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01I03<I<2008א

 )א(אא −183

 )والثقافة(ختثُّر الوعى الوطىن

 ما معىن آلمة يتخثر؟: أما قبل

األسهل أن نتذآر الكلمة العامية الىت تستعملها األم 
،"تغلى اللنب"الفالحة وهى تلوم ابنتها أهنا ال تعرف آيف 

ادئة، أو طريقة خاطئة، حىت جتعل اللنبإذا استعملت نارًا ه
الذى رأى هذا املنظر يعرف أن اللنب". جيّبن"يقّطع، أو 

)من ثدى اجلاموسة مباشرة. خاصة إذا آان دمسا(السائل 
املتماسك القوام، احلاضر النكهة، امللئ باحلنان والوعد، قد
انقلب إىل قطع متعددة متناثرة ال تصلح ال للشرب، وال ألى شئ

أحيانا تكون". اللنب جّبن"آخر، الذى خرب ذلك يعرف معىن أن 
واهللا ما" اهللا خييبك: "هذه الفالحة أآثر حدة وهى تقول البنتها

 انت نافعة، شوىف اللنب قّطع منك ازاى؟

تذآرت هذه الظاهرة وأنا أحبث عن أى شبكية ضامة جتمع
الناس، ناس هذا البلد الكرمي، إىل بعضهم البعض، هذه

لظاهرة هى الىت دفعتىن الستعمال هذه الكلمة، أآثر منا
 ).يتجلط(استعارهتا من الدم حني يتخثر 

آان ينبغى أن أؤآد للقارئ ابتداًء هذا املعىن الذى 
ألن املعىن" جّبن، أو قّطع"استلهمته من العامية املصرية 

، صحيح أن الوعى القومى"َتُخن وغلظ"بالفصحى لكلمة خثر هو 
ن وغلظ حىت البالدة، إال من الفقاقيع الىت تظهر علىعندنا خت

فساده، ولكن الذى أعنيه أآثر هو  سطحه، والىت قد تدل على
 .والذى آان قد آان" جّبن، وقطَّع"أن الوعى القومى قد 

ال يعود لبنا نافعا ألى شىء، والوعى" يتقطع"اللنب حني 
 .إذا ختثر ال يعود وعيًا قادرا على أى شىء

 يتكون الوعى العام وآيف ينمو ويتطور؟آيف 
دائما أآرر توصيفا للمثقف والثقافة، أحدثه بنيآنت 

من غري صفوة الس األعلى(احلني واحلني، حني اعترب أن املثقف 
املفروض –، وهو الذى هو الذى ميثل ُجّماع وعى ناسه) للثقافة

ال أّميايدفعهم إىل أحسن املمكن وما بعده، حىت لو آان  -يعىن 
  ،"ُجّماع وعى ناسه"يقرأ وال يكتب، ُترى ماذا أعىن بتعبري 
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اآلن وعى خاص -الكتل املتناثرة  –هل هلذه اموعات 
 جيمعهم إىل بعضهم البعض؟

لكل مجاعة وعٌى جيمعهم، فثقافة ،"نعم طبعا"اإلجابة هى  
 .تصفهم

، فهل يوجد وعى عام جيمع ناسنا إىل بعضهم البعض!!طيب 
 وإىل وطنهم؟

 ؟بالنفىملرة هى اإلجابة هذه ا

ليس معىن ذلك أنه انعدم هذا الوعى املشرتك، فهو يقفز 
ىف احلرب قبل أن: رغما عنا ليثبت وجوده بني احلني واحلني، مثال

ُجتهض ، وىف آأس األمم األفريقية حىت يهرب احلضرى وهترب معه
 .نوبة يقظة الوعى تسكينا

 .وغري ذلك من مثل ذلك 

كرة، وانتفاضات القتال أوماذا يتبقى بعد فورات ال
احلجارة أو اجلوع؟ ماذا جيمع الناس، ناسنا حنو ماذا؟ حول

 ماذا؟

دعك من حكاية املشروع القومى الغائب وصحف املعارضة 
الصارخة أملا أو سخرية أو سخطا، ماذا جيمع الناس حول

 ماذا؟

وآل) إن مل يكن أآثر(أصبحنا اآلن نعيش مئات الثقافات 
 شرات التنويعات والتشكيالت لوعيها اخلاص؟ثقافة هلا ع

عندنا ثقافة امليكروباص، وثقافة اإلدمان، وثقافة 
وإن تعددت بداخلها ثقافات فرعية(الروشنة، وثقافة احلجاب 

، قّطع، ختثر، أصبح قطعا غليظا"جّبن"الوعى العام ) آثرية
 :خذ عندك من بعٍد آخر. مفتتة ال جيمعها إال جدار إناء هش

فة الساحل الشماىل، وهى ختتلف عن ثقافة العنيثقا
السخنة، وثقافة املنتجعات اجلديدة، وثقافة املدن املستوردة

ىف" آذا"هل الحظت اإلعالن باالجنليزية عن مدينة (البعيدة 
عذرا ليست لكل"وهو حيمل آلمات تقول : ضواحى القاهرة مثال

تقرتبهذا تنبيه أال ، Sorry, not for everyone" أحد
بثقافتك اهولة اهلوية من الثقافة اخلاصة جدا هلذا اتمع،
وذلك ىف مقابل ثقافة عزبة القصريين وثقافة حارة السكر

 .أو آوم يعقوب.. والليمون، وثقافة قرية تفْهنا العزب،

ثقافة مدارس اللغات: على مستوى التعليم خذ عندك 
مدارس التجهيل، وثقافة) وداخلها أيضا ثقافات متعددة(

وثقافة مدارس الغش اجلماعى، وثقافة اجلامعات الرمسية،
 إخل ..... إخل .......وثقافة اجلامعات اخلاصة، 

 آيف ميكن أن يتجمع من آل هذا ثقافة واحدة موحدة؟ وعى عام؟

آيف يتخلق من هذا وذاك ما يسمى وطنا حاضرًا، وليس جمرد
 تاريخ؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـا يــــوميـــــــ"   1425
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ما الذى جيمع آل هذه التنويعات من الثقافة والوعى ىف
، وهو غري املشروع القومى، غري"الوعى العام"واحد ضام يسمى 

 الوطنية اهلتافية الغنائية، وغري ادعاء املواطنة،

ما الذى جيمعنا وقد ختثر الوعى إىل آل هذه القطع 
 املتباعدة؟

اإلعالم التشتيىت؟، األحزاب الومهية؟، مظاهرات اجلوعى؟،
الدين د املشرتك؟األمل العني نار الغالء؟، ظالم اليأس؟

 ربنا؟ أحزاب املعارضة؟، الرمسى؟ الدين الشعىب؟
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02I03<I2008א

 מא،א:א−184

ال أعرف مدى أحقيىت ىف هذ التنقل السريع بني ما حيضرىن هلذه
موضوعات ومسائل ومشاآل، هذه البدايات الىت ال النشرة من

تكتمل أبدا، هل هَى فرضت نفسها على هذه النشرة فأصبحت مما
؟ لو أنىن ألزمت نفسى بإآمال أى موضوع)أو يعيبها(مييزها 

مما بدأت، إذن لوجدت نفسى أآتب آتابا وليس نشرة يومية،
بوعني منوهو الذى ظهر بعد أس" بعض وصف مصر"خذ مثال موضوع 
بعض وصف مصر(وخلمس حلقات، ) 2007 – 9 -15(بداية النشرة 

من ملف(، ")3"بعض وصف مصر ( ،")2"بعض وصف مصر (، ")1"
من ملف القيم واألخالق ىف(، )"1"القيم واألخالق ىف مصر اآلن 

، أعتقد أنه حيتاج الف صفحة ليكتمل")2"مصر حبث علمى شعىب 
بعضه، مث خذ آخر ما نشرت هنا عن العالج عامة والعالج

عالج املواجهة"النفسى خاصة متهيد للدخول تفصيال إىل 
مثال وقد شغل حواىل نصف نشرات الشهر   "املسئولية  املواآبة
 .املاضى

 ما العمل؟

على الفضائية املصريةآنت أسجل ىف ) 1/3(ُظْهر هذا اليوم 
موجود على" سيدتى"برنامج (اهلواء عن إشكالة اإلدمان 

، وموقف األم من ابنها أو زوجها املدمن، ودار)املوقع حاليا
حوار وقلت آالما ورددت على مداخالت هاتفية عادية ساذجة، مث
أثناء عودتى خيل إّىل أن ما قلته يستأهل أن يكون مادة

 أعدها لتصدر غدا، وطلبت من سكرتاريىت تفريغللنشرة الىت
احللقة، لكنىن راجعت نفسى حيث أن احللقة تنزل ىف نفس الوقت
بالصوت والصورة ىف املوقع، فلماذا أقلبها آتابة أيضا؟ أنىن

،)ج عن اإلدمان&س(آنت بدأت فتح ملف اإلدمان ىف نشرتى 
، وأن هذه)األسرة والثقافة والطب النفسى واإلدمان(

 .البداية مشلت آثريا مما قلته ىف حلقة اليوم

ذا، ولأليامدفعىن هذا آله إال أن أعود إىل ملف اإلدمان هك
 القادمة

 :اجلزء الثاىن من األسئلة الشائعة وإجاباهتا احملدودة 

 )2(س، ج عن اإلدمان 
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هل ملنظومة القيم السائدة، عالقة بانتشار ظاهرة:س
 اإلدمان هكذا؟

 .طبعا :ج

ورمبا آان هكذا عرب -ولكن عندك، نالحظ أن اإلدمان أصبح 
فرقعاملّى االنتشار ال يفرق بني مكان وآخر، وال ي –التاريخ 

بني مستوى اجتماعى أو مادى وآخر، وال يفرق بني نظام قيمى
وآخر، اإلدمان قد ينتج من فرط احلرية، آما أنه قد ينتج من
فقر احلرية، اإلدمان قد يرتبط بوفرة املال، آما قد يرتبط

، ولكل موادُّه ومسومه، فإذا حنن نبهنا إىل"الدآر"بالفقر 
اإلدمان فعلينا أن ننتبه قيمة بذاهتا، وربطنا بينها وبني

إىل أال يكون هذا الربط خطيا مسطحا، وأيضا أن نتجنب
 .التعميم أو الثبات

 مثل ماذا ىف مصر على وجه املثال؟: س

،والرشاوى الكالمية االْستْسهال واملباشرةخذ مثال قيمة : ج
 مرحلة   مع   تتفق   ال   ومفاهيم   لقيم -   نية   حبسن   رمبا  -  نروج   إننا

 متثل هى    مث ،  املادية   إمكانياتنا   تناسب هى    وال املأمول،    حتضرنا 
  . اإلدمان   ظاهرة   فيها   ترتعرع الىت    األرضية   بعض نظرى    وجهة   من 

ىف أآثر من جمال،   يقع   جتليات هاتني القيمتني   من   آثري 
 ومنها ،  السياسة   جمال ىف    يقع   وبعضها ،  الرتبية   جمال بعضها ىف 

  .  القانون   أو   االقتصاد   وأحيانا   الطب،   جمال ىف    يقع   ما 

األساسيتني   القيمتني   هلاتني   نروج   حنن  الرتبية    جمال   ففى 
 :االستسهال واملباشرة

  :  فمثال ،  االستسهال   عن   أما 

 أن  - معهم   فتعودنا  -وبناتنا  أبناءنا   عّودنا   لقد    
 هو % 100  تقدير   يصبح حىت  ،  سهلة   تكون   أن ينبغى    االمتحانات 
 وهذا ، !!!)  أمكن   إذا   النجيب   وغري (  النجيب   الطالب   حق   من 
 أن   البد   النبغاء   أنبغ فحىت  ،  أساسه   من   تربويا   خاطئ   مبدأ 
 أداء أى  ىف    الضرورية   اخلطأ   نسبة هى    وما ،  املمكن   ماهو   يتعلم 
 اخلطأ   هو   وما ،  احملتمل   اخلطأ   هو   وما ،  درجته   بلغت   مهما 
 احلياة   قوانني   من   هذا   وآل ،  باإلمهال   اخلطأ   وما هو ،  بالصدفة 
  . السليمة   الرتبية   مبادئ   من   تكون   أن   قبل   الطبيعية 

 لتنشئة   ضمنية   دعوة   فهو   ذلك   غري   أما ،  الواقع   هو   هذا
 لوم وعلى  ،  احللم   تقديس وعلى  ،  اخلطأ   استحالة على    أوالدنا 
    ظاهر   استسهال   من   فيه   ما   هذا   آل وىف  ،  اآلخرين 

  :  املباشرة   عن   وأما 

 املعلومات   آــم   لقياس   االمتحان   يكون   أن على    بنادأ   فقد 
 إزاء   التصرف على    القدرة   لقياس   وليس  ، الذاآرة   خمزن ىف    احملشورة 
 الرواية   فأصبحت ،  اللغات   امتحان ىف  حىت    ذلك   حيدث ،  املشكالت 
 وتسكب   حتفظ ،  النصوص   مبثابة  هى  -  مثال   العامة   الثانوية ىف   -  املقررة 
بالتلقى   تسمح ،  نقدية   قراءة   تقرأ   رواية   تعد   ومل ،  الورق على  
  , احلوار   واقع   من   الصياغة   وإعادة ،  املتجدد 
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 حيفظ   نصا   أو ،  يستعادتارخيا   وليست   رواية هى    فلماذا 
 إذن؟ 

 -إن مل يكن أغلبها  -أصبحت بعضها    اإلنشاء   مواضيع وحىت  
 الذين   الطلبة   لبعض   أعجب   آنت   وآم ،  قلب   ظهر   عن   حتفظ 
باللغة   واحدة   مجلة   نطق   يعرفون   ال   وهم   الطب   بكلية   التحقوا 

 حصلوا   أهنم خيربوىن    ، وهم اإلجنليزية   العربية الفصحى، ناهيك عن
 مسز تاتشر   أن   أشك   تقدير  !!جنليزىاال ىف   40على   40على  
 .  عليه   حتصل   أن   ميكنها   شخصيا 

 املخدرات؟ بتعاطى    وذاك   هذا   عالقة   ما   ولكن: س 

 أن   فالبد أن نالحظ   متأنية   بأمانة   األمر ىف    نظرنا   إذا   :ج 
 هلاتني   اخلطريةو   املبالغة   الصورة   إال   ليس   املخدرات تعاطى  
 واملباشرة ،  االستسهال   القيمتني 

الوعى   تغييب   من   احلسية   اللذة على    احلصول   أسهل   فما    
  . بالكيمياء 

 األمل   من   للتخلص   مباشرة   أآثر   طريق   يوجد   ال   آما    
 املواجهة   مراآز   وتنومي الوعى    تعتيم   طريق   مثل   والوحدة 
  . واليقظة 

 جمرد   وهوليس ،  فراغ   من   ظاهرة   ليس   املخدرات فتعاطى    إذن 
 سائدة   لقيم مرضى    جتسيد   هو   وإمنا ،  مادة   وفرة   أو ،  خلق   سوء 
 .ندرى   أن   دون   نغذيها 

فكيف تتجلى هذه القيم نفسها ىف جماالت أخرى،: س 
 آالسياسة مثال؟

عندك حق، هى تتجلى ىف السياسة عندنا وجه خاص، مث :ج
–إهنا تصبح خطرا أآرب إذا صدرت عن مسئولني أضيفت إليها 

 ،املبالغة والتعميم: ، قيمتا-وهو ما حيدث عادة

 األخالق   أضافت   آما الشموىل،    احلكم   عودنا ،  السياسة ىف  
 النسب   حنرتم   وأن ،  اعاإلمج   قيمة   من نعلى    أن ،  القـَبـَلية 
، االنتخابات   من أى  ىف    الفائز   املرشح   جناح ىف    االرتفاع   الشديدة 
 البلد ىف    احلصيف السياسى    أن   ، مع املبالغة   قيمة   ميثل   وهذا 
على   حزبه   أو   هو   حصل   إذا   خيجل   أن   بد   ال   العريق الدميقراطى  
  ) مثال (  املائة ىف    الستني   تفوق   بةنس 

 قيمة   وامليل إىل اإلمجاع والفرحة بهاملبالغة    هبذه   ويرتبط 
، الكسور العشرية   منظر   نتحمل   أن   نستطيع   ال   فنحن ،  التعميم 
حنن منيل إىل التعامل بقيمة    مث   ومن ،  النسبية   موضوعية   أو 
 ".االستقطاب"، الىت تضطرنا عادة إىل " شئ   ال   أو   الكل "

 ولكن ما عالقة ذلك باإلدمان؟: س

فتعاطى ،  واضحة   هذا   بكل   املخدرات تعاطى    عالقة :ج
على  -  وآبارا   صغارا  -  تعود   قد   وعينا   أن   يؤآد   املخدرات 
النهائى،   حلسموا ،  املطلق   التأآيد   من   املطلقة   الصورة   هذه 
  ،  األبيض   أو   األسود   رؤية على   ،"أو ...  إما" :  منطق على    تعود 
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 إفاقة  فإمـا ،  مأزق ىف    وعينا   فوقع  والتداخل، وسطى،    ظالل   بال
 وهو ( - أو آلها  -  األمور   ملعظم الوضوح    شديدة  ورؤية   مؤملة 
 الزؤام   فالنوم   الوإ ، ) اليقظ البشرى  للوعى    مستحيل   أمر 

  ). التخدير   غيبوبة . (= واالنسحاب التمام

- غري املُفّسر   الضيق   عند   خاصة  -  نفسه   جيد) أو غريه(   الشاب
 أحد على    اليقني   ذلك   مثل   له   حتقق   آيميائية   وسيلة   أمام  
 أحيانا   ومطلقة   سريعة   وسيلة   إال   هو   ما   خمدر فتعاطى  ،  اجلانبني 
على   وليرتتب  ، املواجهة   أمل   أو   الغموض   اختالفات على    للقضاء 
  .. ذلك   بعد   يرتتب   ما   ذلك 

