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 )3(אא −282

آل ما أبديه من آراء ىف الرد على هذه:ملحوظة
االستشارات هو حمدود حمدود ىف إطار ما يصل إّىل من معلومات،

س رأيا ملزما، لكنها فرصة إلثراء بعض جوانبوهو لي
 .. املمارسة، مبا قد يفيد ىف هذه احلالة أو غريها 

 نبدأ بعرض احلالة آلها،  هذا وسوف 

 مث نرد فقرة فقرة، 

 .مث نعقب إمجاًال

 . شكرا

 حييى

 :مقدمة

 :أميمة رفعت. د

الذى ليس ىل أى فضل فيه، فقد أنا سعيدة هبذا الباب
لك، ولدى وجعلت منه مادة مفيدة للجميع فشكراأخذَت سؤاىل 

 استشارة أخرى لو مسحت

 حييى. د

بل الشكر لك، ولكل من رحب وساهم وسوف يساهم ىف إثراء
 !!املعرفة العلمية العملية هكذا، يارب تنفع

 ماذا عندك اليوم؟  

 :أميمة رفعت. د

سنة، بدأ املرض منذ آان عمرها 60مريضة فصامية، ) هى(
ا، غري متزوجة، أمية، من إحدى قرى البحرية، لديهاعام 15

ذهاىن ال أعلم عنه -أختان مصابتان باإلضطراب الوجداىن وجد
   ).ف(سأمسيها . شيئا 

هياج ،آالم آثري): من األرشيف(املرضى باختصار  ىف تارخيها
 غاضب، تتبول وتتربز ىف  غري مرتابط، مزاجها ىف معظم األحوال
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مهينة  وإشارة، هالوس مسعيةمكاهنا، ضالالت إضطهاد وتأثري
وآمرة، أعراض قهرية مثل تكرار غسيل اليد وإرتداء آميات

بعضها حىت القفازات ىف الصيف، ومل تتحسن أبدا من املالبس فوق
  .على مر السنني بالعالج الكيميائى

العزلة: منذ سنوات قليلة ما تبقى من هذه األعراض
ا ال تتغري ناحية أناسبقصص بعينه واإلنطواء، ضالالت إضطهاد

بعينهم ال يتغريون، تنكر أى هالوس، منظمة ونظيفة، آالمها
قليل وليس لديها ال أفكار وال قصص حتكيها سوى تلك ما خيص

)1982هذه القصص تكررها منذ (وهى تكررها بال ملل  ضالالته
حينما حتكى عن مضطهديها فهى مشاعرها ضحلة بدرجة آبرية إال

  .ا تبكى وتأخذ صورة الضحيةتتنهنه و آأهن

منذ سبعة أشهر وأدخلتها العالج اجلمعى منذ ستة أعاجلها
 . أشهر

شخصيا، فتهذيبها أشبه مهذبة بشكل يغيظىن أنا )ف(
بالقناع اخلائب الذى تلبسه مبناسبة وبدون مناسبة، وهى ال
تشكو وال تتكلم عن نفسها أبدا وإمنا تشكو بالنيابة عن

وتدعى دائما أهنا تقوم معها ىف املستشفىأختها احملجوزة 
 .برعايتها

ىف العالج اجلمعى أشعر أهنا قابعة وحدها ىف سرداب عميق،
اليصلها صوتنا، وبالتاىل ال تشرتك ىف احلديث، إذا آررت هلا

يصلها منه آلمة أو إثنتني فرتد بإجابات ال معىن هلا آالمى رمبا
 .جدا املهم أن تكون مهذبة

ات آانت قوية وصادمة للمريضات فقد وصلهن أنإحدى اجللس
مسئولية إختيار إستمرار املرض من عدمه، عليهن نوع من

املقاومة والعدوانية قدرا متفاوتا من: وآان رد فعل اجلميع
 مل يبد عليها )ف(السلبية جتاهى وعلى مدى أيام آاملة، إال 

 ...اى تغري هذا اليوم

ن املستشفى دون علمى،ىف اليوم التاىل أخرجها أخوها م
ىف عدم وجودى أيضا، -ال أعلم ملاذا –أيام أعادها  10 بعد

املريضة. دواءها طوال هذه املدة آل ما أعرفه أهنا مل تتناول
:أخرى) ف( مل تتغري صورهتا ولكن ىف العالج اجلمعى فوجئت بـ

منتبهة، خارج السرداب متاما، هلا رأى ليس بالضرورة مهذبا،
ما زالت. أدورا ىف امليىن دراما  تأخذ..  للعجب ويا

أملح شرارة غضب ولغة جسد وإن آنت(مشاعرها إىل حد ما ضحلة 
 متحفزة ال تزيد عن ثوان معدودات إذا ما حاصرهتا مريضة ىف

، وآالمها ليس آثري ولكنها مل تعد تنكر أن لديها)احلوار
يس بنياموعة العالجية فقط ول داخل  هذه الصورة... هالوس

 ...اآلخرين ىف القسم

 . أيام 10ملريضىت؟ ما الذى غريها ىف  ماذا حدث: اآلن السؤال

نعم. يقولون ىل وماذا يهمك ىف سبب تغريها املهم اإلستجابة
 ولكنىن مرتبكة، آانت رؤيىت واضحة.. 
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واضحة، وآأنىن  تعد ىل رؤية إىل حد ما، مث تغري آل شىء ومل
على فهل تقرتح. ذهب هباأفقت فوجدهتا ىف يدى وال أعلم أين أ

