آيف هومراتب ما هو ضد التناثر، أن نعر

 .اإلبداع آعملية قبل أن تكون ناجتا

 Nonوليس من األحالم أى النوم بدون حرآة العني السريعة  -
Rapid Eye Movement (NREM) sleep  

، 11-28 يومية ،11-26 آل ما سبق تقدمية ىف يوميات يومية -
"أنا واحد وال آتري" على أنه ذوات داخلية ،12-1يومية 

 .ميكن أن يسمى بتسمية أو أخرى من هذه التقسيمات
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 تاريخ تطور الشم وما آل إليه: متهيد: أوًال

 كن أن تقال عن حاسة الشم وتطورهاحقائق آثرية مي

 ىف- حىت باإلنسان–قيل أا األقدم، وأا آانت تستخدم  
تجاذب العاطفى واجلنس واملعرفة، وأاالتقصى والصيد وال

تراجعا مل ُتْدرس داللته السلبية(تراجعت عند اإلنسان احلديث 
، وأن عائلة الشم اجلينية الىت تتألف من حواىل)بدرجة آافية

جني تفقد وظيفتها تدرجييا عند اإلنسان مبرور الزمن، وأن1000
منها لدىحاسة الشم مازالت أفضل عند األفارقة واآلسويني 

األوربني واألمريكني وأا تنهار أآثر فأآثر مع ايار القدرة
املعرفية بالسن، خاصة ملرضى الزهامير، وأا تكون ىف أعلى

من قدرهتا عند سن% 18مستوى هلا ىف الطفولة مث تفقد حواىل 
عند سن الستني، آل هذه% 62العشرين، األمر الذى يزيد إىل 

 ميكن أن جيدها الزائر بنفسه إذا مااملعلومات وأآثر منها
وسوف حيصل" تطور حاسة الشم"وسأله عن " سيدنا جوجل"زار 

السابق ذآرها بالتفصيل وأآثر مئات(على املعلومات املتاحة 
 ).املرات

 أسئلة مبدئية: ثانيًا

 هل للحياة رائحة ؟ •

 هل للموت رائحة؟ •

 هل للجماد رائحة؟ •

  داخلنا ؟ هل َثمَّ روائح تنبعث من •

 وما هى رائحة عرقك؟ •

 ورائحة حزنك؟..  •

 ؟...وهل لرأيك رائحة  •

  رائحة أخرى؟-غري رأيك السابق حاال-وهل لرأيك  •

 وهل ميكن أن ترى بأنفك؟ •

وهل أنت تعرف أن لك جسدًا له حواس مخسة، وأآثر، وأا •
 تعرف وتبدع؟

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــ"  يــــوميــــــــا "   630
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 ؟ "احلقيقة"وهل ماتعرفه، أعىن ما تدرآه، حبواسك، هو  •

 ؟ أنتحقيقتكأم هو  •

جدل"وهل هذا الذى تعرفه هو اية املطاف، أم بداية  •
 ؟"اإلدراك

 منهج قراءة هذه األطروحة: ثالثًا
 :برجاء التفضل بتشغيل

 أآرب قدر من السماح  •
  من خيال ما تيسر  •
 ما أمكن من االستعداد للمراجعة   •

 مع قدر متوسط من الذاآرة  -
 وقدر أقل من ذلك من أحكامك السابقة -
 ":تقليديا"وقدر أقل فأقل مما قرأت  -

 التجريب: رابعًا
 دعوة إىل جتريب حمدود

تقييم ما وصلت إليه حالة–تصورت أن هذه املسألة 
 ال حتتاج إىل تنظري وحكى، بقدر ما حتتاج إىل جتريب-أنوفنا

 :ومراجعة، فإليكم هذه احملاولة معًا

تعرفهالحتاول أن تسمى أى رائحة ميكن أن تصلك بأى اسم (
 )وال حىت بصفة استحسان جائز أو رفض جاهز

ّجرب أن تشم رائحة اخلشب املكون منه املكتب الذى   -1
 . جتلس عليه

ّجرب أن تتذآر رائحة احلليب إن آنت مازلت متارس   -2
 !!)أو آنت تذآر أيام الرضاعة(تسخينه أو غليه 

)رمبا آان رائحة(ّجرب أن تربط بني ما شعرت به    -3
نت تشاهد ىف التليفزيون منظر الدماء واألشالء بعدوأ

 . إغارة جبانة، أو تفجري قذر
، بعد مساعكالالرائحةّجرب أن تستجلب الرائحة، أو    -4

 .بيان رمسى، أو خطاب مؤسساتى

ّجرب أن تتذآر رائحة البحر وآيف غريت رائحة عالقتك   -5
تسحببصاحبك أو صاحبتك وأنتما صامتان أمامه، وصوته ي

 إىل وعيك فتحتد حاسة ّمشك، دون أن تدرك أا رائحة

ّجرب أن تفّرق بني رائحة النيل ورائحة الرتعة   -6
 ورائحة البحر ورائحة ماء احلنفية

 هل ميزت يوما بني-بعد جهد إن استطعت–تذآر    -7
 رائحة شخص على دينك من رائحة من هو على دينك؟ 

 عندك من رائحة املسجدماذا يتبقى: إن آنت مسلما   -8
!؟ طيب"......."إذا جاء موقعك ىف صالة اجلمعة جبوارها 

 وماذا عن رائحة الناس الطيبني املصلني جبوارك ؟

  ما يقابل ذلك مما ال أعرف-رمبا-إن آنت مسيحيا فسوف جتد 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيار إصد(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   631
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 تساؤالت متعلقة: خامسًا

آنت أود أن أتوقف اليوم عند هذه املرحلة، حىت يستوعب
جابة عن األسئلة مبا يسمح لناآل منا التجربة، أو حياول اإل

–بالتقدم خطوة أخرى حنو فروض اإلحساس واإلدراك واضطراهبما 
 فيما يتعلق حباسة الشم لكن يبدو أن علّى أن-أو طبيعتهما

 :أضيف مزيدا من تساؤالت آالتاىل

 ملاذا اضمحلت حاسة الشم عند اإلنسان احلديث؟ ومباذا-1
 اسُتْبِدلت؟ 

 ا يسمى اإلدراك خارج االحساس ما عالقة ذلك مب-2
Extrasensory Perception؟  

 ملاذا تعود حاسة الشم للنشاط بشكل مضطرب عند بعض-3
 ؟) مرضى العقل(الذهانيني 

هل ميكن أن تكون هناك أنف داخلية تفسر اهلالوس الشمية؟ -4
  ")عني داخلية"ملا هو " سيمز"فرض الكاتب وفرض (مثل 

لوسات الشمية باعتبارها استقبال آيف نتعامل مع اهل-5
 داخلية؟ ) لكيانات ماثلة(موضوعى حلقائق 

رمبا آمثال للهلوسات( هل ما يسمى اهللوسات الشمية -6
  تصلح مثاال لسائر اهللوسات عرب احلواس األخرى؟  )األخرى

على) انظر بعد (رواية العطر الشهرية آيف تساعدنا -7
وائح ىف تشكيل العاملفهم املزيد عن دور الرائحة والر
 واحلياة؟ ) القتل(والذات والعالقات والتواصل واملوت 

 تطبيق توضيحى: سادسًا
فيما يلى سنورد فقرتني من بداية رواية العطر وصف
فيهما الكاتب األماآن وبعض األشياء، آما وصف البشر وبعض

 .األعضاء، مبا تراءى له من روائح تفوح من آلٍّ

 هذا هو وصف الكاتب مبدعًا، وليسعلينا أن نتذآر أن
، وآأن ىف ذلك إثبات أن)بطل الرواية القاتل(وصف غرينوى 

تنشيط حاسة الشم، مبا ىف ذلك القدرة على تسمية الروائح
الىت تصل إليها وربطها مبا يقابلها، هو من صفات اإلبداع،
موازيا لتنشيطها السابق ذآره ىف حالة التنشيط الذهاىن

هذا سوف ينفعنا حني نقارن بني التنشيط البدائى، و)املرض(
األوىل والتنشيط الوالىف النمائى وحنن نتكلم عن اإلدراك

  املتجاوز للحواس، القبلى والبعدى لتطور احلواس

 نرى مدى املهارة اإلبداعية ىف تناول املوضوع سوفوحىت
 األماآن وبعض األشياء الىت وصف- ىف عاموين متقابلني–نورد 

الكاتب املبدع رائحتها ونسأل الزائر حماولة التوفيق بني آل
 . مكان والرائحة املناسبة له 

 البشر، وبعض األعضاء مقابل-ىف عامودين أيضا–مث نورد 
 .وصفها الكاتبالروائح الىت 

 .وعليك أن جترب اختيار الوصف املناسب من آل عمود مقابل اآلخر

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   632
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مث نورد بعد ذلك املقتطف الذى أخذنا من هذا وذاك آما
، وسوف تدرك روعة اإلبداع)وليس غرينوى طبعا(آتبه زوسكند 

 . والدقة

 األماآن واألشياء: اجملموعة األوىل
 قلويات الغسيل رائحة -1

 الواخزة
  الشوارع-أ

  ساحات املنازل اخللفية-ب ائط الغرائحة -2
  أدراج البنايات-ج الدماء املتفسخة رائحة -3
 النفاذة املنبعثة الرائحة -4

 من املباول
  املطابخ-د
 

  الغرف غري املهواة-ذ  البولرائحة -5
  غرف النوم-ر  الكربيترائحة -6
  اللحف الرطبة احملشوة بالريش-ز  الشراشف املدهنةرائحة -7
 اخلشب املتفسخ وروث ئحةرا -8

 اجلرذان
  املدافئ-ـه
 

 امللفوف املتعفن، وشحم رائحة -9
 اخلراف

 املدابغ-و
 

 املساخل_ى  الغبار الرطبرائحة -10
 
 رائحة البشر: اجملموعة الثانية

  البشر-أ  القسرائحة -1
  أفواههم-ب  حيوان مفرتسرائحة -2
  بطوم-ج  زوجة املعلمرائحة -3
  أجسامهم-د  األسنان املتعفنةةرائح-4
  الفالح-ذ  عنزة مشطاءرائحة -5
 اجلبنة العتيقة رائحة -6

 واحلليب احلامض واألمراض الورمية
  احلرىف املتدرب-ر

 العرق واملالبس غري رائحة -7
 املغسولة

  طبقة النبالء-ز

  امللك-ـه  آريهةرائحة -8
  امللكة-و  البصلرائحة -9

وليس" (سوزآند"رى آيف رتبهم املؤلف اآلن ن تعالو 
 ):القاتل غرنوى

  )5ص ( : أوًال
 نتنة،رائحةىف العصر الذى نتحدث عنه، هيمنت على املدن 

ال ميكن إلنسان من عصرنا احلديث أن يتصور مدى آراهتها،
 الغائط، وساحات املنازلبرائحةفالشوارع آانت تنضح 

 اخلشببرائحةت  البول، وأدراج البنايابرائحةاخللفية 
 امللفوف املتعقن،برائحةاملتفسخ وروث اجلرذان، واملطابخ 

برائحةوشحم اخلراف، أما الغرف غري املهواة، فقد آانت تنضح 
الغبار الرطب، وغرف النوم برائحة الشراشف املدهنة واللحف

 النفاذة املنبعثة منوبالرائحةالرطبة احملشوة بالريش، 
  الكربيت، ومن رائحة آانت تفوح املباول، من املدافئ، 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   633
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رائحة قلويات الغسيل الواخزة، ومن املساخل رائحةاملدابغ 
 .الدماء املتفسخة

 ) 6ص (: ثانيًا

 العرق واملالبس غريبرائحةأما البشر فقد آانوا ينضحون 
 األسنان املتعفنة،رائحةمن أفواههم آانت تنبعث : املغسولة

م البصل، وإن آان العمر قد قد تقدم هبرائحةومن بطوم 
 اجلبنة العتيقة واحلليبرائحةقليًال، فقد آان ألجسامهم 

 الكريهة تفوح منالروائحآانت . احلامض واألمراض الورمية
األار والساحات، من الكنائس ومن حتت اجلسور، ومن القصور،

 احلرىفورائحة القس، آرائحة الفالح آريهة رائحةآانت 
النبالء آلها تنضحآانت طبقة .  زوجة املعلمآرائحةاملتدرب 
 الكريهة، مبا فيها امللك نفسه الذى آات تفوح منهبالرائحة

  عنزة مشطاء،رائحة حيوان مفرتس، ومن امللكة رائحة

 مقتطفات من أقوال مرضى وذويهم: سابعًا

فيما يلى بعض ما جاء ىف أقوال بعض املرضى بال أية إضافة
 أو شرح ىف هذه املرحلة

 مطلقة بة منزلر  عام50 ع ع ق: األسم

 بدأْت ىف شم روائح آريهة ملدة سنة
Schizophrenia chronic undifferentiated 

  فصام مزمن غري متميز

 متزوج سائق  عام48 ج ر: األسم

    تراب  رحية  وساعات   وحشة   رحية   ساعات   باشم  -
 .نفسى   ىف   شياط   ورحيه  -
   تراب   رحية   أشم) عانوبة مرض ليست صر (   قبلها   ساعات 
 Psychosis with brain trauma 

 ذهان عقب إصابة دماغ

 مل تتزوج طالبة  عام20ف ع : األسم

 وأنا ىف تالتة ثانوى آنت باشم رحية ميتني
 )آان ذلك قبل اعالن بداية املرض بأآثر من سنة(

Schizophrenia Chronic undifferentiated 
 فصام مزمن غري متميز

 أعزب طالب  عام13أ ف : ماألس

وآذا مرة أشم رحية بالستيك أو آاوتش أو شعر بيتحرق، 
 وابقى دايخ، 

Manic and depressive illness depressive type 
 النوع االآتئاىب: أمراض اهلوس واالآتئاب

  أعزب طالب  عام23 ع ت: األسم
 

 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (     التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   634
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 : األخت
آان يقول ان فيه رحيه وحشه بيشمها ملا يتكلم مع حد -

 "اللى بيتكلموا فيهتتغري حسب الشئ 
Manic and depressive illness depressive type 

  النوع االآتئاىب: أمراض اهلوس واالآتئاب 

 أعزب حمامى  عام41 م ع م: األسم

 بعد آده احلاجات دى آلها فضلت   -
 وزاد عليها إن رائحة عرقى حسيت إا رصاص،   -
  ى رحية زى البارودملا أقعد فرتة من غري محى مع جمهود بتبق  -

 ّملا باشرب أى عصري فالرحية بتخف شوية 
 .بس احلمى بتخلص الرحية خالص

وىف واحد من احملامني إللى آنت باتدرب عندهم شم رحية  -
 البارود دى 

 .وىف البيت برضه مشوا الرحية وقالوا ىل إآشف على األمالح -
Schizophrenia, schizoaffective depressive. 

  فصام وجداىن، اآتئاىب: فصام 

 متزوج مالحظ معمارى  عام59 أ ط م: األسم

 طالعة من مناخريىباشم رحية شياط   -
Manic depressive illness- depressive type 

 أمراض اهلوس واالآتئاب النوع االآتئاىب

 أعزب طالب  عام18 م د: األسم

 أمسك   نفسه   السرير   علىو   اهلدوم   ىف   خالىت   عرق   رحية   أشم   آنت
 النوم   قمصان   وأمسك   باجامعها   آإىن   وأمشه   بتاعها   الكلوت 
 .أمشها   بتاعتها 

Obsessive compulsive neurosis 
  بداية ذهان غري متميز االضطراب الوسواسى القهرى

 أعزب طالب  عام28 م د: األسم

 .ا ىف الصالةملا أبعد عن ربنأحيانا أشم رحية وحشة 
أنا شامم رحية وحشة ىف) على لسان املبلغ(ويقول ...... 

 .البيت لكن ماحدش فينا يشم حاجة
 ملا أآون بعيد عن ربنا أشم رحية وحشة
Mood disorder with psychotic symptoms 

 اضطراب وجداىن مع أعراض ذهانية

 متزوج جنايىن  عام43 ف أ د: األسم

 )  ىف جلسة العالج اجلمعىأحد من سنعرض حوارهم( 
 ساعات باشم رحية وحشة قوى وأوالدى يقولوا مافيش حاجة
Manic depressive illness, depressive type explosive 

personality 
 أمراض اهلوس واالآتئاب، النوع االآتئاىب

 ىف شخصية انفجارية 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــ"  يــــوميــــــــا "   635
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 متزوج نساج يدوى  عام38 ز ص: األسم

 يهودى لو مشيت رحية معينة مش حلوة يبقى مسيحى أو   -
 واملسلم له رحية خاصة حلوة،  -
وممكن أشم رحية حلوة جدًا من غري مايكون فيه حد معايا  -

 .أو حد معّدى
 ولو مشيت رحية براز محار بابقى أنا لوحدى إللى شاممها  -
أحس إىن أنا احلمار بتاع سيدنا عزير وربنا أعاد  -

 .بعثه ىف صورتى

Schizophrenia paranoid 
 وىفصام بارن

 ختام واعد 
  هذه اليومية، -غدا أو بعد ذلك–سوف نناقش 

مث نكمل بعرض مقتطف من جلسة للعالج اجلمعى تناولت هذه 
 .املسألة بالتفصيل والتمثيل النفسى

  
- Extrasensory perception : Pre sensory & Metz sensory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   636
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04I12I2007א

אא−95 אא(א  )א

)2007 / 12 / 4الثالثاء (وأنا أآتب اليوم يومية الغد 
، رحت أعّقب على ما"األنف تدرك مثل العني أحيانًا"بعنوان 

جاء ىف املقتطف من جلسة العالج اجلمعى، فوجدت أن املسألة
تزداد صعوبة باضطراد، بل وقد تزداد غموضًا أيضا، مث إىن قد
رجعت إىل يومية اليوم، وحني قرأهتا أشفقت على نفسى، وعلى

 :القارئ من آل ذلك، وقلت لنفسى

سبة للفروض بالن-وأظن األطباء أيضا(إذا آان القارئ  
اليعرف آيف تدرك العني حقيقًة وفعًال مايصلها) الىت أقدمها

مبستويات اإلدراك العادية، فكيف أقدم هلم مفهوما يشرح
أسوة بوجودأنف داخلية، اهللوسات الشمية، وأنا أفرتض وجود 

 ، ىف مقابل العني واألنف الظاهرتني آما نعرفهما؟عني داخلية

أن َثم عينًاقر احتمال فرض آم من األطباء الزمالء ي
داخلية ميكن أن ترى ما بالداخل باعتباره آيانات حقيقية،

 وليس جمرد تأليف خيال املرضى؟

 داخلنا؟ " تعدد الذوات"آم من األطباء الزمالء يقر فرض 

آم من األطباء الزمالء يقر فرض أن نوم حرآة العني
هو نتيجة أن) مالنوم النْوىب الذى حتدث فيه األحال(السريعة 

العني الداخلية تتابع عملية ترتيب املعلومات عشرين دقيقة
 آل تسعني دقيقة؟ 

 األنفإذا مل نقر احتمال صحة هذه الفروض فكيف ندرك أن
 !تدرك مثل العني أحيانا 

 وتدرك ماذا؟

 !!تدرك عامل الداخل 

مث آيف أآتب مقاال هبذا العنوان وحنن مل نتعرف بدرجة
، وال على حىت آيف)ماهية اإلدراك" (تدرك"آلمة آافية على 

،!تدرك العني العادية واألنف العادية اخلارجتان ما تدرآان
فما بالك بإدراك العني الداخلية واألنف الداخلية لداخلنا

 . خاصة ىف حالة املرض؟
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 ِملْن أآتب ؟: مرة أخرى

 على يقني أنىن أآتب للشخص- بعد ثالثة أشهر-  أصبحت
طبيب، وليس حىت للمثقف العادىالعادى أساسا، ال للزميل ال

 . جدا 

آما أنىن أصبحت أقرب إىل تصديق أن الشخص العادى،
وبالذات من مّر بأزمة مل تكتمها العقافري متاما، وباستمرار،
ميكنىن أن أصل إليه مبا أريد أآثر آثريا من الذى تربمج على

 . املعطيات اجلامدة والثابتة سنوات وسنوات 

لى ذلك من الرد الوحيد الذى وصلىن منوفيما يلى دليل ع
حوار/ الذى البد أن القراء يعرفونه من بريد" صديق املوقع"

اجلمعة، وليسمح ىل أن أعتذر له عن عدم ذآر امسه هنا ىف املنت،
ألسباب ال ختفى عليه، وقد أرجع عن ذلك يوم اجلمعة، أو حسب

 . ما يطرأ

 :رّد صديقنا على يومية أمس قال..... 