ولكن األطباء يتعاملون مبثل ذلك حني يروجون للسعادة: س
ضد أى اآتئاب وللراحة والرفاهية ضد أى قلق، ملاذا إذن

 ون اإلدمان؟ذلك وهم الذين يعاجل

مع أن هذا صار ينطبق على(شكرا أنك قلت بعضهم،  : ج  
، هذا يدعوىن إىل احلديث عن قيمتني مساعدتني ىف هذا)أغلبنا

 والطب ،  الطب   جمال ىف والتسكني    امليكنة :  قيمتا اال، مها 
 : ماذا جيرى   ننظر   دعونا ،  خاصة النفسى  

 فن   حمل والتسكيىن،  )  والتكنولوجى (ى اآلالت   الطب   حل   فقد 
يأتى   املريض   وأصبح ،  عامة   الألم   وفن   التطبيب   وفن   التعصيب 
 من   طلبت   ما   وآثريا ،  ليـعـاجل   ال ،  لريتاح أساسا   الطبيب إىل  
 يوجهون   حني مهنىت،  يعلموىن    أن على    يصرون   اللذين مرضاى    بعض 
، يادآتور   ترحينا   مفروض   إنت :  قائلني   والتقريع   اللوم إّىل  
 أو   الباب على    الالفتة   قراءة   يعيدوا   أن   منهم   أطلب   آثرياما 
هو إمسى    يسبق الذى    اللقب   أن   ليتأآدوا   الروشتة على  

 فإن وبالتاىل   الن،ف"  املرّيحاتى "  وليس   فالن )  الطبيب ( الدآتور 
  . فحسب   الرتييح   وليس   العالج هى  وظيفىت  

 القانون   حيث   املتقدم   العامل ىف    وخاصة ،  عامة   األطباء 
 مخ   غسيل   عملية   فريسة   يقعون والشرآات تربجمهم،   يالحقهم، 
من   اخلطأ   من   واخلوف ،  ناحية   من   املفرطة   الدعاية   بفضل   منتظم 

 أن إىل  :  مثال النفسى،    التطبيب ىف    احلال ينتهى  . أخرى   ناحية
 الغامضة   االبتسامة املسطحة   تلك   تطل   أن   هو   املراد   غاية   يكون 
 وجه على    بدت   مثلما ،  املريض   وجه   على )  للبالهة   األقرب (
تلك احلسناء   أو ذاك،   الدواء   ذاه   تعاطت الىت    احلسناء 

العاملية مع اسم  العلمية   االت إحدى    غالف على    املرسومة
  !!.الدواء اللذيذ

ىف –هناك   الطب   أصبحت من أولويات ممارسة   ذلك بناء على  
 من   قدر   أآرب   بعمل   نفسه   الطبيب حيمى    أن هى    -البالد املتقدمة 

 إعطاء   مث ،  هلا   لزوم   ال حتياطات، وتسجيل آتابات دفاعية اال 
 بعد   االبتسام   حيقق حىت    الكيميائية   السعادة   من   قدر   أآرب 
  . يتمتع هو أيضا بنوم عميق  و   العبوس 

 الوجه   هذا   أن )  مرضانا   وغري (  مرضانا   وعلموا   علمونا   نعم 
 من   فالغرض   ذلك وعلى  ،  العباد   رب   من   املراد   غاية   هو   الباسم 
 الصحة البامسة   موفور على    احلصول   هو   يكون   وأن   بد   ال التداوى  
 هو   احلديث   العصر   وعسل ، " العسل ىف    نوما "  للمريض   حنقق   بأن 
 آيت   وآيمياء ،  آذا   حبوب 
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 ماآينة إىل    احلديث  الطبذاهبفضلاإلنسانمفهومفينقلب
 وبالتاىل هى حتتاج للتلميع ،  آيت   وشحم ،  آذا   زيت   ينقصها 
 آيمياء   وآلها العالىن،    بالعقار   والتسكني ،  الفالنية   بالطريقة 
  . آيمياء ىف  

 اإلدمان؟   بظاهرة   ذلك   عالقة   ولكن ما: س

سوى   ليست ، امليـكىن التسكيىن،    طبلل   الصورة   هذه   إن   :ج 
 من   آثريا   أن حىت  اإلدمانية،   الكيماويات   لظاهرة الطىب    الوجه 
 إمنا   للمخدرات   املتعاطني   من   نسبة   أن   أظهرت   األمينة   األحباث 
 انتقاء   أن حىت  الذاتى،    العالج   وسائل   من   آوسيلة   ذلك   يفعلون 
 االضطراب   بنوع   يرتبط   قد   املخدر   من   بذاته   لنوع املتعاطى  
إمشعىن (   بآخر   أو   بشكل املدمن /املريض  يعانيه الذى  النفسى  
  ). إخل ..  جمرب   واسأل   ذلك؟   غري   الطبيب   يفعل   وهل ،  الطبيب 

تعاىن منلكن جمتمعات غري جمتمعنا هلا قيم خمتلفة، هى : س 
 نفس الظاهرة؟

هذه حقيقة وقد أشرنا إليها ىف رد سابق، فاملسألة: ج
ليس ىف هذه املقيمة أو تلك، ولكن ىف طبيعة الربط بني السبب

السوفييىت   بشقه (  عامة الشماىل  الغرىب    والنتيجة، فاتمع
 وما الياباىن احلديث    أو بنموذجه ،  وحديثا   قدميا   وتوابعه 
ىف   منهم   الواحد   يستغرق   بل  ، االستسهال   من يعاىن    ال )  أشبه 
 يعرف   ال   جمتمع   وهو ،  الوقت   طول ينبغى    آما   وواجبه   عمله 
بالنسبة  السهل الذى أشرنا إليه السطحى  باملعىن    املباشرة 

 أيضا   وهو دوى، اجل   وحساب   املمتد   باحلساب   شئ   فكل ،  تمعنا
 أو   الكل :  مبدأ على    يسري   وال ،  الغموض   يتحمل   آيف   تعلم   جمتمع 
 يعىن عكس ما عندنا، آذلك هو  نفعل   أننا تدعى    آما   شئ   ال 
) مثال (  املائة ىف    ومخسني   بسبع   عندهم   االنتخابات ىف    يعتربالفائز 
 ذآرت   ما   خالف أيضا   هذا   وآل ،  ساحقا   اانتصار   انتصر   قد 
 مثل   إلينا   صدروها   قيم   تقديس ىف    نتبعهم   أننا   صحيح ،  عندنا 
وامليكنة،   التسكني بقيمىت    واضح   وارتباطه "  الرفاهية   جمتمع "
 ربعاأل   القيم ىف    الذآر   السالفة   الواسعة   االختالفات   أن   إال 
 حتتاج  ، والتعميم ،  واملبالغة ،  واملباشرة ،  االستسهال :  األوىل 
 ظاهرة فتغذى   عندهم   تسود الىت    القيم   عن   تساؤل إىل    منا 
 واحدة   النتيجة   أن   مع ،  خمتلف   بشكل   اإلدمان 

 ال   النسبة   بنفس   الظاهرة   تواتر إن هذا جيعلنا نكرر أن 
 تشابه   وال ،  املسار   وحدة   وال ،  األسباب   وحدة   بالضرورة يعىن  
 مناهج   التفسريات   نستورد   وحنن   حنذر   جيعلنا   ما   وهذا .  املضاعفات 
 .منهم آما هى حرفيا  البحث 

 مثل   اجلديدة   للقيم   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   فإذا 
 لتأثري   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   وإذا ،  يكنةوامل ،  التسكني 
، واالغرتاب   اإلعالن   بوسائل الوعى    لتلويث   والتعرض ،  املافيا 
 تواتر ىف    معهم   االتفاق   من   واحدا   جانبا   يفسر   قد   هذا   آل   فإن 
 قيم   عن   البحث   ذلك   بعد   علينا يبقى    مث ،  اإلدمان   ظاهرة   حدوث 
، مع عندنا الىت    السلبية   القيم   مقابل   عندهم أخرى    سلبية 

خمتلفة، مربرًا   سلبيات   من   عندهم  التحذير أال يكون البحث فيما

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيـحي  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1431
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 لتصور أن سلبيتنا أقل، أو دمها أخف، علينا أن نرآز
شريأ   فسوف   ذلك   ومع ،  اخلاصة   رصد وعالج مصيبتنا على    بالضرورة 

 املنبع   اختالف   إلظهار   إشارة   جمرد  -  باملقابل   عندهم   ما   بعض   إىل
 :، خذ عندك مثال املصب   توحد   رغم 

 الغرور   قيمة   جند   عندنا   واملباشرة ،  االستسهال   مقابل ىف 
، سواه   دون   اإلنسان   تقديس إىل    وصلت   قد   عندهم  البشرى 
 إهناء ىف    احلق   له ،  شئ   آل على    قادر ،  نفسه   ملك   لديهم   سانفاإلن 
).اإلدمان  بالغيبوبة (  تشويهها   أو )  باالنتحار مثال (  حياته 
  . الدمار   هذا   بكل   الفخر   هذا   آل   عندنا   وليس 

 ممنه   الواحد نرى  ،  عندنا   والتعميم   املبالغة   مقابل ىف 
، بل حياته   من   الصدفة ختتفى    حىت تكاد ،  شئ   آل   حساب ىف    يفرط 

 حسبة   منه   فلتت   إذا   أنه قد يضطرب توازنه قليال أو آثريا
 حسابات   أن   ومبا ،  لقدر   تسليم   أو   بغيب   إميان   يسعفه   ال   إذ ،  ما 
 مفاعل   آارثة (   مربر   بال   تفلت   وآم ،  البشر   حسابات هى    البشر 
 من خالل ذلك ومثله قد حتتد حاجته، ، ) أوعصارإ   أوزلزال نووى  
  . ختدير   يا   وهات ،  املفاجأة   خشية   وعيه   به   يثلم   ما  إىل 

ىف   أننا   مسئوليتنا   موقع   من   نعلن   أن   علينا ينبغى    إنه
 مثل (  بذاهتا   ميادين ىف    معهم   نشرتك   قد ،  هذه   اناإلدم   حرب   جمال 
 خنتلف   أن ينبغى    ولكننا ، ) التهريب   ومنع ،  املافيا   حماربة 
  .أخرى   ميادين ىف       متاما   معهم 

، اإلدمان على    نتغلب   أن   ميكن   باإلخالص   أنه   مثال   قيل   فإذا 
 من   يكون   عندنا فقد   ومفهومه   عندهم   اإلخالص   فهومم   عند   وقفنا 
 مثلما (  عليه   ونتسرت املتعاطى    مهمة   نسهل   أن   عندنا   اإلخالص 
 من /  االمتحانات ىف    ألبنائنا   الغش   نسهل   أن   الشهامة   أصبحت 
  )  اجلدعنة   باب 

يستغىن   قد   واإلميان   للدين   ةبالعود   أنه   عندنا   قيل   إذا  و 
 فإنه الوعى باملواد إياها،    تغييب إىل    حاجته   عن    املدمن 
 الغالبية   عند   اإلميان   نعرف أين موقع   أن   علينا ينبغى  
آثري منهم يستغىن عن االنشغال هبذه املسألة   حيث ،  لديهم 

 نشاط   خفيفة آنوع منالغامضة أصال، أو هو يكتفى مبمارسات 
اعرتاىف   أو تسكني   األآل،   قبل   ودعوات )  إند   ويك( األسبوعى    هناية 
 . طيب 

 ما   ترتاوح   قد   عندنا   واإلميان   الدين إىل    العودة   أن   حني ىف     
 تعميق   يشمل   مبا السكوىن  باملعىن    املطمئنة   للنفس   الرتويج   بني 
إىل   الكدح   بني   ما و ،  لألمانة   محال   متصل ذاتى    جهاد   دون   التسليم 
، وآالمها له اخلالق   املبدع   بالغيب   اإلميان   وتعميق ،  اهللا   وجه 

 فاعلية خمتلفة،

، واألخرى تتناغم معغيبوبة التسليماألوىل حتقق  
يفة الدين، وآال الوظيفتني أبعد عن وظهارمونية الكدح

  . لديهم، وهذا ال يعيبهم ىف ذاته، لكنه توضيح للفروق

  ؟ اإلدمان   ملكافحة   تبذل   أن   جيب الىت    اجلهود هى    إذن ما: س
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، الكمة معىن    بكل   احلرب ،  ثالثا   العظيم   واهللا   احلرب هى  :ج 
أمتادى   بل ،  أفالم   وال ،  ندوات   وال ،  والمقاالت ،  جهودا   ليست 
 الطوارئ   تعلن   احلرب   فأثناء ،  قوانني حىت    وال ،  أحباث   وال :  فأقول 
 شبهة   فيها   إجراءاهتا   تكون   قد الىت    القوانني   بعض   وتتوقف 
من فرط متابعىت خلطاب حتصيل احلاصل ،  للهزمية   احملارب   تعريض 

أن أوصىالذى نتناول به إشكالة اإلدمان، خطر ىل يوما 
 أرد الذى    احلديث   مبا ىف ذلك هذا (،  واألفالم   الربامج   آل   بإيقاف

)  !على اسئلته اآلن، أو الربنامج الذى شارآت فيه ظهر أمس 
 واحلجارة بالوعى    امليدان إىل    ولننزل لنوقف آل ذلك أو أغلبه  
 .ودائما   وحاال   اآلن ،  لنحارب   والفأس   والعرق 

، العدو   حتديد :  احلروب   آل   خطط   مثل هى    احلرب   هذه   خطة 
 مث ،  ضعفه   نقط   ودراسة ،  لقائه   واختيارميدان ،  أسراره   ومعرفة 
  : هو   هنا   والعدو ، اإلبادة حىت    اهلجوم   تلو   اهلجوم   موجات 

 ومن   هو ،  خمدرا  يسمى   مسا   بلدنا إىل  ،  أدخل   من   آل  -1  
  .. مرّوجا   أو !!  مسهال   ذلك ىف    عاونه 

 من   ظرف أى    حتت   السم   هذا وتعاطى    استسهل   من   وآل  -2  
  ،  الظروف 

هى  -  باهللا   والعياذ  -  غايتنا   أن وادعى  دعى    من   وآل  -3  
 السكينة   وحياة   الرفاهية   جمتمع 

بضاعة ثقافة   مواجهة ن نتسلح بذآاء املواجهة، علينا أ
 للطمأنينة   يروج فالذى      : وأنفع أنقى    ببضاعة اإلدمان 

 نذآرة ،  الكامل   لإلميان األعلى    املثل   أا   ظنا منه   الساآنة 
 نوحن   حنملها الىت    األمانة   بثقل   نذآره   آما ،  اهللا   وجه إىل    بالكدح 
 منها   وأشفقت   محلناها الىت    األمانة ،  نطيق   ال   مبا   حولنا   ما نعى  
، لكن حلملها لذة الفخر أننا بشُر أآرمنا اهللا، واألرض   اجلبال 

 .وهى لذة تُفّل لذة االنسحاب والغيبوبة

ننتبه إىل  ، احلياة   ونبدأ   القلق   ندع   أن   يروج والذى  
 احلياة  يبدأ   وال   جمتمعنا بالذات قد يدع القلق مواجهته بأن

 التقشف   بشرف   نذّآره ، علينا أن نواجهه وحنن  حيزنون   وال 
 وهكذا   وهكذا .  اجلماعى   األمل   ومسئولية ،  احلزن   وآرامة النفسى،  
  

 أال ترى فيما تقول نربة خطابية أنت تنهى عنها عادة؟: س

 تكون أن  حىت أنىن مرة تصورت أنه البد عندك حق،  :ج   
 وزارة هى  مهمة حرب اإلدمان،   املهمة   هذه   هبا   املنوط   اجلهة 
، األوقاف   وال ،  الصحة   وال ،  التعليم   وزارة   ال ، !!!!!! احلربية 
  إخل، .... اإلعالم   وال 

 النفسية   اضاألمر على    الظاهرة   هذه   انعكاسات ماهى : س    
 والعصبية؟ 

  . واضح   غري   السؤال :ج 

 ، نفسية   أمراضا   الظاهرة   هذ   تسبب   هل   املقصود   آان   فإن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1433



 02I03I2008א –אא

 بل نفسى،    مرض هى    ذاهتا   حد ىف    اإلدمان   ظاهرة   أن   هو   فاجلواب 
 إن ، وهى أيضا سبب ىف أمراض نفسية متعددة، "نفسى   طاعون" 
 أن   وآما ، "الوعى   سرطان "  أهنا   هى   رة اإلدمانلظاه   تسمية   أفضل 
 هذه   فإن ،  الصحيحة   اخلاليا   اخلبيثة   خالياه   فتأآل   ينتشر   السرطان 
خرقة إىل    اإلنسان   فيتحول ،  يتشوه حىت  الوعى  على    ُتِغُير   الظاهرة 

  . آيان   وال ،  ةآرام   وال ،  غاية   بال ،   اللحم   من   منتهكة

 ؟ وأية أمراض مثال؟ نفسى   مرض   عن   اإلدمان   ينتج   هل: حتديدا: س

  . نعم  

 من   اهلرب إىل    صاحبه   يدفع   ما   آثريا   باالآتئاب مايسمى    إن 
للوعى،   املغيبات   هذه إىل    فيلجأ ،  الرؤية   وفرط ،  املواجهة   أمل 
 فريسة   يقع   ما   سرعان   مث ،  أوال الذاتى  العالجى    القصد   هبذا 
 . االآتئاب   زال   لو حىت    املتكرر   اهلرب 

 الناجم   القلق يسمى    فيما  -  أقل   درجة إىل   - احلال   آذلك   
 الوعى،   فرط   عن 

يائىالكيم   العالج   مفهوم    فإن  األخرى   الذهان   حاالت ىف    أما   
، خمدرة   ليست   أهنا   عقاقريه   عن   قيل   مهما ،  حديثا   املنشرت 
 صناعية   مغريات   أهنا مبعىن  بأخرى،    أو   بدرجة   آذلك فأغلبها حلد  
 وبني !!!)  الطبية (  العقاقري   هذه   بني   الفرق   آان   وإن . للوعى 
 أما الوعى،    تعتم   أو   متغي ،  املخدرات   أن هى    املخدرات 
فاألمر يكاد الوعى،    أو تقلص   تضيق   فإهنا األخرى    العقاقري 