 ...يربط ىل الصورة ببعضها  ما

إستشارتى أطول إذا رأيت أن( أعتذر بشدة على اإلطالة 
 .شكرا )من الالزم، أرجوك ال تنشرها

 :حييى. د

يا شيخة حرام عليكى، أطول ماذا؟ وأنشر ماذا؟ رمبا
 .آانت أقصر من الالزم

عالجى هذا،دعيىن أشكرك أوال على موقفك اإلآلينيكى ال 
وأنا ال أريد أن أبالغ ىف وصف إجيابياته، مع أن ذلك ضرورى 

مالحظاتى املتواضعة، وبدا أن فيها غري حىت إذا قلُت بعد ذلك 
ما تشتهني، أو تنتظرين، فيمكن أن تتقبلينها من خالل هذا

 .االعرتاف الصريح بتقديرى وشكرى على آل ما تفعلني وحتاولني

أعلق على فقرة فقرة آما تعهدتواآلن إمسحى ىل أن 
بالنسبة هلذه االستشارات، مث نرى ىف النهاية إن آان مث تعليق

 .عام ختامى 

)1( 

سنة، بدأ املرض منذ آان عمرها 60مريضة فصامية، ) هى(
عاما، غري متزوجة، أمية، من إحدى قرى البحرية، لديها 15

لم عنهأختان مصابتان باالضطراب الوجداىن الذهاىن، ال أع
 ).ف(سأمسيها . شيئا 

 هذا طيب مزعج، !! ياه 

سنة، أم أن بداية املرض 45هل معىن ذلك أهنا مريضة منذ 
سنة، مث دعيىن أذآر نفسى أهنا ىف سن اإلحالة على 45آانت منذ 

–بعد إذنك  –ألنىن سوف أعاملها (املعاش، وأهنا مل تتزوج، 
ساحميىن هلذه(ما،  أهنا على وشكل تعيني جديد ىف احلياة بشكل

 ؟ ) البداية

مرت عليها سنة مث  15منذ   األرجح أهنا بدأت مسرية املرض
سواء آانت آاملة أو ناقصة، مث Remissionsأطوار إفاقة 
إخل أما إذا آانت ظلت ىف املستشفى Relapsesأطوار ِطباق 

 .طوال هذه املدة، فهذا جيعل املسائل أآثر صعوبة

سنة قضتها من هذه املدة ىف املستشفى؟ال بد من معرفة آم 
 وآم مرة خرجت، وملدة آم؟ إخل

أنا ال أطالبك أن تذآرى ىل، وال حىت ىف رسالة الحقة هذه
املعلومات، فقط أسأل ألن علينا أن نستعد أن يكون موقفنا

  . خمتلفا حسب آل إجابة

أما أهنا أمية ال تقرأ وال تكتب ، فهذا جيد أيضا، ألنىن
 ا اهتموىن أنىن ألقن مرضاى أفكارى بشكل أو بآخر، مع آثريا م
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أآثر ألف  Psychopathologyأنىن تعلمت من األميني إمراضية
مرة مما تعلمته من املثقفني املعقلنني حىت إذا مرضوا، ناهيك

 !.عن النفسيني أبعد اهللا عنهم آل مكروه 

أما أنك ال تعلمني عن تفاصيل مرض إخوهتا سوى هذا االسم
ل التشخيصات غامضة باملعىن العالجى احلقيقى، ألهناوآ(الغامض 

)جمرد نقطة بداية إىل ما ينبغى أن نعرفه بعد لصق الالفتة 
 .فهذا نقص آبري

أى مرض عقلى آما حيب الناس(املهم أنه مرض ذهاىن  
تصنيفه، بل إنىن أفضل أن أمسيه جنونا ملن يفهم عالقىت

 )باجلنون

العائلى اإلجياىب للجنون التعرف على وجود هذا التاريخ
هبذه الكثافة ىف هذه العائلة هو أمر شديد األمهية آبداية، ال
لندمغ األسرة بوصمة ال تنقصها، ولكن ألنه ىف خربتى قد يهم ىف
حتديد مسار املرض، وأيضا ىف التكهن مبآله، ويساعدنا ىف عدم
التسليم وحسن التوقيت ومقدار اجلهد املطلوب وأشياء

 !)اهللا يساحمك يا أميمة( !! !!!أخرى

 )2( 

هياج): من األرشيف(املرضى بإختصار  ىف تارخيها..... 
غاضب، تتبول و ،آالم آثري غري مرتابط، مزاجها ىف معظم األحوال

 تتربز ىف مكاهنا، ضالالت إضطهاد و تأثري وإشارة، هالوس مسعية
مهينة و آمرة، أعراض قهرية مثل تكرار غسيل اليد وإرتداء

بعضها حىت القفازات ىف الصيف، ومل آميات من املالبس فوق
 .تتحسن أبدا على مر السنني بالعالج الكيميائى

هذه احلزمة من األعراض حصلِت عليها من األرشيف، أعتقد 
أنه يصعب احلكم الدقيق على داللتها إال إْن حتدد التاريخ ولو
اضبالتقريب، لكنها بصفة عامة تدل على ما يسمى أعر

للفصام خاصة، مث إىن توقفت عند Positive symptomsإجيابية 
، أنا أعلم أنك ال تقصدين"أعراض قهرية ىف هذه احلالة"قولك 

غسيل اليدين : الوسواس القهرى، ومع ذلك وجب التوضيح
برغم أنه يكثر ىف الوسواس القهرى، إال أن وجوده مع هذه

ىل التكرار الذهاىناألعراض الذهانية الصرحية جيعله أقرب إ
stereotype  الذى حيدث دون وعى املريضة أو حماولة مقاومته