 ,   اهللا مبس
   .. أوآسجني رذاذ،  قوى متداخله   طاقه  رحيتها احلياه

  بتكهرب  وساعات  املوت فهى مكتومه  لرحية  بالنسبة ·
 . احلديد  تشبه   وممكن  النار،  وختنق وزى وغبيه

 : ِشْكل  رحيه  ليه  مجاد وآل  ·
 . مثال رحيته دم   فاحلديد  ·
 .  آولونيا   رحية  جوايا وانا  ·
 , بتبقي ورد  رحيىت"..........."   باضرب وملا  ·
 . مكسرات    بتبقي  رحيىت  بارآض  وملا ·
 . منزل   بول طيور  عرقي ورحية  ·
 " دبليو  ام ىب"   عربيه وشكمان "نشوء" ُحزىن  ورحية  ·

 .  الشبوره  ىف الصبح
 ..  احلقيقه  هو  حبواسي أدرآه وما  ·
 آما  أقراك وأعرفك أنا... يي حي  عم يا حقيقتك  ·

 .  وأآرت  نفسى أعرف
 ).  لتشتمىن  بالش وّال..( رحية  وعارف باّمشك  ·
  .سفاح   نظرى بيقوىل إنك  ·
  .  بنات  وبتاع  رقيق  إنك  بيقويل و ملمسك  ·
 .  أوى وحشه   مش  احلمام  ىف  وانت ورحيتك  ·
   . أيوه .. يامسني  عرقك ورحية  ·
  باهّزر  مش  انا  بقك سربتو رحيةو   ·
   , شويه  أحسن  لنتيجه  اوصل منه  وميكن , اآرت  مش جدل ده  ·
 ,  أآرت ميكن أعرفك  ·

   أآرهك أقدر  ميكن

 تعقيب على تعقيب 
 بصراحة ، أخذت آل آلمة من صديقنا هذا جبدية مطلقة، 

 وصدقته هبدوء وصرب واحرتام، وتصورت أنىن لو قدمت ما حدث 
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 آتبته قبل هذه اليومية الشارحة، سوفىف العالج اجلمعى آما
يصله أآثر من أى زميل مل تتح له فرصة مشاهدة العالج اجلمعى

 .رأى العني 

 الفرض األساسى : مرة أخرى 

إن ما حدث ىف مقتطف جلسة العالج اجلمعى الذى سوف نقدمها
 ميكن أن تلتقط،"أنف داخلية"غًدا هو االعرتاف بأن لكل منا 

 . ل وجتسده، وقد تشوهه، وقد تضيف إليه فعال ما بالداخ

صديقنا هنا مسح هلا أن تبدأ النشاط، مث تناوهلا مبا يفسر
 . فعل ذلك 

؛تصورت أنه يستدعى الذآرى، يستحضرها، فتنقلب معايشة
فتفوح رائحة ما، فيقّر هبا، فتنقله من الداخل إىل أقرب ما

حيضره، وخالص يقفز إليه من خمزون أجبديته، مث يضع الوصف الذى 

  ىف أقل من ثانية –  رمبا–حيدث آل ذلك 

 املبدع يفعل مثل ذلك متاما،

 لكنه حيتوى هذه اخلربة ويتحمل مسئوليتها، 

 ويسمح هلا أن تنضج،  

 وأن تنساب، وتتشكل

 اخل اخل  .... مث يراجعها، ويصقلها 

املهم أننا حناول أن نؤآد ضرورة أن نبدأ من اخلربة، ومن
 . دقها قبل أن نسارع باحلكم عليها احتمال ص

 تردد جديد

 ولكن ماذا يفيد الشخص العادى من آل هذا ؟

 طيب، وأنا أعمل ماذا ؟ 

 !ليس أمامى إال أن أواصل، وما يصل يصل ألصحابه

فلتسمحوا ىل أن أؤجل موضوع العالج اجلمعى وما حدث فيه
علىمن شّم وروائح ومتثيل وتفاعل حىت نتعرف بأى قدر اليوم 

   ماهية اإلدراك، واهللوسة، والعني الداخليةبعض

 عن اإلدراك 

  :  يقول   تقليديا   تعريفا   اإلدراك   ُيَعّرف

الىت   األحاسيس   فيها   نقارن الىت    العملية   هو   اإلدراك   إن" 
 "  معلومات   من   حصلناه   أن   سبق   مبا   نستقبلها 

 ". معىن   للعالمات تعطى  الىت    العملية"أو هى 

  .  الرموز   غري   العالمات 
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 املثري   من   جزء   العالمة   أن   هو   والرمز   العالمة   بني   الفرق
 ، ) املعلومة (

  . حمله   حيل   فهـو  ، يفيده   ما على    دال   الرمز   أن   حني ىف  

 بالرموز   منها   بالعالمات   اختصاصا   أآثر   عملية   اإلدراك
 .  جملردةا 

الذى حياول أن يتوقف عند هذا التعريف سوف جيد نفسه
 حمصورًا بني التذّآر والرمزية والرتمجة، 

 ترمجة املثري الذى يصلنا إىل ماسبق أن تعلمناه، 

التعرف علىوبالتاىل سوف يبتعد عن عملية أمشل هى 
 أو نستدعى ماالبيئة حىت لو مل نستطع أن نفك رموزها،

 اآرتنايقابلها من ذ

 تعريف أوسع 

يسعفنا العلم بتوسيع ملفهوم اإلدراك أوسع وأمشل حني 
 :يقول

 يتـعرف   أن احلى    للكائن   هبا   ميكن الىت    العملية   هو   اإلدراك" 
  ." البيئة على  

 :  آما يلى عموم ماهية اإلدراكاآلن نوجز 

 أآثر ،  البيئة لى ع   بالتعرف ُتعىن    اإلدراك   عملية   إن )  ا ( 
  . ماهيتها   حتديد   أو   تسميتها   من 

وإن آان" ( احلسية " باملعلومات   ابتداء   هتتم   إا )  ب ( 
 )التعرف الكلى قد يتجاوز االحساس

 أو   جتريدية   منها   أآثر   مباشرة   معرفية   عملية   إا )  جـ ( 
   . رمزية 

 رى قبل وبعد التفكري واخليال إا عملية جت )  دـ ( 
 :العني الداخلية  

 العملية   ليشمل  أآثر فأآثر  مؤخرا   اإلدراك   مفهوم   اتسع
 ما   وهذا  ( الداخلية   البيئة على   - مباشرة -  هبا   نتعرف الىت  
 ).الداخلية   العني Sims   أمساه 

، اإلثبات   صعب   هو   الداخلية   العني   مفهوم   أن   من   الرغم على 
 اآلخر   اجلانب   غور   لسرب   والفائدة   الداللة   شديد   مدخل   أنه   إال 
 درجة وإىل  ،  الذهانية   اخلربة ىف    خاصة يتجلى  الذى    اإلدراك   من 
  . واإلميانية   الصوفية   اخلربات اإلبداعية ىف  ،  أهم   ورمبا ،  أخفى 

ىف   األساسية   باعتباره اخلطوة   اإلدراك   هكذا يصبح مفهوم
يصبح . Awareness  الدراية   ذلك ىف    مبا   املعرفية   العملية 

الىت   األولية   املعرفية   ابةالبو ه  مفهوما أوسع وأمشل باعتبار
 ببعض   بعضها   -ىف الداخل واخلارج–الوجود    مستويات   توصل 
  . الدراية   من   متفاوتة   بدراجات 
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 اإلدراك   ليشمل   اإلدراك   مفهوم   يتسع  أيضا  املنطلق   هذا   من
  ، للحواس   املتجاوز 

 البيئة   إدراك   ليشمل اإلدراك عامة ما هو   وآذلك 
 اجلسد   وصورة ،  الذات صورة    إدراك   ذلك ىف    مبا   للذات   خليةالدا 
 إخل..  اجلسد   وخمطط 

 ما   دراسته   تشمل   أن   اإلدراك ملدى    االتساع   هذا   آما يسمح
 مرضية   تعترب   ال والىت  ،  للعادة   اخلارقة   بالظواهر   أحيانا يسمى  
 علم يسمى    فيما   تـدرج الىت    الظواهر وهى  ،  أصال 
ىف   يقع نفسفسيولوجى    نشاط   ظواهر   باعتبارها  الباراسيكولوجى 
  الداخلية واخلارجية بشكل   البيئة على    التعرف   مفهوم   نطاق 
 ،  بآخر   أو 

 اإلدراك والتفكري واخليال
 دقيقة   ةعالق   والتخيل   بالتفكري   اإلدراك   نذآّر بأن عالقة

 من   لكثري وبدئى  وحلظّى  أساسّى    اإلدراك   يعترب   حني ففى  .  وعميقة 
 يتعلق   فيما   آذلك   ليس   األمر   أن   جند ،  التفكري   عملية   أشكال 
 وافرا   قدرا   مباشرة   بصورة   يتضمن   اإلدراك   أن   ذلك ،  بالتخيل 
 أو   الداخلية   البيئة   من   آان   سواء  ( اثلم   بواقع   الشعور   من 
التفكري هو عملية مفاهيمية جتريدية   أن   حني ىف  )  اخلارجية 

 .ترابطية، واخليال آذلك متاما، لكنه يتجاوز الواقع ال أآثر

 إدراك الداخل واالستبطان
) الداخل   إدراك  ( الداخلية   باحلياة   املباشرة   الدراية   إن

 ألن  ، الداخلى   التأمل   أو   االستبطان يسمى    ملا   مرادفة   ليست 
 رموز إىل    املرتجـم   املعقلن   النشاط   عليها   يغلب   األخرية   الطريقة 
، وآل ذلك أقرب الداخل   لعامل   وشارحة ،  راصدة   وألفاظ  ، آالمية 

 ،إىل التفكري ىف الداخل ووصفه واحلكم عليه

 من   آثري ىف    خطوة   أول   فهو   الداخلية   البيئة   إدراك   أما  
 ).  سواء   حد على    والوجدانية   املعرفية  ( النفسية   العمليات 

 عقالنيا   وصفا :  هذا اإلدراك املباشر يلى    قد   واالستبطان 
 جتريدية لكنه ليس هو هو   مبفاهيم الداخلى    للعامل 

 جة تنشيط العني الداخلية نتي
   ؟العني الداخليةما هو ناتج تنشيط 

 حبسب   آلخر   شخص   من   الداخلية   العني   تنشيط   ناتج   خيتلف
 فهى ،  العني   هذه   التقطته   ما   استثمار 

 حتكيه   مث تعقلُنه مث   بالداخل   ما   ترصد   أن    إما )1(
 الآما ذآرنا حا   استبطانا 

 إبداعى   تنظيم   إعادة ىف    وصلها   ما   تستعمل   أن   وإما ) 2(

 بشكل   هذه   رؤيتها   الداخلية   العني   تعلن   أن   وإما ) 3(
 غري   لكنه   حسيا   إدراآا   باعتباره   الداخل فرتى    مباشر 
) قليل   دبع  ( نسميه   سوف   ما   وهذا ، ) الداخل ىف    إال  ( موجود 
 )  البصرية   وليس  ( البصريية   اهللوسة 
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وإما أن تسقطه إىل اخلارج مث تستقبله إحساسا قادما) 4(
 من مصدر خارجى متاما فهى اهللوسة التقليدية

الذى   احلْدس إىل    أقرب   غامضا   وعيا   به   وإما أن تزداد ) 5 (
، مث تتناوله تشكيال جديدا مباشرة   ترمجة   دون الوعى    يعمق 
 اإلبداعية مبا ىف ذلك إبداع الذات  اخلربات   بعض   يتضمن   وهذا 

 )التصوف(

 البيئة الداخلية والالشعور
 . الالشعور يسمى    ملا   مرادفة   ليست   الداخلية   البيئة   

 جمرد   وليست    آحقيقة -  الداخلية   املوضوعات   تشمل   إا  
 فرويد   امساه   ما إىل  ينتمى  فعى، دا   شواش   أو   رموز أو ُقوى 
 ".اهلى  " أو "  اهلو"

، وصورا ،  أفكارا   الداخلية   البيئة   هذه   تشمل   آما  
وأحاسيس، باعتبارها آيانات قائمة ميكن إدراآها   وذآريات 
  . "مبا هى"

هذه اخللفية الىت تبدو شديدة البساطة، يرفضها معظم
بعنف ُحْكِمّى دامغ، مع أا ضرورية لفهماألطباء واملختصُّون 

الىت عرضنا بعض عيناهتا أمس، مث سنعرض آيفية(اهللوسة 
 )التعامل معها غدًا

   اهللوسة
 آأنه موضوع   يعلن وجود  حقيقى   إدراك   خربة هى    اهللوسة

، احلواس من اخلارج عادة   تستقبله   احمليطة   البيئة ىف   حقيقى 
  . الواقع ىف    وجود   له   ليس   أنه   من   بالرغم 

 العامة   عند   استعماهلا   يساء عموما "  هلوسة " آلمة
  .  املختصني   عند   وأحيانا 

 أنه   يعنون   فإم   يهلوس   فالنا   أن   عندنا   الناس   يقول   حني
ينبغى، وهذا خطأ شائع ) يلخبط  ( والتصرفات   الكالم ىف    خيلط 

  .االنتباه إليه

اهللوسات الىت حيكيها املريض ألفاظا، أو حيكيها خياال
مريضا، أو حىت ينكر طبيعتها ويزعم أا جمرد هتيؤات، هى
هلوسات أيضا، ولكنها أقل أصالة، وهى التعنينا هنا آثريا،
–بل إننا لكى نتعامل معها من خالل هذا النوع من العالج 

ول أن نقلبها خربة معاشة حىت تقرتب من حنا-الذى سوف نقدمه
 .النوع الذى نتناوله هنا

 : منها   آثرية   أحوال ىف  العادى    الشخص   عند   اهللوسة   حتدث

 ) الَوَسْن   هلوسة  ( النوم ىف    الدخول   حني ) 1(

 ) اليقظة   قبيل   هلوسة  ( الكاملة   اليقظة   قبيل ) ب(

 ) شكل  ( األحالم   أثناء  )ج(

 رؤية   مثل (ميكانيكى    مبثري   اإلحساس   عضو   إثارة   عند  )ء(
  ) العينني   دعك   بعد   الضوء   نقط 
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 .....  
اهللوسةالىت هتمنا ىف هذا املقام هو ما امسيه     الظاهرة 

حسية، وفيها حيكى املريض عن خربات )وليس البصرية(، البصريية
عادة ما يعزوهااليشعر هبا غريه، وهو ) الشم مثلما أسلفنا(

 .للخارج، برغم أا بدايًة َتكون جمرد إدراك للبيئة الداخلية 

 إىل أن األصوات-مثال–وأحيانا ما يعرف املريض ذلك ويشري 
الىت يسمعها بالرغم من أا تصل أذنه) اهللوسة السمعية(
 فإا تأتيه من داخل رأسه ) مثال(

وحنن( حقيقية وأحيانا يعلن بإصرار، أو آاحتمال أا غري
 )نفرح بذلك ونعتربه ذا بصرية جيدة

أنظر ( ،"جمرد هتيؤات"مث إنه قد يتمادى فيصفها بأا  
وهو بذلك ينفى أصلها احلقيقى، وهو يرضينا) غدًا حالة عصام

 حنكم عليه بأنه خييل إليه  إذ ال نتواىن ىف أن-حنن األطباء–
 .ها حنن معهما يعايشه، فهو بذلك أحسن ما دمنا مل نسمع

 مراحل نشأة اهللوسة 

ميكن إجياز هذه املراحل الىت أشرنا إليها على الوجه
 : التاىل 

لكنها) آما حيدث ىف احللم(البيئة الداخلية تتحرك   -1
 تتحرك ىف اليقظة 

أو األنف الداخلية أو األذن(العني الداخلية   -2
رصدها حيّتّد إدراآها، فتلتقط هذه التحرآات وت) الداخلية

قد تصل املريض حرآية البيئة الداخلية على أا -3
أصوات الداخل أو روائح الداخل، أو أحيانا على أا

 )بعد أن حيوهلا إىل ذلك(أفكار الداخل 

قد يسقطها إىل اخلارج عموما أو يلصقها بأشخاص  -4
 )وهذه هى اهللوسة التقليدية(معينني 

 معقلنة فتصبح أقرب إىلقد ُيِحل املريض حملها خياالت  -5
 الصور اخليالية منها إىل حقائق إدراآية ماثلة 

قد يعرتف أحيانا، أو متذبذبا، بأا جمرد ّختيل -6
حقيقية   إدراك   خربة وىف هذه احلال وبرغم أا ) هتيئوات(

-  واعية   ببصرية يدرك )  املبدع   أو  (  فإن املريض   للداخل،
، ويقال خارجيا   واقعا   ليس   عنه حيكى    ما   أن  -  ما   بدرجة 

  من   تزيد   البصرية   هذه   أن   األمر   وحقيقة إن بصريته سليمة، 
اإلدراك، وآأا تدعونا إىل حسن   اضطراب   خربة   أصالة وحضور

 تناوهلا

 مشروعية وموضوعية العامل الداخلى 
  اجلديد   هو الداخلى    العامل   يةمبوضوع   لالعرتاف   املدخل   هذا   إن

وهو يرفض من املريض إنكاره ألعراضه باعتبارها ومها 
 )بعكس ما يفرح به األطباء عادة(

    منو   مع   اهللوسة   نتعامل مع   املكثف النفسى    العالج   أثناء
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   تنقلب   جتعلها   بطريقة   البصرية

   ُمْسقط  ) أو فكر (  موضوع   من    -1

    ُمْدرك داخلى    موضوع  إىل   -2

 االلتحام قادرعلى  ،  حقيقى داخلى    موضوع إىل     مث  -3
  ،  اجلارية   التكامل   بعملية 

 املوضوع إىل  > ==اخلارجى    املسقط :  من   املوضوع   نقلة   وأثناء 
 :للتكامل   القابل الداخلى    املوضوع إىل  > " == املستقل "الداخلى 
 مباشرة، "  اهللوسة " باسم   اهللوسة   عن   العالج ىف    ديثاحل جيرى  

 ظروف ىف    التكامل   يتم حىت    واستيعاهبا   حتملها   ويستمر 
 )ما أمكن ذلك(مالئمة،  

 .وهذا ما سوف نقدمه غدًا من جلسة العالج اجلمعى

- Symptoms in the Mind, Andrew Sims Mind 

وآنت قد وصلت إىل مثل ذلك من خربتى اإلآلينيكية قبل أن
املصداقية"وهذا ما امسيته سابقا، " سيمز"يصلىن فرض 

 "باالتفاق
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 اقرتاح

بعد أن أعددت هذه اليومية، مع الشرح املناسب لكل
مقطع، عدت أقرأها، فوجدت أن الشرح قد أفسد التتبع السلس

 :ملا حدث فقلت أعّد نسختني متتاليتني وأقرتح ما يلى ملن شاء

 بعد أن حذفت آل تعقيب أوأن يقرأ املقتطف آله: أوال
 وآأنه جزء من مسرحية  تغيري

أن يكمل قراءة نفس املقتطف مع الشرح: ثانيًا) أو(
 والتعقيب

أن يقرأ املقتطف بالشرح والتعقيب من: ثالثا) أو(
 البداية

 املقتطف
عمر(من جلسة واحدة من جلسات العالج قرب اية العام 

 : قصر العيىنجملموعة حتضر العالج ىف ) اجملموعة

 تعريف

، وغري)أمراض عقلية(اموعة هبا عدد من الذهانيني 
املنتظمني ىف العالج، ويقوم هبا معاجل) أمراض نفسية(الذهانني 
 ،)متدرب(ومعاجل مساعد ) الكاتب(مَدرب أآرب 

 :وفيما يلى بعض أساسيات ومعامل هذا العالج 

:وأيضا" (اآلنهنا و"التفاعل ىف اموعة يتبع مبدأ    -1
 معظم الوقت ) أنت> ==<أنا 

حاالت(اموعة تقبل مجيع التشخيصات دون استثناء    -2
 )غري متجانسة

–قصر العيىن (التناول العالجى هو خاص هبذ املدرسة    -3
توليف من مدارس الرتآيب النفسى التحليلى) الكاتب

ىوالتفاعالتى، واجلشتالت معا، وهو منظور ترآيىب تطور
منائى يضع ىف اعتباره الثقافة اخلاصة بنا طول الوقت

 . ويتحّور من خالل اعتبار ذلك باستمرار
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 :من أهم آليات العالج  -4

 املتجددة عادة ) العالجية" (األلعاب"استعمال  - أ

استعمال الدراما النفسية القصرية، مع إجراء- ب
 )انظر بعد(أحيانا " تبادل األدوار"

 صباحا، مرة8.55 إىل 7.30 دقيقة من 85مدة اجللسة 
واحدة أسبوعيا ىف نفس املوعد، مع ترك مخس دقائق بعد ذلك

 .لألسئلة واألدوية

 ) بالنسبة هلذا املقتطف(الفروض 
إن اإلنسان هو آيانات قائمة متعددة، ىف واحد،: أوًال

الوحدة(ليست فقط جمرد تقسيم جتريدى إىل ذوات آثرية 
أنا (2007-11-28يومية ) والتعدد ىف الرتآيب البشرى

 )واحد وال آتري
الداخل مثلما) نرى، نسمع، نشم(أننا ندرك : ثانيًا

العني الداخلية (12 - 4يومية أمس ندرك اخلارج أنظر 
 ")واألنف الداخلية آذلك"

إن هذا الداخل هو دائم الرتتيب وإعادة الرتتيب: ثالثًا
 أثناء النوم وبالذات أثناء النشاط احلامل،

هى) ليست صورا خيالية(إن ما يسمى هلوسات، : رابعًا
األنف"مبا يسمى (إدراك حقيقى لكيانات ىف الداخل 