 هو   الطب   هم   يكون   أن   من   فبدال ،  اإلدمان   حالة ىف    واحدًا   يكون
 السعى إىل تكامل   أو الوعى،    أو تثوير الوعى،    توجيه 
 األطباء معظم   هم   فإن ،  واإلبداع   واقعال   مع الوعى    مستويات 
  . واإلطفاء   والتسكني   التهميد ىف    احنسر 

املرضى   األساس   هو   الشخصية   باضطراب يسمى    ما   فإن   وأخريا 
ىف   الشخصية   اضطراب   بأن   علما .  احلاالت   معظم ىف    لإلدمان   اخلطري 
 ما   بقدر   القلق   أو   االآتئاب   مثل   مرضا   اليعترب   األحوال   من   آثري 
ىف   محاسا   أقل   جيعلنا   مما ،  وممتدا   شامال   سلوآيا   منطا   أو ،  يعتربمسة 
  . اإلدمان   وراء   مرضا   اعتباره 

 لكن هل يعترب اإلدمان مرضا ىف ذاته؟ أو نتيجة ملرض آخر؟: س 

أن هذه مسألة ثانوية، فسواء آان ال أريد أن أقول: ج
مرضا أو نتيجة ملرض، فنحن ال نريد أن نصور للناس وللمدمن
 ولألهل أن آلمة مرض ميكن أن تكون تربيرا ملا حدث وحيدث،

هو  - القح   العضوية   احلاالت   عدا   فيما ،  انون حىت -  املريض 
  . مرضه   حدوث ىف    ما   بشكل   مشارك

 بل النفسى،    املرض   أغلب   تعترب   ملدرسة أنتمى  أنىن    ذلك
-   ما   بشكل  -  فصاحبه ،  العميق   االختيار   من   نوعا والعقلى،  
 أنه   ذلك معىن    ليس النهاية،    هناية ىف    إحداثه   عن   مسئول 
 ظروف   حتت الوجودى األعمى    االنتقاء   من   نوع   ولكنه ،  يتصنع 
 اختيار على  ما بىن    فإن وبالتاىل  ،  له   وهيأت   به   ومسحت   أتاحته 
      يصبح   العالج   رسالة   تصله   أن   مبجرد   فاملريض ،  اختيار   فهو 
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 هو  -أوىل    باب   من  -   واملدمن ،  الطبيب   مع   مصريه   عن   مسئوال
 آل   مرض آخر،   نع   ناجتا   إدمانه   لو آان حىت    آذلك   أيضا

 . مرحلتني على    ستتوزع   املسئولية   أن   احلكاية 

 تفشى ظاهرة اإلدمان على اتمع؟   تأثري   ما : س

، إذا واإليضاح   الشرح   من   مزيد إىل    حتتاج   ال   املسألة   إن   :ج
اختل متاسك اتمع حتت أى ختريب للوعى، مبا ىف ذلك اإلدمان

 بل   ، إبداع   وبال ،  إنتاج   وبال ،  آيان   بال   جمتمع   هو يائى، فالكيم
 تصبح   قد لو متادت أآثر فأآثر   الظاهرة   هذه   أن أرى  إنىن  
 أصبح الذى   البشرى   اجلنس   بانقراض   التهديد   عالمات   من   عالمة 
  :  ارخيات   مسبوقتني   غري   إغارتني   رمحة   حتت   اآلن 

 البالستييك   وفضالت ،  بالرذاذ   البيئة   تلوث : األوىل 
والكيميائى، واملافيا، وإجرام احلكومات واإلشعاع الذرى  

  ،  إخل ...والشرآات الداعمة هلا 

ىف   واإلفراط ،  باملخدرات : الوعى   تلوث :  والثاىن 
  . العقاقريالنفسية 

 ى اجلنس البشرىوآأننا نتنافس ىف القضاء عل

ومع ذلك ال أريد أن أبدو من فرط حتذيرى هذا متشائما أو
يائسا، فهذه الكلمات ليست ىف معجمى أصًال، إنىن أرى أنه

مواصلة النقد واملراجعة، فالثورةبالرغم من آل ذلك فإن 
طول الوقت جدير" معا جدا"والتصحيح، فاإلبداع واملثابرة 

 .نقراصبأن ينقذ اجلنس البشرى من اال

 أليس آذلك
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احرتت آيف أواصل تقدمي ظاهرة االدمان ىف هذه النشرة
اليومية، نفس حريتى وأنا أتساءل، وحنن ىف الشهر السابع

، أتساءل عن هذه النشرة185هو العدد  لصدور النشرة وهذا
القارئ العادى؟ أهى لألطباء/ أهى للزائر: بعد هذه املدة

واملعاجلني؟ أهى للمثقفني وطالىب املعرفة اجلادة؟ أهى للمرضى
وأهلهم؟ وعادة ال أنتهى إىل اإلجابة الىت تسمح ىل باالستمرار،

 .لكنها تستمر

)بعض حالة(مت حالة قد: آتبت ىف نشرات سابقة عن اإلدمان
آما مهدت )2007-10-23املدمن ومستويات الوعى " أدمغة("

عن) 1(س، جـ (لفتح امللف آامال بأسئلة مباشرة أجبت عنها 
س، جـ"اإلدمان، ومنظومة القيم (مث أآملتها أمس  )اإلدمان

 .، آانت ىف األصل إجابات عن بعض أسئلة شباب االعالم")2

ة سوف يكون اخلطاب أآثراليوم، ورمبا أليام تالية متالحق
 ".معىن اإلدمان ودالالته"دعوة إلعادة النظر ىف 

 .تعلمت وأتعلم من املدمنني مثلما تعلمت وأتعلم من املرضى

 .وهل االدمان إال مرض بشكل أو بآخر؟

، ىف مصر"هنا واآلن"أحملت آثريًا إىل ما أمسيه ثقافة اإلدمان 
 التعرف على بعضأساسا، وافرتضت أهنا ميكن أن هتدينا إىل

 .جوانب املرحلة الىت يعيشها جمتمعنا هذه األيام

بعد فحص ودراسة حواىل مائة من حاالت اإلدمان دراسة
مستعرضة وتارخيية، وبعد تتبع بعضها ممن فشل أو جنح ىف العالج
تتبعا تفصيال، وصلتىن رؤى مزعجة رائعة، تلزمنا مبراجعة آل

 .اهرةأو أغلب، ما نعتقده عن هذه الظ

آاملة، وثقافة خاصة، نتعلم منها أآثر" لغة"اإلدمان 
من اللغة االغرتابية الفاترة الىت نستعملها حنن طول الليل
والنهار بأقل قدر من التواصل، حاملة معان فاترة، أو بال

 .معىن أصًال

أيضا مثل املرض النفسى خاصة(اإلدمان ثورة ُمْجهضة 
 ).اجلنون -الذهان
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 .ت فرعيةاإلدمان ثقافة خاصة، بداخلها ثقافا

 يعِّرينا، آما يفعل اجلنون -ىف عمقة –االدمان 

حنن نأىب أن نرى أنفسنا من خالل تعرى انون، فنلصق عليه
الفتات تشخيصية، ونبعده، وخناف منه أو نشفق عليه، مث نطفئ
ناره ليصبح رمادا بدال من أن حنتويها لتصبح طاقة لنا،

 .وله

ل حماولة فهم لغةحنن أيضا نأىب أن نرى أنفسنا من خال
االدمان ودالالته، أو فهم رحالته واقتحاماته، أو هربه

 .ولّذاته، أو إبداعه وخيبته

 أى أسرة تفرز اإلدمان؟

أنه ال يوجد منوذجبدراسة احلاالت السالفة الذآر الحظنا 
:خيرج منها بوجه خاص من نسميه معني ميكن أن نصف به أسرة َما

هذه النشرة تباعا عينات وسنعرض ىف: أآرر( "املدمن"
، حترينا آثريا وحنن نعاين مدمنا)ومقتطفات دالة ىف هذا الصدد

أسرةباملقاييس التقليدية، ومن " مثالية"أسرة خرج من 
، ومنأسرة متدينةومن ) استعارة من لغتهم(، ضاربة"مفككة 

جامث) الوالد عادة: قائدها( أسرة رهبا، ومن أسرة منحلة
)الوالد عادة: قائدها(ها، ومن أسرة رهبا على نَفَس أفراد

 .ىف الداخل ىف اخلارج، أو حاضر غائبغائب 

 .أيضا وصلتا معان متعددة من ظاهرة اإلدمان

 ماذا يريد املدمن أن يقول من خالل إدمانه؟ 

 هذا اإلدمان أى وظيفة يؤديها له؟ 

 آسر الوحدة؟ 

 ختفيف احلزن؟ 

 جتاوز الشعور بالدونية؟

 دمان؟ما هو اإل

 نداٌء يطلب الرؤية واالعرتاف؟ ·

 موت بديل؟ ·

 ماذا يقول املدمن بإدمانه؟

 أنا جدع؟ ·

 أنا قادر؟ ·

 أنا غري حمتاج لكم؟ ·

 أنا موجود بسمومى غصبًا عنكم؟ ·

أنا لن أذل نفسى إال للمخدر الذى هو طوع أمرى بقليل ·
 .من النصب أو السرقة أو التحايل
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لآل هذا نتمىن أن نعرض بعض جوانبه تباعًا من خال
 .مقتطفات من حاالت حقيقية

اإلدمان إذن ليس آما يشاع عنه، ال من عامة الناس، وال
 .من املرضى وال حىت من األطباء واملعاجلني

 .، أغلب الدراماليس ما ُيعرض ىف الدرامااإلدمان 

ىف املساجد ليس هو ما يوجه إليه اخلطاب الوعظىاإلدمان 
 .والكنائس بسطحية متمادية

يتجلى بعمق أعماقه من خالل األحباثاإلدمان ال 
تلك األحباث الىت حتاول تعداد  Epidemiologicalاالنتشارية

 .نسبة املدمنني ىف اتمع بطرق خمتلفة

اإلدمان ال تكفى اإلحاطة به من خالل األحباث اإلآلينيكية
الوصفية، اللهم إال ىف حاالت دالة جدا، ومع ذلك ال ميكن

 .تعميم نتائجها

اإلدمان خمتلفة، وآل مدمن له رسالته اخلاصة جدا الىتلغة 
يعرف بعضها دون باقيها، وهكذا الطبيب واملعاجل أيضا، يعرف
بعضها وتظل تتزايد معرفته بباقى جوانبها مع استبعاد أن

 .يلم هبا آلها آاملة أبدا

سواء -وهل أحدآم، أحدنا، يلم برسالته، أية رسالة 
 آاملة أبدًا؟آان مدمنا أو غري مدمن، 

إذا آان األمر آذلك، فلماذا نتعرض هنا اآلن من جديد
لتقدمي الظاهرة وحبثها وقد اعرتفنا بكل هذه النقائص

 واملعوقات؟

ليس معىن أن ندرك الصعوبات، وأن حنرتم تواضع النتائج،
أن نكف عن تذليل هذه الصعوبات، أو نتوقف عن حماولة قراءة

وإعادة تفسريها وتأويلها معا بكلالنتائج املرة تلو املرة، 
 .طرق البحث والتفكري املتاحة

وأيضا من أهم املأمول هو أن نستخرج من نتائجنا
وحنن نفحص ظاهرة هبذا التشعب، أن نستلهم فروضا املتواضعة 

 .جديدة، تولد بدورها فروضا أجد، وهكذا

 .املعرفة ليس هلا هناية ·

 .ى مسافة منها املهم أال ندرس الظاهرة وحنن عل ·

 .أال ندرسها من أعلى، من فوق ·

إذا آنا نريد أن نتعلم من الظاهرة، فلتكن مغامرتنا
احلقيقية هى أن نعرف أنفسنا من خالهلا، وأن نعرفهم مرورا

 .بأنفسنا

نفس املنهج هو متاح وحنن نتعامل مع املرضى النفسيني خاصة
 ).اانني(الذهانيني 
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 وبعد

من مقدمة أطروحة أآتفى هبذه املقدمة اليوم، وأهنيها جبزء
قدمية وهى املصدر األساسى ملا نقدمه اآلن، قدمتها منذ أآثر
من عشرين عاما، وحني راجعتها اآلن، وجدت أهنا حتتاج إىل حتديث

 .مهم جدا

 : وإليكم اجلزء األول منها، وآان عنواهنا

 :معاىن اإلدمان ودالالته

 الظاهرة   قراءةو .  قراءة   من   ألآثر   حتتاج   اإلدمان   ظاهرة
 العلمية   باملناهج   فيها   للبحث   مرادفة   بالضرورة   ليست 
 وبعد   قبل   تارخيية   حقائق   فالظواهر ،  الشائعة   التقليدية 
  . املنهج 

 مثل واملعىن،    باملتابعة   يهتم الذى  املتأىن،    املمارس
إىل   يصل   قد ،  التواتر   نسب   وحتديد .  املستعرض   بالرصد   اهتمامه 
 تكمل   مباشرة   إآلينيكية   قراءة   خالل   من ومالحظات،    حقائق 
  . املستعرضة   الكمّية   األرقام )  عن تغىن    ال   ولكنها (

 من   مباشرة   الصادرة   االنطباعات   هبذه   أتقدم   أن   قبل
من خالل(الذاتية امللتحمه    ةواخلرب ،  اإلآلينيكية   املمارسة 

 املتعددة   األحباث   آانت   إن :  أتساءل ،  )املنهج الفينومينولوجى
، الظاهرة   مقاومة ىف    أعانت   قد   والوصفية،   الكمية ،  واجلادة 
 من   مزيد   دون   للحيلولة   أفضل   طريق إىل    املسئولني   هدت   أو 
 ال؟   أم   انتشارها، 

 وأمانة ،  دقته مبدى    باالحرتام حيظى  العلمى    البحث   أن   وآما
مبدى وأبقى    أآثر   باالحرتام حيظى    أن ينبغى    فإنه ،  أدائه 
 ُيلزم   مسطحا   نفعيا   موقفا   ليس   هذا .  جدواه   وحقيقة   فاعليته 
 ما   قضية   إثارة إىل    عودة   هو   وال ،  سريعة    خبدمات العلمى    البحث 
 إعادة   هو   وإمنا ،  للمجتمع   العلم   أم   للعلم   العلم   آان   إذا 
 اإلجراء   مصداقية   من   التيقن   وسائل   بعض   من   أن ىف    نظر 
 املسرية   دفع ىف    إسهامه   إمكانية مدى    نقيس   أن   هو : العلمى 
 مطلب   حتقيق   بذلك أعىن    ولست ،  طبيعتها   حيقق   ما ىل إ   البشرية 
 القياس أعىن    وإمنا املدىن،    اإلجناز مبدى    القياس   أو ،  الرفاهية 
، ودفع عجلة التطور الناس   اميع   اإلجيابية   الصحة   مبقاييس 

 .البشرى

ه آلماالحظت أن): وأيضا الدراما(آذلك احلال ىف اإلعالم 
 .زادت جرعتهما زادت الظاهرة حضورا

 ما هذا؟ ملاذا؟

املبدئى بأنه حيتمل أن   التساؤل هذا   عن   اإلجابة جاءتىن  
 ليست ،  طردية   عالقة ،  وذاك   هذا   بني   طردية   عالقة   مثة   تكون

  : التاىل   الوجه على     ذلك   أصيغ   أن   وأستطيع .  سببية   بالضرورة 

 تتزايد   قد   آما ،  اإلدمان   ظاهرة   حول   اإلعالم   حرآة   تتزايد   
  وعلى ذلك .  انتشارها ومدى      الظاهرة   حجم   تزايد   مع ،  األحباث 
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 عنه للنهى    وآذلك احلماساإلدمان،ىفالبحثأنيثبتقد فإنه
املتعاطى   آمية   زيادة   مع   يزيدان   السائدة، السطحية   بالطرق 
على   -آما ذآرنا –اجلزم    ويصعب ، وليس العكس،  املخدرات   من 
  . والنتيجة   السبب   بني   السهم   اجتاه 

 الوجه على    تعرض   أن   ميكن   املالحظة   هذه   حول   التساؤالت
  :التاىل 

 الظاهرة   ألن   اإلعالم   حرآة   وتزيد   األحباث   هذه   تزيد   هل    ·
 هبذه   عنها   واحلديث   فيها   البحث استدعى    مبا   واستشرت   زادت 
 الوفرة؟ 

 هلا   ليست   موازية   زيادة   اإلعالم   وحرآة   األحباث   تزيد   هل   ·
 باختاذ   إال   اللهم ،  انتشارالظاهرة   بزيادة   مباشرة   عالقة 
 املثريات   من   غريه   مثل   مثله  - واحلديث   للبحث  - آمثري   الظاهرة 
    ؟  اجلارية 

 لزيادة   ضمنيا   سببا   متثل   واإلعالم   األحباث   زيادة   هل   ·
 انتشار   من   تزيد   أهنا مبعىن  سلىب،    دورها   أن أى  ،  الظاهرة 
    واملأمول؟   الشائع   بعكس ،  منها   حتد   أن   من   بدال   الظاهرة 

 )وبعد مرة أخرى(

الىت استطعنا أن نستخلصها مؤقتا أهم الفروضوغدًا نقدم 
 .من املمارسة اإلآلينيكية أساسا

أشرفت لعدة سنوات ىف أوائل التسعينات على البحث -
القومى لإلدمان، وآان حبثا انتشاريا ملعرفة تواتر اإلدمان ىف

ورمبا توقف(، وتوقفت حمافظة، وآنت رئيسا للجنة العلمية 16
 .بعد سنوات ألسباب ال أريد أن أذآرها) البحث
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 فروض حمتملة ىف خلفّية اإلدمان