 .أصال

أما أن يصل األمر إىل التبول والتربز ىف مكاهنا، فهذا يدل
وقد يدل على حاجة أآثر إىل(على تدهور شديد من ناحية، 

مزيد من العناية التمريضية والتأهيل املالِحق، وهذا ليس
نظافة، وإمنا هو نوع من العالقة العالجيةفقط من باب ال

 ).الرائعة الىت أنصح األطباء مبمارستها وليس فقط التمريض

مث إن ما ذآرت يلفت النظر أيضا إىل أن غسيل اليدين هنا
هو ليس من باب النظافة القهرية، لتناقضه الشديد مع

 .التبول والتربز ىف مكاهنا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    إل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطورا"  يــــوميــــــــا "   2221



א  08I06I2008א –א

 :تثار قضية أخرىمث

هو دليل) مثل الضالالت واهلالوس(بية هل جمرد وجود أعراض إجيا
على نشاط املرض مما يبشر بتكهن فمآل أفضل؟ أم أن تثبيت هذه

بنفس مصادرها وحمتواها، ميكن أن  األعراض وتكرارها، هى هى، 
 يعترب عالمة سلبية تلغى إجيابية دالالهتا آما اعتدنا؟ 

إن علينا أال نكتفى برصد اهلالوس والضالالت، بل نبحث ىف 
ثباهتا واألهم ىف تكرارها لنعرف أين حنن من مسار املرض

 .وتوقعاته، ومن مجود الشخصية وتكساهتا

أما عدم حتسن املريضة على العالج الكيميائى فهذا وارد
ومتوقع بعد ثبات احلالة مبا يشري إىل انتقاهلا إىل الشكل

عدم –السلىب للمرض أآثر فأآثر، وهذا ىف حد ذاته 
قد يكون مدعما للفرض الذى -للعالج الكيميائىاستجابتها 

طرحته حاال من حيث أن وجود الضالالت هبذا الشكل هو سلىب وليس
إجيابيا، ومن مث ال ميكن أن تستجيب ألية عقاقري مبا ذلك

 . العقاقري األحدث العمالقية الثمن

يعاجل األعراض السلبية أصال آما ال يوجد عقار يا أميمة 
لدواء، الذى يعاجل هذه األعراض ليس إالتزعم شرآات ا

لفّك –ومن ضمنه ما تقومني به  –التأهيل النشط املثابر 
التليفات والرتسيبات األمسنتية الىت آّلست الشخصية وأماتت

 التلقائية وسحبت املريض إىل السراديب املظلمة آما تقولني

حني يأتيىن مندوب شرآات األدوية احلديثة الباهظة الثمن
يزعم أهنا تعاجل األعراض السلبية أقسم له أنه ال يعرف ماهىو

، بل أؤآد له)مهما عدد أمساءها آما حفظوه(األعراض السلبية 
أن العاِلم اجلالس ىف معمله ىف سويسرا، أو على مكتبه ىف النمسا،
وآتب هذه التقارير الىت يقدمها ىل ىف صورة األحباث الىت هى، هذا

ير ىف حياته مريضا فصاميا واحدا يعاىن من مل - غالبا –العامل 
، وحني يستفسر مىن الشاب حبسن)مثل مريضتك هذه(أعراض سلبية 

بالضرورة، لكن  نية، أفهمه أن هذا العامل ليس آاذبا أو جاهال 
هى مع األرقام الىت تأتيه من هنا وهناك، - غالبا –آل عالقته 

معادالت االرتباط و ماوالىت حيكم عليها من خالل حسابات اإلحصاء و
دون  !!!) العلمى(شابه، بكذا وآيت، مث يصدر حكمه العشوائى 

ممارسة إآلينيكة مباشرة تتجاوز جمرد التعليم أمام خانة آل
وقد أشفق. عرض بصح أو خطأ، أو بنعم أو ال ، أو مبا يشبه ذلك

لعلهم يا إبىن يقصدون أن هذا  : فأضيف  على الشاب املندوب، 
هو الشىء الفالىن قد يسمح لنا أآثر بتأهيل   لذى مثنهالدواء ا

املريض ذى األعراض السلبية، إذ يسمح لنا بذلك أآثر من غريه ذى
األعراض اجلانبية املعيقة للتأهيل، فال يفهم الشاب طبعا، ومعه

إن الفائدة احلقيقية: حق، وقد أخفف عنه مازحا وأنا أقول له
 .لى أن يستمر ىف قبض مرتبه آل شهرهلذه األدوية هى أهنا حتافظ ع

لعقار بذاته،  املهم أن استجابة املريض أو عدم استجابته 
إعادة النظر ىف مرحلة املرض، وىف طبيعته  تدعوىن عادة إىل 

 .السلبية أو اإلجيابية، وأحيانا ىف تشخيصه حىت بشكل تقليدى
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على فكرة أنا من أآثر املمارسني استعماال جلرعات  �
الىت يسموهنا(واجللسات املنظمة لإليقاع  هائلة من العقاقري

، تكامال مع العالج اجلمعى للذهانيني)خطأ الصدمات الكهربية
العالج"إىل وثيقة  طول الوقت، وميكنك الرجوع يا أميمة 

رى، من منطلق العالج اجلمعى، معالتكاملى من منظور تطو
 .فحسب PPوإن آانت ىف شكل شرائح  "الذهانيني خاصة

 )3( 

:منذ سنوات قليلة ما تبقى من هذه األعراض..... 
بقصص بعينها ال تتغري العزلة و اإلنطواء، ضالالت إضطهاد