 حقيقة وليس"العني الداخلية"أو ما يسمى " ليةالداخ
الداخلية ميكن أن) األنف هنا(مبعىن أن العني ) جتريدا

 مباشرة هذا الداخل" تدرك"
إن قبول هذه احلقيقة، يسمح من خالل آليات: خامسًا

العالج، أن نتناول هذه اهللوسات من خالل التفاعل
تناوال حّياالرتآيىب، والسيكودراما، وتبادل األدوار، 

 .مباشرا
 هو خطوة- من املعاجل واملريض –إن هذا القبول : ًسادسا

 وليس فقط،"توليف منائى"جوهرية حنو قلب اهللوسات إىل 
 . تصاحل توفيقى

حىت لو(إنه ليس من حق من اليشم مايشمه املريض : ًسابعا
أن ينكر حق املريض ىف معايشة داخله، مادمنا) آان معاجلا
اليشم مامشه) املعاجل(ق للتعامل معه، رد أنه على الطري

املريض، مبعىن أنه ليس من حقه أن يعترب ما يعيشه املريض
جمرد هتيؤات خاطئة، وىف نفس الوقت عليه أن يعمل ىف اجتاه
استيعابه آحقيقة مكّملة، قادرة على الرتمجة إىل ما
يقابلها من حقائق علمية من منظور ترآيىب، أو على

 .ليف مع سائر الكياناتالتو
إن آل ذلك ليس بديال عن التداوى مبنظمات: ثامنًا 

مستويات املخ من عقاقري، شريطة أن نستعمل تذبذبيا
zigzag،حسب احلالة، هبدف اإلسهام ىف تشكيالت التكامل ،

 .وليس للقمع املمتد
 :املشارآون األساسيون
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التاريخ  احلالة االجتماعية العمل السن االسم

 العائلى
   38 زآريا

 جنسا
 متزوج ولديه ولدان

 فصام بارنوى
  

 إجياىب
أخصائى  26 عادل

 حاسب آىل
خطب أثناء (أعزب 

 )اموعة
فصام غريمتميز، ىف حالة 

 إفاقة

الوالد 
مآل (فصامى 

 )سلىب نسبيا

  أوالد3متزوج ولديه  جنايىن 43 فتحى
اضطراب وجداىن جسيم 

 ) اآتئاب–هوس (خمتلف 

  
 سلىب

مل تشرتك ىف هذا املقطع(ية ثانوية وذلك باإلضافة إىل شخص
 ):إال مرة واحدة هى

 سنة، أم خلمسة ، تبدو أصغر من سنها،30 حواىل :منال
مرت خبربة باآرة ىف هذه اموعة، وآانت مصابة باآتئاب وحالة

، مت عالجها بدراما نسبية)لبس من حتت األرض(انشقاقية 
ا يقرب من عام،باآرة، مرة واحدة، ىف بداية اموعة، منذ م

 .ومل تعاودها ثانية أبدًا

 .فلم تذآر إال مرة واحدة عفوًا" هدى"أما 

 )العالج اجلمعى(املقتطف من اجللسة العالجية : أوال
 ) دون تعقيب أو تفسري(

 ...... 
...... 
 . فيه روائح بتجيلى يا دآتور:زآريا

  دلوقىت؟:حييى/ د

 . آه دلوقىت:زآريا

  شامم رحية:حييى/ د

  شامم رحية مجيلة، أنا ممكن أآون ماشى ىف الشارع:ريازآ
 ..أشم
 وبتاع  شارع إيههنا ودلوقىت يا أخى خلينا :حييى/ د

  يا زآريا دلوقىت   شامم رحية حلوة إيه؟
 آه: زآريا

 هنا ودلوقىت مش  إوصفها لنا يا زآريا ما دام:حييى/ د
 .ىف الشارع

 ..... أنا متخيل:زآريا

؟ إحنا هنا ودلوقىت،متخيل وال شامم ):امقاطع(حييى / د
 إنت متخيل وال شامم؟ 

 .شامم: زآريا

 . خالص خلينا ىف الشم:حييى/ د
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 .، فيه جن معانا دلوقىت... آه :زآريا

  جن بيطلـّع روائح دلوقىت؟:حييى/ د

 )يشري بيده.( بيبقى معدى آده:زآريا

 تبع  يعىن الرحية احللوة مش تبعنا،  خيرب بيتك،:حييى/ د
 اجلن اللى معدى 

 . ممكن:ريازآ

  تبعه ؟  يعىن اجلن دلوقىت معدى ؟ والرحية:حييى/ د

 . ممكن يكون دلوقىت معدى:زآريا

  يعىن هو َعدَّى ومشى، إخص عليه:حييى/ د

 . ممكن يكون ىف شكل إنسان:زآريا

إحنا منسك النقطة) إيه حكاية ممكن دى؟! ( جبد؟:حييى/ د
 .دى

قال ىل مرة إن الدآتور  )موجها آالمه للمجموعة (:زآريا
اجلن اللى باتكلم عنه له عالقة باملرض والعيا، أيوه هو

 .له عالقة، بس هو دآتور وبيعاجلىن من منظور آخر
 . آّمل يا زآريا:حييى/ د

 يا دآتور أنا صدقتك طبعًا، وما خلقنا اجلن:زآريا
 .واإلنس إال ليعبدون

 إيش أدخل ده ىف ده، ّمها جوه، وال بره؟ : حييى/ د

 . أيوه:يازآر

  أيوه إيه ؟:حييى.د

  جوه ، بس يعىن:زآريا

 إزاى؟!  يعىن إيه ؟ رغم إن هم بره بس مها جوه ؟:حييى/ د

 أيوه أنا مصدق حضرتك ألن هم آانوا مسيطرين على:زآريا
 .فكرى جامد

على شرط أنا اختالىف معاك ىف ده، أنا مصدقك، :حييى/ د
 .عاهم أسهل، ما دام جوه يبقى التعامل ميكونوا جوه

 . مظبوط:زآريا

، وآان له رحية، راح)دلوقىت(اجلن اللى فات ده : حييى/ د
  دى؟  جوه؟ منني الرحية فني؟ ما دام مهه

 . فيهم الظاهر وفيهم الباطن:زآريا

 هو فيه،"هنا ودلوقىت" إعمل معروف أنا باتكلم :حييى/ د
  دلوقىت؟ وال راحت؟ رحية

 . أل دلوقىت مش موجودة:زآريا

أنا شايف إنك) ُيــالحظ ان زآريا آان قد سّهم (:حييى/ د
ملا بتسرح ممكن اجلن اللى جوه حيضر ويبقى له رحية، ساعة

 .ملا تنتبه بريوح
  ساعات بيجيلى ِبَعَرُقْه، :زآريا
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 عرقه بيجيلى زى رائحة الكربيت زى رائحةباشموساعات 
 .البارود آده

ّمهه) األصلية( ما اختلفناش بس شايف الفكرة :حييى/ د
 . وال قالعنيالبسني
 . أل آانوا البسني عادى:زآريا

 ".هنا ودلوقىت" إحنا :حييى/ د

 . حاضر:زآريا

 اللى بيتبقى من العالقات القدمية بتشوفه:حييى/ د
 .دلوقىت
 . أل ما بقاش زى زمان:زآريا

 وال ختاف احلكاية تكرب مننا حتب تشتغل فيه :حييى/ د

 نتكلم أحسن    أل بالش،:زآريا

 !يعىن :حييى/ د

 . اللى بيغوط ىف عامل اجلن بيتوه يا دآتور:زآريا

  إحنا مش حاخناف، طيب أنا عندى جن جوايا؟:حييى/ د

 . آل إنسان له قرين أيوه عند حضرتك،: زآريا

  قرين، مش قرين، املهم جوه ؟ وّال مش جوه؟:حييى/ د

  آه جوه:زآريا

  أنا باعمل فيه :حييى/ د

            إيه؟
تك تقدر تديره، هو مابيقدرش يديرك، عندك حضر:زآريا

 .اإلمكانيات اللى تقدر تديره، إحنا لسه صغريين على ده
 حنرتمه  طب نتعلم إزاى نقدر نديره، ما تياهللا:حييى/ د

 .األول، وبعدين نديره

 بس ممكن يكون  آه، ممكن حنرتمه األول إلنه له وجود،:زآريا
 لزومه إيه؟وجوده غيىب بس يعىن إيه احرتامه ، و

 . غيىب إزاى وانت بتمد إيدك جتيبه من جوه:حييى/ د 

 أجيبه من الظاهر يا دآتور بس أنا ماقدرش أجيب:زآريا
 .جن حاليًا، وأحّضره

 .يا أخى" مثـّـل" طب :حييى/ د

 ؟! أحضره متثيل يا دآتور  يعىن أنا:زآريا

 ست وال راجل، : آه متثيل، عايز حتضره، حضره:حييى/ د
 . زرقاء وال عسلىعنيها
 . عسلى يا دآتور إلىن باحب العسلى:زآريا

  عسلى فاتح وال غامق؟:حييى/ د

 . العسلى باحبه يا دآتور:زآريا

  آل العسلى؟:حييى/ د
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 . آه آل العسلى:زآريا

 .... إنت هامتثل معانا ياعادل :حييى/ د

 . ده بيقول راآبه جن:عادل

 ماآله راآبه جن، وإنشاء اهللا، أنت آمان يكون:حييى/ د
 .نراآبك ج

  بس هو صحيح فيه جن؟:عادل

  آه طبعًا ، مادام جوه :حييى/ د

 .هانكذبه ليه
  اللى بيوسوس للواحد:عادل

 أى حاجة بقى، فيه اللى بيطلع رحية، وفيه اللى:حييى/ د
 بيعمل حاجات تانية

  طب ماهو أنا باشم رحية :عادل

يبقى فتحى!!  بتشم رحية انت راخر؟ اهللا وأآرب:حييى/ د
 .وعادلوزآريا 

 وأنا باشم هو بيشم رحية وهو نعسان،) عن زآريا (:فتحى
 .رحية وأنا صاحى

 . ما هى دى عايزة آالم:حييى/ د

 . أنا بامشها وأنا صاحى:فتحى

 دى مصيبة إنك بتشم الرحية وانت مش سرحان،:حييى/ د
 .زآريا مابيشمش رحية إال وهو سرحان

 . ياريت تكون رحية حلوة وامشها:فتحى

  إمال الرحية بتاعتك يا عادل شكلها إيه ؟:يىحي/ د

  زى البيض الفاسد :عادل

 !!  ياخرب :حييى/ د

  وزى الكاوتش واجللد :عادل

  الكاوتش ده حمروق؟ :حييى/ د

  أل مش حمروق :عادل

 فتحى بيشمها وهو صاحى  بتشمها إمىت انت راخر؟:حييى/ د
  وزآريا وهو سرحان، وانت بتشمها إمىت؟ زى الفل،

  هيه بتيجى لوحدها آده:عادل

  إمىت يعىن؟ بتبقى قاعد فني؟ مع مني؟:حييى/ د

 . وانا ماشى:عادل

 . ميكن دى رحية العربيات مثال؟:فتحى

 . ده أنا بشمها آمان ىف البيت  أل ،:عادل

  إنت رأيك إيه؟ . حد يقولك ده عادم العربيات:حييى/ د

 . ماحدش بيشمها غريى:عادل

حدش بيشمها غريك، وانا أقول ده عادلما!! آه: حييى/ د
 .مشروع جمنون، طلعت جمنون بصحيح
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 ألف برآة يا شيخ، آمل يا عادل خلينا):مكمال(حييى . د
نطلع الناحية الثانية، آنت مشروع جمنون يا عادل طلعت

  حاتكمل جنان وال فيه احتمال تاىن؟ أهو طلع .جمنون رمسى
 .فيه جوه وبره هانعمل ىف ده إيه ؟

 .ل إيه؟طب أنا بشم هاعم: عادل

طب.  إنت بتشم، وفتحى بيشم، وزآريا بيشم:حييى/ د
 . ومنال؟
 . أنا مابامشش، باحّس:منال

 . هو الشم إيه؟ ما هو حس، إنىت بتحسى بإيه:حييى/ د

  ملس/منال

 . هو لسه موجود/حييى. د

 !! أله /منال

 إمال؟: حييى/ د

 زآريا بيقول ىل ممكن يكون المسه جن: عادل

 .راآبه جن انت آمان آان راآبك جنماآّله : حييى/ د

 بس هو صحيح فيه جن؟: عادل

 .آه طبعًا ، مادام جوه، حانكذبه ليه: حييى/ د

 اللى بيوسوس للواحد: عادل

فيه اللى بيطلع رحية، وفيه اللى. أى حاجة بقى: حييى/ د
 بيعمل حاجات تانية

 طب ماهو أنا باشم رحية : عادل

 بنضيف بس من جوه، إحنا آل اللى بنعمله إننا: حييى/ د
 . وبسمن جوه،آلمة 

 بعد آده قولنا آان زمان بنضيفها ومانسمهوش جن،
 حاحيصل إيه يعىن؟. نضيفها ونسميها جن

 أنا ملا باخش احلمام يتهيأ ىل إىن باتبّول على األآل /عادل

 هو فيه أآل ىف احلمام؟: حييى/ د

 أل/ عادل

 إيه ؟) بتتبول على( إمال طيب،: حييى/ د

  ملا بافتح احلنفية بتجيب خل أنا/زآريا

  أآرب اهللا: حييى/ د

 طعمها خل يادآتور/ زآريا

 ورحيتها خل برضه: حييى/ د

 أيوه/ زآريا

 أنا باشم رحية فريان/ عادل

 بتبقى شكلها إيه رحية الفريان دى يابىن: حييى/ د

 مش عارف/ عادل

 شكلها إيهإمال رحية اجللد : حييى/ د
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 رف مش عا :عادل

 بيض : روائح تقريبا إنت قلت لنا ييجى مخس: حييى/ د
 .فاسد، وآاوتش، وجلد، وفران، وصنان

 آه، :عادل

 !.طيب !! وصنان؟؟ ) يضحك/ (زآريا

 إنت امشعىن يا زآريا ضحكت أول ما قال صنان: حييى/ د

 .ألن التبول فيه رحية األسود، آنت بامشها ىف نفسى: زآريا

 .ن رحية الصنان لرحية األسود م يعىن ننتقل: حييى/ د

 آه رحية األسود/ زآريا

أى رحية ميكن" هدى" نشم أنا وانِت يا  ما تياال: حييى/ د
ملا تشمى ختفى، إمشعىن العيال دول عمالني يشمو، واحنا ألَّه

 إيه رأيك يا عادل؟.... 
 . الرحية بتبقى ماسكه ىف األنف أوى /عادل

نا اتكلمنا ىف الطفلشوف يا عادل يابىن، إح: حييى/ د
اللى جواك املرة اللى فاتت، وهدى هى إللى فتحت

 واتكملنا ىف الرحية واجلان املرة دى، يعىن نلمهم املوضوع،
يشري(على بعض، ونكتم على نفسهم ونبقى زى البشوات دول 

 )..للمشاهدين ىف حلقة خارج اموعة
 إزاى؟/ عادل

ك من الفرق، إحناخدت بال: املهم! ؟!أنا عارف/ حييى. د
 عايزين نسمح ونكمِّل، آل اللى بنعمله إن احنا بنسمح،

 آل اللى جّوانا دول، لو عملناها تبقى ميكن يتلّموا
 .أحسن ما نلّزقهم ىف بعض بالعافية زيهم

 نسمح بإيه؟/ عادل

باللى احنا شفناه سوا دلوقىت ، هو احنا جبنا: حييى/ د
بقالنا تالت.  من جوه آله:  قدامنا اهه حاجة من بره؟

 بنلعب لعبة أبوك ما اعرفتش تلعبها ياعادل، مرات
 حتويده غري آده، آهى هى دى التحويده، لو عايزين حنّود

ما خدناش بالنا وانتهزنا الفرصة، آل شوية نفرقع
 :ونعيا، وآالم من ده، عايزين حنرتم، ونسمح

   نسمح بإيه ؟: عادل

د فينا شامم رحية أنا مشحانعمل إيه إذا آان ح: د حييى
 هو ما يشمهاش؟ ليه؟ إذا  يبقى أفرض عليه إنه شاممها،

آان هو شاممها ىف مناخريه عيىن عينك، مش بيتخيلها، واخد
 وميوتو بالك، نسمح بده، بس نقف عنده أل، يبهدلونا

 شوف يا عادل فرصتك غري فرصة أبوك .القدمي واجلديد
 .ستمرارناوا ‘ الرك على استمرارك! ازاى
 ما انا ملا باغلب .يعىن أعمل إيه انا دلوقىت/ عادل

 باقول ده بيتهيأ ىل مش حقيقى
أنا بقى ما بافرحشى بده، إنه بيتهيأ لك،: حييى. د

 .يالّال نشتغل فيه أحسن
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  بس أنا مش معرتف بالرحية:عادل

 .ماهو انت قلت لزآريا إرضى بيها وبتاع: حييى/د

  مش معرتف بيها؟:فتحى

  آه:عادل

   إزاى بقى:فتحى

 أنا أصال مشتها بس، وعايز أعرف إذا آانت صح:عادل
 والغلط

تبقى صح وال غلط!  مش انت بتقول ىل الزقة ىف أنفك:حييى/د
 مبخه؟ ! إيه بقى؟ هو الواحد بيشم بإيه؟

  ميكن هى صح:عادل

 .مش أنت اللى شامم!  إنت مش شامم:حسام/د

 . أيوه أنا شامم:عادل

  خالص تبقى هى موجودة:حسام/د

  إنت بتشم بأنفك، وال برأيك:حييى/د

 أل برأيه) بسخرية (:فتحى

  إيه:حييى/د

  بأنفى:عادل

 بالش إنت بالذات يا فتحى: حييى/د

  أل احلمد هللا راحت:فتحى

  برضه؟ ماختلنيش أتكلم:حسام/د

 علشان آده مابتكلموش، ماسك لك ذله، علشان آده:حييى/د
 عمال تقول له ماحببكش ماحببكش

 أل أل :فتحى

  علشان فتان، بيفنت عليك:حييى/د

موجه( آه هو آل مرْه بيفنت عليا، أبقى آده أالقيك :فتحى
عمال تقول حاجات، وأقول) حييى. آالمه للمعاجل األساسى د

 .إنت بتعرفها منني، أتاريه بيقول لك على آل حاجة
  تفتكر ليه يا فتحى؟:حسام/د

  لصاحلك ولصاحلى:فتحى

 ، تسميه إيه؟ ده إيه يعىن:حسام/د

 بأقول لك إيه يا فتحى بدال انت مابتحبوش وهو:حييى/د
 حاميشى بعد مرتني، خنليه يشم الرحية، َمثِّْل بقى ياحسام

  خالص بقى أنا مثلت مبا فيه الكفاية:حسام/د

حييى، حيث أخذ. حسام ود. التمثيلية اآلتية متت بني د
داخل ىف حنياألخري دور حسام اآلخر، الذى من حقه أن يشم ال

 الذى ينكرdefensive – املدافْع –حسام دور حسام . أخذ د
 ليس له عالقة إالً"واحدا"هذا االحتمال ويدافع عن متاسكه 

 .باخلارج، مث حدث تبادل لألدوار ليتبقى ما يتبقى
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 خالص بقى إيه؟، يالّال يا حسام، أنا حسام إللى:حييى/د
 ؟؟..شامم الرحية وانت

 ده يا دآتورإنت بتلعب آ) منزعجا مما جيرى (:عادل

  آه بالعب، مش إنت شايف العيل ّىف على طول:حييى/د

 بس انت حاتستفاد منه إيه يا دآتور حسام؟ وأنت:عادل
 يا دآتور حييى؟

 أنا حستفاد منه إيه؟ من ناحية باعّلمه، ومن:حييى/د
 .ناحيه باجننه عشان يكرب

  واحنا بنتعلم برضه:عادل

 ! سامع هّوا قال إيه يا حسام:حييى/د

 . فهمت، أنا موافق نتعلم ونتجنن ونكرب:حسام/د

 احلمد هللا، الدور والباقى على اللى مش قادر:حييى/د
 .يتجنن

ىف دور حسام الذى يشم الداخل(الداخلى ) 1(حسام /حييى/د
 ):واخلارج مهما آان ناتج ذلك

 أنا حسام إللى من حقى أشم إللى أنا عايزه، 
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

الروائح جوَّا أحلى من بره) ا آالمه للدآتور حسامموجه(
 ألف مره، يا جبان إنت وصى علّيا،

 )مرة) 2(يسكت حسام العادى ( 
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 .خرست يعىن
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 .، ِشّم زى ما انت عايز.....
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

عن اللزوم ألنكمش قادر ما هو انت وصى علّيا زياده 
 .دآتور جبان

 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 ياّلال واللى يقدرعلى التاىن
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 أنا شامم روايح اجلنة
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 روائح اجلنة؟ يبقى أسيبك تشمها) إذا آانت(أل 
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

هيا! ت؟ ال يا شيخبأمارة إيه، إنت مني أن!! ... حاتسبىن
 اجلنة حتت إيدك؟

 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 آه
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 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 آمان بقيت وصى على اجلنة، وماسك مفتاحها
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 آه
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 جاتك أوه، ده انت ماتعرفهاش من أصله
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 مني قال لك آده
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 أنا
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 عرفت إزاى إىن أنا ماباعرفهاش
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