".إجابة حمتملة"ليس سؤاال حيتاج إجابة، الفرض : الفرض
الفرض اجليد هو الذى يوّلد فروضا أآثر إفادة وإبداعًا سواء

 .نفََْتُه حماوالت حتقيقه أو أثبتته

اإلآلينيكية من   املمارسة   خالل   وفيما يلى ما عن لنا من
 :اءة ظاهرة اإلدمانفروض من خالل قر

 بقدر الوعى    حبرآية   مرتبطة   ظاهرة   اإلدمان   ظاهرة   إن  -1 
  .  االجتماعية   باألوضاع   ارتباطها 

 أجبدية   باستعمال   تصاغ   أن   ميكن   نفسية   ظاهرة وهى   -2 
  . واملرض   الصحة 

حضارة   مبسار   تتعلق   دالة   إشارات   فيها   ظاهرة وهى   -3 
  . احلاىل   الوقت ىف    انقراضه   وهتديدات البشرى    اجلنس

 ما   بقدر ،  بذاته   جمتمع   طبيعة   الوقت   نفس ىف    تعلن وهى   -4 
  . عامة البشرى    اجلنس   مبسار   يتعلق   صريح   نذير هى  

 وبعض    املشبعةغري   االحتياجات   ماهية إىل    تشري   أهنا   آما  -5 
  . بديل  إجياىب   إشباع إىل    احلاجة   مع ،  السلبية   إشباعها   طرق 

 حرصنا   بقدر ،  هلا   بديل   عن   البحث   بضرورة توحى    أهنا أى   -6 
  . منها   التخلص على  

 إآلينيكية   مالحظات

اتبني لنا من خالل املمارسة على أرض واقعنا ونبض ثقافتن
 مسات إىل    تشري   إمنا   املدمن   هبا   يتصف الىت    شيوعا   األآثر   املالمح   أن
 هو   إذ (  باملدمن   خاصة   ليست وهى  ،  أعراض إىل    تشري   مما   أآثر 
 جاء الذى    الشخصية   منط   اضطراب على    دالة ماهى    بقدر )  مدمن 
  . ويؤآده   يعلنه   اإلدمان 

 السبب   بني   االشتباك   فض   حماولة   تفاصيل ىف    الدخول   وبدون
  ىف    تواترت الىت    املالحظات   تقدمي  املناسب   من   أجد ،  والنتيجة 
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خلفيات الوعى العام، والوعى اخلاص، املشتمل لظاهرة
 هذه على    قد يرتتب  مبا    عن افرازها -عموما –االدمان واملسئول 

 إحياءات   لقراءة متهيد    وذلك ،  حمتملة   تفسريات   من   املالحظات 
 .من أآثر من بعد   الظاهرة 

 املكثفة   العالجية   املمارسة   خالل   وفيما يلى بعض ما الحظناه
  خاص عالجى    وسط ىف  

  ). ومايقابلها ،  الوالدية (  السلطة   اهتزاز  - 1 

ورها، وغموضإن اهتزاز السلطة، مبا يعىن تذبذب حض
أدائها، وتناقض رسائلها، هو أآثر خطرا من سوئها أو حىت

 .غياهبا آما سيأتى ىف عرض احلاالت

  . بالوحدة   التهديد   أو   الوحدة  -2 

ال نعىن بذلك فقط آّال من الوحدة الفْعلية، أو االنطوائية
أو حىت الشيزيدية، وإمنا نعىن أساسا الوحدة الوجودية

ىت ال يعرب عنها املدمن عادة إال بعد تعريتهاالغائرة، ال
 .بكشف املستور باملخدر أو باملرض

األهداف احلياتية :  أقل   درجة وإىل  الوجودى، (  اهلدف   ميوعة  -3 
  ). العاجلة

، وغايتها، وليست"معىن احلياة"نعىن باهلدف الوجودى 
ال يظهر هذااألهداف املتوسطة اهلامة بني امليالد والقرب، وعادة 

اهلدف على السطح الواعى، إال ىف أزمات النمو، وىف بعض
بدايات املرض، ومن خالل آثري من اإلبداع، لكننا نستنتج

 .افتقاد نفس هذا اهلدف بعد التورط ىف اإلدمان

  ). والتعليمات (  املعلومات   غموض  -4 

، ذلك أن هذاالقدرة على حتمل الغموض: ال نعىن بذلك
احلصول علىم هو خمالف متاما ملا هو االفتقار إىل املفهو

 .معلومات ذات معامل حمددة

هو عالمة من عالمات النضج ىف حماولة اإلحاطة" حتمل الغموض"
مبعلومات واضحة حمددة، وىف نفس الوقت هى هى معلومات

رائع، حيث ال نصل إىل متناقضة معًا، هذا موقف إجياىب
يل من حماوالت استيعاب موضوعىاستيعابه إال بعد مشوار طو

 .لواقعنا داخلنا وخارجنا

فهو" غموض املعلومات والتعليمات"أما ما نقصده هنا من 
يشري إىل حالة تكون فيها املعلومات مائعة مهزوزة من
البداية، حبيث ال متثل أجبدية ميكن أن نعمل منها مجلة مفيدة

ة اهلدف،ميوع) 3بند (فإن هذا يسهم فيما أمسيناه حاال 
وبالتاىل التخبط، فاالنسحاب والظالم واهلرب، الذى أحد

تناول مواد اإلدمان لتساعد على اهلرب: وسائله وأسهلها
 .بعيدا عن تناقض غري حمتمل

  .  النضج   حرآية   مجود  -5 
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الطبيعة البشرية عرب التاريخ، والىت تأآدت ماهيتها مؤخرا
إن الكائن البشرى: من منطلق مدارس النمو جمتمعة، تقول

، وبالتاىل يكونالفرد ال يكف عن النمو منذ الوالدة حىت القرب
التوقف النهائى عند أى مرحلة من مراحل النضج هو ضد
الطبيعة البشرية، هذا التوقف بالذات هو الذى نسميه

، وأحيانا ما يكون ذلك موضع فخر ىفاضطراب الشخصية: عادة
حييا. (دااتمعات التقليدية أو حتت تأثري سلطة قامعة ج

 ).الثبات على املبدأ، حييا الثبات على ما حنن فيه

املدمن يكسر هذا اجلمود والتوقف بتحريك آيميائى مغامر
فيقع ىف الورطة) امللعقة الكيمائية لتحريك الوعى الساآن(

ألنه حتريك مفتعل زائف، حتريك مل يتحضر له بالطريقة السليمة
اعدة هلذا التوقف عنخالل زمن آاف، ويصاحب ذلك آليات مس

 :النمو مثل

االبداع(،  العادى اليومى    اإلبداع   حتريك   فرص   ضعف  -أ
أو) وليس تفسريه(اليومى مثل معايشة احللم واستيعاب آثاره 
 .اخل... احلفاظ على الدهشة، والتدريب على املبادأة

ويشمل):  الذاتوية (  متاما   الذات   حدود   عند   التوقف -ب 
، اآلخرين، بإسقاط"املوضوع"عادة إلغاء اآلخر، والتعامل مع 

 .ُمالحق، فال يرى حقيقتهم بل يقلبهم إىل تصّوره عنهم

  . مطمئن   فاعل   واعد   مستقل   آبعد   الزمن   باختفاء -جـ 

السري ىف"وهذا أمر صُعب رصده، لكنه مرتبط مبا يشبه 
، مهما تغري الزمنوال تغرياحلرآة اخلادعة بال تقدم ، أى "احملل

 .املوضوعى داخلنا وخارجنا

 .  البديلة   اإلدمانات   آفاية   عدم  -6 

االنسان مدمن بطبعه، مبعىن أن من أساسيات طبيعته أن
يعيد أداء أو ممارسة سلسلة معينة من األفعال أو املشاعر أو
الرؤى بشكل يتكرر حبيث ترتبط حياته واستمراره هبذا

،"التعود المِلزْم"مبعىن " ذلك إدمان"ونسمى مثل ، التكرار
،"االنسحاب أعراض "الذى إذا انقطع عنه صاحبه ظهر ما يشبه 

حيدث هذا ويسمى إجيابيا إذا آان تعودا نافعا ىف النهاية،
ما، وإدمان هواية" ورد"مثل إدمان الصالة، وإدمان تالوة 

، فإذا....إخل)... ليس آلها(ما، وبعض إدمانات احلاسوب 
آان األمر آذلك، فإن عدم احرتام هذه الطبيعة والعجز عن
استيعاهبا يرتتب عليه البحث عن تعويضها بأى أسلوب، ومن
(=ذلك التعود السلىب على ما يضر ويسمم، ويقتل أحيانا 

 ).اإلدمان

 . يقهحتق   عن   العجز   مع ،  الرفاهية   جمتمع يسمى    ملا   الدعاية   فرط  - 7 

النموذج الطىب امليكىن التسكيىنأشرنا ىف نشرات سابقة إىل 
 .، والنفس املطمئنة سلبا"جمتمع الرفاهية"وعالقته مبا يسمى 

 هذا األمر ال يقتصر على الطب، بل إن الرتويج لنوع احلياة 
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االستهالآية، واهلدف الرتفيهى لذاته ميكن أن يساهم ىف
أوتأآيد غاية الراحة والسكينة الزائفة دون أن حيققها 

يرسم الطريق املمكن لتحقيقها، فإذا ما جرب َمْن وصلته هذه
حتقيقها، مث –أو استحالة  –املفاهيم، مث هو يفاجأ بصعوبة 

أنه ميكن حتقيق هذا –سهلة " بعزومة"باملصادفة أو  –وجد 
الوهم بأسهل الطرق، ىف ساعات أو دقائق، فما الذى مينعه أن

إليها دون أن يدرى، ولسان يتمسك هبا وآأهنا هى الىت دعوناه
 ! ؟؟؟"مش انتوا اللى قلتوا: "حاله يقول

على مستوياته املختلفة، مع الضيق)  احلقيقى (  احلوار   ضعف  -8 
 باالختالف

ال نعىن هنا باحلوار النقاش أو تبادل الكالم، وإمنا نشري
وخاصة حوار) 2008-2-25أنظر يومية (إىل آل أنواع احلوار 

 .املواآبة

اإلنسان ال يكون إنسانا، وال تتخلق ذاته إال باحلرآة
يفعل نفس الشئ، وأول مظاهر" آخر"اإليقاعية ىف رحاب 

االفتقار إىل هذه الفرصة قد يظهر ىف صورة الشعور بالوحدة،
صل، وقد يزيف بإسقاط ذوات من ذاته آماأو العجز عن التوا

بديال عن اآلخرين آموضوع حقيقى، التمادى ىف) 2(قلنا ىف بند 
تغييب اآلخر أو إلغائه ليس مطلبا ألحد، لكنه ورطة تربوية
عادة، وحني ال يستطيع من يغرق فيه أن يصححه، فإن اإلدمان

ع منإما حبوار خاص بلغة خاصة م: يومهه بالقدرة على تعويضه
ثقافة اإلدمان، وإما حبوار ومهى: ينتمون إىل ثقافته اجلديدة

 .مع ذوات داخله

  . املشروع اجلماعى  التكيفى    النكوص   فرص   تضاؤل  -9 

احلرآة لألمام واخللف، واحلرآة بالطول وبالعرض، واحلرآة
باجلسد وبالوعى، هى جزء ال يتجزأ من احلياة عامة ومن

)أعىن ىف مصر ومن إليها(خاصة، حنن بالذات الطبيعة البشرية 
 :مل نعد

 نرقص معا، 

 وال نغىن معا، وال حىت أغاىن العمل،  

 ،)إال قليال(ىف املوالد معا " نذُآر"وال  

 وال نلعب على البحر معا، 

 إخل .. وال نسافر إىل الصحراء معا، 

تعرض علينا بديال سريعا جاهزا، فهى املواد اإلدمانية
 ."جلوسا"رآنا حرآة زائفة من الوضع حتقادرة أن 

الشخص الذى حيرم من آل هذه احلرآية الطبيعية، مث يعثر
عليها إثر حقنة أو برشامة، أو َنَفس يلوح له باستعادة

مث خذ) افتعاال(حرآته الطبيعية، ال ميلك إال أن يتمادى فيها 
 .عندك
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 من   شابه   وما ،  احلريةحولالناقصةاملفاهيمشيوع-10
  :  مضموا   من   فارغة   مفاهيم 

  ).العكسية   املمارسة   مع (  اخل .. واملساواة ،  الدميقراطية   مثل

حني يكسر احلدود) الزائفة أيضا(اإلدمان حيقق احلرية  
ويسحب وعى صاحبه بعيدا عن الواقع، آما أنه حيقق نوعا آخر

نفصلمن احلرية حني يلغى املدمن جدلية ذواته حلساب الوعى امل
 ،حرية باالنفصال وليس بالسعى معًااجلديد، فهى 

أو" ُتستعمل من الظاهر"ترتبط بذلك مفاهيم عديدة 
مما ال جمال لتفصيله(لغريها إن صح التعبري " تستعمل باإلبعاد

 ).اآلن

 وبعد

هذه ليست األسباب املباشرة لإلدمان بالذات، والناظر
كمن وراء أى مرضفيها بتأمل ميكن أن يدرك أهنا ميكن أن ت

ليست آلنفسى، أو حىت وراء اغرتاب حياتى عادى، آما أهنا 
، التفسخ   ببدايات   التهديد فثمة عوامل أخرى مثل  اخللفية،

 االآتئاب / الوعى    فرط (  املؤملة   الرؤية   هبجمة   التهديد أو 
  .أو غري ذلك، مما سيأتى ذآره مع عرض احلاالت)  املواجهى 

مازلنا ىف املقدمة النظرية، وبعد أن استوفينا بعضحنن 
 ".؟ماهذا: "؟ ميكن أن ننتقل إىل"ملاذا"ما يبدو أنه 

 :وغدًا موعدنا مع

 ماذا تقول ظاهرة اإلدمان؟"
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 ظاهرة اإلدمان؟"تقوله"ما الذى

 العالج   أثناء   الظاهرة   هذه   تقوله   ملا   اإلنصات   حناول   وحنن 
 لبعض   مبدئية   برتمجة   نقوم   حاولنا أن   الطويل   والتتبع ،  املمتد 
 خالل   من   تعلنها   الظاهرة   هذه   أن   لنا   بدا الىت  املعاىن  
 لكل   إظهارها   خالل   من   تؤآدها   وأهنا ،  التواتر   هبذا   انتشارها 
  : العالج   أنواع   ملعظم   املقاومة   هذه 

  " املعىن "إىل    احلاجة   يعلن   اإلدمان   إن  -1 

 نتبني "...  من   هاربا "  املدمن   فيه   يبدو الذى    الوقت ففى 
  ".... إىل   هارب "  أنه 

 صحبة متخيلة، أو سلبيةإىل آالم الوحدة    من   بهار

معان تلوح له أهناإىل ىف أى شئ  املعىن   من غياب   هارب
ىف(بالالشئ جديدة، بلغة جديدة، تصلح مللء الوعى، 

 إخل.....)النهاية

 االستجابات   واقع   من ،  واملآل   البدايات   حسابات   ومع
 لنوع   يتوجه   إمنا أن املدمن   الحظنا ،  فالتتبع   األولية   العالجية 
بتكوين منظومة وعى بديل، لكنه ىف نفس الوقت   التماسك   من 

 . مستوى الوعى السائد   تعتيم   حيتاج إىل

الىت  الغائية   احملورية   الفكرة إىل    االفتقار   يعلن   اإلدمان   -2 
 حدية واعدة جدالجتمع ترآيبات الذات إىل مسار التجمع ىف وا

 متضمنه هى    بل ،  باملدمن   خاصة   ليست   القضية   هذه   أن   ومع   
 أن   إال ،  واملغرتبة   ازأة ،  املعاصرة   احلياة   من   سائد   نوع ىف  
  : املدمن 

 ، ويرفضه   النقص   هذا   يدرك   يكاد  - ا

ورمبا –عنه لكنه ىف النهاية    بالبحث   يهم   يكاد    هو   مث  - ب
  . ُيرفض   أو ،  ُيجهض  -من البداية

، الضامة   احملورية   الغائية   عن   وأبعد   خواء   أآثر   فريتد  - جـ
 بارد   متصلب   وجود ىف  
 . املصنَّعة   أو   الطبيعية السامة   الكيمياء   هبذه   خوائه   ملء إىل    فيلجأ  -  ء
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 الكيميائية   النقلةهبذهمجودهركحي   هو   الوقت   نفس وىف   - هـ
  . املباشرة 

 التحريك وإىل  ،  الزائف   امللء   هذا إىل    بلجوئه   وهو  - و
وبالتاىل  ، وبعضه   بعضه   بني   التقارب   من   نوعا   حيقق   املفتعل 
لكنه يفشل عادة، ،  ذواته   بعض   بني   التقارب   من   نوعا   حيقق 

فكأنهفيستبعد أى ذوات حتول دون حتقيق غائية اإلدمان، 
، لكنها مرحية تكفى لتحقيقزائفة مؤقتة" واحدية"حيقق 

خداع النفس، واحلرآة! متطلبات املوقف املتعلق بالتعاطى
 .ىف احملل

 الوقت   نفس وىف  ،  الفكرةاحملورية إىل    االفتقار   يعلن   املدمن
 فينخدع دون أن يدرى باملواد اإلدمانية،   كذل   بتعويض   يهم هو 

بالكشف، حيث يسهم بشكل ما ىف   يعد   بإبداع   يلّوح   اإلدمان  -3 
 .تغيري الوعى نوعيا، إْذ يتغري إدراآه، لنفسه وملن حوله

 : التورط   حيدث   ما   سرعان   لكن  

والشعور املؤمل املعىن،  إىل    باالفتقار   الوعى الغامضمع 
 الفكرة ، يبدأ التحرك ىف اجتاه البحث عن باخلواء ىف الوحدة