ناحية أناس بعينهم ال يتغريون، تنكر أى هالوس، منظمة
ليس لديها ال أفكار وال قصص حتكيهاونظيفة، آالمها قليل و
هذه القصص(وهى تكررها بال ملل  سوى تلك ما خيص ضالالته

حينما حتكى مشاعرها ضحلة بدرجة آبرية إال) 1982تكررها منذ 
 عن مضطهديها فهى تتنهنه و آأهنا تبكى وتأخذ صورة الضحية

 هنا هو، 

انغلق عاملها الداخلى على ضالالهتا هى هى، بعد أن 
انفصلت عن العامل اخلارجى فلم تعد نشطة آما تبدو ظاهرا،
وهى تتكرر منذ أآثر من عشرين عاما، فأين اإلجيابية ىف هذه
األعراض الىت أصبحت مثل عواميد خرسانية داخل الرتآيب

 .البشرى املندمل باضطراد

أما آوهنا عادت نظيفة فهذا أيضا ليس دليل حتسن ىف ذاته،
على استقرار املرض، متاما مثلما تعودبل قد يكون دليال 

العادة الشهرية لالنتظام لبعض املريضات بعد أن تكون قد
ارتبكت ىف أول املرض، تعود لالنتظام برغم استمرار املرض
النفسى وتفاقمه، فنعترب أن عودة العادة إىل انتظامها هو
دليل على أن التكهن مبسار املرض صار أسوأ، باعتبار أن هذا

ل على أن الوظائف الفسيولوجية قد استقرت على الوضعدلي
 املرضى، وانتظمت حتت مظلته

أما أن مشاعرها ضحلة فهى آذلك آما تبدو لنا فعال،
وأنا ال أستثىن هننهتها من الضحالة املزعومة حىت لو هطلت
الدموع من عيوهنا مدرارا، هذه النهنهة املرتبطة باحلكى عن

ضحالة من تبلد الظاهر، أو منمضطهديها قد تكون أآثر 
 .ابتسامتها الفاترة الغامضة

وبالرغم من آل ذلك علينا أن نراجع هذه األحكام 
بالتبلد مهما بدا املتسرعة باحلكم على وجدان مريض ما 

عليه ذلك، الفصامى يسحب وجدانه إىل الداخل بكل ثقة وحتد،
أن مينحناال نستأهل منه  -ىف العامل اخلارجى –باعتبار أننا 

أية مشاعر ظاهرة أو صادقة، وميكنك يا أميمة أن تراجعى
بريد/يومية حوار"أسامة عرفة يوم اجلمعة املاضى . فرض د
أنا أميل إىل رفض ما يسمى فقد. وردى املقتضب عليه "اجلمعة
فال أحد يفقد مشاعره إال باملوت، ورمبا هو ال apathyاعر املش

  . يفقدها حىت باملوت
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على فكرة يا أميمة، يبدو أنىن قد أعدل عن هذه(
الطريقة ىف الرد بعد أن تشعبت مىن هكذا، رمبا اآلن وأنا

التعقيب، أو رمبا ىف احلاالت القادمة ألنىن أشعر أنىن قد أآمل 
 ) حدةأقول الطب النفسى آله ىف حالة وا

)4( 

منذ سبعة أشهر وأدخلتها العالج اجلمعى منذ أعاجلها.....
 . ستة أشهر

شخصيا، فتهذيبها أشبه بالقناع مهذبة بشكل يغيظىن أنا) ف(
اخلائب الذى تلبسه مبناسبة وبدون مناسبة، وهى ال تشكو وال
تتكلم عن نفسها أبدا وإمنا تشكو بالنيابة عن أختها احملجوزة

 .وتدعى دائما أهنا تقوم برعايتها تشفىمعها ىف املس

ىف العالج اجلمعى أشعر أهنا قابعة وحدها ىف سرداب عميق،
اليصلها صوتنا، وبالتاىل ال تشرتك ىف احلديث، إذا آررت هلا

يصلها منه آلمة أو اثنتني فرتد بإجابات ال معىن هلا آالمى رمبا
 .جدا املهم أن تكون مهذبة

الة يا أميمة، وأنا معجب بتجربتكمنذ أرسلِت إّىل أول رس
ىف العالج اجلمعى، وحماولتك تدريب نفسك بكل هذا اإلصرار

، وأظن أنىن قلت لك أنه ليس)واحلب للناس وملهنتك(والصرب 
عندى أى اعرتاض على أن يعّلم الواحد نفسه، وأن يتخذ من

وأن ذلك جدير بأن, نتائجه ومرضاه وضمريه مشرفا على نفسه
قدم باستمرار، وأذآر انىن ذآرت بعض مثل ذلك ىفجيعله يت

رمبا بشأن تصنيف أنواع ،"اإلشراف عن بعد"تقدميى لباب 
 ، )لست متأآدا وسوف أعود لليوميات(اإلشراف 

ك إن العالج اجلمعىاملهم اآلن أنىن أنتهز الفرصة ألقول ل
الذى أمارسه هو مع الذهانيني أيضا، لكنهم ليسوا مزمنني إىل

الفصامى(حىت الذهاىن . هذه الدرجة، وال هم سلبيون غالبا
الذى يبدأ العالج اجلمعى سلبيا قد حيتاج شهورا من) خاصة

النيورولبتات)  zigzagمن (الصرب والتحريك وزجزجة 
neuroleptics ىت يتحرك ترآيبه الذى تكلسبشكل عنيف ح