علشان دى خلقة ربنا من جوه، ومن بره تطلع إيه إنت
عمال حتفظ وْتسَمع، وحتفظ وتسمع آّتْك خيبة،) عشان تعرفها(

،!!بتعاجل العيانني إزاى؟ حتفظ وتروح تقول هلم الكتاب
تقوم تعرف(يه دى، مش ملا حترتمىن األول إيه اخليبه األو

 ).العيانني
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 ما انا حبرتمك
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

ما هو إنت مش مديىن أى حق أحترك إال بوصايتك، إمشعىن ده
، لقوا إللى)يشري إىل عادل و زآريا(بيشم ، وده بيشم 

 بيعاجلهم، الدنيا ماهتدتش
 املدافع) 2 (حسام/حسام. د

 خالِص شّم زى ما انت عايز
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

طب اديىن فرصة، واهللا العظيم تالته، لو ادتىن فرصه حاتبقى
 حلو
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 خالص اديتك فرصه زى ما إنت عايز
مبجرد ما وافق حسام املدافع، وآأنه خسر اجلولة، اقرتح

 ،"بادل األدوارت"املعاجل األآرب ما يسمى 

وهى آلية شديدة األمهية ىف هذا النوع من العالج، ألا 
من خالل التمثيل، االحتمال اآلخر) واملعاجل(جتسِّد للمريض 

ملوقفه الظاهر، وعادة بعد أن تنتهى التمثيلية الىت قد
تستغرق دقيقتني أو أآرت أو أقل، بتوضيح الدور ونقيضه،

نمو بأقل قدر من الكبت،بشكل حيفز استمرار عملية ال
 .احرتاما للدورين عادة
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 بالسماح حلساماُملَدافعوهكذا، بعد هذا القبول من حسام 
الداخل الذى من حقه أن يشم، اقرتح املعاجل األآرب تبادل

 .األدوار

  خالص نتبادل األدوار:حييى/د

 نتبادل االدوار : حسام.د

حسام الذى آان مدافعا مث مسح: املدافع) 2(حسام /حييى/د
 ، )رتاجعمث ها هو ي(

شم زى ما أنت عاوز ياّال، أنا أديتك الفرصة أهو دآتور
 ياار أسود ومنيل ! نفساىن بيشم رحية

 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 أنا شامم رحية 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

  أل طبعا، ده متثيل !شامم ؟
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 شامم 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 رحية إيه 
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 رحية غريبة مش عارف هى إيه .مش عارف 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 يااااااااااااااا
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 رحية حلوة 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 اهللا خيرب بيتك انت أتعديت من العيانني؟
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 دى طبيعة ربنا 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 ياار اسود ومنيل 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 زى أى حد دى طبيعة ربنا 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 .رحية غريبة مش عارف إيه هّيا؟
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 آه، رحية أول مرة أمشها 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 لوه ىف الكالم اهلبل اللى بتعم. حاتروح ىف ستني داهية 
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 .ليك تتجنناجلروب ده حا خي
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 إذا آان هو ده الطبيعى أسيبه يطلع، إيه املانع 
 املدافع) 2(حسام /حييى/د

الطبيعى هّوا اللى مكتوب عندنا !! طبيعى إيه ونيلة ايه
 ىف الكتب

  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 الطبيعة دى باعرفها آل يوم ىف اجلروب 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 خّلى اجلروب ينفعك 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 اللى بيبقى بيبقى 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

عاوز ) يشري لعادل(حىت اجلدع ده . بيبقى إيه ونيلة إيه
يلغيه، آل الناس عاوزة تلغيه، فتحى برضه بيلغيه 
ويطّلع بدله الوحش اللى بيكّسر بيه الدنيا، انت فاهم 

صدقت دآتور أهبل . بيحصل ىف اجلروبأنت صدقت اللى .إيه
 .عمال جيرب ىف الناس

  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 املوجود موجود 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 انت أجتننت يا د ياحسام .إيه هو اللى موجود 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 .ال طبعًا!! اجتننت
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 أنا حسام اللى حبق وحقيق 
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 خالص
 :انتهت التمثيلية

. خالص إيه ونيلة إيه اهللا خيرب عقلك يا د) معقبا (:حييى.د
 .حسام إيه اللى جرى؟ هو فيه رحية غريبة حبق وأل إيه

 خالص راحت دلوقىت : حسام.د

 بذمتك ما حصل حاجة ىف مناخريك . أهو قاَّلك راحت : حييى.د

 أل : حسام.د

 بذمتك؟ إمال إيه اللى راحت؟: حييى.د

 املوضوع مش آده ) يتدخل (:عادل

هو قال أل، وأنا . انت مصدق يا عادل أن هو مامشش: حييى.د
 مصدقه علشان خاطر ماشى بعد أسبوعني، قّرب خيلص . مصدقه
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: إنت مصدق ملا آان حسام بيلعب وقال.التدريب بتاعه 
فيه رحية غريبة عمرى ما مشتها قبل آدة، وآويسة، مصدق 

يقول ما حصلش، أنا بامثل بس، إنت إن هو بعد آده 
 ما انت شفت قدامك % .99إنه ما حصلشى وال % 100مصدقه 
 % 99: عادل

احنا عاوزين نشتغل ىف الواحد ىف املية ده، أنا : حييى.د
إن هو  % 99بتاع الواحد ىف امليه فهمت؟ يعىن إنت مصدق 

ممكن يكون شم، وال مامشش يبقى نشتغل ىف % 1مامشش رحية و
 حد ده موافق يا عادل؟ الوا

 موافق، مش  شم % 1   ما شِّمْش99) يكمل لعادل: (حييى/ د
 آده
 انت آنت عّمال تقنعه : فتحى 

) 5(أقنعه إيه؟ هو فيه اقناع مع اللى جرى : حييى/ د 
 إقناع إيه اللى فيه؟

طيب انا متاآد إن انا مش شامم حاجه ومش هاشم : عادل 
 حىت لو تغصب عليا ان انا اشم 

 يا عادل دا مناخريك هيه  أنا حا اغصب عليك؟: حييى/ د
 اللى بتقول، حا غصب على مناخريك؟

 انا متهيأىل بقى إىن باشم : عادل 

حا تقول متهيأىل تاىن؟ اللى شفته قدام عينك : حييى/ د 
 ولو   شم حسام.  إن د احتمال% 1؟ ولو احتمال !!إيه

ولوأى حاجة، حاجة غريبة مش قادر حيددها، ولو بعيدة، 
إنه حايكمل .. ألنه ضامن  % 1  باحرتام % 1الراجل خد

 .واحدة واحدة
يا دآتور وبعدين الشم مش أى واحد يشمه آده : فتحى 

  وبس، انا عن نفسى لو مشيت ما أظنش حاقعد آده، باآلمك
جد، يعىن اللى هو بيشم حا يقولك انا باشم وخالص، الشم 

 تنزل، ما باطْقشي نفسى ده بييجى ىل بيخنق وخيلى دموعى
  الشم مش آده يا دآتور  خالص، أل مش آده

يا فتحى أنا قلت لك إحنا بنختلف عن بعض زى : حييى/ د 
 البصمة، مافيش حد زى التاىن؟ 

 ). باقارن(ما هو غصنب عىن : فتحى 

هو الزم يعىن الشم بتاعى يبقى زى شم عادل؟ زى : حييى/ د 
 مشَّك؟
ساآت لو جاله شم زى ما بيقول بس ما بيقعدش : فتحى 

 ... 
يعىن ماآان زآريا قاعد وشم رحيه، وبرضه قعد : حييى/ د 

 وتشعلل  ساآت، هو الزم الرحيه تبقى مش عارف إيه
 آل واحد بيشم اللى جوه يعىن ملا   املصائب، ويتتبعها
عادل هّوا اعتربها % 1 حسام شم رحيه   نفرتض إن نفرتض يعىن

مش ) مش سايبه(وىف ايده  وخمتلفة دةوبعي غريبةلكن  % 1
  داهيه 60آده يا حسام، احفظ األربعة دول أحسن تروح ىف 
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 انا قربت خالص: حسام/ د
 هو آده اعرتف، اعرتف وغلط مش  اهو اعرتف خالص، بقى: فتحى

 الزم يعرتف تاىن 
 اسود، ايه رأيك يا فتحى طيب افرض  يا خرب: حييى/ د 

ر بقى علشان تعرف مسؤليتنا يا دآاترة، افرض الدآتو
، ده ال قدر اهللا ال قدر اهللا، وِآْربْت  %1حسام اعرتف حىت بالـ

 يا حسام إن   مسموح  ىف احللم معاه وهو نامي، يعىن
 الواحد يبقى آام 

  99: حسام/ د 

يا % 20   انت مستعجل على إيه خليها، ال: حييى/ د 
إفرض يا  % 5رضا، وبعدين صحى لقاهم % 1من % 20  راجل

بعد حلم طيب طيب، علشان انت  % 1الـ حسام بصيت لقيت 
بعد ما  % 5لقيته بقى % 1قلت ربنا حنون بصيت لقيت 

تعمل إيه  (95 و90 و80ىف احللم سيبك بقى من % 20آانوا 
 )ساعتها يا حسام

 أقبلها: حسام.د

مسعت دآتور حسام قال إيه يا عادل قال) لعادل: (حييى.د
ول اجلروب آلليه بقى وانت من أ. اللى أنت آنت بتقوله

مهك إن احنا نلغيها، ميكن اإللغاء أسلم، طبعًا َبَال وجع
دماغ، بس ياريت، أديك شفت إن حسام ملا عمل احلكاية
البسيطة ودى، وأنا مصدقه طبعًا شوية مش شويتني زى ما
أنا مصدقك، دآتور حسام عمل حاجة بسيطة وهوه مطمن

آة، أظنحلاجات ومطمن جواه، ومطمن لينا، ومطمن للحر
يعىن الزم تيجى سليمة بالشكل ده ما ينفعش يا عادل
تتعلم من دى حاجة حنرتم بيها اللى موجود حلد ما يتوّلف
آده مع بعضه، أدى اللى أنت بتقول عليه نعمل أيه نعمل
.ايه؟ املسألة عايزة وقت، وحرآة، واخد بالك إزاى
ديكالوقت مهم يبقى حمتاجني واحدة، واحدة، حرآة حرآة، أ

 .بتيجى اجللسات وبتشوف
أه مش شامم حاجة، أنا.  باقولك مش شامم حاجة :عادل

 .حسام بس أنا أل. مصدقه خالص مصدق د
يعىن انت مش شفت التجربة اللى احنا عملناها مع: حييى.د

دآتور حسام؟ نلغيها ليه؟ حاخناف تاىن ليه؟ حاخناف من
 داخلنا؟ اللى هّوا احنا

 الصل غلط طاملا هو ىف ا: عادل

 غلط؟ داخلنا غلط؟ لو حاتسميه غلط، حايكرب،:حييى.د
وخيليك لوحدك وينط لك فجأة ويبهدلك، وتبطل شغل، ونيلة

 وأطران يبقى غلط إزاى 
 % 1 يا عادل مش انت قلت إن النسبة :حسام.د

 أه : عادل
 يبقى فيه نسبة والسالم: حسام.د
ت عادليا حسام إنت صدق% 1هو صحيح ) حلسام: (حييى.د
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  أنت أنا بقول عليك.
 صدقته أه: حسام.د

، احتمال يكون شامم أآرت،%1هو صدق ولو بنسبة : حييى.د
بس ىف الظروف اللى احنا فيها دى شكلها آده آفاية، مع
إا حاجة تانية خالص غري اللى بتطلع غصب عننا ونسميها

 .مرض وهلوسة

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

العالج(لسة العالجية نفس املقتطف من نفس اجل: ثانيًا
 )اجلمعى

 ) مع التعقيب والتفسري(

 ...... 

...... 

 . فيه روائح بتجيلى يا دآتور:زآريا

  دلوقىت؟:حييى/ د

 . آه دلوقىت:زآريا

  شامم رحية:حييى/ د

  شامم رحية مجيلة، أنا ممكن أآون ماشى ىف الشارع:زآريا
 ..أشم
 وبتاع ه شارع إيهنا ودلوقىت يا أخى خلينا :حييى/ د

  يا زآريا دلوقىت   شامم رحية حلوة إيه؟
 آه: زآريا

 "هنا واآلن"الحظ الرتآيز على 
 هنا ودلوقىت مش  إوصفها لنا يا زآريا ما دام:حييى/ د

 .ىف الشارع
 ..... أنا متخيل:زآريا

 متخيل وال شامم؟ إحنا هنا ودلوقىت،):مقاطعا(حييى / د
 إنت متخيل وال شامم؟ 

 .شامم: زآريا

 . خالص خلينا ىف الشم:حييى/ د

الحظ التنبية على التفرقة بني شامم ومتهيأ ىل شامم، مع
عدم الرتحيب بإلغاء اخلربة مبجرد اإلنكار وإضافة آلمة

 "متخيل"

 .، فيه جن معانا دلوقىت... آه :زآريا

  جن بيطلـّع روائح دلوقىت؟:حييى/ د

 )يشري بيده.( بيبقى معدى آده:زآريا

 تبع  يعىن الرحية احللوة مش تبعنا،  خيرب بيتك،:حييى/ د
 اجلن اللى معدى 
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 . ممكن:زآريا

رمبا أراد املعاجل أن ُيْفِهم زآريا أنه اعترب أن الرحية
احللوة آانت ترمجة الئتناس زآريا، بأفراد اجملموعة، إال أن
زآريا أنكر ذلك، ورفض الطبيب بدوره هذا النفْى، وراح

ذآرًة له بالعودة إىلينبهه إىل ابتعاده عن اجملموعة، وأيضًا ت
، بعد أن لوحظ أن زآريا يسرح قليال قبل أن"هنا ودلوقىت"

 . حيكى عن خربته ىف الشم

  تبعه؟  يعىن اجلن دلوقىت معدى؟ والرحية:حييى/ د

 . ممكن يكون دلوقىت معدى:زآريا

  يعىن هو َعدَّى ومشى، إخص عليه:حييى/ د

 . ممكن يكون ىف شكل إنسان:زآريا

 .إحنا منسك النقطة دى) إيه حكاية ممكن دى؟! (د؟ جب:حييى/ د

 الدآتور قال ىل مرة إن )موجها آالمه للمجموعة (:زآريا
اجلن اللى باتكلم عنه له عالقة باملرض والعيا، أيوه هو

 .له عالقة، بس هو دآتور وبيعاجلىن من منظور آخر
 توضيح الفرض- مع زآريا مقابالت ىف سابقة –آان قد مت 

جيرى حتقيقه اآلن، وهو أن هذه الروائح حقائق، لكنالذى 
مصدرها هو الداخل فعًال، وليس تصورًا خياليا، فال داعى

 ىف-لتسميتها جّنا، وحىت لو مسيت آذلك، فلنتفق على أا 
 . آان ذلك ىف مقابالت سابقة مع زآريا-الداخل 

 . آّمل يا زآريا:حييى/ د

 وما خلقنا اجلن يا دآتور أنا صدقتك طبعًا،:زآريا
 .واإلنس إال ليعبدون

عادة ما نتحفظ على االستشهاد باآليات الكرمية أو
باملقوالت الدينية اجلاهزة دون ربط مباشر باخلربة، ألنه يكون
غالبا استشهادا بعيدا عن السياق، ومعطال آما ذآرنا ىف

 Linkحلقة اجلن 

 إيش أدخل ده ىف ده، ّمها جوه، وال بره؟ : حييى/ د

 . أيوه:زآريا

  أيوه إيه ؟:حييى.د

  جوه ، بس يعىن:زآريا

 إزاى؟!  يعىن إيه ؟ رغم إن هم بره بس مها جوه ؟:حييى/ د

 أيوه أنا مصدق حضرتك ألن هم آانوا مسيطرين على:زآريا
 .فكرى جامد

على شرط أنا اختالىف معاك ىف ده، أنا مصدقك، :حييى/ د
 .مل معاهم أسهل، ما دام جوه يبقى التعايكونوا جوه

 . مظبوط:زآريا

، وآان له رحية، راح)دلوقىت(اجلن اللى فات ده : حييى/ د
  دى؟  جوه؟ منني الرحية فني؟ ما دام مهه
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 . فيهم الظاهر وفيهم الباطن:زآريا

 هو فيه،"هنا ودلوقىت" إعمل معروف أنا باتكلم :حييى/ د
  دلوقىت؟ وال راحت؟ رحية

 . أل دلوقىت مش موجودة:زآريا

أنا شايف إنك)  ان زآريا آان قد سّهمُيــالحظ (:حييى/ د
ملا بتسرح ممكن اجلن اللى جوه حيضر ويبقى له رحية، ساعة

 .ملا تنتبه بريوح
  ساعات بيجيلى ِبَعَرُقْه، :زآريا

 عرقه بيجيلى زى رائحة الكربيت زى رائحةباشموساعات 
 .البارود آده

ّمهه) األصلية( ما اختلفناش بس شايف الفكرة :حييى/ د
 .بسني وال قالعنيال

 . أل آانوا البسني عادى:زآريا

 ".هنا ودلوقىت" إحنا :حييى/ د

 . حاضر:زآريا

 اللى بيتبقى من العالقات القدمية بتشوفه:حييى/ د
 .دلوقىت

مقابالت سابقة حكى زآريا عن هلوسات بصرية ومسعية، هلاىف 
 عالقة خبرباته الذهانية، أثناء حدة املرض ونشاطه 

 . ما بقاش زى زمان أل:زآريا

 وال ختاف احلكاية تكرب مننا حتب تشتغل فيه :حييى/ د

  نتكلم أحسن   أل بالش،:زآريا

 ! يعىن:حييى/ د

 . اللى بيغوط ىف عامل اجلن بيتوه يا دآتور:زآريا

  إحنا مش حاخناف، طيب أنا عندى جن جوايا؟:حييى/ د

 . آل إنسان له قرين أيوه عند حضرتك،: زآريا

  قرين، مش قرين، املهم جوه ؟ وّال مش جوه؟:حييى/ د

  آه جوه:زآريا

      إيه؟  أنا باعمل فيه:حييى/ د

 حضرتك تقدر تديره، هو مابيقدرش يديرك، عندك:زآريا
 .اإلمكانيات اللى تقدر تديره، إحنا لسه صغريين على ده

 حنرتمه  طب نتعلم إزاى نقدر نديره، ما تياهللا:حييى/ د
 . نديرهاألول، وبعدين

مايقال(نالحظ هنا اإلصرار على نقل اهللوسات الىت باخلارج 
إىل الداخل، نالحظ هنا مع املغامرة)  أنه باخلارج عنه

بتعرية حمدودة لرتآيب املعاجل نفسه، األمر الذى ننصح أال يقوم
 به إال معاجل قدمي ذو خربة طويلة

كن يكون بس مم  آه، ممكن حنرتمه األول إلنه له وجود،:زآريا
 وجوده غيىب بس يعىن إيه احرتامه ، ولزومه إيه؟
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 . غيىب إزاى وانت بتمد إيدك جتيبه من جوه:حييى/ د

 أجيبه من الظاهر يا دآتور بس أنا ماقدرش أجيب:زآريا
 .جن حاليًا، وأحّضره

هو الفرق بني" احّضره"و" أجيبه"رمبا يكون الفرق بني 
 اخليال والوجود

 .يا أخى" مثـّـل" طب :حييى/ د

 الدعوة إىل التعامل بالتمثيل، وهى من آلياتالحظ بداية
 .هذا العالج األساسية، آما ذآرنا ىف املقدمة

 ؟! أحضره متثيل يا دآتور  يعىن أنا:زآريا

 ست وال راجل، : آه متثيل، عايز حتضره، حضره:حييى/ د
 .عنيها زرقاء وال عسلى

الحظ أنه مل يذآر أصال أا إمرأة، وهذا وارد مبعىن أن
اجل ميكن أن يتعامل مع آيانات الداخل األخرى، فإذا متتاملع

إلحداها، انتقلت هذه اإلنارة إىل الداخل" والتحضري"املواجهة 
املتعلق باهللوسة، وابتدعْت أو استدعت حاالت أخرى من حاالت،

 .آيانات الداخل، حسب املوقف العالجى

 . عسلى يا دآتور إلىن باحب العسلى:زآريا

 ى فاتح وال غامق؟ عسل:حييى/ د

 . العسلى باحبه يا دآتور:زآريا

  آل العسلى؟:حييى/ د

 . آه آل العسلى:زآريا

 .... إنت هامتثل معانا ياعادل :حييى/ د

 . ده بيقول راآبه جن:عادل

 ماآله راآبه جن، وإنشاء اهللا، أنت آمان يكون:حييى/ د
 .راآبك جن

  بس هو صحيح فيه جن؟:عادل

 ، مادام جوه  آه طبعًا :حييى/ د

 .هانكذبه ليه
  اللى بيوسوس للواحد:عادل

هذا ليس اعرتافا باجلن، ولكنه متهيد للنقلة من اخلارج إىل
 ترمجة اجلن إىل آيانات الداخل، من خالل– الحقا –الداخل، مث 

إخل ومن هنا يرتك ىف.. التمثيل أساسا وليس الشرح والتفسري
يشاء، ما دامت احملاولةالبداية لكل واحد خربته يسميها آما 