ىف   له   ، فتلوح"واحد"الىت ميكن أن تعد بأن تضمه ىف  ،  احملورية 
 مساحات ىف  " الكيميائى   باللعب "  :أنه   غائر وعى    من   ما   مساحة 
على   ظيمتن   إعادة   حماولة جترى    أن   ميكن ،  املتبادلة الوعى  
 .حول حمور ما)  إبداع (أعلى  مستوى  

  . آاذب   وعد   عن   يتكشف عموما     هذا   أن   إال 

حقيقى   إبداع   عنه   يصدر قد   األحيان   من   قليل ىف    آان   وإن [ 
األمر الذى ينبغى   املبدعني،   بعض   عن   يشاع   آما   خاصة   ظروف ىف  

بديل منفصل، وعى آخربداع ال يتم ىف مستوى مراجعته، فاإل
ولكنه يتخلق من وعى فائق مشتمل، وىف النادر، قد تقوم
املواد اإلدمانية بتحريك مستويات الوعى الكامنة معا، وهذا
ليس إبداعا ىف ذاته، إن مل يلحقه تشكيل هلذه املستويات ىف

 وعى فائق قادر على ختليق اجلديد،

 مع ،  اآلخر إىل  )  احلقيقية (  احلاجة   خيمد   قد   ناإلدما   بعض    -4 
  .  بديل سطحى    تواصل   إحياء 

 هذه   أفراد   بني   التواصل   دفء   فيه   الحظنا الذى    الوقت ففى 
 قصر   تبينا املرضى،    من   غريهم   وبني   وبينهم ،  ببعض   بعضهم   الفئة 
ىف   إال   اللهم ،  النهاية   هناية ىف    جدواه   وال   الدفء   هذا   عمر 
 احلل مؤقتا   هذا   يربر مجاعى    منطق على    واالعتماد   التقمص   تسهيل 
، له عمر الشعور   مستويات   من   ما مستوى  على  )  اإلدمان (

 .افرتاضى قصري األجل

 من   أآثر   رمبا (  احإحل ىف    تتحرك   املدمن   عند   لآلخر   فاحلاجة 
، ظاهر   غري مستوى  على    بْدئية   حرآة   لكنها ، ) العادى   الشخص 
وإن آانت مهتزة جمهضة  ، عادة   ملحة   عارية   حقيقية   حاجة وهى  

  (!!!).ىف النهاية 
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نلمحه الذى    اإلعالن   هذا ىف بدء  الفطرى    الصدق   ظاهر   ورغم
ىف   يشكك   مبا   يكون مصاحبًا عادة   أنه   إال ،  الظاهرة   وراء   آثريا

 متطلبات   دفع   يتحمل   ال  - ذلك   مع  -  فاملدمن ،  أصالته و  حقيقته 
 "إليه   خلارجا   من"   يريده   وآأنه ،  التواصل   من   النوع   هذا 
 أمام   يرتاجع   ال   لكنه ،  الوقت   نفس ىف    ذلك إىل    هو يسعى    مما   أآثر 
يتمادى فتلوح بعض احللول   اإلحلاح   فيظل ،  بالصعوبة الوعى  

  ):آأمثلة(الواعدة آما يلى 

، عن طريق التسهيلالتواصل   شروط   التغافل عن* 
 وبذلك ،  اآلخر   حنو   يعد باالندفاعالكيميائى الذى يبدو أنه 

 ثقل   من   خيفف الذى    الوقت   نفس ىف  )  ظاهريا (  الوحدة   يكسر   فهو 
 ما   سرعان   أغلبه   أو   آله   ذلك   لكن . ، ومسئوليتها احلقيقة 
 أن مبعىن  .  املثابرة   وحتديات ،  الواقع   باختبار   خواؤه   ينكشف 
 تتساقط   ولكنها ،  مكلف   غري   سهال   انتماء تورى  قد    العالقات   هذه 
 وتصاعد   الواقع وامتداد املدة   اختبارات   حتت   هائلة   بسرعة 
  . املسئولية 

 عليه   تلح   من على    املخدر   يطرحه   احلل   من   آخر   نوعا   إن   مث* 
 بعد   أنه   وهو يشري إىل ،  االستغناء   حل   وهو ،  هذه   التواصل   حاجة 
 يدلع   آله (  "منه فيه" الرى    فرصة   تتاح   الداخل،   ذوات   تعتعة 
  !!!  خارجى أصًال   آخر إىل    حاجة   دون !!!)   نفسه 

  :  أقرب   جبنة   ويعد ، آيميائى   بتدين   يلوح   اإلدمان  -5 

العقائدى   والوالء   الطقوس   من   يظهر   قد   املدمن   أن   الحظنا 
 أن   فكرة   عندنا   أثار   ما )  اإلدمان   وثلة (   اإلدمان   من   ملوقفه 
 أو   بشكل سلىب    هو تدين   ملا   املكافئ   بدور   يقوم   قد   اإلدمان 
 هلذا   وتكملة ، الكيميائى   بالتدين   أمسيناه   ما   وهذا ،  بآخر 
-الكيميائى    التدين   هذا   هبا   يعد الىت    اجلنة   أن   وجدنا   الفرض 
 تعد   ما   وعيانيا   فورا   له   حتقق ،  أقرب   جنة هى   - التعبري   صح   إن 
 وبعد   التأجيل   عن   هوعاجز   إذ   االنتظار   يستطيع   ال   ، واملدمن به 
وهى ،  حاال   عنده   فجنته اآلن جاهزة لتاىل وبا ،  عادة   النظر 

  . فورا   للتصديق بالتاىل أقرب 

  : الذاتى   العالج   من   نوعا   يبدو   اإلدمان   بعض  -6 

 ختفيف   أساسا يعىن    ولكنه ،  حقيقيا   عالجا يعىن    ال   هنا   العالج
. التدهور   تأجيل   أو ،  عراضاأل   حتوير   يشمل   مبا ،  األمل   إزالة   أو 
 أّقر بعضها ،  بوجه خاص   الفرض   هذا   لتحقيق   أجريت الىت    واألحباث 
 بعض   مظاهر   عن   التخفيف ىف    اإلدمانية   إسهام املواد   احتمال 
 فلقد ،  الصوة   األمر هبذه   تؤآد   ال   خربتنا   آانت   وإن ،  األمراض 
 املراحل ىف  )  السابق باملعىن  (  آعالج   تعمل   املواد   هذه   أن   وجدنا 
 قبيل النفسى    باألمل الوعى    مثل ،  بذاته   ملرض   املنذرة   اإلرهاصية 
فهذه ،  الفصام   قبيل   بالتناثر   التهديد   إدراك   أو ،  االآتئاب 

 وقد حتول   بل ،  القادم   املرض   ظهور   تؤجل قد    املواد اإلدمانية
 سلوآية   مشكلة إىل    صرحية   مرضية   مواجهة   مشكلة   من   مساره 
 هذا   ويثبت ، ) وأخالقية   قانونية   مشكلة   وأحيانا (  مساتية 
األسرى، حني ميكن أن نرجح أن مدمنا   التاريخ   بدراسة   الزعم 

 باضطرابات وجدانية  ما، له أقارب من درجة قريبة، مصابون
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تواترة، أو بالفصام أو غري ذلك، ميكن أن نرجح صحة هذام
، حىت لو مل تظهر على املدمن أية)التداوى الذاتى(الفرض 

أعراض ألى من هذه األمراض، إن االعرتاف ببعض صحة هذا الفرض
ليساعدنا إىل ضرورة األنتباه إىل عالج املرضى التحىت وراء

 االستهداف هام ىف حتديد اإلدمان، آما أنه قد يفيد أيضا ىف االس
لإلدمان ىف بعض األحيان، وأخريا فإنه قد يفيد ىف آيفية تفسري 

 .بعض أعراض االنسحاب وطبيعة التعامل معها

  :  )عنها   وبديال (  للثورة   مكافئا   اإلدمان يبدو أحيانا  -7

 بعض   غائية   من   آثري   عن   قليال   إال   خيتلف   ال   ذلك ىف    وهو
، داللة   أآثر   يبدو   هنا   احلال   أن   إال ،  بداياهتا ىف    الذهانات 
  : قياسا   وأخطر 

 تتحقق   اإلدمان ىف    تتمثل الىت    الزائفة   الثورة   ألن   ذلك
فهى قد ،  املرة   تلو   املرة   فشلها   ويعلن ،  املرة   تلو   املرة 
 من   املدمن   يعلن ،  واحدة   شكة   أو ،  واحدة   بشمة   تتحقق 
 والوعد   التغيري ىف    والرغبة   واالحتجاج   الرفض   خالهلا 
 املدمن   لكن ، ... الثورات   آل   أجبدية   آخر إىل    بالتطوير 
 آل   بعد   فشله   من   يتعلم   ال  -   الحظناه   ما   واقع   من  -   لألسف 
-   فهو يتصور ، وخدعة آبرية، ثورة زائفةأهنا   مشة أو   شكة 
 خارجة   ألسباب   فشلت   الثورة   أن   شعوره   من   ما مستوى  ىف  
 متكررة   حماولة   أو ،  أآرب   جرعة إىل    حتتاج  -  فقط -   وأهنا ،  عنه 
  . هناية   غري إىل    وهكذا، ،  أآثر 

الذهاىن ( - املدمن   غري -النفسى    يضاملر   أن   جند   وباملقارنة
 باألعراض  -يتمادى  ،  الزائفة   بثورته هو أيضا   يهم   إذ )  خاصة 

 إذ وهو  ،  ونفيًا   ومتزقًا    وأملا   عزلًة :  مثنها   ويدفع ،  طريقها ىف   -
 مييز   ديعو   ال حىت    عم   قد   الظالم   يكون   حني   بعد   زيفها،   يتبني 
  . أدىن إىل    انقالب   هو   وما   ثورة   هو   ما   بني   املريض 

 ما   بقدر ،  للحظة   وتعميقا ،  للزمن   توقيفا حيقق   اإلدمان   -8 
  :  هلا   إلغاء   يكون 

حني أنه ال   الزمن   من العدمى    موقف املدمن   الحظنا   ما   بقدر
 معايشته   سهولة أيضًا   الحظنا ،  بقةيتعلم من اخلربة السا

اجلمعى بكل وعود إجيابية الوعد   العالج ىف    "واآلن   للهنا "
 ".اآلن"بالزمن 

املدمن   عند   واآلن   اهلنا   معايشة   أن   وذاك   هذا   ْأبَلَغَنا   وقد 
ىف (العادى    االغرتاب   الخرتاق   مبادرة   ليست   ىف بداية رحلته

 من   السابقة   للخربة   إلغاء   هو   ما   بقدر )  واملستقبل املاضى  
 مناقض   وهذا  . أخرى   ناحية   من   العواقب   رؤية   من   وهترب ،  ناحية 
- ىف مرحلة الحقة –الحتمال ممارسة املدمن )  العكس   لدرجة (
 ضرورة ى يؤآد ، والذ"هنا واآلن"ملبدأ    املؤآد اإلجياىب  للمعىن  
 هنا ِمن   احلرآة ىف    البدء   وضرورة ،  هو   آما اآلىن    الواقع   مواجهة 
ىف   واضحة   حلقة هى    الراهنة   اللحظة   تكون   أن   شريطة ،  حاال 
 دون الزمىن،    املسار   آلية ىف    ُيدخلها الذى  التتابعى    التواصل 
  )  تأجيال   أو   اجرتارا (  هانفس   عن   تنسلخ   أن 
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 اهلنا   يعمق يبدأ بأن   املدمن   أن   حني ففى  : أخرى   وبألفاظ
 بالعالج  فإنه حني يلتحق  ، "الزمن   ببعد الوعى    من   هربا"   واآلن 
 معا   واملستقبل املاضى    توليد إىل  يسعى  اإلجياىب عادة ما  اجلمعى  
  . اآلنية   املواجهة   عمق ليتخلق منهما  

(=  السبل   بأيسر   النمو خطى   - بإدمانه  -  خيتصر   املدمن  -9 
  !!):  السبل   وأفشل   بأخطر 

 لتجمد   بسهولة   يستسلم   ال   املدمن   أن   حظنا   ال   أننا   ذلك
 لكنه ، ) العادية   الراتبة   احلياة ىف  حىت    حيدث   قد   آما (  النمو 
 خيتصرالطريق   يروح  ، االستمرار   جدل ىف    قدما ميضى    أن   من   بدال 
 التحوير   هذا   خالل   من  -  فيشعر ،  جاهز   مطلق   حنو   زائف   بتحريك 
ىف   التكامل   حقق   أنه  -  الزمن   إلغاء   ومع الكيميائى،  
  . اخلادعة   قةالعمال   القفزة   هبذه )  النمو   غايات   غاية (الالهنائى  

 وبعـد

جنيبآن األوان أن نغلق مؤقتا ملف االدمان، فغدًا مع 
، لنعود إىل فتح ملفتعتعة السبت ، مث بريد اجلمعة، مث حمفوظ

 .االدمان ىف وقت الحق
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06I03<I2008א

)40מ(،)39מ( *אמא−188

 39حلم

 الكاتبة   األلة على    مكتوب   بيان ومعى    الوزير   حجرة   دخلت
 وواضح أن الوزير   بينهم امسى  .  للرتقية   املرشحني   املوظفني   بأمساء 
  . بالرعاية خيصىن  

 إدارة إىل    به   وذهبت   أعاله ىف    البيان   الوزير   وقع
 شابة   فتاة   وآانت   املختص   املوظف إىل    هتاجت .  لتنفيذه   املستخدمني 
ىف   إمضاءه   وضع   الوزير   أن   والحظت   البيان ىف    نظرت .  ومجيلة 
 تستطيع   لن   فإا   وإال .  أسفله ىف    يضعه   أن   جيب آان   وأنه   أعاله 
 اغتظت ،  أعاله  ىف   املسجلني   املوظفني على     الرتقية   أمر   تنفيذ 
 فحملت   موقفها على    أصرت   ولكنها   الروتني   من نالقى    ما   وشكوت 
 وهو   الصحيح   املوضع ىف    امسه   فوقع   الوزير إىل    جديد   من   البيان 
على   جتلس   وآانت .  البيان   وسلمتها   الفتاة إىل    ورجعت .  يضحك 
 تصرف   عن   فدافعت   باملرح   معروفة   صديقة   وظفةم   مكتبها   ميني 
وترى   العزاب   املوظفني على    بالرتقية   تضن   إا   قائلة   زميلتها 
 من   تضايقت   بأا   املوظفة   وتظاهرت .  هبا أوىل    املتزوجني   أن 
سألتىن   ذلك   بعد   املرحة   املوظفة وملاقابلتىن    لسر ا  هذا   إذاعة 
 فاقرتحت أعجبتىن    بأا   فصارحتها   املستخدمني   موظفة ىف  رأىي    عن 
 مهلة   فطلبت .  احلالل ىف    رأسني   جلمع   آمقدمة بإعجاىب    تبلغها   أن 
 التفكري ىف    يضيع عمرى    وأن   شابا   أعد   مل إنىن    فقالت   للتفكري 
  . أرفض   فلم   واستسلمت   الغهاإب على    وأصرت 

*** 
 القراءة

ملقارنة -بال مربر –مل يصلىن من هذا احللم إال دافعا 
من) 15حلم(املفارقة بني الرفض الذى لقيه الراوى ىف 

األوىل الىت اعتذرت بسبب أنه. زمليتيه الواحدة تلو األخرى
دون إبداء: والثانية" ال منلك ما يهيئ لنا حياة سعيدة"

أسباب برغم تواضع وظيفتها، وأيضا ما شاب مسعتها، وآيف
ُطعَن املتقدم من خالل الرفض تلو الرفض، قفزت إّىل هذه الصورة

، مث تراجعُت"اآلخر"لتقابل بني التحايل هنا لتزويج هذا 
ورجحت أنه العالقة بني هذا وذاك، أو رمبا تتاح الفرصة لذلك

 .ىف الدراسة اجلامعة
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آثر مباشرة ىف نفسمث إن األحداث قد بدت ىل هنا أسطح وأ
 ".تشكيلى"أو " أحداثى"الوقت، حىت تكاد ختلو من أى جديد 

إمضاء الوزير أعلى الصفحة مث تراجعه وصلتىن آعبثية مل
أستسغها، ومل أجد ما يربرها، استبعدُت اشرتاآه اخلفى
التمهيدى ىف حماولة مجع الرأسني ىف احلالل، فهو وزير وليس وآيل

 !!.إدارة، أو رئيسة مكتب

آذلك مل أجد أن موظفة املستخدمني الشابة آانت متعنته
أصال حىت نبحث عن سبب هلذا التعنت، فنجده ىف حماولة إغاظة أو

!!أحدهم" يتقدم"تعطيل ترقية العزاب، أو جر شكلهم رمبا 
التوقيع فعال آان ىف غري حمله، ولو أجازته موظفة املستخدمني

 .ببساطة، ألوخذت

–س الفتور حني يكرر آلمتني مرتادفتني ينتهى احللم بنف
، فعدم الرفض هو"واستسلمت فلم أرفض"بال مربر   -تقريبا 

 .خلفية لالستسالم على أية حال

 أال حيق ىل أن أرفض هذا احللم انتظارًا للدراسة اجلامعة؟

قلت من البداية أن من حق الناقد أن يرفض ما ال يصل
عن نقده ويرتآه لغريه، إليه، أو يتحفظ عليه، أو أن ميتنع

وقبل ذلك من حق املبدع أن هتبط منه أحيانا حرآية اإلبداع
 .بني احلني واحلني، وهو قد ال ينتبه إىل ذلك