هلذا فقد. وجتمد، مث حينئذ يبدأ التداخل الشط أآثر فأآثر
متارسني العالج تعجبت لك من أول حلظة، ورمبا أعجبت بك، وأنت 

اجلمعى هبذا الصرب مع املزمنات الذين أغلبهم فصاميون على ما
أعتقد، هذه مهمة إما أن تكون تسكينية سلوآية غالبا،

ا حتتاج جلرعة من النبوة ال أستبعدها على أى أحد،وإما أهن
إن آان يهدف من عمله أن حييى نفسا بوجه حق فكأمنا أحيا

 .الناس مجيعا، ربنا يعينك يا رب

آون املريضة مهذبة ال تشارك، ال يعىن أهنا ال تشارك فعال، مث
وجود املريضة بتشخيصها الذى ذآرتيه يا أميمة هو دافع لك

على الرتآيبة اجلينية هلذه األسرة، وهو قد يضيف حتما للتعرف
 إىل آليات عالجك شيئا ما، 

. وأنا ال أستطيع أن أطيل ىف هذه النقطة ألن املعلومات ال تسمح
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)5( 

إحدى اجللسات آانت قوية و صادمة للمريضات فقد....
مسئولية إختيار إستمرار املرض منمن وصلهن أن عليهن نوعا 

املقاومة قدرا متفاوتا من :عدمه ، وآان رد فعل اجلميع
مل) ف(والعدوانية السلبية جتاهى وعلى مدى أيام آاملة، إال 

 .اى تغري هذا اليوم يبد عليها

طمأنتىن هذه الفقرة آثريا على أن ما متارسينه ليس جمرد
تسكني أو تعديل سلوك، فالوصول إىل مرحلة تفعيل الوعى بدور

–دون اهتام  –ملرضى اختيار املرضى ملا هم فيه، أى للحل ا
ومن مث التوعية بدور اإلرادة ىف اختيار الصحة، هذه املرحلة
الرائعة الىت تبدو لغري املمارس أننا نظلم فيها املريض إذ

دليل رائع هى ) ومن مث مسئولية شفائه(حنمله مسئولية مرضه 
 . على املستوى الذى متارسني به هذا النوع من العالج

بقية املرضى من مقاومة وعدوانيةمث إن ما ظهر على 
 وسلبية جتاهك، هو دليل آخر على صحة توجهك عامة

بالذات مثل) ف(مث إن عدم ظهور أى تغيري على مريضتنا 
زميالهتا، ليس دليال على أنه مل يصلها شىء، بل لعله دليل

  . على العكس آما حدث من تسلسل األحداث بعد ذلك

)6( 

جها أخوها من املستشفى دون علمى،ىف اليوم التاىل أخر.... 
ىف عدم وجودى أيضا، آل - ال أعلم ملاذا –أيام أعادها  10 بعد

املريضة مل. دواءها طوال هذه املدة ما أعرفه أهنا مل تتناول
:أخرى) ف(بـ  تتغري صورهتا ولكن ىف العالج اجلمعى فوجئت

،منتبهة، خارج السرداب متاما، هلا رأى ليس بالضرورة مهذبا
ما زالت مشاعرها. أدورا ىف امليىن دراما   تأخذ.. للعجب  ويا

أملح شرارة غضب ولغة جسد متحفزة ال توإن آن(إىل حد ما ضحلة 
،)احلوار تزيد عن ثوان معدودات إذا ما حاصرهتا مريضة ىف

هذه... وآالمها ليس آثري ولكنها مل تعد تنكر أن لديها هالوس
 جية فقط وليس بني اآلخرين ىف القسماموعة العال داخل   الصورة

 هذا عالج مجعى حقيقى حمرتم،..ال..ال..ال 

إن رصدك خلروجها من السرداب هبذه الصورة، الىت قد تعد 
سلبية بالقياس األخالقى التقليدى، ورصدك لتحرك مشاعرها ،

يشمل مالحظتك تعبري اجلسد عن الغضب والتحفز  مبا ولو ثوان، 
من خالل –ولك –أن التغري الذى حيدث ملرضاك  هلو رسالة واضحة

 .هذه هو تغري نوعى بالضرورة مثابرتك العالجية 

مبهارة إآلينيكة متميزة –مث لعلك تالحظني آيف أنك رصدت 
)أو العودة لالعرتاف بوجودها(حتسنها بظهور اهلالوس   –

 ختتفى  عكس ما يفرح به عامة األطباء حني(واعتربت ذلك حتسنا 
الوس دون أن يالحظوا ملاذا اختفت، وال أين، وال على حساباهل

أى حاجز خانق، أو دواء آامت،  ماذا؟ املهم أهنا اختفت حتت
 ). إخل..أعراض سلبية غالبا   –رمبا  –وحلت حملها 
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آما وصلىن أيضا أنك اعتربت خروجها عن فرط التأدب
 .الزائف هو أيضا دليل حتسنها حىت لو بدت غري مهذبة مرحليا

د أنه من حسن احلظ أن هذه املريضة خرجت دون علمكأعتق
هذه األيام العشرة، واألرجح عندى أهنم لو آانوا استشاروك
فرمبا آنت أجلت خروجها بعض الوقت نظرا ألنه مل يظهر عليها
أى تغري ىف اجللسة األخرية مقارنة بزميالهتا، أو رمبا حرصا على

 داد مناسب، االطمئنان على حسن توقيت خروجها بعد إع

عدم أخذها األدوية أثناء هذه األيام العشرة ليس أمرا جيدا
حىت لو اعتربنا أهنا حتسنت، لكنه أمر له  نصفق له دون حتفظ 