 .هى أن نرّدها إىل الداخل إلمكان التعامل معها

 أى حاجة بقى، فيه اللى بيطلع رحية، وفيه اللى:حييى/ د
 بيعمل حاجات تانية

  طب ماهو أنا باشم رحية:عادل

 ألول مرة يعرتف عادل هبذا العرض ىف اجملموعة
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يبقى فتحى!!  بتشم رحية انت راخر؟ اهللا وأآرب:حييى/ د
 .وزآريا وعادل

 وأنا باشم هو بيشم رحية وهو نعسان،) عن زآريا (:حىفت
 .رحية وأنا صاحى

حني ذآرنا أن زآريا(الَحَظ فتحى ما أشرنا إليه سابقا 
قليال قبل أن يعلن" سرحانا"من أن زآريا يبدو ) آان سامها

هنا"شم الرائحة، وحني ينتبه ويعود يرآز مبا جيرى ىف اجملموعة 
     ختتفىتبتعد الرائحة أو" واآلن

 . ما هى دى عايزة آالم:حييى/ د

 . أنا بامشها وأنا صاحى:فتحى

 دى مصيبة إنك بتشم الرحية وانت مش سرحان،:حييى/ د
 .زآريا مابيشمش رحية إال وهو سرحان

 :تبدو هنا أمهية حتديد نوع حالة الوعى أثناء اهللوسة

حني تظهر اهلالوس ىف نفس حالة وعى اليقظة متاما تكون 
مْيُل"ثر رسوخا وحضورًا، أما إذا احتاجت إىل ما امسيه أآ

،)وليس بالضرورة تغريه( Tilting of consciousness" الوعى
يتدخل" اخليال"فإن نوعيتها املوضوعية تقل قليال، ألن 

 . الداخل مباشرةإدراكبدرجات خمتلفة، على حساب 

 . ياريت تكون رحية حلوة وامشها:فتحى

 رحية بتاعتك يا عادل شكلها إيه ؟ إمال ال:حييى/ د

الحظ آيف أن العمل مع ثالثة مرضى عندهم نفس الَعَرض: تنيبه
 )وللمعاجلني آما سنرى(يبدو مفيدا ليس فقط هلم ولكن للمجموعة 

  زى البيض الفاسد :عادل

 !!  ياخرب :حييى/ د

  وزى الكاوتش واجللد :عادل

  الكاوتش ده حمروق؟ :حييى/ د

،"موضوعيتها"تفيد ىف حتديد ) الرحية هنا(سة تفاصيل اهللو
فإذا آانت هى هى نفس التفاصيل رمبا زاد ذلك ىف احتمال

اخلربة، أما إذا تغريت مع اختالف احلكى آل مرة فقد" أصالة"
يدل ذلك على قدر خمتلف من تدخل اخليال، أعىن بتدخل اخليال

"لبشاتَآ"إضافة أو حتوير اإلدراك من موضوعات الداخل، إىل 
 . التذآر والتفكري

  أل مش حمروق :عادل

 فتحى بيشمها وهو صاحى  بتشمها إمىت انت راخر؟:حييى/ د
  وزآريا وهو سرحان، وانت بتشمها إمىت؟ زى الفل،

  هيه بتيجى لوحدها آده:عادل

هناك فرق، له داللة ىف العالج، فرق بني حضور اهللوسة
وأيضا بالنسبة حلالة الوعىوحدها هكذا، أو استجالهبا متثيًال، 

 ).إخل..سرحان، أم متام اليقظة، أم تغير نوعى (املصاحب 
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  إمىت يعىن؟ بتبقى قاعد فني؟ مع مني؟:حييى/ د

 . وانا ماشى:عادل

 . ميكن دى رحية العربيات مثال؟:فتحى

 . ده أنا بشمها آمان ىف البيت  أل ،:عادل

  إنت رأيك إيه؟ . حد يقولك ده عادم العربيات:حييى/ د

 . بيشمها غريى ماحدش:عادل

ماحدش بيشمها غريك، وانا أقول ده عادل!! آه: حييى/ د
 .مشروع جمنون، طلعت جمنون بصحيح

مباشرة هكذا ىف هذا النوع من" اجلنون"استعمال لفظ 
العالج اجلمعى، حىت مع من مل يصل إىل مرحلته يسهل التعامل،
ةويقرب املسافة، ألن اجملموعة تتعود على هذه اللغة الصرحي

 .باضطراد مستمر

 ألف برآة يا شيخ، آمل يا عادل خلينا):مكمال(حييى . د
نطلع الناحية الثانية، آنت مشروع جمنون يا عادل طلعت

  حاتكمل جنان وال فيه احتمال تاىن؟ أهو طلع .جمنون رمسى
 .فيه جوه وبره هانعمل ىف ده إيه ؟

)جتاههوما هو ىف ا( اجلملة إشارة لطريقة هذا العالج  هذه
 : برمتها ونوجزها فيما يلى

  ترمجة األعراض إىل لغة علمية -1
  نقل اخلربات إىل أصلها من اخلارج إىل الداخل -2
  التعامل مع الداخل باعرتاف واحرتام -3
 تسمية آل ذلك باالسم الشائع عند العامة أآثر منه-4

 عند األطباء 
ىل نقلة السعى إىل االنتقال بالداخل واخلارج معا إ-5

 "َمْوَضَعتِهَما"نوعية ىف النمو بعد تقريبهما و
 .طب أنا بشم هاعمل إيه؟: عادل

. طب ومنال؟.  إنت بتشم، وفتحى بيشم، وزآريا بيشم:حييى/ د

 . أنا مابامشش، باحّس:منال

 . هو الشم إيه؟ ما هو حس، إنىت بتحسى بإيه:حييى/ د

  ملس/منال

 . هو لسه موجود/حييى. د

  !! أله/منال

آانت منال تشكو ىف اجللسات األوىل من العالج اجلماعى مع
 ) آما بينا ىف املقدمة(هذه اجملموعة 

 إمال؟: حييى/ د

 زآريا بيقول ىل ممكن يكون المسه جن: عادل

 .ماآّله راآبه جن انت آمان آان راآبك جن: حييى/ د

 بس هو صحيح فيه جن؟: عادل
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برغم االعرتاف بالشم إال أن عادل مل ينقله إىل الداخل بعد 
 .آه طبعًا ، مادام جوه، حانكذبه ليه: حييى/ د

هكذا نالحظ أن البداية بقبول تسمية هذه الكيانات جّنا
تسمح بالتعامل معه مؤقتا مادمنا قد جنحنا ىف نقله إىل

 .مث نسميه الحقا بامسه العلمى، أو حسب ما يتيسر" الداخل"

 اللى بيوسوس للواحد: عادل

للى بيطلع رحية، وفيه اللىفيه ا. أى حاجة بقى: حييى/ د
 بيعمل حاجات تانية

 طب ماهو أنا باشم رحية : عادل

 بنضيف بس من جوه، إحنا آل اللى بنعمله إننا: حييى/ د
 . وبسمن جوه،آلمة 

 بعد آده قولنا آان زمان بنضيفها ومانسمهوش جن،
 حاحيصل إيه يعىن؟. نضيفها ونسميها جن

 ىل إىن باتبّول على األآل  أنا ملا باخش احلمام يتهيأ/عادل

 هو فيه أآل ىف احلمام؟: حييى/ د

 أل/ عادل

 إيه ؟) بتتبول على(طيب، إمال : حييى/ د

تدخُّل زآريا هنا تلقائيا قد يشري إىل أنه التقط غرابة
 وصدق خربة عادل

  ملا بافتح احلنفية بتجيب خل أنا/زآريا

  أآرب اهللا: حييى/ د

 طعمها خل يادآتور/ زآريا

 ورحيتها خل برضه: حييى/ د

اقرتاب الشم من التذوق له داللته الفسيولوجية والنفسية 

 أيوه/ زآريا

نالحظ أن عادل الذى يبدو شديد التماسك اطمأن وبدأ حيكى
 عن هلوسات أخرى مل يذآرها أبدا من قبل

 أنا باشم رحية فريان/ عادل

 بتبقى شكلها إيه رحية الفريان دى يابىن: حييى/ د

 مش عارف/ لعاد

 إمال رحية اجللد شكلها إيه: حييى/ د

 نتذآر أن عادل قد سبق أن ذآر رائحة اجللد سابقا

  مش عارف :عادل

 بيض : روائح تقريبا إنت قلت لنا ييجى مخس: حييى/ د
 .فاسد، وآاوتش، وجلد، وفران، وصنان

 آه، :عادل

 !.طيب !! وصنان؟؟ ) يضحك/ (زآريا
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 صنانإنت امشعىن يا زآريا ضحكت أول ما قال : حييى/ د

 .ألن التبول فيه رحية األسود، آنت بامشها ىف نفسى: زآريا

 . من رحية الصنان لرحية األسود يعىن ننتقل: حييى/ د

هنا يصل إىل حتديد رائحة خاصة) الفاشل(اإلبداع الّذهاىن 
حبيوان بذاته، وآأنه متييز منطقى شائع، نتذآر آالم عادل عن

رائحة األسود، وربط ذلكرائحة الفريان، وآالم زآريا هنا عن 
 بالتبول

 آه رحية األسود/ زآريا

أى رحية ميكن" هدى" نشم أنا وانِت يا  ما تياال: حييى/ د
ملا تشمى ختفى، إمشعىن العيال دول عمالني يشمو، واحنا ألَّه

 إيه رأيك يا عادل؟.... 
 . الرحية بتبقى ماسكه ىف األنف أوى /عادل

قد مييزها هنا عن الرائحة" ماسكة ىف األنف"آون الرائحة 
الىت ىف اخلارج، خاصة وأن الشم غري اللمس مثال والتذوق، فهما

 .حيتاجان للمالمسة املباشرة مع ايات أعضاء احلس

شوف يا عادل يابىن، إحنا اتكلمنا ىف الطفل: حييى/ د
اللى جواك املرة اللى فاتت، وهدى هى إللى فتحت

ة واجلان املرة دى، يعىن نلمهم واتكملنا ىف الرحي املوضوع،
يشري(على بعض، ونكتم على نفسهم ونبقى زى البشوات دول 

 )..للمشاهدين ىف حلقة خارج اموعة
الذى ظهر(الحظ الربط بني ذوات الداخل، مبا ىف ذلك الطفل 

، وبني اجلان وحكاية نلمهم على بعض هنا آان)ىف جلسة سابقة
وليس التوفيق أو) الكبتومن مث (املقصود هبا التجميد 

املصاحلة أو الوالف، بدليل أن املعاجل أشار للمشاهدين
أن حيضروا) بإذن املرضى طول الوقت(املسموح هلم ) العاديني(

جلسات هذا العالج بقصر العيىن للمشاهدة واملناقشة عد اجللسة
للتدريب، وهم ميثلون العاديني من حيث نفى أم مرضى،

إال ىف األحالم حىت(م لتسكني الداخل طول الوقت وترجيح استسالمه
 ) . لو أنكروا ذلك

–يستعِمُل هذا املعاجل الرئيسى حضور هؤالء املشاهدين 
 آخلفية للمقارنة، وأحيانا هبدف-برضاهم من حيث املبدأ

حتذير املرضى أن يرضوا بالتسليم الساآن، مادامت عندهم
 عملية النمو منUnfolding" لبسط"فرصة أحسن ) عند املرض(

 خالل هذا العالج

 إزاى؟/ عادل

خدت بالك من الفرق، إحنا: املهم! ؟!أنا عارف/ حييى. د
 عايزين نسمح ونكمِّل، آل اللى بنعمله إن احنا بنسمح،

 آل اللى جّوانا دول، لو عملناها تبقى ميكن يتلّموا
 .أحسن ما نلّزقهم ىف بعض بالعافية زيهم

 نسمح بإيه؟/ عادل

 اضح أن اجلرعة آانت أآرب من أن يستوعبها عادل آلها مرة واحدةو
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باللى احنا شفناه سوا دلوقىت ، هو احنا جبنا: حييى/ د
بقالنا تالت.  من جوه آله:  قدامنا اهه حاجة من بره؟

 بنلعب لعبة أبوك ما اعرفتش تلعبها ياعادل، مرات
 حتويده غري آده، آهى هى دى التحويده، لو عايزين حنّود

انتهزنا الفرصة، آل شوية نفرقعما خدناش بالنا و
 :ونعيا، وآالم من ده، عايزين حنرتم، ونسمح

، مث إشارة إىل حتويل مسار املرض"السماح"شرح جديد ملعىن 
إىل مسار النمو وهذا هو املقصود بالتحويده، ومع رفض احلل

ألنه إْن صلح) مثل املشاهدين(بفرض اإلفراط ىف الكبت 
، هو هو، ملن مّر خبربة املرْض إْذ هوللعاديني، فهو قد ال يصلح

 ).نفرقع ونعيا(معرض لكسر جديد 

   نسمح بإيه ؟: عادل

حانعمل إيه إذا آان حد فينا شامم رحية أنا مش: د حييى
 هو ما يشمهاش؟ ليه؟ إذا  يبقى أفرض عليه إنه شاممها،

آان هو شاممها ىف مناخريه عيىن عينك، مش بيتخيلها، واخد
 وميوتو بده، بس نقف عنده أل، يبهدلونابالك، نسمح 
 شوف يا عادل فرصتك غري فرصة أبوك .القدمي واجلديد

 . واستمرارنا ‘الرك على استمرارك! ازاى
عالجه تسكينا لكتم" (تلصيمه"والد عادل آان مريضا، ومت 

)جنب احليط(، وهو مازال يواصل حياته خامدًا، )األعراض
ئلى مهمة حىت نعمل على تغيريواالستفادة من التاريخ العا

 برغم وجود نفس االستعداد– إذا أتيحت الفرصة –مآل املرض 
فرصتك غري فرصة"الوراثى، هذا ما قد يعنيه املعاجل هنا 

 ".أبوك

مث إن تأآيد املعاجل على رفض ما يفرضه األطباء طول الوقت
على املرضى من أم على خطأ، وأن ما يعانون منه هو جمرد

هو عكس ما جيرى ىف هذا العالج الذى) بيتهيأ هلم(خاطئ وهم 
يصر على قبول األعراض بصفتها حقيقة موضوعية، وأن هذه هى

 .بداية التعامل معها

 ما انا ملا باغلب .يعىن أعمل إيه انا دلوقىت/ عادل
 باقول ده بيتهيأ ىل مش حقيقى

، وهو إما يقصد باغلب من"ملا بأغلب"نالحظ قول عادل 
مل مسئولية استقبال الداخل هكذا، أو باغلب من حماولةحت

 !.توضيح ما أنا فيه من حيث أن الشم هو شم وليس تومها؟

أنا بقى ما بافرحشى بده، إنه بيتهيأ لك،: حييى. د
 .يالّال نشتغل فيه أحسن

  بس أنا مش معرتف بالرحية:عادل

 .ماهو انت قلت لزآريا إرضى بيها وبتاع: حييى/د

 مش معرتف بيها؟ :فتحى

فتحى يعايش الرائحة الىت تأتية ويستجيب لسوء تأويلها
بشكل خطر، على أوالده وزوجته واحمليطني ويعتربها واقع أوقع

 !.ومن هنا جاء تعجبه. من الواقع
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  آه:عادل

  إزاى بقى :فتحى

 أنا أصال مشتها بس، وعايز أعرف إذا آانت صح:عادل
 والغلط

صح وال غلطتبقى !  مش انت بتقول ىل الزقة ىف أنفك:حييى/د
 مبخه؟ ! إيه بقى؟ هو الواحد بيشم بإيه؟

يالحظ أن موقف الطبيب هو عكس الشائع ففى حني حياول عادل
قبوهلا آحقيقة! (= إلغاء اخلربة، يصر الطبيب على مْوضعتها

 )موضوعية

  ميكن هى صح:عادل

 .مش أنت اللى شامم!  إنت مش شامم:حسام/د

 . أيوه أنا شامم:عادل

 ص تبقى هى موجودة خال:حسام/د

  إنت بتشم بأنفك، وال برأيك:حييى/د

 أل برأيه) بسخرية (:فتحى

يبدو هذا سخرية من إنكار عادل، وفتحى شديد: عادل
 .االنتباه حاضر التعقيب

  إيه:حييى/د

  بأنفى:عادل

 بالش إنت بالذات يا فتحى: حييى/د

)استجالب(آان قد بدا على فتحى أنه يهم بإستعادة أو 
- حىت هذه املرحلة من العالج– الشم الىت يرتتب عليها جتربة

نوبة هياج تصل إىل التكسري وإيذاء أوالده وزوجته، وقد حدثت
عدة مرات أثناء العالج ىف اموعة وآانت خطرية نسبيًا، وهلذا

 منعه املعاجل من السماح بالتمادى فيها

العجيب أنه أستطاع تنفيذ هذا الضبط برغم أا نابعة 
بإرادة" آيف نصنع األعراض"من الداخل، وهذا يشري ضمنا إىل 

داخلية، و بالتاىل إىل ضرورة احرتام قرارات الداخل من حيث
ومبجرد طلب املعاجل من فتحى العدول عن التمادى، بعد. املبدأ

 : استجاب فتحى–إرساء عالقة الثقة واالستمرار 

  أِهى احلمد هللا راحت:فتحى

 اختلنيش أتكلم برضه؟ م:حسام/د

آان فتحى قد حكى لدآتور حسام أن نوبة الشم جاءت له
تكسري األثاث وضرب"باملنزل وترتب عليها ما اعتاد من قبل 

أوالده وزوجته حىت اخلطر، وآان هذا احلكى أثناء األسبوع وليس
حسام أال خيرب املعاجل األساسى. ىف اجملموعة، وآان االتفاق مع د

والدا ىف هذه املرحلة، وهذا ما يشري إليه  الذى ميثل لفتحى
حسام وآأنه األخ الذى يهدد أخاه أنه ختلنيش أتكلم، ما

 "ختلنيش أقول البوك
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 علشان آده مابتكلموش، ماسك لك ذله، علشان آده:حييى/د
 عمال تقول له ماحببكش ماحببكش

 معاتبا-آان فتحى ىف نفس اجللسة يقول للدآتور حسام 
 . أنا ما حببكش-مازحا 

  أل أل:فتحى

  علشان فتان، بيفنت عليك:حييى/د

موجه( آه هو آل مرْه بيفنت عليا، أبقى آده أالقيك :فتحى
عمال تقول حاجات، وأقول) حييى. آالمه للمعاجل األساسى د

 .إنت بتعرفها منني، أتاريه بيقول لك على آل حاجة
  تفتكر ليه يا فتحى؟:حسام/د

  لصاحلك ولصاحلى:فتحى

 .عاجل وصاحل املريض هناالحظ الرتادف بني صاحل امل
  ده إيه يعىن، تسميه إيه؟:حسام/د

 بأقول لك إيه يا فتحى بدال انت مابتحبوش وهو:حييى/د
 حاميشى بعد مرتني، خنليه يشم الرحية، َمثِّْل بقى ياحسام

،- وهى سنة آاملة-انتهاء مدة التدريب للدآتور حسام (
 .آانت قد اقرتبت

  خالص بقى أنا مثلت مبا فيه الكفاية:حسام/د

حسام. إشارة إىل مقطع سابق ىف نفس اجللسة قام فيه د(
 بالتمثيل،

تبدأ من هنا جتربة نادرة، ذلك أننا حني أعلنا أنه ليس
مها املريض أن ينكرها علىمن حق من ال يشم الرائحة الىت يش

ال يشمها، افرتضتنا أى) املعاجل(املريض جملرد أنه هو شخصيًا 
واحد مبا ىف ذلك املعاجل، ميكن ىف ظروف خاصة أن يشم رائحة

 .الداخل بشكٍل أو بآخر

وألن الدآتور حسام شاب متفتح مرن، آان قد قارب اية
نه تقدم آثرياعام التديب، ومل يبق على ذلك إال أسبوعني، وأل

ىف مسار منوه معاجلا وإنسانًا، قبل هو، آما شجع املعاجل األآرب
 .أن ميارسان متثيلية صغرية، تدعم عدة فروض

 بني مريض وشخص طبيعى– من حيث املبدأ –إنه ال فرق : أوال
لو صح أن مثة قدرة على أن تستقبل احلواس ما بالداخل،

 .مثلما تستقبل ما باخلارج

يسمح هلم خبربة) املعاجلني(ن التمثيل بني األسوياء أ: ثانيا
نادرة لتحويل إدراآاهتم املربجمة على احلياة العادية جدا، حىت

 .يتمكنوا من احرتام وتقمص مرضاهم ومن مث عالجهم

أن املرضى يطمئنون أآثر حني يرون احتمال أن: ثالثا
عاجلني إمراضهم موجودة عند املعاجلني مع الفارق أن امل آلية

يتعاملون معها وهبا ىف اجتاه مآل النمو، بدال من مآل املرض
هوه ما"راجع قول زآريا للدآتور حييى ىف بداية هذه احللقة (

  عندك اإلمكانيات اللى تقدر تديره بيها" يقدرش يديرك
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، باعتبار أن"وآان الكالم عن اجلان داخل الدآتور حييى"
هذا ما ميكن للمريض أن يشاهده ويطمئن إىل احتمال املآل
اإلجياىب من مرضه، إذا ما وجد أن الرتآيبة مشرتآة بينه وبني