 لكن أظل أؤجل احلكم النهائى حىت الدراسة اجلامعة 
 .لعل وعسى

*** 
 40  حلم

 ةوالكوفي   باملعطف   متدثرا بيىت  إىل    عائد   املساء وأنا   قبيل
 ما مىن    وطلبا   والتعاسة   اجلمال ىف    غاية   وصبية صىب  سبيلى    اعرتض 
 ورقة   فأخرجت   أجد   فلم   فكة   عن جيىب  ىف    وحبثت   اهللا   لوجه   به   أجود 
 أقرب اىل    يذهب   أن الصىب    من   وطلبت   اخلمسة   اجلنيهات   ذات   من 
الصىب   غاب   وما . بالباقى وجييئىن    شيكوالتة   قطعة ىل  ويشرتى    آشك 
 بغضب   يعاملها   أخاها   بأن ىل    واعرتفت   الصبية   بكت حىت  عيىن    عن 
 احنرافات   يوم   آل   تزداد فهى    األخطاء   الرتكاب   ويدفعها   شديد 
 عرفت   مث .  وحتريت   أثرتت . تعاىن   مما   ينقذها   أن   اهللا   وتدعو   وشرا 
 ثقة   من   أوليته   ملا محاقىت  مدى    وأدرآت   يعود   لن الصىب    أن 
أهلى بالطيبة والغفلة ولكىن مل أترك له يتهمىن    آيف   وتذآرت 

 وحتسنت . أخته وأخذهتا إىل بيىت لتبدأ حياة جديدة مع أهلى
  . هلا ال شغالة    ةاألسر   من   وآأا   وبدت   أحواهلا 

 أمسك   أخته رأى    وملا   األخ الصىب    ومعه شرطى  ىل    جاء   يوم   وذات
 اغتصاب   هتمة إىل    وُجهت   وهناك   القسم ىف    مطلوب أىن    وعلمت .  هبا 
إىل   يوجه   ما   أمام   وذهلت   بالقوة بيىت  ىف    هبا   واالحتفاظ   البنت 
 مل   ما   الكبائر   من إىل    ووجهت   فبكت   تتكلم   أن   البنت   من   توطلب 
ىف   تسود   والدنيا   آلمة   آل   يسجل   احملضر   وآان .  بال على  ىل    خيطر 
  . املوقف   خطورة عىن    تغب   فلم   الراسخ إمياىن    من   الرغم وعلى  عيىن  
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*** 

 القراءة

أو) املبدع/املاحل(اهتم الراوى  –حىت اآلن  –آم مرة 
"16"حلم : استهُدف لألذى أو لالنتقام وهو برئ؟ خذ عندك مثال

ومل تكن مثة جرمية تستحق االنتقام، أو" جاء وقت االنتقام"
وهو يذعن لتسليم نقود مل يسرقها، توقيا مل هو" 28"حلم 

وهو يسجن حلسم خالف مل يشرتك فيه أصال بعد" 37"أسوأ، أو حلم 
طريان، آل هذا إمنا َيِعُد مبادة طيبة قد تثرىأن حقق معجزة ال

 .القراءة اجلامعة الحقا

تنّكر الصبية هنا هلذه الرعاية األبوية هو األآثر إيالما
 .من اهتامات أخيها

ىف غاية اجلمال"الصبية ىف أول احللم ُوِصفت بأهنا 
هل اجلمع بني اجلمال!!) آذلك ُوصف أخوها". (والتعاسة

ن قريب أو بعيد موقفها ىف النهاية؟ هل هىوالتعاسة يفسر م
تعيسة ألن مجاهلا األّخاذ مل يشفع هلا عند القدر أن تعيش حياة
آرمية مستورة ىف بيت أسرة تضمها وترعاها؟ هل هذا هو سبب
تراآم احلقد باالنتقام الذى ظهر مؤخرا، حني وجدت نفسها ىف

قذها أهناأسرة ليست أسرهتا، مهما تصور راعيها وحاضنها ومن
 ".آأا من األسرة ال شغالة هلا"..

إن تصوره هذا ال يلزمها بقبوله، وال بالتعهد برد مجيله،
وهو أيضا ال يلزم مشاعرها الداخلية أن يعاد تشكيلها

مث إنه رمبا وصلتها هذه!! إجيابيا ىف اجتاه األخالق احلميدة
احت هلاالفرصة الكرمية بشكل ال خيطر على بال راعيها، فقد أت

مقارنة صعبة بني ظروفها الىت اضطرهتا هلذا التسول، وبني بنات
االسرة الىت ختدمها، والالتى رمبا آنَّ أقل منها مجاال، وآلما

فبقدر شعورى!. (زْدن عطفا عليها تكاثر احلقد أآثر فأآثر
 ) حبنانك سوف يكون هجومى ألشّوه آل الصدق وآل احلب

النتقام من صاحب الفضل هو ردىف مثل هذه األحوال يكون ا
الفْعل الغريب، باإلضافة إىل احتمال آخر هو أنه رمبا حيمل

 . لومًا خفيا له أْن عرضها ملثل هذه املقارنة املؤملة

 عموما، هذا تأويل ال ينقذ احللم إال قليال، 

لكن اجلمع بني اجلمال والتعاسة ىف هذه اللمحة وصلىن بشكل
 .جيد

 .أآثر ىف الدراسة اجلامعة ورمبا يتضح األمر

  

 

للناق 64جلد باملقلوب ديوان سر اللعبة ص  -
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07I03<I2008א

 א/א−189

 :مقدمة

ُمفتعَل، فمازالت"بصراحة، الربيد اليوم أغلبه بريد 
ئية حمدودة، وإن آانت شديدة األمهية، آنتالتعقيبات التلقا

قد أشرت سالفا إىل أنىن حني اآتشفت آسل، أو عزوف أغلب
الزوار عن التعقيب، بدأ أشك ىف جدوى آتابة اليومية هكذا،

طب"، و"نفسى"مع أن نسبة آبرية منها آادت تتوجه إىل ما هو 
آى، خاصة بعد أن تفضل االبن مجال الرت"عالج نفسى"، و"نفسى

 بإنشاء املنتدى اخلاص هبذه النشرة أو هذا الفكر ىف الشبكة
العربية للعلوم النفسية، أحسست أن علّى أن اخاطب هذه
الفئة املتخصصة أآثر ولو على حساب غري املتخصص، لكنىن
فوجئت، آما فوجئ مجال مؤخرًا بأهنم غري مهتمني، أو أنىن أآتب

وقال(، "!ولو"ت لنفسى آالما فارغا أو آالما مفروغ منه، قل
، مث خطر") أآثر اهللا خريه"ىل مثل ذلك مجال ونصحىن باالستمرار، 

بباىل جتربة أن يصبح جزء من هذا الربيد مبثابة ما أمسيته
ووضعت أربعة أسئلة أو عناصر، "تدريب عن بعد"اليوم 

ما وصل) أ(لزمالئى املتدربني ىف قصر العيىن ودار املقطم، عن 
ما استدعى موقفا ناقدا) ج(ما حيتاج إىل إيضاح  )ب(جديدا 

مث عالقة نشرة اليوم مبمارسة املهنة) د) (رافضا بالذات(
اقرتاحات فجاءىن عدد) هـ(عموما والعالج بالذات، وأخريا 

آان مبثابة –هائل من الردود الىت أغلبها ىف تقديرى 
-2-1بريد اجلمعة (، ونشرت عددا منها ىف "الواجب املنزىل"

 . مث متفرقا بعد ذلك )2008-2-15بريد اجلمعة (، )2008

ذا الواجب الذىمث انتهت التجربة وأعفيُت اجلميع من ه
آان ثقيال على نفسى بدرجة أآرب مما آان ثقيال على أغلبهم،
انتهت التجربة يوم الثالثاء هذا األسبوع ىف املقطم وانتهت

 . يوم األربعاء ىف قصر العيىن

أتصور أن العدد سيتناقص من جديد، ومع ذلك فلن أتوقف
 . ايةغالبا ألسباب مل تعد بنفس الوضوح مثلما آانت ىف البد

هو من هذه التجربة الىت امتدت ستة –أغلبه  –بريد اليوم 
أسابيع، وبالتاىل فهو متعلق بنشرات قدمية نسبيا، عملنا

 . الرابط أوًال بأول، وهى موجودة بأرشيف النشرة آما هو مبني
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ونبدأ باالبن مجال الرتآى الذى يشارآىن أفكار هذه املقدمة
 : غالبًا، هكذا

  مجال الرتآى. د
 .....الظروف د فرتة انقطاع أملتهاأجدد التواصل معك بع

 حييى.د
أهال مجال، أوحشتنا يا رجل، قرأت ما آتبت عن هذه
الظروف تفصيال، وتعاطفت معك تعاطفا شديدا، واحرتمت جهدك
الذى أعجز عن جماراته فعال، ودعوت لك ولنا مبا ينبغى آما

 .ينبغى ، ووثقت من االستجابة

لىت قطعتك عنا، قدأرجو أن تكون مثل هذه الظروف ا
جعلتك تعذرىن أنىن بقدر احرتامى ملثل هذه املؤمترات الىت شغلتك
هكذا حىت قبل انعقادها، وبرغم إقرارى بضرورهتا وفوائدها،
فإنىن أعرتف أنىن أعجز عن جماراة مثل هذه االختالفات بل

وأرصد -اخلالفات، وخاصة حني ينتهى املؤمتر، أى مؤمتر
 !.اجيابياته، وأتعجب

هو ىف قبول التحدى  أعتقد أن احلل على املدى الطويل
الذى أتاحته لنا التكنولوجيا األحدث، وشبكية التواصل
املمتدة حىت غطت العامل تقريبا، أرى أنه ىف املستقبل البعيد
أو القريب سوف يكون هذا هو االختبار األمثل جلدية وموضوعية

ليس فقط ىف الطبما نسعى إليه من تواصل وتكافل وتكامل، 
النفسى وإمنا بني آل البشر ليحافظوا على استمرار احلياة

 آما خلقها اهللا 

هذا ما بدأته أنت يا مجال على مستوى العلوم النفسية،
 .جزاك اهللا خريا، وأْبقى ما تفعله أنت وصحبك لصاحل الناس

أعتقد أن ما أفعله اآلن هو نوع من شكرك أنت ومن معك
ر، لست متأآدا، مل يكن هذا ىف ذهىن عندبشكل أو بآخ

البداية، لكنىن أتبينه اآلن، وأرجو أال يكون ىف رعايتك له،
واهتمامك به اضافة ألعبائك الىت أشعر آم هى مرهقة،

 ).غالبا على حساب عائلتك اجلميلة الىت أحبها(ومتزايدة 

أرجو أن تصدقىن، وأنت تصدقىن، أىن أعرف ما أنت فيه دون
رح أو تعتذر، أحيانا أشعر أنىن أنا الذى علّى أنأن تش

 .من مشاغل) وليس فوق ما حتتمل(أعتذر إْذ محلتك فوق ما حتمل 

  مجال الرتآى. د
هذه املشاغل إضافة إىل التزاماتي اليومية، حالت.. 

ومواآبة النشرة اليومية على مستوى الكتابة وإبداء دوني
 متابع هلا يوميا،املتابعة فإىن الرأى، أما على مستوى

 وأقرأها ليلة صدورها 

 حييى.د
 هذا يكفيىن، ويرضيىن، وأآثر 
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 مجال الرتآى. د
التواصل يف إرسال إن شاء اهللا بداية من الغد أجدد

سريع واملستوى راق، فالنسق" قراءاتي األخرى"مداخالتي و
 قراءات متعددة  يتطلب حضورا ذهنيا وترآيزا آبريا وأحيانا

 حييى.د
إن مداخالتك تصلىن دون تواصل مكتوبيا مجال، واهللا العظيم 

يا شيخ، حضورك معى آاٍف واصل دون أى تعليق، أرجوك يا
مجال، يكفى ما تقوم به، وأنا أأتنس بك بال حرف واحد

 . زيادة، ربنا خيليك

  مجال الرتآى. د
إىل عدم تفعيل حالت مشاغلي يف الفرتة األخرية أيضا...

زوف الزمالء عن مشارآتناوال أخفيك خيبة أملي يف ع املنتدى،
 الرسائل املوجهة واللوحات اإلعالمية  إبداء الرأى رغم عديد

 حييى.د
تعلم أنىن قد أصابتىن خيبة أمل مثلك ىف البداية، وهذا
ما أثبته ىف مقدمة حوار بريد اليوم، لكن تّذآر أنك أنت
الذى شجعتىن على االستمرار، وقد دخلنا ىف الشهر السابع

ال خيبة أمل: الدور اآلن علّى ألقول لك). 189عدد هذا هو ال(
، فاطمئن أن"آلمة طيبة"وال حيزنون، إن آانت هذه النشرة 

أصلها ثابت وفرعها ىف السماء، تؤتى أآلها آل حني، أما هذا
احلني فاحلق تعاىل وحده هو الذى حيدده، أو قد نلقاه قبل ذلك

الناس،: صحاهباوحنن نفخر أننا مل نكتمها، مل حنجبها عن أ
 أليس آذلك؟

  مجال الرتآى. د
أما خالف هذا فأمر يتجاوزني هذا ما أستطيع فعله،

تقاليد جديدة يف التواصل االلكرتوىن مل ويتجاوزك، إننا نرسى
 بالعلوم النفسية والصحة النفسية يتمرس عليها بعد املهتمني

 .العرب

 حييى
عرا، هو عنييصبح ما ندعوه ش"وال يهمك، سوف نواصل، حىت 

سر اللعبة سنة"، هذا ما ختمت به ديواىن "األمر الواقع
، ومل أتراجع منذ ذلك احلني حىت اآلن، أليس)"1978نشر " (1972

أسامة عرفة. هذا أمر مشجع، واآلن دعنا معا نستمع إىل د
 الذى مل يتوقف أبدا عن املشارآة بالرأى والنقد واحلوار

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: أسامة عرفة. د
ال بد من  أرى أن نسكب اللنب املتخثر وحنلب لبنًا طازجًا،

جديد لتجديد الوعى، خطاب قادر على استيعاب آل خطاب
عناصرها،تفاصيل  التناقضات وقادر على حتديد موقٍف من آل

 هذا وُمِصر على الوصول للكافة حماورا حملال رافضا قابال معدال،
ليس مستحيال اذا ما آان أصحابه ميلكون الفكرة الواضحة،
 ومتسقني يف مواقفهم مع ما يعتقدونه، واثقني يف أنفسهم، حىت 
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 يصبحوا النواة اليت تنتظم يف مدارها وأفالآها حرآة
إنشائياجلسيمات، بدال من تناثرها، ال أظن أن هذا آالم 

وتبقى تصل لدرجة اليقني مرسل بقدر ما هو قناعة تكاد
 .الواقع العربة بالنتائج على أرض

 حييى.د
 يا أسامة، أهال بك،

، هل نسيت"نسكب اللنب هذه"باهللا عليك دعك من حكاية  
أنه وعينا هو الذى يتخثر، فكيف نسكبه، دعنا جنعل مثل هذا

مع قطع اللنب املتفارقةالتواصل الذى حتاوله اآلن هو الذى جي
آله. حىت تتالحم هبذا التواصل االلكرتوىن املتواصل، ومل ال؟

 !!بالتكنولوجيا

وتبقى العربة بالنتائج"مث دعىن أرآز على مجلتك األخرية 
أآرر يا أسامة تعّجىب، من املفارقة الىت ،"على أرض الواقع

بضعةحدثتك عنها ىف بداية النشرة، تعلم أنىن سألقاك بعد 
أيام، حيث أنت، ىف ذلك املؤمتر احملدود الطيب، هل تذآر آيف
دعوتك أن تبلغ الزميالت والزمالء، منذ ستة أشهر وأسبوع،
أن يتفضل من شاء منهم بإجراء ما يعن له من حوار عرب هذه
النشرة حىت ألقاهم، ومل يرسل وال واحد منهم تعقيبًا واحدًا

يصرون على دعوته ليقولحىت شككت أنىن نفس الشخص الذى 
آلمتني ىف هذا املؤمتر، أليس هو هو من يكتب هلم يوميا؟ لست

فضال عن أن الفرصة ىف!! أدرى إىل مىت يظل األمر آذلك؟
اليومية متاحة للمناقشة أآثر ألف مرة من املنظرة حول

 ! املنّصة، أو فوقها، ومع ذلك فأنا فرحان أنىن سألقاآم

 ماذا أفعل؟

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: ىن رمضانرا. أ
 انا موافق علي هذه املتالزمه املزمنه اليت سيطرت علي

عقول أمتنا العربيه؟؟ بس ياهل تري فيه حل؟ وحضرتك ما
 .بتحبش أنصاف احللول

 :حييى.د
حىت لو مل نعرفه اآلن بوضوح آاٍف، وإال. ا فيه حلطبع

 !. فلماذا نعيش؟

بوجودنا -ال يوجد مربر لالستمرار إال اليقني بأننا 
 !نساهم ىف حل ما، آٍت ال ريب فيه -اإلجياىب

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: حممد نشأت. د
 :تساؤل

ال يعود ذآرت حضرتك أن الوعي القومي قد ختثر وبالتايل- 
أليس هناك أمل يف العودة وجمتمعنا جمتمع..قادرا على أى شىء

 ؟ شاب
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 حييى.د
األمل موجود غصبا عىن وعنك، برجاء قراءة ردى حاال على

،"جمتمعنا مازال شابا"االبن راىن رمضان، لكنىن أحتفظ على أن 
جمتمعنا شاخ من زمن، واملصيبة أن شبابه شاخ أآثر من
آهوله، وأن يساره شاخ أآثر من ميينه، وأن علماءه شاخوا
أآثر من شيوخه، ومع ذلك، فأبدًا ال أحد يتوقف عن جتديد
شبابه، وال أحد ميوت، لكن جمتمعنا ليس شابا اآلن، هو مشروع

 . شباب واعد، علينا أن حنققه

**** 

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: بيوسف عز. أ
هل هناك ارتباط بني الثقافات املتعددة داخل اتمع... 