داللته ىف مفعول هذه األدوية إذا دامت حىت أمخدت آل شىء، مبا ىف
هلذا آثريا ما أستعمل طريقة الزجزجة آما(ذلك قرار الشفاء 

 ) أعطى وأوقف باستمرار   أوقف، مثذآرت ، أعطى و

مثل هذه الصدف الطيبة الىت حدثت ملريضتك أضافت إىل
علمنا ومهنتنا الكثري، آما أن مثل هذه املالحظات الدقيقة
أنارت قضايا ما آانت تبدو هبذا الوضوح لوال التفتح

 ...التجريىب املثابر مثلما تفعلني

)7 ( 

 . أيام 10الذى غريها ىف  ملريضىت؟ ما ماذا حدث: اآلن السؤال

نعم. يقولون ىل وماذا يهمك ىف سبب تغريها املهم اإلستجابة
 ولكنىن مرتبكة؟ .. 

صكهSchizophrenia تعلمني يا أميمة أن اسم الفصام 
وأعلنه ىف العقد األول من هذا القرن، ليحل Bleulerبلويلر 

وريلحمل االسم الذى آان يستعمل أيام آريبلني والذى أطلقه م
حدث Dementia Precox " العته املبكر"على هذه احلاالت وآان 

 . ذلك نتيجة مالحظات آالىت ذآرتيها اآلن ىف حالتك

مثل هذا الذى حدث ملريضتك الحظ بلويلر على مرضى آان
ألنه يبدأ مبكرا ىف سن مريضتك(تشخيصهم العته املبكر 

تدهور عام ، وأنت تعرفني أن العته هو)تقريبا، سن املراهقة
ىف الشخصية، خصوصا ىف القدرات املعرفية، تدهور ال رجعة فيه
وإال ملا مسى عتها، ملا الحظ بلويلر هذا التحسن على مرضاه

مادام املرض قد حتسن حىت الشفاء : بعد عشرات السنني قكر أنه
ليس عتها، فراح يبحث أحيانا بعد آل هذه املدد هكذا، فهو 

وآان: Schozophreniaه اسم الفصام له عن اسم آخر وصك ل
يتدهور إىل غري رجعة، وأن ما يعىن أن املخ انفصم ولكنه مل 

انفصم ميكن أن يتجمع، وقد آان، وقد أثبت آل ذلك ىف آتابه
، ، مث بدأ االسم اجلديد1911املرجع حىت اآلن وأصدره سنة 

)وأهل الدراما(يصبح أرضا بال صاحب، فيدخل العامة " فصام"
يه ازدواج الشخصية، أو يصفونه آأنه تقلب الطباع منف

أقصاها إىل اقصاها، حىت جاء التقسم األمريكى الرابع بأسخف
احملكات وأسطحها الىت تسمح بدخول الصورة اإلآلينيكية

 إخل...ونقيضها حتت نفس االسم
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الذى حدث أن بلويلر الحظ التحسن الفجائى هلذه احلاالت
غريات بسيطة غري مفسرة مثمابعد عشرات السنني من املرض إثر ت

تغيري العنرب، تغيري املمرضة، اخلروج: حدث ىف حالتك هذه، مثال 
، آل ذلك أدهشه حىت تأآد أهنا ليست)مثل حالتك(ىف إجازة، 

أن( ONENESSالواحدية "مسألة عته، بل هى إجازة طويلة من 
، تلك السمة األساسية املسئولة) أآون واحدا ىف حلظة بذاهتا

باختاذ قرار ما،  واجب توافرها حىت ميكن ألى شخص أن يقومال
 . إخل..وأن يتفاعل آكل واحد ىف وقت بذاته

هذا من الناحية التارخيية، علما بأن بلويلر مل يضع
تفسريا واضحا ملثل هذا الذى حدث، والحظه، لكنه استلهم منه

 .هذا التحول اجلذرى ىف مفهوم هذااملرض

ولو جزئيا ، باجللسة –مر مرتبط بالنسبة حلالتك فاأل
املتحدية السابقة خلروجها، طبعا بعد التمهيد الطويل جبلسات
سابقة ورعاية ممتدة، أوصلت للمريضة الرسالة الىت حتدثِت
عنها، حىت لو مل تتفاعل املريضة حبرف واحد، الرسالة تقول هلا

إنك تستطيعني أن ختتارى الصحة بعد أن فشل) : ولألخريات(
 .....حلل املرضى هكذا، هيا وإال ا

، وهو"احلل املرضى"اختيار املرض، وبالذات الفصام، يسمى 
اختيار فعال لكنه اختيار على مستوى آخر من الوعى، وتقريب

بأسلوب عالجى ىف الوقت املناسب هو فن جيد، ذلك إىل املريض 
ألنه ينبغى أال يكون ىف صورة اهتام له، بل هو غاية االحرتام

 .ودعوة للعودة

تلميذ فرويد" ألفرد أدلر"ال شك أنك يا أميمة تعرفني 
الذى انشق عنه هو وآارل يونج، لقد استلهم فكر أدلر أحد

وآتب  Shulmanامسه شوملان  " نسبيا"أتبعاه من احملدثني 
 Essays on، "مقاالت عن الفصام"آتابا رائعا امسه 

Schizophrenia  ر الفصام علىفيه آل طور من أطوا وصف
ىف هامش لساٍن يتكلم من داخل املريض، ووضع ذلك ببنط مائل 

 ,واسع طول الكتاب حىت يثبت أنه اختيار منذ البداية، 

أصور لك بعض اهلوامش البداية بصورة آاريكاترية مصرية
 هكذا،

 ):ىف البداية(يقول داخل املريض مثال  

 أل مش العب  -

 ىتإذنك أن راجع إىل قوقع عن   -
 ماذا أفادىن واقعكم؟  -

 أنا أتنازل عن نفسى ذاهتا حىت ال تذلوىن   -

 إخل...