 .أى بشر حىت املعاجل

حييى، حيث أخذ. حسام ود. التمثيلية اآلتية متت بني د
األخري دور حسام اآلخر، الذى من حقه أن يشم الداخل ىف حني

 الذى ينكرdefensive – املدافْع –حسام دور حسام . أخذ د
 ليس له عالقة إالً"واحدا"افع عن متاسكه هذا االحتمال ويد

 .باخلارج، مث حدث تبادل لألدوار ليتبقى ما يتبقى

 خالص بقى إيه؟، يالّال يا حسام، أنا حسام إللى:حييى/د
 ؟؟..شامم الرحية وانت

 إنت بتلعب آده يا دآتور) منزعجا مما جيرى (:عادل

  آه بالعب، مش إنت شايف العيل ّىف على طول:حييى/د

آان عادل قد أشار سابقا إىل أن الطفل بداخل الطبيب
 .الرئيسى يصله طول الوقت أثناء العالج

 بس انت حاتستفاد منه إيه يا دآتور حسام؟ وأنت:عادل
 يا دآتور حييى؟

 .يبدو هذا حتذير طيب للدآتور حسام أال يدخل التجربة

 أنا حستفاد منه إيه؟ من ناحية باعّلمه، ومن:حييى/د
 . باجننه عشان يكربناحيه
  واحنا بنتعلم برضه:عادل

 .التقط حسام الفائدة بسرعة، وأثر التجربة
 ! سامع هّوا قال إيه يا حسام:حييى/د

 . فهمت، أنا موافق نتعلم ونتجنن ونكرب:حسام/د

 احلمد هللا، الدور والباقى على اللى مش قادر:حييى/د
 .يتجنن

 العادى، دوراختار الدآتور حسام أن يبدأ بلعب دوره(
.حسام املدافع الذى يرى أنه ال يشم إال اخلارج، ىف حني أخذ د
حييى دور حسام اآلخر املرن املتفتح للداخل، الذى من حقه أن

 ).يشم الداخل مثلما يشم اخلارج لينطلق
ىف دور حسام الذى يشم الداخل(الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 ):واخلارج مهما آان ناتج ذلك

  إللى من حقى أشم إللى أنا عايزه،أنا حسام 
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

الروائح جوَّا أحلى من بره) موجها آالمه للدآتور حسام(
 ألف مره، يا جبان إنت وصى علّيا،

 )مرة) 2(يسكت حسام العادى ( 
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 .خرست يعىن
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 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 .، ِشّم زى ما انت عايز.....
  داخلىال) 1(حسام /حييى/د

مش قادر ما هو انت وصى علّيا زياده عن اللزوم ألنك
 .دآتور جبان

 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 ياّلال واللى يقدرعلى التاىن
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 أنا شامم روايح اجلنة
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 روائح اجلنة؟ يبقى أسيبك تشمها) إذا آانت(أل 
 خلى الدا) 1(حسام /حييى/د

هيا! بأمارة إيه، إنت مني أنت؟ ال يا شيخ!! ... حاتسبىن
 اجلنة حتت إيدك؟

 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 آه
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 آمان بقيت وصى على اجلنة، وماسك مفتاحها
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 آه
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 جاتك أوه، ده انت ماتعرفهاش من أصله
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 مني قال لك آده
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

 أنا
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 عرفت إزاى إىن أنا ماباعرفهاش
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

علشان دى خلقة ربنا من جوه، ومن بره تطلع إيه إنت
عمال حتفظ وْتسَمع، وحتفظ وتسمع آّتْك خيبة،) عشان تعرفها(

،!!جل العيانني إزاى؟ حتفظ وتروح تقول هلم الكتاببتعا
تقوم تعرف(إيه اخليبه األويه دى، مش ملا حترتمىن األول 

 ).العيانني
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 ما انا حبرتمك
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د
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ما هو إنت مش مديىن أى حق أحترك إال بوصايتك، إمشعىن ده
للى، لقوا إ)يشري إىل عادل و زآريا(بيشم ، وده بيشم 

 بيعاجلهم، الدنيا ماهتدتش
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 خالِص شّم زى ما انت عايز
 الداخلى ) 1(حسام /حييى/د

طب اديىن فرصة، واهللا العظيم تالته، لو ادتىن فرصه حاتبقى
 حلو
 املدافع) 2(حسام /حسام. د

 خالص اديتك فرصه زى ما إنت عايز
ر اجلولة، اقرتحمبجرد ما وافق حسام املدافع، وآأنه خس

 ،"تبادل األدوار"املعاجل األآرب ما يسمى 

وهى آلية شديدة األمهية ىف هذا النوع من العالج، ألا 
من خالل التمثيل، االحتمال اآلخر) واملعاجل(جتسِّد للمريض 

ملوقفه الظاهر، وعادة بعد أن تنتهى التمثيلية الىت قد
 الدور ونقيضه،تستغرق دقيقتني أو أآرت أو أقل، بتوضيح

بشكل حيفز استمرار عملية النمو بأقل قدر من الكبت،
 .احرتاما للدورين عادة

 بالسماح حلساماُملَدافعوهكذا، بعد هذا القبول من حسام 
 .الذى من حقه أن يشم اقرتح املعاجل األآرب تبادل األدوار

  خالص نتبادل األدوار:حييى/د

 نتبادل االدوار : حسام.د

حسام الذى آان مدافعا مث مسح: املدافع) 2(ام حس/حييى/د
 ، )مث ها هو يرتاجع(

شم زى ما أنت عاوز ياّال، أنا أديتك الفرصة أهو دآتور
 ياار أسود ومنيل ! نفساىن بيشم رحية

 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 أنا شامم رحية 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

  أل طبعا، ده متثيل !شامم ؟
ة أن حسام ميثل عكس ما آان ميثله ىف الدوربرجاء مالحظ

 .السابق متاما وبصدق أوضح
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 شامم 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 رحية إيه 
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 رحية غريبة مش عارف هى إيه .مش عارف 
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  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 يااااااااااااااا
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 رحية حلوة 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 اهللا خيرب بيتك انت أتعديت من العيانني؟
 الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 دى طبيعة ربنا 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 ياار اسود ومنيل 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 زى أى حد دى طبيعة ربنا 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 .رحية غريبة مش عارف إيه هّيا؟
  الداخلى) 1(ام حس/حسام. د

 آه، رحية أول مرة أمشها 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

الكالم اهلبل اللى بتعملوه ىف. حاتروح ىف ستني داهية 
 .اجلروب ده حا خيليك تتجنن

  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 إذا آان هو ده الطبيعى أسيبه يطلع، إيه املانع 
 املدافع) 2(حسام /حييى/د

الطبيعى هّوا اللى مكتوب عندنا!! يهطبيعى إيه ونيلة ا
 ىف الكتب

  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 الطبيعة دى باعرفها آل يوم ىف اجلروب 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 خّلى اجلروب ينفعك 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 اللى بيبقى بيبقى 
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

عاوز) شري لعادلي(حىت اجلدع ده . بيبقى إيه ونيلة إيه
يلغيه، آل الناس عاوزة تلغيه، فتحى برضه بيلغيه
ويطّلع بدله الوحش اللى بيكّسر بيه الدنيا، انت فاهم

صدقت دآتور أهبل. أنت صدقت اللى بيحصل ىف اجلروب.إيه
 .عمال جيرب ىف الناس

  الداخلى) 1(حسام /حسام. د
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 املوجود موجود
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

  يا د ياحسام انت أجتننت.إيه هو اللى موجود 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 .ال طبعًا!! اجتننت
  املدافع) 2(حسام /حييى/د

 أنا حسام اللى حبق وحقيق 
  الداخلى) 1(حسام /حسام. د

 خالص
 انتهت التمثيلية

.خالص إيه ونيلة إيه اهللا خيرب عقلك يا د) معقبا (:حييى.د
 . إيهحسام إيه اللى جرى؟ هو فيه رحية غريبة حبق وأل

 خالص راحت دلوقىت : حسام.د

 بذمتك ما حصل حاجة ىف مناخريك . أهو قاَّلك راحت : حييى.د

 أل : حسام.د

 بذمتك؟ إمال إيه اللى راحت؟: حييى.د

 املوضوع مش آده ) يتدخل (:عادل

هو قال أل، وأنا. انت مصدق يا عادل أن هو مامشش: حييى.د
عني، قّرب خيلصمصدقه علشان خاطر ماشى بعد أسبو. مصدقه

:إنت مصدق ملا آان حسام بيلعب وقال.التدريب بتاعه 
فيه رحية غريبة عمرى ما مشتها قبل آدة، وآويسة، مصدق
إن هو بعد آده يقول ما حصلش، أنا بامثل بس، إنت

 ما انت شفت قدامك % .99إنه ما حصلشى وال % 100مصدقه 
 % 99: عادل

حد ىف املية ده، أنااحنا عاوزين نشتغل ىف الوا: حييى.د
إن هو % 99بتاع الواحد ىف امليه فهمت؟ يعىن إنت مصدق 

ممكن يكون شم، وال مامشش يبقى نشتغل ىف% 1مامشش رحية و
 الواحد ده موافق يا عادل؟ 

حسام، وأن عادل هو.الحظ أن الكالم مع عادل وليس مع د
عالذى آان حياول أن يسمى اهللوسات الىت يعايشها هتيؤات، م

 آما بينا) روائح(أا تكررت وظهرت هبدوء ىف عدة أشكال 

 موافق، مش شم % 1   ما شِّمْش99) يكمل لعادل: (حييى/ د
 آده
 انت آنت عّمال تقنعه : فتحى 

)5(أقنعه إيه؟ هو فيه اقناع مع اللى جرى : حييى/ د 
 إقناع إيه اللى فيه؟

هاشمطيب انا متاآد إن انا مش شامم حاجه ومش : عادل 
 حىت لو تغصب عليا ان انا اشم 

 ، عادل هو الذى ينكر، وهو يتكلم عن نفسه وليس حسام
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وآأنه ينفى ما أقّره ىف بداية اجلزء األول من اجللسة ووصف
أنظر(روائح متعددة بشكل تقصيلى واآلن ينكرها متاما 

 ).سابقا
 يا عادل دا مناخريك هيه أنا حا اغصب عليك؟: حييى/ د

 ؟اللى بتقول، حا غصب على مناخريك
 انا متهيأىل بقى إىن باشم : عادل 

حا تقول متهيأىل تاىن؟ اللى شفته قدام عينك: حييى/ د 
 ولو  شم حسام.  إن د احتمال% 1؟ ولو احتمال !!إيه

حاجة غريبة مش قادر حيددها، ولو بعيدة، ولوأى حاجة،
إنه حايكمل.. ألنه ضامن  % 1  باحرتام % 1الراجل خد

 .واحدة واحدة
يا دآتور وبعدين الشم مش أى واحد يشمه آده: فتحى 

 وبس، انا عن نفسى لو مشيت ما أظنش حاقعد آده، باآلمك
جد، يعىن اللى هو بيشم حا يقولك انا باشم وخالص، الشم
ده بييجى ىل بيخنق وخيلى دموعى تنزل، ما باطْقشي نفسى

  الشم مش آده يا دآتور  خالص، أل مش آده
لىت جرت ىف اجملموعة مبا حيدث له حنيفتحى يقارن التجربة ا

 تعاوده نوبة الشم، وما يعقبها من انفجارات
يا فتحى أنا قلت لك إحنا بنختلف عن بعض زى: حييى/ د 

 البصمة، مافيش حد زى التاىن؟ 
 ). باقارن(ما هو غصنب عىن : فتحى 

هو الزم يعىن الشم بتاعى يبقى زى شم عادل؟ زى: حييى/ د 
 مشَّك؟
بس ما بيقعدش ساآت لو جاله شم زى ما بيقول: فتحى 

 ... 
يعىن ماآان زآريا قاعد وشم رحيه، وبرضه قعد: حييى/ د 

 وتشعلل ساآت، هو الزم الرحيه تبقى مش عارف إيه
 آل واحد بيشم اللى جوه يعىن ملا  املصائب، ويتتبعها

عادل هّوا اعتربها% 1 حسام شم رحيه   نفرتض إن يعىننفرتض 
مش) مش سايبه (وىف ايده وخمتلفة وبعيدة غريبة لكن  1%

  داهيه60آده يا حسام، احفظ األربعة دول أحسن تروح ىف 
 انا قربت خالص : حسام/ د 

 هو آده اعرتف، اعرتف وغلط مش اهو اعرتف خالص، بقى: فتحى
 الزم يعرتف تاىن 

 اسود، ايه رأيك يا فتحى طيب افرض يا خرب: حييى/ د 
ن تعرف مسؤليتنا يا دآاترة، افرض الدآتوربقى علشا

، ده ال قدر اهللا ال قدر اهللا، وِآْربْت %1حسام اعرتف حىت بالـ
 يا حسام إن  مسموح  ىف احللم معاه وهو نامي، يعىن

 الواحد يبقى آام 
  99: حسام/ د 

يا% 20   انت مستعجل على إيه خليها، ال: حييى/ د 
 إفرض يا  % 5 صحى لقاهم رضا، وبعدين% 1من % 20  راجل
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بعد حلم طيب طيب، علشان انت % 1حسام بصيت لقيت الـ 
بعد ما % 5لقيته بقى % 1قلت ربنا حنون بصيت لقيت 

تعمل إيه (95 و90 و80ىف احللم سيبك بقى من % 20آانوا 
 )ساعتها يا حسام

 أقبلها : حسام.د

اخلربات الىت تتحرك هكذا بصدق ىف اخلربة، ميكن أن تقلل من
، ليعاد ترتيبها وتشكيلها ىف احللم، فتكربآثارها ىف اليقظة
 وهو سبيل- من الفروض الىت سبق تقدميها–ىف سالم، وهذا 

 النمو

مسعت دآتور حسام قال إيه يا عادل قال) لعادل: (حييى.د
ليه بقى وانت من أول اجلروب آل. اللى أنت آنت بتقوله

عمهك إن احنا نلغيها، ميكن اإللغاء أسلم، طبعًا َبَال وج
دماغ، بس ياريت، أديك شفت إن حسام ملا عمل احلكاية
البسيطة ودى، وأنا مصدقه طبعًا شوية مش شويتني زى ما
أنا مصدقك، دآتور حسام عمل حاجة بسيطة وهوه مطمن
حلاجات ومطمن جواه، ومطمن لينا، ومطمن للحرآة، أظن
يعىن الزم تيجى سليمة بالشكل ده ما ينفعش يا عادل

ى حاجة حنرتم بيها اللى موجود حلد ما يتوّلفتتعلم من د
آده مع بعضه، أدى اللى أنت بتقول عليه نعمل أيه نعمل
.ايه؟ املسألة عايزة وقت، وحرآة، واخد بالك إزاى

الوقت مهم يبقى حمتاجني واحدة، واحدة، حرآة حرآة، أديك
 .بتيجى اجللسات وبتشوف

اجة، أناأه مش شامم ح.  باقولك مش شامم حاجة :عادل
 .حسام بس أنا أل. مصدقه خالص مصدق د

الحظ الفرق بني ما قاله عادل ىف أول اجملموعة ووصفه
بالتفصيل من رائحة الكاوتش إىل رائحة الفريان إىل رائحة

 اخل.. البول 
آل ذلك بعكس ما حدث ىف التمثيلية، فهو حني رأى احتمال

خصأن شم روائح الداخل هو شئ ميكن أن ميارسه الش
العادى، انطلقت الدفاعات الىت متنع حىت األعراض من أن
تؤدى وظيفتها املرضية فراح ينربى إلنكار األعراض مؤآدا

، آل ذلك خالل"أنا مش شامم حاجة"وأنه " بيتهيأىل "أنه 
 .أقل من ساعة

يعىن انت مش شفت التجربة اللى احنا عملناها مع: حييى.د
ف تاىن ليه؟ حاخناف مندآتور حسام؟ نلغيها ليه؟ حاخنا

 داخلنا؟ اللى هّوا احنا
 طاملا هو ىف االصل غلط : عادل

 غلط؟ داخلنا غلط؟ لو حاتسميه غلط، حايكرب،:حييى.د
وخيليك لوحدك وينط لك فجأة ويبهدلك، وتبطل شغل، ونيلة

 وأطران يبقى غلط إزاى 
 % 1 يا عادل مش انت قلت إن النسبة :حسام.د

 أه : عادل

 يبقى فيه نسبة والسالم: حسام.د
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يا حسام إنت صدقت عادل% 1هو صحيح ) حلسام: (حييى.د
 أنا بقول عليك أنت .
 صدقته أه: حسام.د

، احتمال يكون شامم أآرت،%1هو صدق ولو بنسبة : حييى.د
بس ىف الظروف اللى احنا فيها دى شكلها آده آفاية، مع
إا حاجة تانية خالص غري اللى بتطلع غصب عننا ونسميها

 .مرض وهلوسة

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

................ 
 اخلالصة

 راجع الفروض الىت وردت ىف بداية اليومية بنفسك،

وأآون شاآر لو علقت على ما وصلك من احتمال نفيها أو 
 حتقيقها،

 حيث مازلت أحبث عن املنهج وأتعرف على املتلقى، 

 .!!ولست واثقا من جدوى ما أقدم 

 مدة التدريب هى سنة آاملة آمعاجل مساعد، بعد سنة- 
 .آاملة تسبق ذلك من املشاهدة خارج اجملموعة
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אמא−97

 ) 13(احللم 

وآن قد. جوه ميوج بشىت األصوات واللغات. هذا هو املطار
اقرتبت منهن وقدمت. فرغن من مجيع االجراءات ووقفن ينتظرن

 :  وقلت،إىل آل منهن وردة ىف قرطاس فضى

  مع السالمة والدعاء بالتوفيق-

 فشكرنىن بامسات وقالت إحداهن

 . شاقة وجناحنا حيتاج إىل أعوام وأعوام إا بعثة-

فأدرآت ما تعىن، وغمر األمل قلىب وتبادلنا نظرات وداع
 صامتة والحت ألعيننا مسرات الزمان االول

 .تابعها بعيىن حىت غيبها األفقأوحترآت الطائرة وجعلت 

وحال عودتى اىل هبو املطار مل أعد أذآر إال رغبىت ىف
.، وآأنىن ماجئت إال هلذا الغرض وحدهاالهتداء إىل مكتب الربيد

ومسعت صوتًا يهمس أنت تريد مكتب الربيد؟ فنظرت حنوه ذاهال
فرأيت فتاة مل أرها من قبل فسألتها عن هويتها فقالت

 :جبرأة

 لعلك مازلت تذآر ريا وسكينة؟.  أنا بنت ريا-

 فقلت وذهوىل يشتد
 ا ذآرى مرعبةإ

 :فرفعت منكبيها وسارت وهى تقول

 . إن آنت تريد مكتب الربيد فاتبعىن-
 .فتبعتها بعد تردد غاية ىف العنف

 القراءة
 .َوداع وديع، ووعد مؤمل، وانتظار جديد، ومتابعة غامضة

، آان الراوى ينتظر تراما خاليا، وتبع"4"ىف حلم  
فتاة ليل ال َتِعُد بْكسر وحدته، وإن آانت تلّوح بوقت زائط،

 .أو تسكني مريح
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قالع بقدر ما يشري إىلاملسرح هنا مطار، وهو يشري إىل اإل
اهلبوط، لكن مجيع الراحالت ينتظرن، وهو أيضا ينتظر، هن

 آما اآتشف الحقا أن هذا هو-ينتظرن اإلقالع، وهو ينتظر 
رسالٌة ما من مكتب"ينتظر : -السبب احلقيقى لقدومه 

 ،"الربيد

السماح ظاهر ىف طقوس الوداع بالزهور لكل واحدة دون
آان َثمَّ-م الفراق، وذآرى املسراتاستثناء، وذلك رغم آال

هاجس يطمئن أن هذا الوداع ليس هجرا بقدر ما هو وعدَُ
 .بلقاء ما، بشكل مَا، ىف وقت ما، حىت لو طال الزمن لسنوات

لكن األمر مل يكن متاما آذلك، فاألمل جاهز، وذآرى مسرات
الزمان األول تلوح فتزيده حدة، وتفتح نوافذ األشواق

 ".لآلتى"

 . بالتوفيق- متأملا–سط آل ذلك هو يدعو هلن و

 التوفيق إىل ماذا؟

 ىف مهمة، قد تكلل بالنجاح،

الوصل عن بعٍد حمتمل، مث وعٌُد غري معلن بلقاء قادم، آل
الذهاب والعودة، أساس" برنامج"هذا يعود بنا من جديد إىل 

 : العالقات البشرية، حرآية النمو والتواصل

زغ أمل احلاجة إىل الوصل، مبن سافر،مع السماح بالرحيل يب
آل(وباهول، وباآلتى، مهما طال الزمن، فيتجلى االنتظار 

 ). يطلب أيام وصله-أو انفصل عنه أصله-من انفصل عن أصله 

حني عاد إىل هبو املطار بعد رحيل الطائرة تأآد له أن
حضوره املطار مل يكن للوداع أو التوديع، ولكن آان لرغبته