 وبني ختثر الوعى؟

 :حييى.د
الثقافات املتعددة ليست عيبا من حيث املبدأ، بل إا قد

.ية حقيقية، األمر يتوقف على نوع العالقات بينهاتكون مز
هل هى مرصوصة جبوار بعضها دون رابط؟ هل هى متنافرة؟ هل

 هى متضفرة؟ هل هى جدلية؟

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: يوسف عزب. أ

سيادتكم داخل اتمع الغرىب، هل توجد عدة اتعتقد
 ثقافات آثرية؟ أم ثقافة واحدة؟

 :حييى.د
طبعا توجد ثقافات بال حصر، وىل رأى ىف هذا، لست متأآدا
إن آان سيعجب حممد إبىن أم ال، فأنا أرى أن الرابط بني هذه
الثقافات هو عقد اجتماعى حمكم وجيد، وليس تفاعال بني

واملتتبع حلملة االنتخابات األمريكية، مهمامستويات الوعى، 
آان وراءها ما وراءها، ومهما آانت نتائجها الىت أرجح أا
ستنتهى لصاحل أقصى اليمني اجلمهورى األصوىل االستهالآى املتعصب
القاتل، أقول إن املتتبع حلملة احلزب الدميقراطى البد أن

، وملا يلقاهيرفع القبعة لرتشيح هذا األسود الشاب النطاط
من احرتام وإنصات أثناء حضوره اجلماهريى هبذه الصورة، هذه
نقطة حتسب هلذا اتمع وهذه الثقافة دون تردد، مع أن هذا

 .األسود ىف النهاية سوف خيسر

لكن يا يوسف أخشى ما أخشاه أن يظل هذا الربط بني هذه
تنيالثقافات هو جمرد مزيد من إحكام هذا الرباط اخلارجى امل

واجليد واملنظم باملواثيق املكتوبة دون حرآية الوعى احلقيقية
 .على آل املستويات

أنا ال أتوقع انضمام هذه الثقافات ىف ثقافة واحدة مهما
أنا أتصور أنه حىت لو حدث. آان تقدمها ومهما برقت وعودها

ذلك فاألرجح أن يصبح هذا بداية استقطاب جديد مل يعد
نس البشرى، يتحمله، حنن على أبواب نقلةالعامل، وال اجل

 نوعية عاملية قد تعفينا أخريا من أن نتكلم عن غرب وشرق،
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وذلك سوف يتم فقط لو أحسنا استغالل آل من الالمرآزية ىف
ىف لقاءات) ال احلوار النقاشاتى(التواصل ، واجلدلية 

 .مستويات الوعى داخلنا وخارجنا

 . وهذا أمر يطول شرحه آما تعلم

**** 

  حسن سرى. د
و عرض مقتطفات بشكل آتابة من حوارات العالج اجلمعىأرج

 اخلاصة مبعاجلة اضطرابات الشخصية، وخاصة البارنويدية

 حييى.د
العالج اجلمعى الذى منارسه هنا ىف املدرسة الىت أنتمى

، فهو جيمع آل التشخصياتبالالجتانسإليها أو أقودها يتميز 
 . ات قصر العيىنتقريبا، ورمبا يغلب فيه الذهان، خاصة جمموع

وقد فكرنا ىف عرض مقتطفات حية بالصوت والصورة، إال
أننا عدلنا عنها احرتاما حلقوق املرضى وحفاظا على أسرارهم،
مع أننا أخذنا موافقتهم وقد اآتفينا بعرض جانب من بعض

، آتابة، ىف هذه النشرة بعد تغيري األمساء،"ألعاب عالجية"
يف، وميكن الرجوع إىل ذلك ىف ماوذلك دون ذآر تشخيص أو تصن

 .نشر من نشرات، وىف املوقع عامة

  حسن سرى. د
دراسة ىف علم"أرجو منكم اعادة آتابكم 

دون االلتزام مبنت شعرى، خاصة خاصة وأنه" السيكوباثولوجى
قد مضى وقت طويل جدا على نشر الكتاب، وأآيد أنه خالل هذه

 . نظريات جديدة املدة تغريت لديك أفكار آثرية، وظهرت

 حييى.د
هذه فكرة جيدة، أشكرك عليها، وإن آنت ال أوافق... 

عليها عاطفيا، وقد أفكر عمليا ىف حل توفيقى، وإن آانت
املسألة حتتاج إىل إعادة تنظيم جذرى، لست متأآدا إن آان ىف

 . العمر بقية إلمتامه أم ال

 حسن سرى. د
، وأعتب عليك أنكأرجو أن أجد الرد عاجال ىف بريد اجلمعة

أمهلت بقية متابعىت موقعك ورآزت فقط على الدآتور مجال
الرتآى ومداخالته وأطباء القصر العيىن أمتىن أن يكون لنا

 .نصيب من اهتمامك، ولك آل الشكر

 حييى.د
حسن هذا أول. أنا آسف، ولكن صدقىن أو ال تصدقىن يا د

 . من جانبهم بريد يصل منك وسوف أراجع سكرتاريىت لعل اخلطأ

**** 

 ):2008-3-4..) (ن..م..ل(طبيبة 
 !)بعد آالم طيب طويل.... (
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و امسح ىل. ربنا يشفي بك مرضاه، و يساعد بك الناس.... 
 .املوقع بالتواصل معك عن طريق

 .النشر ارجو ان تكون رسالىت خارج: ملحوظة

 :حييى.د
وددت يا ابنىت أن أنشر رسالتك آاملة، بامسك آامال،....

ن الصدق والفرحة، آنت ىف أشد احلاجةفقد وصلىن منها قدر م
إليهما، ألنك طمأنتىن على بقاء ما وصل إليك، َبِقَى معك من

 .تدريبنا معا

 شكرًا لك، 

مل أثبت هنا إال نص دعوتك الكرمية دون امسك أو أية إشارة
ربنا جيعل"تدل عليك، ولقد أثبتها ألا ذآرتىن بدعوة أمى 

فامسحى ىل يا" نا ينفع بكرب"ودعوة أىب " الشفا على يديك
حيتاجوننا -وناسنا-ابنىت أن أدعو لك مبثل ما دعوت، فمرضانا

 . مجيعا، آما خلقنا اهللا، وخلقهم

**** 

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(: عمرو أمحد حسني. د
ألن اخلوف والكربياء" سنة اوىل ضرب بدون عالم"أعرتض على 

قد مينعان الطالب من التعلم، والسؤال، وقد حدث هذا معى ىف
البداية، فقد آنت أخاف أن اسأل، آما أن ما يناسب شخص قد

 .ال يناسب آخر

 :حييى.د
أرجو أال تكون قد فهمتىن خطأ، ومع ذلك عندك حق بشكل

يكون الضرب رقيقا، وأن أتأآد من أن ما، وسوف أحاول أن
 .بطرق أخرى" بلية غاوى الصنعة"

**** 

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(: ثناء جرجس. د
عالقة) وليس بواسطة(العالج النفسى هو عالج املريض من خالل "

إنسانية بناءة، بني حمرتف ماهر خبربته وعلمه ومسرية نضجه، وبني
)مسار نضجه أساسا(إنسان يعاىن، أو توقف، أو احنرف به املسار 

 .هو عالج بكل الوسائل املتاحة، من خالل هذه العالقة

 ".هو ليس عالجا بديال، ولكنه خلفية وأرضية آل عالج

ًا فأنا أوهب نفسى لكلهذا بعض ما جاء ىف اليومية، إذ
مريض يأتى إّىل ىف العيادة، أعطيه من نضجى وإدراآى ومعرفىت،
أعطيه من روحى ومن استلهامى ومن رؤيىت، وأقل ما أعطية هو

 ...معرفىت باملرض والدواء

 .أضف إّىل أو صححىن لو أنا خمطئة يا أستاذ

 :حييى.د

 ليس هكذا متاما،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور " يــــوميــــــــا "   1460
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 )،"مش قوى آده("

لكن ليس هبذه وإمنا هو قريب مما قلته من حيث املبدأ
الصورة، وعموما، فأى قدر منه هو ما يعطى للحياة مربر

أخاف من –آما تعلمني  –استمرارها يا شيخه، لكنىن 
 .املبالغة، ومن املثالية، ومن الكلمات حىت ختترب

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(: ثناء جرجس. د
 لقد وصلىن أيضا آيف أن

العالج النفسى آما منارسه، هو آل عالج يعطى من خالل هذه.."
العالقة احلميمة الىت تبدأ عادة باعتمادية بال شروط، مث تتدرج

).أنظر بعد(إىل االعتمادية املتبادلة، إىل االنفصال دون انفصال 
أدوية أو(قة تعطى آل الوسائل األخرى للمريض من خالل هذه العال

 ".عملية أو تعليمات غذائية أو جلسات تنظيم االيقاع

 .وصلىن ما مل أآن أعرف عن هذا التدرج ىف العالقة

 حييى.د
 يا رب نقدر

 2008-2-6) شراف على العالج النفسىاإل(: ثناء جرجس. د
 .التعلم والفهم نور للطريق بال شك

أنا عندى حالة مشاهبة جدًا هلذه احلالة، هى مريضة طاملا
سألت نفسى عن معىن تعذيبها لنفسها، هل هو فقط رفضها

 لذاهتا؟ أم ماذا أيضا؟

هى رفض املريضةآانت اإلضافة ىل بعد قراءة هذه اليومية 
وأيضا قد فهمت اآلن أن عالقىت هبا بعد فرتة آانت هى .ألنوثتها

 .احلافز هلا للتوقف عن تعذيب نفسها

 .هذا يعطيىن شعور بقيمة ما أعمل وأقدم من أجل مرضاى

 حييى.د
هذا هو املطلوب تقريبا من نشر مثل هذه املقتطفات عن حاالت
حية من واقعنا، وانت تعرفني يا ثناء آم هو مهم هذا ىف

ب، وعندى أمل أن أحقق جبانب من هذه النشرة ما ميكن أنالتدري
هل هذا ممكن؟ ال أعرف، "..التدريب عن بعد"أمسيه اإلسهام ىف 

لكن آل شئ ممكن، مع أن خربتى تقول أنه البد أن يشرب الصىب
الصنعة من يد األسطى مباشرة، والتدريب عن بعد يفصل الصىب عن

 .رك آله ال يرتك آلهاألسطى، ولكن ماذا نفعل؟ ما ال يد

**** 

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: مى حممد عبد السميع. د
بس وصلىن منها حاجة، وزى مافيه حاجات ما فهمتهاش، ... 

 فش اللى وصلىنيكون مش عايزة أسأل عن معناها علشان ما شو

 :حييى.د

  بصراحة، هذا يطمنىن جدا، أنا أفرح مبثل ذلك أآثر من 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1461
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 .التصفيق، وأآثر من ترديد آلماتى طبعا

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات: (مى حممد عبد السميع. د
 القصائد بتفرق معايا أآثر من الكالم العادى

 حييى.د
أصارحك يا مى أنه قد وصلىن من آخرين عكس ذلك متاما،

ض الشعر، وال أخفى عليك أنىن وافقت علىوصلىن منهم رف
 !الرأيني، تصورى؟

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: مى حممد عبد السميع. د
       القدرة     درع   رقََّته حيمى  .. قلىب   فألفتْح

    ضعفْه   ليظهر   احملرُوم   الطفُل باىب    وليطرْق

 الطيب   العمالق   يصري   مث

    القوْة   ضماد   حتت   الغائر     اجلرح   وليلتئم

  '  اآله '  حق   ُحرُموا   من آنفى  ىف    وليتأمل

       تنبض   مشاعرهم   لتعود

  ..  ُيْضَطر   أن       القادم   اجليَل وألِحم 

  . الصعب طريقى    لسلوك

حرآت فيا مشاعر آثرية، أعمقها القوة) هذه األبيات(
 .والصرب

 :حييى.د
 احلمد هللا

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: مى حممد عبد السميع. د
تلك القوة عن حقى أن أحيا ضعف هل ميكن أن تغنيىن"

 "الناس؟

 !؟"لكن من يعطى جبل الرمحات الرمحة
 )مث(وجعتىن قوى 

 "شئ يتكور ىف جوىف ال ىف عقلى أو ىف قلىب"
 حسيت بيها قوى

 إذ يفرز أملك طاقة "

 " والرعشة تصبح نبضه
 أشاعت فيا األمل بعد ما آان إهتز

 :حييى.د
 شكرا يا مى

 ...هيا نكمل

 ِلَم ال؟

**** 
عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف(: حممد عبد الفتاح. د

 2008-2-5) عليه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1462
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)وليس بواسطة(عالج املريض من خالل "مل افهم املقصود بـ 
، فهى ىفأو رمبا فهمته قليال ولكىن ال أرى فارقًا، "عالقة

 .قة تكونت من أجل عالج املريضالنهاية عال

 حييى.د
"أو رمبا فهمته قليال"أظن أن ما وصلك من خالل قولك 

يكفيىن، أما استدراآك بعد ذلك فلم أتوقف عنده طويال، وأنت
 ، "اخل.. فهى ىف النهاية"تقول 

 .دعنا نستثمر القليل الذى وصلك ىف البداية

عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف(: حممد عبد الفتاح. د
 2008-2-5) عليه

أريد أن استوضح اسباب توقفك عن العالج الفردى.... 
أننا آنا ىف خدعه لفظيه"بشكل مفصل وأعتقد ان تعبري 

 حيتاج ملزيد من االستبيان..." اغرتابيه

 حييى.د
وما "أغوار النفس"ك حق، ورمبا لو رجعت إىل آتاىب عند

لوجدت  "مقدمة ىف العالج النفسى"حلقه من شرح، أو إىل آتاىب 
ضالتك، ولكنىن أعد أن أعود إىل ذلك بشكل مباشر ىف أول

 .حاضر. فرصة

افعن العالج النفسى وطبيعة اإلشر(: حممد عبد الفتاح. د
 2008-2-5) عليه

اوافقك على الرتاجع عن اعتبار عدم االستمرار ىف العالج
اجلمعى نوع من اهلرب بسبب عمق هذا العالج وعدم القدرة على
حتمله، سواء من املرضى أو املعاجلني، اعتقد أن هذه النقطة
مستْنى بشكل شخصى، وأرى أن االمر ليس قاطعا وفاعلية هذا

 .يد من التقييم واملراجعةالعالج حتتاج ملز

 :حييى.د
أعرف عنك أمانتك وتواضعك وغرورك، وخوفك، وأوافقك على

 .وأشكرك. آل هذا

عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف(: حممد عبد الفتاح. د
 2008-2-5) عليه

ىف التعليق على العالج الفردى آنت حمددًا ىف أنك اعتقد
، دون اإلشارة إىل أنواع"العالج التحليلى"الكالم اآثر عن 

"العالج السلوآى"و" العالج املعرىف"أو طرق عالجية اخرى مثل 
techniquesسواء اسُتعملوا آعالجات منفصلة أو آتكنيكات 

ا مع اجلانبخمتلفة داخل العالج الفردى جنبا إىل جنب 
 .التحليلى

 حييى.د
 .شكرا، هذا صحيح، وأعتقد أنىن سأرجع إىل ذلك آثريا

**** 

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: عدىل أشرف الشيخ. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�سـ"  يــــوميــــــــا "   1463
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..ساعات باحس وأنا باتعامل مع املرضى:... السؤال
إىن مش باعمل ده فعال، خلينا نسميها.. بعاجلهم يعىن

 يتهيأىل أقرب ليا من النكوص " التعرية"

 :حييى
بكلىف اية النهاية، ىف العالج النفسى، حنن نعاجل املرضى 

وليس فقط مبا نعرف وحنفظ، وهذه ليست بالضرورة "حنن"ما هو 
 . ، وإمنا هو حوار على مستويات متعددة"تعرية"

 2008-2-4) النكوص ىف خدمة الذات(: خ عدىل أشرف الشي. د

لو حد فتح عليا الباب وأنا.... ساعات باحس إىن بامّثل
هو مني اللى: أثناء العالج النفسى مثال باختض وأسأل نفسى 

 آان بيتكلم ده ؟ 

 ! نا آده بافيد املريض وال بابعده أآثر ؟مش عارف هو أ

 :حييى
أنت تفيده ونصف، أنت تفيده غصبا عنك، بصدقك... 