وقد آنت أستعمل هذا األسلوب أحيانا ومن البداية مع بعض
مريض فصامى منذ سنوات أرمسه   مرضاى، حني يدور حوار بيىن وبني

 :، على الوجه التاىل) وليس بالنص طبعا" (شرحا مبسطا أيضا "
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 مش آفاية آدة=

 ة إيه؟آفاي  -

 ما هى ما نفعتشى= 

 .أل نفعت  -

 !بذمتك؟؟؟= 

 يعىن -

 ما شبعتش مرض؟= 

 شبعت بس ما فيش حل تاىن -

 طب ما جنرب ميكن= 

 حيـعكموىن أدوية  -

 الشىء لزوم الشىء ولو ىف البداية = 

 وانا إيه ضّمىن  -

 إخل..

طبعا هذا احلوار ال يدور هكذا بالضبط، وال هو يدور ىف
وحني يشاهدىن من مل يعتد مثل ذلك ، يتصور أنىن جلسة واحدة،

 .واملريض نتكلم ألغازا

األرجح عندى يا أميمة أنك مهدت ملثل ذلك مع مريضاتك حىت
 .وصلت إىل تلك اجللسة الىت مسحت لك مبا ذآرت

هو صواب) رمبا زمالؤك وؤمبا املرضى(إن ما قالوه لك   مث
تغريها املهم وماذا يهمك ىف سبب"  :متاما، حني قالوا

 " اإلستجابة

املمارسة"هذه القاعدة البسيطة هى أساس ما يسمى 
الىت هى أساس الطب النفسى، بل الطب آله، قبل" اإلمربيقية

أن يتشوه على أيدى شرآات الدواء والعلم التعليلى
الكيميائى الزائف، و أيضا على يد سوء فهم فرويد والرتآيز

ن اجلارى هنا واآلن إىل أينعلى السببية احلتمية بديال ع
.... ، 

 ). وهلذا حديث آخر طبعا(

)8 ( 

تعد آانت رؤيىت واضحة إىل حد ما، مث تغري آل شىء ومل.... 
واضحة، وآأنىن أفقت فوجدهتا ىف يدى وال أعلم أين  ىل رؤية
 . أذهب هبا

 ...يربط ىل الصورة ببعضها  على ما فهل تقرتح

 :وره على الوجه التاىلالذى يربط الصورة ببعضها أتص
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إنك اآلن أقرب إىل الفهم عنك من أيام أن آانت  .1
 )أعىن أيام أن آنت تعتقدين أن رؤيتك واضحة(واضحة  رؤيتك

إنه قد وصل ملريضتك منك، ومن زميالهتا، رسائل آثرية  .2
آثرية، وهى رسائل صامتة متسحِّبة حىت لو آات املريضة ال

جتاه إعطائها بصرية ىفتتفاعل بنشاط، وصلت هذه الرسائل ىف ا
ريقالصحة، أو الط(احتمال استعادة قدرهتا على اختيار آخر 

بعد أن أبلغتها اجملموعة بقيادتك أن ذلك ممكن،) إىل الصحة
حىت لو آان يشمل ضمنا اهتام بأهنا سبق أهنا اختارت املرض،

 .مثنه باهظ ثبت أنه اختيار خائب، أن  وهاهو قد 

ذى مل يظهر أبدا ىف صورة سلوكإن هذا الرتاآم ال  .3
ميكن رصده عالنية قد جتمع بشكل خاص ىف تلك اجللسة األخرية قبل 

 خروجها

إن املصادفة الىت ألقت هبا إىل الواقع حني أخرجها  .4
جعلتها ىف مواجهة ما سبق أن  –أحسن –أخوها دون علمك 

رفضته باملرض، آما أعفتها لبعض الوقت من سجن الدواء
وهى إما أهنا قد اآتشفت أن) ضرورته من حيث املبدابرغم (

هذا الواقع اخلارجى ليس هبذه البشاعة الىت صورها هلا املرض،
أو أهنا اآتشفت أهنا اصبحت أقدر على مواجهته والتعامل معه

 )وغري اجلمعى(آما تعلمت ىف العالج اجلمعى 

"فوجدهتا ىف يدى وال أعلم أين أذهب هبا"إن تعبريك    .5
هى) احلقيقية(هو تعبري أدىب مجيل، لكنه يدل على أن مهنتنا 

فن أصيل، إن العالج النفسى هو نقد النص البشرى إبداعا مع
يشارك ىف النقد  فارق أن النص البشرى، بعكس النص األدىب،

 بنفسه إلعادة اإلبداع،

 وبعـد

فأظن أن عليك يا أميمة أن تتصورى أن هذا آله ال يشري
أى درجة موضوعية أن هذه املريضة قد شفيت أو سوفأو يؤآد ب

 تشفى بعد آل ذلك،

مريضتك يا أميمة ال حتال إىل املعاش ىف سن الستني، بل هى
               .تعاد إىل املعاش ىف هذه السن، أبشرى

أنا معتاد على اإلحباطات منذ واحد ومخسني عاما، والعقىب
 لك، 

لغ تواتره، غري قادر علىولكن آما ترين، اإلحباط مهما ب
 .إلغاء احلقائق حلساب التجارة والتسطيح والعلم الزائف