، حالٌة متجددة من)االهتداء إىل صندوق الربيد(وْصل، ىف ال
 ".االنتظار"اليقظة والتوقع، تسمى 

االنتظار يفتح ذراعيه هول أآثر غموضًا، لكنه يبدو أنه
 . األهم

الفتاة الىت ظهرت آأا الرسول الذى يربط بني الرحيل
رفوبني االنتظار تعلن بصوهتا اهلامس أا مهزة الوصل، وأا تع

 .حاجته، آما تعرف السبيل إليها 

هى ليست نقيض الراحالت متاما، هى ليست ريَّا لكنها
 .ابنتها

 ، )7حلم  (3وهى ليست فتاة اهلوى على حمطة الرتام 

مكتب: ومع ذلك فهى الدليل إىل مكان الوعد الغامض
 .الربيد

التنقل من هذا الوعد األول الذى أعلنه السماح بالرحيل
لفراق، إىل التهديد اخلفى بذآرى مفاجآت القتلبرغم أمل ا

 .للسرقة هو من طبيعة حرآية النمو برغم ظاهر التناقض
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حنن ال نستبدل أمانا بأمان وإال آان منوا ماسخاًَ فاترًا،
حنن نستبدل أمانا واعدًا بانتظار غامض، يتفجر منه احتمال

جمرد احتمال، ألن ابنة ريا قد تكون امتدادا. خطر خميف
د ال تكون، لكن الرعب امتلكه ردلريا، ملا متثله ريا، وق

 ذآر األسم،

الحظ آيف(مث إنه رضى أن يتبعها بعد تردد غاية ىف العنف 
يكون الرتدد عنيفا مع أن الرتدد يصحبه عادة، أوينتج غالبا

 )من، خوِر وعجز عن اختاذ قراٍر ما

ال حيول تردده دون اتباعها بعد أن أآدت واثقة من أا
 .تعرف مكتب الربيد

ما العالقة بني ابنة ريا وبني تلك الراحلة الىت قالت له
 إا بعثة شاقة؟

، وىف نفس الوقت)بعثة شاقة(إن البصرية بوعورة الرحلة 
 .إعالن حتم االنتظار احلذر، ال يربران العزوف عن املغامرة

الىت هى ليست ريا، بل:  مرة أخرى-قد تكون هذه املرشدة 
 بني احلاضر واآلتى بعد الرحيل هى معرب الوْصل–ابنتها 

 .املؤمل، مهما طال الزمن: الطيب

هل يقول لنا احللم شيئا عن طبيعة نقالت النمو، وضرورة
استيعاب الواقع، مع اليقني بتحرك الزمن من ريا إىل
ابنتها، وحتمل االنفصال الواعد املؤمل، جنبا إىل جنب مع

 ت مظلة الرعب؟الرتدد البالغ ىف العنف، وتوقع اهول حت

يظل املسرح آله ىف املطار حىت النهاية، وآأنه يذآرنا
بني السماء واألرض، بني الوعد" احلافة"أننا نعيش دائما على 

 .واالنتظار، بني اخلوف من اهول واتباعه

والراوى يتبع الفتاة إىل الشقة، وانتهى) 2(بدأ حلم 
 .لبشروهو جيره حنوها قبل أن تذوب ىف الزحام وسط ا

فقد انتهى والراوى يسري ىف أثر فتاة حمطة) 7(أما حلم 
 ،)دون تردد(الرتام 

 لكنه هنا هو يتبع الفتاة بعد تردد ىف غاية العنف، 

هل ستسعفنا األحالم بعد ذلك مبا قد يفسر تكرار ظهور هذه
 .الفتاة وتلك املتابعة؟

 .أتوقع ذلك، لكنىن ال أعد بالبحث مسبقا خشية أن أتوقف

لتكن لنا عودة وعودة ىف الدراسة الطولية لألحالم معاو
 مع أنىن مل أنتِه من دراسة(

 ) 14(احللم  
 واملناجاة   ندية   الليلة .  للنيل   األخضر   الشاطئ على    تريضت

 هامت .  األضواء   منها   تشع   مستمرة   النهر   ومياه   القمر   بني 
    ووجدت .  واحلب   باليامسني   املفعمة   ةالعباسي   أرآان   حول روحى  

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   681



א  06I12I2007א –א

 مل   ملاذا .  وآخر   حني   بني   يراودها الذى    السؤال   تردد نفسى 
 ألتأآد   األقل على    رحلْت؟   منذ   واحدة   مرة   ولو   املنام ىف  تزرىن  
 وهل .  املراهقة   أوهام   من   ومها   وليست   حقيقة   آانت   أا   من 
 لألصل؟   احلقيقية   الصورة هى  خياىل  ىف    طبعت الىت    الصورة 

. املظلم   الشارع   ناحية   من إّىل  يرتامى  موسيقى    بصوت   وإذا
 طريقها ىف    صادفها   مصباح   أول   ضوء   مع   جتلت   مث   أشباحا   صارت 
الىت   النحاسية املوسيقى  على، هى    غريبة   تكن   مل   أا أدهشىن  
 بعض   تتقدم   ورأيتها صباى  ىف    إليها   استمعت   ما   آثريا 
 املصادفة   أما ،  حفظا   أحفظه   أآاد   اللحن   وهذا ،  اجلنازات 
 وراء   تسري   الراحلة حبيبىت    أن فهى    املتوقعة   غري   السعيدة 
 ومالحمها   نيةالس   ومشيتها   البهية   بطلعتها هى  هى  .  الفرقة 
 تسري   اجلنائزية   الفرقة   وترآت بزيارتى    تكرمْت   أخريا ،  األنيقة 
 واقفا   وقمت ،  هدرا   يضع   مل   العمر   أن ىل    لتؤآد قبالىت    ووقفت 
 هذه   إن   لنفسى   وقلت . روحى   قوة   بكل   إليها   وتطلعت   منبهرا 
  .  القلب   حبيبة   ألملس  -  تتكرر   ال   فرصة 

 يتكسر   شئ   طقطقة   مسعت ولكىن  بذراعى    وأحطتها   خطوة   وتقدمت
 الرأس هوى    ما   وسرعان .  فراغ على    ينسدل   الفستان   أن   وأيقنت 
 ورد   مثل   األمواج   ومحلته   النهر إىل    وتدحرج   األرض إىل    البديع 
   . أبدية   حسرة ىف  إياى    ةتارآ   النيل 

 القراءة

 قفزة أخرى فوق احلاجز يني واقع اليقظة، وواقع احللم، 

وىف نفس الوقت هى قفزة فوق احلدود بني احلياة واملوت، مث
بني اخليال واحلقيقة، وأيضا بني: إن مثة تداخالت موازية

 ..!!االمتالء باحلب والضياع ىف الفراغ

ملاذا مل تزرىن ىف" من احللم احلقيقة حمفوظ هنا يستدل على
 .؟حقيقةألتاآد أا آانت ..... املنام

ذلك أنه جيعل احللم هنا هو املقياس الذى يقيس به 
 ).إن آان هناك أصل!! (مطابقة صورهتا على األصل

وصول صوت املوسيقى قبل التيقن من طبيعتها استجلب
، مث)ة بالذاترمبا أنغام املراهق(املاضى مفتوحًا لألنغام 

تتعني األنغام ىف أشباح، ال تتحدد معاملها إال ىف نور مصباح
بالصدفة، يتعرى املوقف أآثر حني تتحدد املوسيقى ىف هذا
اللحن اجلنائزى، لكن مىت آانت جنازاتنا العادية يصاحبها
املوسيقى ويتقدمها العازفون؟ ومىت آانت تعزف حلنًا ُيحفظ؟

 .فنتذآره

ال ذآريات: وسيقى اجلنائزية أية ذآريات حزينةمل تستجلب امل
املوت وال ذآريات الفراق، لعلنا الحظنا ىف الفقرة األوىل آيف أن

له) احلقيقية أو املتخيلة(السؤال آان حول عدم زيارة احملبوبة 
هو مل يقل إن آان هذا الرحيل هو إىل بلد آخر أو. منذ رحلت

املوسيقى احلزن أو األسى أوأقول مل تستجلب هذه . إىل عامل آخر
 ".باملفاجأة السعيدة"احلنني، بل جاءت 
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هذه املفاجاءة قد تقتصر على أن احلبيبة عادت بعد طول
غياب، وقد متتد إىل أا ليست هى الىت بداخل النعش، فهى تسري

 .وراء الفرقة بني املشيعني، هى مل َتُمْت إذن

هذه املفاجأة مل تتجلَّ حلمًا، حضر املنظر وهو ينتظر يقظًا
ا إىل حمبوبته، يتمىن أن تزوره حىت ولو ىف احللم، حلمشتاق

 .املنظر احملكى ىف بؤرة واقٍع حلمّى أآثر إغرابا من احللم

احلبيبة ترآت املشيعني واجلنازة واملوسيقى وامليت ووقفت
أا موجوده مل متت، أا مل تنَسْه،: قبالته ترد على تساؤالته
 .وأا هاهى قد عادت إليه

جعلتها أوقع من الواقع، ومع ذلك فاللمس هوقوة روحه 
حنن نعرف آيف يقرص الواحد منا نفسه ليتأآد(احلد الفاصل 
 ).علم ال حلم: ان ما هو فيه

 ؟تتكررملاذا افرتض من البداية أا فرصة لن 

 إن آانت قد عادت، حىت لو آان حلما، فلماذا ال يتكرر 

ى تسري بنيوإن آانت ليست هى الىت داخل النعش وإمنا ه
 .املشيعني، فلماذا ال يتكرر اللقاء؟

 .مث إن قوة روحه هى الىت ربطته هبا، فكيف ال تتكرر الفرصة؟

 .لعله عرف أا فرصة لن تتكرر ألا مل تكن موجودة أصال

الرأس: حىت اهليكل العظمى الذى طقطق مل يكن إال فراغا
عليها منالبديع الذى هوى آان راسًأ وليس مججمة، وقد تعرف 

 ).ومالحمها األنيقة.. هى هى بطلعتها البهية(خالله 

أما ما حتت الراس، ما ينسدل عليه الفستان، فلم يكن إال
 .الفراغ حىت لو طقطق داخله ما ميكن أن يكون هيكال عظميا هشًا

 . هو الذى هوى إىل النهر– وليس اجلمجمة –هذا الرأس البديع 

 .هل هو نفس ر البداية؟

ية آانت مياه النهر تشع منها االضواء وهو يرتيضالبدا
 .على شاطئه االخضر

أما ر النهاية فقد توارى خلف ستائر ورد النيل،
 .لتغوص فيه رأس احلبيبة بال رجعة

احلسرة األبدية هنا هلا أوجه متعددة، تثري تساؤالت
 :مقابلة

 .هل هى حسرة أا مل توجد أبدا إال ىف خياله؟
 . عادت لتثبت أا آانت حقيقة، مث ختتفى؟ام حسرة أا

 .أم حسرة للتيقن من جوعه الذى ال يرويه خيال وال حقيقة؟

 .أم آل ذلك معا؟
 .لعله آل ذلك معا
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  مقدمة
ع عدد املشارآني القدامى، دون ضيوف جدد، فإنىنبرغم تراج

ولست متأآدا إىل. فضلت أن نستمر ىف التجريب واحملاولة
 .أين يقودنا اإلصرار، أو إىل مىت حيفزنا األمل

 أسامة عرفة. ما علينا، نبدأ باالبن املثابر د
 12-1يومية ) 2الوحدة والتعدد (: أسامة عرفة. د

يف مسالة تعدد الذوات وقد تعلمناها معكم ال جمال للشك
 ...... حىت آنا نراها رأى العني ومع مرضانا

 حييى. د
ىف مرور ومع ذلك يا أسامة، فقد تعجبت أول أمس... 

–من حممد إبىن وهو يعلن ) وىف ندوة سابقة(الثالثاء 
الىت( أنه مل يهضم بعد هذه الفكرة –أمانة مغاِمرة ب

، احرتمت رأيه وفضلته عن تزييف)قاربت احلقيقة عندى
موافقته، مع أنه مارس العالج اجلمعى سنني عددا على ما
أذآر، أعرف أن فكرة التعدد هذه مسألة مرعبة، وآلما

عدد أآتوبر) الوحدة والتعدد البشرى(قرأت مقاىل القدمي 
أشفقت على آل القيم السائدة 1981اإلنسان والتطور عام 

أنا"هل راجعت حلقة (من قبول هذه الفكرة دون مسئولية 
 الوحدة والتعدد ىف الرتآيب11-28 يومية(") واحد وّال آتري

 الوحدة12-1 يومية(و ) "انا واحد وّال آتري) "1(البشرى 
")القرين واجلان داخلنا) "2(والتعدد ىف الرتآيب البشرى 

السؤالوإجابات املشارآني ىف برنامج سر اللعبة عن 
 السادس عن املسئولية؟

 أآاد أعجز عن عالج- الكثرة ىف واحد–بغري هذا املفهوم 
آتاب(لإليقاع احليوى مرضاى، وعن فهم نفسى، وعن استيعاىب 

ممارسة النقد األدىب وعن  )حرآية الوجود وجتليات اإلبداع
طة وعن اإلحا")دراسة ىف سيكولوجية النقد "تبادل األقنعة(

عن الفطرة واجلسد وَتْصنيم األلفاظ(بـ مفهوم الفطرة اجلديد 
 آما حضرىن مؤخرا، ويبدو أنىن سأخصص ما)2007-11-6يومية "

  .تبقى ىل من عمر لإلحاطة هبذه الفكرة وتوصيلها

 أسامة . د
 السؤال هنا هل هذه الذوات متوازية؟  
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 : حييى. د
مع أىن آنت استعملها من(أنا ال أحب حكاية التوازى هذه 

سنوات، لكنىن بعد أن تذآرت أن اخلطان املتوازيان ال
يلتقيان أبدا، وصلىن خطأ التعبري، ألن هذه الذوات ال
تفعل شيئا إال أا تلتقى، وتتصادم، وتتبادل وتتنافس،

ر، تفعل آل ذلك ساعية حنووتتجادل طول الوقت، طول العم
 .التناغم الكوىن إىل وجه احلق سبحانه

 : أسامة. د
يف مسرية منو الفرد تصُّورى ان هذه الذوات حمطات تطورية

حيث متثل آل ذات مرحلة من سلم النمو، وتأخذ ترآيبها
ارتباطات املخ، مث تأتى مرحلة تالية يف الكامل يف

باألوىل التالية حتيطالذات . هريارآية النمو تتشكل معا
وتستوعبها بنائيا وديناميا، وهكذا حىت متام النضج أى

يف آل واحد، مع بقاء نبض آل ذات هارمونية هذه الذوات
 داخل املنظومة املتكاملة ووفقا للموقع التطوري هلا

 يثري تكامل املنظومة و فاعليتها بالقدر الذي
 .وتفاعلها

  : حييى. د
م ما اقرتحت وشرحت دون الدخول ىفأوافقك تقريبا ىف معظ

التفاصيل، أرجو أن تكون قد تابعت اللعبة على حلقتني
)1( الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى 11-28 يومية(األوىل

 الوحدة12-1 يومية( والثانية  ")انا واحد وّال آتري"
")القرين واجلان داخلنا) "2(والتعدد ىف الرتآيب البشرى 

بل إنىن واثق من أنك فعلت، آما أىن أعرف أنك تابعت احللقة
ىف مرور. األخرية عن اهللوسة الشمية، وهى ضمن حوار اليوم

قلُت للزمالء أنه بدون هذا) أول أمس(الثالثاء املاضى 
إليقاع احليوى، واإلدراك الداخلىاملفهوم مضافا إىل آلية ا

إخل وليس..... واألنف الداخلية –العني الداخلية (
أقول بدون هذا الثالوث أعتقد أنه ال ميكنىن أن) االستبطان

 .أجنح ىف فهم مرضاى ونفسى وحمياى ومماتى هللا رب العاملني

مث إا حمطات تطورية، وطبعا هى مرتبة هريارآيا مثلما ما
 النضج يا أسامةمتام النضج، أحتفظ على حكاية قلَت، لكنىن

ال يتم أبدا طاملا حنن بشر ننام ونصحو، حنن لسنا آهلة ولن
نكون، اهللا وحده هو الذى ال تأخذه سنة ونوم، صحيح أن
املفروض أننا وحنن ىف طريقنا إليه  قد نعمى إرهاقا
فنتصور أننا أمتمنا نضجنا، وأنه قد حتقق ما تسميه

ية الذوات ىف آل واحد مع بقاء نبض آل ذات داخلهارمون"
.إنه برغم صحة عموم آالمك". اخل...املنظومة املتكاملة 

فإىن أصبحت يا أسامة أرآز على قوانني احلرآة أآثر من
حماولة تفسري أجبدية الرتآيب، وصفات احملتوى، آل ما منلك،
بعد قبول احتمال صحة هذا التعدد هو أن ننظم احلرآة

ما بني هذه الذوات ليقوم اإليقاع احليوى بدوره،في
in – and – out programوبرنامج الدخول واخلروج 

 بدوره، وُبْعد الزمن احلرآى بدوره، وتناغم إيقاعنا مع 
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بدوره، مث علينا) بالعبادة واإلبداع معا(إيقاع الكون 
أن حنافظ على استمرار احلرآة حول الفكرة املرآزية إليه،

"ال إله إال اهللا"آزية هى أنه عندنا ىف اإلسالم الفكرة املر
إن ما). وآل دين على ما أعتقد فيه ما يقابل ذلك (–

يسمح لنا بتقّبل حقيقة التعدد هو استيعاب آليات
التبادل، والبسط، والتمثل، واجلدل والوالف،
واالستمرارية واإليقاع، وليس جمرد االعرتاف بالطفل،

األوطى، داخلناوالناضج، والكهل، واآلنا األعلى، واألنا 
 هلا تروس- مثل أى  حرآية–هى حرآية يا أسامة، لكنها 

وحدات رمبا ال نراها إال إذا توقفت احلرآة، قسرًا، أو
 .اختيارًا نادرًا مسئوال

مىن الكالم فلنتنقل إىل موضوع آخر" جتْعَلص"آسف 

رائحة (12-3يومية  عن )حاسة الشم(: أسامة عرفة. د
  )للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء

  املوضوع ده شيق..أنا شامم رحية حاجة ىف املوضوع ده
 ..ورائع و مثري

 دى ناس ال: "التعليق الشعىب الدارج ىف وصف املتبلدين
غريب ىف التعبري أن الكالمال" عندها رحية الدم و ال بتشم
والناس إياهم اللى أيضا عن الدم ارتبط بالرائحة

  مابيشموش رائحتهم فاحت وتزآم األنوف،

تربط اإلحساس مبرتادفات الشم) العامية(لغة األم 
هى األصل ىف بتلقائية عرب األجيال، وآأن حاسة الشم

اللغة هذا املضمون) هذه(االحساس، والعجيب أن حتمل 
 . البيولوجى عرب الكائنات رغم رحلة التطور) كذاه(

  : حييى. د
بصراحة، وبرغم علمك بعالقىت باألمثال العامية، والوعى
الشعىب، فهذه أول مرة أمسع فيها هذا التعبري الذى
ذآرَته، أرجو يا أسامة أن تتابع معى ما سوف أقدمه

-3يومية نقدًا لرواية العطر الىت اقتطفت منها ىف 
 ما تيسر،،)رائحة للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء(12

خاصة وأنىن أريد أن استغل هذه اليومية ىف أن تضطرىن
إلجناز ما تقاعست عنه ىف جمال النقد األدىب بالذات، ومن

هلذه الرواية املتحدية،) اجلاهز تقريبا(قدى ضمن ذلك ن
الىت حولوها مؤخرا إىل فيلم خائب، آاد يشوهها من فرط
ما تسّطح من املخرج الذى يبدو أنه مل يلتقط عبقرية

 .الرواية

على فكرة يا أسامة قبل أن أترآك دعىن أبوح لك مبوضوع
هل تذآر. خاص آنت قد أشرت إليه وأنا أحاورك ذات مجعة

 طلبت منك أن تبلغ زمالئى وأبنائى وبناتى عندك ىفحني
التزامى هذا هبذه اليومية، وأن احلوار) وغري جدة(جدة 

املتصل من خالهلا قد يكون أآثر نفعا ىل وهلم من مؤمتر
اسافر إليه مئات األميال وتتكلف الشرآة الراشية فيه

 ع ألوف الدوالرات، مث ال خترج منه إال حبرارة اللقاء، ولس
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م، وآرم الضيافة مث شكوك ال حتصى ىفالقبالت، وأشهى الطعا
املقابل الذى عليك أن تدفعه مقابل ذلك؟ اآلن، وهذه

مل أجنح أن أوّصل بعض) 98(اليومية هى املائة إال اثنتني 
بعض ما عندى إىل أى ممن حيضرون هذه املؤمترات آبارًا

-19يومية ( وصغارًا، وأنت تذآر ترحيىب بالدآتور رفيق 
 أمس اتصل ىب االبن،")رفيق حامت وبريد حوار اجلمعة.  د10
حممد. د.وتقدم مشكورا نيابة عن االبن أ" هاىن حييى. د"

 للمشارآة ىف مؤمترهم هذا-مثل آل عام-عرفان بدعوتى 
وبينك ذات مجعة وآدت اعتذرالعام، فتذآرت ما دار بيىن 