واستمرارك ، لكن ال تبالغ ىف النظر ىف نفسك أثناء قيامك
بالعالج، أّجل هذا لالشراف على آل املستويات، وهى املستويات
الىت سوف أعود إليها وأعددها، وهى ليست أقل من مخس

ويات ذآرهتا ىف مؤمتر قصر العيىن األخري ألطباء نفسيني منمست
 .الشباب والشابات

**** 

 )2008-1-30) (4(الشعور بالذنب : حممد نشأت . د
أال ترى حضرتك أن العلماء هم األآثر تلقائية وشعورًا
بالذنب ىف رؤيتهم هلذا الكون، لعلمهم، وإملامهم بأنواع
املعرفة مبا جيعلهم أآثر نضجًا وقربًا ومعرفة للحقيقة

إمنا"الغائية الىت قد اليدرآها من هو أقل منهم ىف العلم 
 ".خيشى اهللا من عباده العلماء

 حييى
يا حممد يا ابىن، لقدأصبح للعلم أآثر من تعريف، وآذلك

 .للعلماء

أن"معناه أظن أن اينشتاين هو الذى نبهنا إىل ما 
هذا ليس تقليال من" العلم أصعب وأخطر من أن نرتآه للعلماء

 شأن العلماء، ولكنه توسيع ملفهوم العلم والعلماء 

مث إىن أنبهك أن استعمال آلمة العلم والعلماء ىف
القرآن الكرمي هلا معان أخرى غري استعماالهتا احلديثة ىف

عصور احلديثة، وبالتاىل أحذرك من االستسهال واخللط بنيال
املنظومتني ألن تفسري أيها باألخرى يضر االثنتني، إياك
والتفسري العلمى للقرآن أو العكس، هذا جهل بكليهما،

 . أستغفر اهللا العظيم

**** 
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 2008-1-27) 1(الشعور بالذنب:دينا يسرى عفيفى. د

وصلىن جديدا أن الشعور بالذنب نابع من االنفصال ومن مث
 اإلحساس باملسئولية عن االفعال والوجود 

 حييى

لقد آنت أحسب أن هذا هو أصعب ما ميكن أن يصل، أما
 هكذا فأنا أشكرك، واحلمد هللا

**** 

 ملك شريف دوس. د

 يما يلىما وصلىن من إضافة أوجزه ف

معامل العالج النفسى هو عالج املريض من خالل عالقة) 1
 إنسانية بناءه

ضبط جرعة اإلنصات وحسن  أهم مالمح العالج النفسى هو) 2
 مىت نقول، مىت نصمت، مىت نضغط، مىت نعطى عقارا؟: التوقيت

بل قد يسهم ىف منع.. هو ال يتوقف عند زوال األعراض) 3
 .النكسة

سى ليس فقط ىف الطب النفسى وإمنا هو ىف آلالعالج النف) 4
 التخصصات

 للكبري واخلبري  املريض ىف حاجة) 5

االعتمادية املتبادلة الىت متيز ثقافتنا اخلاصة الىت) 6
تصبغ العالج عندنا صبغة خاصة ختتلف عن الغرب الذى يشبه

 .العالج النفسى بأنه صداقة للبيع

جدل بيولوجى بناء بنيالعالج النفسى ليس إال صراع أو ) 7
اعجبتىن" مخ إنسان ىف حمنة"نشاط إنسان ذى خربة ونشاط 

 .هذه املقولة جدًا

 .رفض شديد أن يعرف العالج النفسى أنه فضفضة أو عالج آالم) 8

 حييى. د

بصراحة يا ملك، أنا أثبت ما أوجزِت، برغم ما يبدو... 
ستأهل أنفيه من تكرار، إال أنىن وجدت أن تلخيصك ملا قلت ي

 .أشكرك شكرًا يا ملك

فقط، أرجو أال تعّممى موقف الغرب بأنه حيكم على العالج
، هم عندهم آل األصناف بال"صداقة للبيع"النفسى أنه 

استثناء تقريبًا، وهم يعرفون ما يفعلون غالبا على
 .مستوياته املتعددة

**** 
 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : حممد املهدى. أ

ما معىن القلق الناجم عن فرط الوعى، هل هو القلق
 الناجم عن أمل املواجهة؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــىـــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1465
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 حييى.د
 نعم

 2008-3-2يم اإلدمان ومنظومة الق: حممد املهدى. أ

"بسرطان الوعى"اتفق مع حضرتك على تسمية اإلدمان، 
النار ىف اهلشيم،  فالسرطان ينتشر ىف بدن املريض آانتشار

آذلك ينتشر مرض اإلدمان ىف اإلنسان مبا هو روح، وجسد، ونفس،
فيحكم قبضته عليه متامًا ويشل ويتحكم ىف وعيه أو لنقل هذه

 . هبا وعيهاألجزاء الثالث الىت يتشكل 

 :حييى.د
أريد أن أنبهك يا حممد أن الوعى ال يتشكل هكذا من
أجزاء ثالثة، الوعى هو أصل آل هذا، ليس جتميعة أجزاء، أما
باقى تساؤالتك فسوف أرد عليك يا حممد ىف هذه النقطة مع ردى

 على االبنة نادية حامد

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: حممد املهدى. أ
 ! ألن جيد هذا الشعب ما جيمعه؟! إذن ماذا؟

أنا ىف عملى معاجلًا أحتك بكل أو معظم هذه: ىل سؤال آخر
الثقافات الفرعية الىت أشرت إليها سيادتكم، أجدىن ال

وجيتها، فماذا أفعل؟أستطيع فهم بعضها، وال اإلملام بأيدل
فكيف أمحى نفسى من تأثري هذه الثقافات الفرعية على وعيى

 . وثقافىت الشخصية ىف ظل احتكاآى الدائم هبا

 :حييى.د
وملاذا حتِمى نفسك من تأثريها؟ أنت تلتحم معها مرغما،
وعليك أن تكون جمتهدا ىف فهمها، صادقا ىف حتملها، لتخرج

لح لكما، مث لنا، من ختليق ثقافةمنها، مع من تعاجله مبا يص
 أو ثقافات جديدة، وِلَم ال 

- 2-27تشكيالت شعرية على أنواع العالج (: حممد املهدى. أ
2008( 
 " لو أبطل وصف ىف اإلحساس حاحس"

م واإلسهاب ىف وصف األحاسيس تؤدىوصلىن آيف أن الكال!! ياه
إىل عقلنتها وضعف اإلحساس خوفًا من املواجهة واألمل، وبالتاىل

 .عدم التغيري

 :حييى.د
 من يدرك ذلك،) ومن الناس(شكرا، هذا صحيح، وقليل منا 

 )2008-3-3خلفية وتساؤالت : ظاهرة اإلدمان(: حممد املهدى. أ

آيف يكون اإلدماْن ثورة جمهضة، أريد توضيح هذه النقطة،
آذلك فقد أشرت حضرت ىف سياق سابق إىل أن املدمن يقف ىف
منطقة وسط بني املبدع والشخص العادى بل إنه اآثر إبداعا

لثورة هىوحتررًا من الشخص العادى، هل تعىن حضرتك أن هذه ا
 .فرط العاديةثورة لكسر 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1466
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 حييى.د
 دعىن أبدأ من اآلخر، 

هذه املنطقة املشرتآة تصلىن فعال باعتبارها بداية حتريٍك
)مثل احلمل(مشروع ثورة، ) واملرض الشديد(ما، اإلدمان 

واحلمل إذا مل يتم، وحدث اإلجهاض، فاجلنني ُيلفظ وهو مل يتخلق
ا اللكن هذبعد، فهو ينزل ناقصا أوميتا قبل أن يوجد، 

االتفاق هو ىف بدايات التحريك وآسر العادية ينفى أنه محل،
آما وصلك، أما املسار بعد ذلك فيكاد يكون عكسيا، املرضى

 .واالدمان ىف ناحية، واإلبداع ىف الناحية العكسية

 2008-2-29حوار بريد اجلمعة : حممد املهدى. أ
حنن حنصل على ما نريد مبجرد أن نبدأ"أريد توضيح قولك 

 ،"وليس حني نصل إليه

أعمل"وهل هذه اجلملة معناها أو ىف جزء من تفسريها أن  
 "اللى عليا دلوقىت وأسيب الباقى على ربنا

 حييى. د
 .تقريبا

 فرصةأشكرك يا حممد على هذا التساؤل، أنت تتيح ىل
 :التوضيح آالتاىل

إن احلقيقة ال أحد يعرفها، والسعى إليها هو عندى 
 مبثابة معرفتها، 

آذلك اهللا سبحانه الذى ليس آمثله شئ، مبجرد أن تبدأ
 الكدح جادا جماهدا إليه، ميأل وعيك،

وقد وصلىن مثل ذلك وأنا أمارس ترحاالتى، فأنا أبدأ الرحلة
 منذ أن أضع أشيائى ىف السيارة  بقرار أنىن وصلت إىل غايتها

 أول الطريق هو غايىت ىف ذاته، وهو مثله مثل آخر الطريق،

، ليس فقط ألا أصل"الوصول"مث إىن أآره آلمة 
، آما تعرف معناها، ولكن ألنه ال أحد يصل إال"الوصولية"

 ليبدأ، إذا آان يريد أن حييا آما ينبغى، 

الراحة، بل إن تعميق وهذا ال يعىن أنىن أرفض السكون أو
 . السكون لالستيعاب هو حرآة من نوع آخر

 هل أوضحت األمر لك أم زدتك غموضا؟

**** 

 )2008- 3- 3خلفية وتساؤالت : ظاهرة اإلدمان(: هاىن عبد املنعم. د
ط بني األحباث وحرآة اإلعالم ىف العالقةاعرتض على الرب

بينهما وبني انتشار الظاهرة فالعالقة واردة مع اإلعالم أما
األحباث فهى موجودة دائما وتظهر مع النشاط اإلعالمى آمادة

 . للتناول

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1467
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 حييى. د
 جيوز 

 )2008- 3- 3خلفية وتساؤالت : ظاهرة اإلدمان(: هاىن عبد املنعم. د
وصلىن من سيادتكم أن املدمنني واانني مرايا لشخصياتنا

 وهى عارية

 :حييى. د
 شكرا ، هذا ما قصدت إليه 

 2008-2-29اجلمعة  حوار بريد: هاىن عبد املنعم. د
ملاذا 2008- 2-7) 31احللم(حممد نشأت . ردًا على تساؤل د

أستأذنك سيدى بالرد. املرأة غالبا هى حمور أحالم جنيب حمفوظ
بشكل عام فلست متخصص ىف آتابات الُنوَبلى جنيب حمفوظ، ولكن

جانب مظلم -املرأة عالمة استفهام –بشكل عام بالنسبة لرجل 
ه دائما عن مشعة تضيئة فتظهر زاوية فتنطفئبداخله يبحث ل

باإلضافة إىل... ويشعل مشعة أخرى لتظهر زاوية أخرى وهكذا
 .هذا واهللا أعلم. أهنا وقود حمرك الفكر الذآورى وحمور إهلامه

 :حييى. د
 اهللا أعلم، فعال

 مث دعىن ال أوافقك، ال بصفة عامة، وال بالنسبة لنجيب حمفوظ

ال يوصف بالنوبلى، ال تؤاخذىن، بدونآما أن جنيب حمفوظ 
 . حتيز، لقد شرف اجلائزة أآثر مما ُشرف هبا، وىف آل خري ومعىن

**** 

م.م.عالج املواجهة املواآبة املسئولية م: أسامة فيكتور. د
)3 (26-2-2008  

 " تعرية مناسبة"

 مناسبة ملاذا؟ 

للسن وّال الوقت وّال املرحلة وّال تعرية مناسبة للمتلقى
هل مثة إدراك(الذى يغامر خبوض جتربة اإلدراك اإلبداعى 

آيف حيافظ عليها وما(، واحلفاظ على الدهشة )إبداعى
 ؟ )فائدهتا

 :حييى. د
ن أصعباملناسبة هو أمر م" جماالت وحدود التعريةحتديد 

املفاهيم الىت أعجز عن توصيلها بشكل جيد يا أسامة، مع أنىن
أمارس ذلك ليل ار مع مرضاى، خصوصا ىف العالج اجلمعى،
التعرية ينبغى أن تتناسب بدقة مع آل ما ذآرت، نعم مع آل

 .ما ذآرت

-أساسا –، فهو أن تستقبل حواسك اإلدراك اإلبداعىأما 
رة خمتلفة نوعيا، مهما ضؤلت نسبةبشكل جممل، نفس املؤثر بصو

ترى خضرة نفس الشجرة أمام بيتك ىف صباح: هذا االختالف، مثال
 اليوم التاىل، أا خضرة خمتلفة مع أا مازالت خضراء 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1468
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وهذا ما ،"الدهشة متجددة"رمبا هذا هو هو ما جيعل
 " احلفاظ على الدهشة"أعنية من قوىل 

أما عن فائدة آل ذلك، فهى على قدر تصورى أن نصبح
 ياء، وأن نستحق احلياة، فتستحقناأح

م.م.عالج املواجهة املواآبة املسئولية م: أسامة فيكتور. د
)3 (26-2-2008 

الكالم صعب وعميق ومؤمل ومتحدى، ال أدرى آيف حتتمل آل
 أن تواصل، أعانك اهللا  هذه الرؤية وتستطيع

مش الكالم بتاع اليومية دى بس، ال اللى قبله واللى
 .جاى

 :حييى. د
واهللا يا أسامة ساعات أشعر أن ما تستصعبه هكذا، هو
الطريق األسهل، وسوف ترى، لو أآملت مشوارك، سوف ترى أن

 !األصعب أسهل فعال

**** 

 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : نادية حامد حممد. أ
آانت أقرب) املخدرات(مل تعجبىن طريقة احلديث عن إباده العدو 

 إىل الشعار واخلطابة وحضرتك فعًال ترفض هذه النوعية من الكالم

 :حييى.د
 عندك حق، وهأنذا أتراجع

 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : دنادية حامد حمم. أ
وآيف أن هذه" سرطان الوعى"أعجبىن تسمية اإلدمان 
 الظاهرة تغري الوعى وتشوهه

 :حييى.د
أود أن تعرتضى على ذلك أيضا، سرطان ماذا؟، أنا  آنت

 ح هلذه التسمية آذلكغري مرتا

**** 

 2008-3-2اإلدمان ومنظومة القيم : أمين عبد العزيز. أ
مل أفهم آيف أن جمتمعات غري جمتمعنا هلا قيم خمتلفة هى

قيمهم تعاىن من نفس الظاهرة على الرغم من السرد لبعض
 .املقابلة لقيامنا وحماولة الربط بينهما وبني هذه الظاهرة

 :حييى.د
يا أمين يا ابىن، أنت تعلم أن اإلدمان حاليا هو ىف
أمريكا أو فرنسا مثلما هو ىف بنجاالدش أو السعودية، هناك
فرط حرية، وهنا انعدام وندرة حرية، واملصيبة واحدة، الذى

فتعال التعامل مع الوعىيربط بني آل ذلك هو عملية ا
مبؤثرات آيميائية نتيجة جلمود الوعى ىف ناحية، وتناثره أو
فورانه ىف ناحية أخرى، وهو ما يقابل ما شبهناه باملعلقة

 .الكيماوية ىف ناحية والطاسة الكيماوية ىف الناحية األخرى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1469
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 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(:أمين عبد العزيز. أ
وصلىن من هذه اليومية بعد أن قرأهتا مشاعر إحباط بعد
السرد الذى قمتم به للوضع القائم وأختالف وتنوع

 . الثقافات، وزاد احباطى االسئلة الىت ليس هلا إجابة

 :حييى.د
أعتقد أن علينا أن جنيب عليها حنن مبا نفعل ونصر

 وليس بألفاظ جاهزة ونتحدى،

**** 

  )2008-2-6اإلشراف على العالج النفسى (: عمرو أمحد حسني. د
إن هذه املهنة قد تضطرىن إىل تغيري ما جئت به من منظومات

ن أقبل واستطيعثابته ومعتقدات راسخة فاألوقع واألصح أ
التعامل مع منظومات ومعتقدات أخرى وجيب أن احافظ على

 .هويىت حىت ال أآون مزيفا

 :حييى.د
عمرو، وإن آنت. هكذا ميكنك أن تتأآد من اختيارك يا د

هى مسألة" احلفاظ على اهلوية"أريد أن أذآرك أن مسألة 
)اهلوية(فيها نظر من وجهة نظر النمو الدائم حيث الشخصية 

 always in "أا تتكون وتتجدد باستمرار"هى دائما ىف حالة 
the making  الحظ هذه الـing الىت اضطرتىن أن ُأدخل ألف الم
، فأمسيتها أا ىف حالة"يتكون"على .." الـ"التعريف 

 هل استطعت أن تنطقها؟" اليتكّون"

التعامل مع منظومات ومعتقدات أخرى شديدة األمهية هو
ديد األمهية، فإن آنت صادقا ىف هذا التعامل، فكيف حتمىأمر ش

نفسك من التغّير إال إن آان تعامال من الظاهر، وهذا وارد
وأيضا، وهو مفيد لبعض املرضى، وهو أآثر أمانا ملعظم

وهلذا..... األطباء، على شرط أال يستسلموا لشرآات األدوية
 حديث آخر اخل

**** 

 )2008-3-3خلفية وتساؤالت : ظاهرة اإلدمان(: رامى عادل. أ
  يشق  جدا غضب وآره ممكن  يف ضموره وسفره املضين: املدمن

 .الصخر

 . وأوقات فاقد الشيء يعطيه 

 :حييى.د
 حلوه هذه 

 " فاقد الشئ يعطيه"

 . ، أال أآثر من استعمال هذا املثليا رامى، نبهتىن

صحيح، فاقد الشئ قد يعطيه، فقد يكون أدرى بقيمة هذا
 الشئ الذى مل يستطع أن حيصل عليه، لكنه عرف الطريق إليه 

 وِلَم ال 
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 . أما إىل أى مدى ينطبق ذلك على املدمن، فهذا أمر آخر

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: رامى عادل. أ
ليه هو احنا آنا هنحارب؟ خري ان! ىف احلرب قبل ان جتهض

 شاء اهللا

 :حييى.د
سوف أحكى لك يا رامى عن رأى قدمي ىل مل أستطع أن أوصله

 ):وهم ال يصدقوىن: (ألصحابه، وأنا منهم، هذا الرأى يقول

املصرى إىل ثالثني مليونهى إما حرب حىت ينقص الشعب "
وآذلك الشعوب العربية جمتمعة تنقص إىل) وأنا أول الناقصني(

ستني مليونا أو أقل، وإما حل اجليوش مجيعا، وآفى مصاريف
وخطب، وختزين خردة ىف خمازن السالح، مث يتواصل تدريب آل ناس
الشعوب، آل الناس، آل الوقت، على حرب أخرى من نوع آخر

 .حىت لو مسى هذا البديل األخري سالمالعدة قرون، 

 "خنرس خالص"وإما 

 ما رأيك؟

 )2008-3-1ختثر الوعى ) (تعتعة(: رامى عادل. أ
هذا الشتات بالذات قد يكون مغذيا فطاملا يعتمد هذا

فنصبح حنن. حداته االنسانية اخلالصهالنسيج ويتآزر ىف و
 .الشخصية املصرية

 :حييى.د
 ؟!!نسيج ماذا يا عم رامى -

ومع ذلك، وألنىن ال أآف عن حتديث األمل مهما آان، هيا
 بنا، يدى على يدك

على فكرة، أشكرك على قصر التعليقات هذه األيام مما(
 )باتكيعفيىن من اقتطاف ما ال يزيد عن عشرة باملائة من تعقي
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــاري   ــبري مستش ــم آ دار املقط

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
واملداخالت عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي    - ) مدرسة العراة ـة يف  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا ميثل تنظري أغوار ال
ـن  -   حكمة اانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م
تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( لم النفس ع

ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع
ـاالت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - علم النفس حتت اهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: النفسي

ـية -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس الط

ـنفسوموال .. مثل - قراءات يف جنيب حمفوظ  - ممارس لل قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء –تبادل األقنعة  – سويا مثل أمس
ـات النفس ـاء إىل اجلمعي ـة االنتم  ي

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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