لنفس األسباب الىت اعتذرت هبا لألخ العزيز الدآتور حممد
احلداد عن عدم حضورى مؤمتر البحرين منذ أسبوع، ما رأيك

دْع جانبا وَحْشِتنا، ونريد أن نراك، وهذا(باهللا عليك 
ملاذا جنتمع ىف هذه املؤمترات بالضبط؟ ملاذا) الكالم

وملاذا االت املتعلقة هبا:  أمتادى ألقولاملؤمترات؟ ال، تدعىن
؟ أنا..وملاذا اجلامعات"ملاذا املدارس"حىت ال يصل األمر إىل 

ساحمىن وال ختَش....!! أرفض هذا املوقف العدمى، ومع ذلك 
ورفضى لكل هذه... أن أمتادى، فأنت تعرف تقليديىت

 .؟"اللماذات"

، ودعنا ننتقل إىلال أنتظر ردًا حمددًا منك فال تشغل بالك
ابنىت مى حلمى وهى الوحيدة، باإلضافة إىل االبن رامى،

 الىت استجابت للعبة أنا واحد وال آتري آتابة
يومية/ الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى(: مى حلمى. د

28-11(  
إىنوال آتري، دانا بيتهيأىل  هو أنا واحد: اللعبة األوىل

 آتري جداً 
  يبقى خمنوق ساعات الشخص اللى جوايا: اللعبة الثانية
ممكن الطفل اللى جوايا مش جمرد ذآريات: اللعبة الثالثة

 إنه اللى نفسى أبقاه آمانالظاهر  طفولة،
فض ليه،بار طب لو أنا آتري آده، إمال: اللعبة الرابعة

 الناس اللى حواليا زىيميكن أخلى 
 أقاوم وبيقوىل الزم الراجل اللى جوايا: اللعبة اخلامسة

  . وأناضل)do (أعِمل
واحد؟ يبقى مني طيب لو أنا أآثر من: اللعبة السادسة

ن املسؤولية  بتتقسم مافينا املسئول أنا شايفة ا
  .بيننا
 وال خناقه،املسألة مش مسألة صراع: السابعة اللعبة

 أتفرآش لو آثري ميكناملسألة إىن 
يكونش الكثري اللى جوانا هو اجلن اللى: اللعبة الثامنة
ىف حاجات آتري مشالناس معىن آده بقى ان  بيقولوا بيلبس

  .هتتفسر
اتلخبطت، لكن يتهيأ ىل ممكن أنا آده: اللعبة التاسعة

  .بإىن أحاول أمجعهم على بعضأستفيد 
أنا نفسى الكثري اللى جوايا يتصاحلوا: اشرةاللعبة الع
  مش على حساىبمع بعض، بس 
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 ) َمْى بعد أن لعبت اللعبة مباشرة. تعقيب عام آتبْته د(
استوعبت حاجات، وىف نفس الوقت.. حسيت بزمحة وأنا بالعب

غالباًُُ من آرت االستيعاب واحلرآة و الدنيا ..اتوجعت برضه
حعلشان أرو يعىن هأفضل أحترك آده.. واقفة من حواليا

 فني؟؟ 
   حييى . د

آنت أتكلم يا َمْى حاال مع أسامة عن عالقىت باحلرآة، أآثر
– دون أن أذآر –من عالقىت باألشياء الىت تتحرك، وتذآرت 

نقد الآان لقصة الرسالة املسروقة إلدجار آالن بو، آما
تذآرت قصيدتى ىف حادث انقالب سيارتى قرب نويبع حني فهمت

ملقلوبة، فهمت الآان ألول مرة بوضوحوأنا جبوار السيارة ا
وعرفت معىن اهتمامه بالدال قبل املدلول، الخيار لنا يا
َمْى ىف أن نتحرك حىت نتوجه إىل حيث تذهب بنا حرآتنا الىت

جدل مفتوح النهاية،أصبحت بالنسبة ىل هى الفطرة ىف 
 لعلك تابعِت بعض تطور فكرى ىف هذاودهشة دائمة التفتح،

-11-6يومية "عن الفطرة واجلسد وَتْصنيم األلفاظ (االجتاه، 
 وأنا أعيد التعرف على معىن أعمق ملا هى الفطرة،)2007

 وهو ما أشرت إليه ىف حوارى مع أسامة اآلن

 مى حلمى. د
 ) بعد ما استجابت للعبة(

آنت حاسة بزمحة قعِدْت معايا شوية حلد ما قمت أعمل..... 
 :)على ما حدث ىل( وهنا ىل تعليق (hands craft)هدية بايدى 

آان جيد وخمتلف عما  شعرت أن أبداعى ىف صنع اهلدية-1
 ..تعودت

 شعرت بعد انتهائى من صنعها أن الزمحة َقلَّت، األمل خفَّ-2
 ..آبري اىل حد

الة من السكينة بعدها آأن الدنيا أحسن،انتابتىن ح -3
 ..اتغريت ظاهريا مع إن مافيش حاجة

 وآأن الكتري اللى جوايا بعد ما اتلخبطوا الصبح رجعوا
 ..  على آخر اليوم(in harmony)مع بعض  اشتغلوا تاىن

  حييى . د
أن نواآب مسرية توجهيبدو أن آل املطلوب منا هو .... 

 ال أن نضغط على ّبدال تسريع حرآتناااحلرآة الىت ُخِلْقنا هب
 من- البد من إجنازه -وحنن حنسب أن وراءنا شيئا بذاته 

 خالهلا 

  مى حلمى . د
 ..بس علشان ده حيصل آان الزم أمسح شوية.... 

  حييى 
أنا اصدقك، وأتصور أن استجابتك هذه هى دليل على.....

 الذى أصبحصدق حماولتنا، برغم ضآلة العدد املشارك، األمر
)جمموعة بريد اجلمعة(يشكّل ىل ميزة ال عيبا، حىت تصورت أننا 

– ولكن encounter groupsمنارس نوعا من جمموعات املواجهة 
 .   وإن آنت قد افتقدت آرمي هذا األسبوع-آتابًة
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 مى حلمى . د
يا ترى العيانني اللى بيشوفوا ده بيعملوا إيه؟ و هل

 آفاية؟ النوم فعال

  حييى . د
 من حرآية األحالم اإليقاعية، هو صمامالنوم، مبا فيه... 

األمن فعال، وفرصة اإلبداع الفسيولوجى، على شرط أال نلغى
نتائجه أوًال بأول فور استيقاظنا، أما عن املرضى
فبصراحة، يبدو ىل أحيانا أن الفرصة عندهم أآرب منا،

، يا ترى هل الحظت ما اقتطفناه من تفاعلهم يوم)رمبا(
،!!) األنُف تدرك مثل العني أحيانًا12-5يومية (األربعاء 

دعيىن أعرتف لك آم واجهُت مشكلة منهجية حقيقية حني تبينت
ثراء ما جيرى ىف العالج اجلمعى ىف مقابل صعوبة توصيله

ا احلجم املتواضع قد استغرق مىنإذا آان مقتطف هبذ: آتابةًً
لتقدميه للناس الذين حرموا من فرصة مشاهدة العالج
اجلمعى استغرق مىن آل هذا الوقت واجلهد، فماذا سوف أفعل
ىف مئات األشرطة والتسجيالت الىت عندى، حىت لو تفرغُت هلا

، دعينا!)مبا ىف ذلك ما بعد موتى بالسالمة(مائة عام 
 .ا حنن نعيش وحناولنأمل، ونواصل طامل

ومل ال؟ أظن آن اآلوان أن نلتقى برامى الذى ال يبخل
 .علينا أبدا بفيض طالقته

يا عم رامى، لعلك قرأت اقتطاىف لتعليقك على موضوع
الشم يوم الثالثاء، وأنا ال أشعر حباجة إىل تكراره

الوحدة والتعدد ىف"اليوم، فلنسمع تعليقك على موضوع 
 11-28 يومية" الرتآيب البشرى

  رامى عادل. أ
وآمان بيتجسس, اللى جوايا واحد بيفنت علي الناس

هو, وبيخرتقهم، ومتهيأىل بيكرههم، وبيحقد عليهم, عليهم
 ومش,وداميا يسلطىن على ناس. شخص وحش جدا وشرير جدا

وأنا طبعا مش عارف أفاوضه وال اخش معاه ىف, عاجبه حد
وحاسس إن واحد فينا هيخلص على, حوار وال عارف أرّوضه

ده بيشتمك:  انا بامسعه يا عم حييي وهو بيقوىل.التاىن
،......وده عايز يــ وده بيكرهك وده عايز يعمل فيك

,نقكودي عايزه خت, )هو اللى بيقول ىل(ودى بتستتقل دمك 
 . ودى بتضحك عليك, ودي عايزه تقتلك

الناس بتفكرفيك, الناس مبهوره بيك: وبعدين يقول ىل
فالن, ويقوىل فالن وقع حتت تأثريك, )مش آل الناس طبعا(

 .قرّب أهو منك

ويقول يل عليك ياعم حييى انك آنت هتجيبلى شغل بس ملا
 .انا قلتلك عامل صحون بدال عامل نضافه مقدَّرتنيش

احلكومه يف قول يل عليك يا عم حييي انك بتشتغل وّياوي
 .تضليل املواطن بالربوباجندا
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  حييى . د
مث خّل بالك يا رامى أنت مل..!! اهللا يساحمك يا رامى، ميكن

تتكلم إال عن شخص واحد داخلك، وأنا مهى اآلن هو أن أوصل
 للناس توصيل فكرة أننا، أنىن، أنك

  رامى . أ
ت هو عشان اتنفسيسك) اجلدع ده(يا عم حييي انا ما بصدق 

هو(أنا، يا عم حييى، انا متهيأىل هو شبهي بس علي وحش 
 ).يا دي اخليبة.. انا اصال حلو

أما البنت اللي جوايا فأنا قابلتها وفضلت تكلمىن وأنا
وهى امسها أمل، وهى حقيقية. امسعها ألسابيع طويلة

 ,وجارتى، هى إللى أنا عملتها قرينة

  حييى . د
"الكتري"قرينه أم أمسيتها قرينة؟ فكرة يا ترى عملتها 

بداخلنا يبدو أا مسألة حمسومة، بالنْسبة ىل، لكن يبدو
أن االختالف يرتآز حول اللغة الىت نتتكلم هبا عنها،
واألمساء الىت نسميها إياها، واال الذى نسمح هلا

ىف التاريخ والوعى الشعىب يتجلى التعدد. بالتجلى فيه
وعند العامة يفضلون. ىف األسطورة واحلدوتةبشكل أو بآخر 

أن يتعاملوا معها باعتبارها اجلان، واَملّس، وما إىل ذلك،
وىف اإلبداع خذ عندك هلا جتليات بال حصر، أغلب هؤالء الذين
بداخلنا ميكن أن يكونوا انطباعات بيولوجية حقيقية
احتفظنا هبا دون متّثل آامل، أو لعلنا خنتزهلا حىت

 على- من حيث املبدأ-ها، ولكننا قادورننتمثل
اسرتجاعها، ىف احللم أساسا، أو آما تفعل أنت اآلن، مث
إننا قد نستعملها وقد تستعملنا بوعى، أو بنصف وعى،

لست أدرى، يا خرب يا رامى، اندفعت من فرط محاسى... أو 
أشرح لك ما قد ال يهمك، أنت مالك أنت إن آانت

أم مفهومية، آسف يارامى يا إبىن،بيولوجية أم جتريدية 
 ...أآِمْل أآِمْل ... آسف 

   رامى. أ 
وأمسعها, بقت تصحيين من النوم آل يوم) أمل دى... (

بتهمس يل فأمهس هلا من جوايا، وهي بتتنطط من على األسطح
ورافقتين بتاع مخس ست شهور يف الوهم, يف دجله املعادي

ما هى أصال هى يف (وآنت بقراهلا هى وابنها. واحلقيقة
وآان معاها سيف نينجا،, القرآن وقصصه) احلقيقه متجوزه

إزاى انا مش(وشّرحتلى بيه البنطلون البيري آاردان 
وآنت بانيّمها مغناطيسيا من على. وبرتآب الريح) عارف
الحظ يا عم حييي إن أمل دى ست حقيقية بس أنا( بعد

ا مهما آان سنني، وبقيت أختيلها معاي3حّبيتها من 
)آه من اآلخر يا عم حييى(ويف اآلخر ) الزمان أو املكان

والغريبه إا آانت. ,...علي أبويا) بيتهيأ يل(ّسَلِطْتىن 
 .بتثري غريتى بأبويا

   حييى. د
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 إنت رحت فني؟.. يا خرب اسود، حاسب يا جدع انت،

  رامى. أ
صباح"عالقيت بأمل احلقيقية مش أآرت من : ملحوظة أخرية

ماما عامله" "آويس"؟ "امل إيهع" "صباح النور" "اخلري
 . ؟"ايه آويسه

 .وهالوسى آه واهللا يا عم حييي الباقى آله من وحي خيايل
شكرا يا عم حييي إنك أحتت يل الفرص دى للتعبري ليك انت

 .تصبح على خري آل سنه وأنت طيب. شكرا يا عم حييى. بالذات

  حييى . د
ضه آل سنةوأنت بالصحة والسالمة، مبناسبة ماذا؟ لكن بر

 .وانت طيب، وآل واحد ونيته

مث إن ىل رأى ىف حكاية اخليال هذه، فهذه الشخوص الكثرية
الىت نتكلم عنها هى بالنسبة ىل، حقائق بيولوحية، حنن
نبدأ منها مبا هى، وال منلك حني حنكى عنها إال اللغة
املتاحة، فهى ليست من نسج خيالنا متاما، وإن آان اخليال

ا، خاصة ىف اإلبداع، وأحيانا ىف اجلنون،يتعامل معه
 باللغة املتاحة، وهل مثَّ سبيل آخر؟

مث ال تؤاخذىن يا رامى ملخاطبتك بكل هذه الصعوبة ناسيا
، أشعر أنه!أننا ىف حوار عام بسيط، إْذ يبدو أنىن ىف حال

حييط ىب شئ أقرب إىل احلزن، ليس ذلك احلزن الذى حيفزىن
ئك صعب وثقيل ورمبا غريب، لكنهفأرحب به، لكنه حزن شا

 .ليس لزجًا واهللا العظيم

 رامى. أ
وما من دابة يف. توآل على اهللا , ماتزعلش يا عم حييى

 .األرض إال على اهللا رزقها

 باّى شكرا، 
 , أنا متفائل عايز تزعل إزعل
 . بس إياك هترب يوم من مواجهة

 ,وإياك ختسر حرب

دامك واسعة، ودمكواحلياة ق.  يا بىن أنت لسه صغري 
 ...َشهل بيجري يف عروقك زى النار واَمحى،

  حييى . د
 .ربنا يسهل، شكرا يا رامى، هل بقى عندك شئ آخر. شكرا

)لية آذلكواألنف الداخ(العني الداخلية  : رامى عادل. أ
 12-4يومية 

البارانويا يا عم. إيه ده اجلحيم اللى جواك ده... 
حييى؟ طب أنت تقدر تتحمل الرؤية حييى؟ الفلسفة يا عم

والرؤى الفلسفية دى آلها لوحدك من غري ما
 إزاى؟...أشارآك؟
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  حييى. د
مش فلسفية قوى يا رامى، دى بايّنها حقائق، بصراحة أل،

خريا ملاذاأقصد لست متأآدا، يعىن يا رامى أمل يصلك أ
ىف األغلب أنا آتبتها من!! آتبت هذه اليومية؟ يا شيخ

 .أجل أن تشارآىن، فطبعًا أنا ال أستطيع أن أحتملها وحدى

  رامى. أ
ما.. يا عم حييى انت تعبت وّال ايه؟ انا مره شفت سيجارة

,فطلع منها خيط دخان. ما أبصرهتا آانتش بتطلع دخان حلد
 عربية جاية من الوش قامتومرة بابص على عيون ست ىف

إنت(ومرة باتكلم مع قريبة جارتى , آده لوحدها ,ماتت
من البلكونه وهى حتىت من اجلنب) مصدقىن إزاى أصال؟ وليه؟

جار ليها جديد وقاطعىن، فلما طلع. ىف الدور التالت
 ).اتشد لورا(بصيت له فصعق وارتد للخلف 

  حييى. د
 اآفاية بقى اهللا خيليك، أنت زودهت

  رامى. أ 
 .إحترك يا عم حييى، بسم اهللا، عيناك لياٍل صيفيه ورؤى

سفاح وبس انت آمان حزين، وانا عرفت سبب وأخريا إنت مش
، أنا عايزك..بتحب إنت خايف علّى وآمان. إنت خايف.حزنك

 break) بريك(عايزك ترتاح مىن خد .ترتاح أرجوك ترتاح 

  حييى. د
ليك آيف عرفت آل هذا يا رامى؟حاضر يا رامى حاضر، باهللا ع

آرت خريك، ها هو يا رامى واحد من أوالدى األآرب حضر يشارآنا،
 .حاول أن تفهمه معى يا رامى، فأنا مل أفهمه جيدا

/آيب البشرىالوحدة والتعدد ىف الرت(  :حييى جعفر. د
 )11-28 يومية

أنا اتعجب واحرتم صربك ومثابرتك لكن رؤية التعدد مرعبة
 .فمن يتحمل العدم إال ىف حضور مدرك هللا

  : حييى. د
لكن يبدو أن! أخريا حتاول أن تسهم؟!!! أهال حييى، أخريًا،

ماذا! ، واهللا العظيم ما أنا فاهم آالمك...أول القصيدة
يوجد عدم أصًال؟ مث ما هذا الذى تقولتعىن؟ أى عدم؟ وهل 

؟ حني عجزت عن الفهم تصورت أن ّثمَّ خطأ"حضور مدرك هللا"
 .مطبعى ىف الرسالة

 حييى جعفر . د
خاطب الكتاب التعدد بلغة , بلغة حمكمة آيف خياطب التعدد.... 

  .ترمجته إىل حمكم أميل للتفكك، وأغلب الكتاب غري حمكم فتمت

 أعانك اهللا 

  ىحيي. د
يا عم حييى ربنا يعيننا مجيعا، ولكن، من تقصد بالكتاب؟

 تقصد املبدعني؟ أم من؟
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ثالثة أسطر هى الىت هانت عليك يا حييى، وبكل هذا
 .الغموض

 .يا شيخ اهللا يساحمك

 بعد احلوار
بعد االنتهاء من آتابة احلوار، وأنا أهم بالذهاب إىل

األوىل من اإلبن: العيادة، أحضرت ىل السكرتارية رسالتني
بعد أن أعلنت ىف رّدى على َمْى ىف أول هذا احلوارآرمي شوقى 

أما الرسالة األخرى فهى من. أننا افتقدناه هذا األسبوع
"أسامة عرفة. "حممد إبىن بعد ما أعلنت ىف رّدى على د

الوحدة"من مفهوم ) موقف حممد(تعجىب من موقفه 
، فوجدت أن رسالته هذه هى ىف صلب هذا املوضوع"والتعدد

 وهى طويلة وجادة ومثرية للجدل ومن ْثّم أجلت)التعدد(
وباملرة هى) السبت(مناقشاهتا، فامتد احلوار إىل الغد 

آرمي، و أيضا ما تبقى من. فرصة أحاور فيها االبن د
 .العزيز رامى
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آلية: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
 الطبمجعيةرئيس جملس إدارة      

النفـــسي التطـــوري والعمـــل
   اجلماعي

ـة  ـحاث النفسـي  األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

فبالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشر          
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف  ـ
ـصراط       - حرية طبيب نفسي    ـة  1ج(   املشي على ال 2ج.  الواقع

ـي         مقدمة  -) مدرسة العراة  ـة يف  - يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي)سر اللعبة : شرح  (علم السيكوباثولوجى    ـوري ال ـل احمل  العم

ـنفس   -ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا       أغوار ال
ـن-  حكمة اانني   -   النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس   
ـل  - قراءات يف جنيب حمفوظ    -) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف- وم  مراجع

ـاالت-مواقف النفري بني التفسري واالستلهام     -لغات املعرفة      ترح
ـسية       -) ثالثة أجزاء (حييى الرخاوي    ـراض النف ـم- مبادئ األم  عل

.ألف باء  ) -  علم النفس حتت اهر       -النفس يف املمارسة الطبية     
ـسي       -حياتنا و الطب النفسي      - الطب النفسي  ـب نف ـرية طبي - ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب - عندما يتعرى اإلنسان  
البيت  - صر العيين أفكار وأمسار حول الق     - جملدات     3: النفسي

ـسية- )شعر. (الزجاجي والثعبان   اللغة العربية والعلوم النف
ـسي      -احلديثة     ـب النف ـسي- املفاهيم األساسية للط ـب النف   الط
ـنفسوموال  .. مثل -قراءات يف جنيب حمفوظ     -للممارس   قراءة يف ال
ـدي  -  رباعيات ورباعيات   -اإلنسانية   ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء– تبادل األقنعة – سويا مثل أمس
ـة  ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
 عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . فسيالة املصرية للطب النرئيس التحرير املشارك  
 مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب- جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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