  أليس آذلك؟
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א−283 אמ

 :املقامات

 املقامة الثالثة

 :آالم ال لزوم له 

املقامات ىف  راودىن هاجس أن أنشر مقامة من هذهآلما 
 يومى هذا

 شعرت بأىن مدين للقارئ باعتذار ما،

 مث سرعان ما أراجع نفسى حني تعود إّىل ثقىت به،

 وبنفسى،

 فأنشرها

 دون اعتذار

 شكرا

 حييى

 قطرة سم

 , يندمْل   ّملـا   اجلـرف   حـوَل   واحلرُف

  . تعـِـْد   ملَّا والىت    والسالمة   املالمُة   فيه ،  تكتمْل   أو  

  .  حتَفـُه   يقاوُم   وال   مييُد   وال   يغوُص   ال    هار   واحلرف

 يـغـلـُف   اجلديـَد والوعـَى    األصل   الكالم   خـطـَو    يسـتـنب   مل
 أحْد   من   إذٍن   بغري   منه   اجملهوَل 

  .أحْد أحدٌُ 

  . اعتدْل   وال وقعـْـــَن    فَما  ،  تـِمـلـَن   فلم ,   ماَل   واحلرف

  . قـُــِدْر   قد   يوٍم   بغيِب   اليقني   رغـم   مائٌج   رمٌل   والزحُف

  , بـعـدها   املطـفـف    موازين   ثقــلــْت
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 املراجـل   آلثار   بعثاالهـثايشهُقفـظـلَّالزفريمات  
 تـرتـحـْل،   والقبائـل 

  .فـعـْل   فـمـا   تغوُص   آادت

  . فاعتدْل ،  فمادْت ،  مالْت

  . فاعتمْل ،  فعادْت ،    قالت

  , يـقـتـرْب   ال   ما   بَني   تقارُب     أيد

 القوِل     زحام ىف    األصابُع   تكـّومِت ،  مالمـُحـِها    فـُتـَرْت  
 احلبِّ   ربيع ىف  ,  والتزاوِج ,    واملراسم   باجملالِس    املزرآِش   والطَرِب 
  . الـُمــتـُــْن على     والشروح ,  احلواشي   املنمَّقِة والفتَوى  

 تـخــتـرمـه   املـعـنـَكـِب   القبو   حـشائش   بذور   نـُـثرْت
, اجلـداُر   انـفـطـَر   فما ..  ماعـْت  . قائظ   بليل   باضت   يـمامة 
 .اآـتـمْل   وما 

  ألـوانـها داخلْت فت

 وتباينت أطراُفَها،

 واحتد لوُن املوِت حّتى صاَر حْبال خيتنْق،

 شرابا ماسخا من ثدى أم مل تلْد،" اآلتى"وجترع 

 وجتّشأ املسُخ ضجيجا مل يعـِْد،

 :إال َمبا وعدْت به       

  ".   سـم    قـطـرة"         

املقطم    

25/6/1989  
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 خربة من العالج اجلمعى

مثل تطور واجيابيات–يبدو أن موضوع الكراهية مثله 
آان يشغلىن على املستوى العلمى والعملى –غريزة العدوان

نشرة اليوم ليس جديدًا، آانمن قدمي، عنوان ) اإلآلينيكى(
1998-2-26هو عنوان تعتعة نشرت ىف الدستور اإلصدار األول ىف 

 . جاء فيها بالنص

" مكره   صمتك ىف    آَنت : " الوهاب   عبد   أغنيه إّىل    وتقفز"....
 ما   وهذا  -  اقتنعنا   فإذا ".  تكره   آيف   وتعلم : " قال   أن إىل  
 وأن ،  النمو ىف    ضرورية   مرحلة   هو   الكره   أن  -  مالعل   يقوله 
 غري ادعى    مهما   حيب   أن   يستطيع   ال   يكره   أن   يستطيع   ال الذى  
 حق "على   -  البداية   ومن  -  أوالدنا   ندرب   أن   علينا   فإن ،  ذلك 
 مهارة على    مث "  احلق   هذا   استعمال   حسن "على    مث ، " الكراهية 
 " ذلك؟ إىل    السبيل   فكيف ،  إخل ...  الكراهية   ترويض 

 :وانتهت التعتعة آالتاىل 

-  بالضرورة  -تعىن    ال   أمريكا   آراهية   أن على "....
 وال ،  رخائهم   وال ،  علمهم   آراهية   وال ،  األمريكان   آراهية 
 الغولة   أمنا   متثله   ما   آراهية   لكنها   اخل ....  تكنولوجيتهم 
  .  "والغرور ،  والظلم ،  الغباء   قيم   من   هذه 

آيف نتناول جذور حياتنا باحرتام، وآيف نفرق بني: املهم
املشاعر السطحية واملشاعر الطّيارة الىت فرضت علينا من

هذا القهر الوعظى السطحى خارجنا، حفاظا على ما تصوره 
إنه األصلح لنا، آيف نفرق بني ذلك، وبني األخالق اإلنسانية

وال تستلم له وحده، وحنن -الىت ال تلغى األصل–التكاملية 
أال ييأس منا فيتمادى ىف االنفصال عن(نرجو العقل األحدث 

، وأيضا آيف نرتقى أخالقيا على مسار تطور الوعى)تارخيه
 ، )إبداعا على إبداع(الفائق 

ىن هذا الكم اهلائل من االستجابات األمينة والنقدحني وصل
الواعى، قررت أن أواصل املناقشة بطريقة أآثر تفصيال لعل

 .األمور تتضح بشكل أفضل
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بعد إثارة املسألة بطرح لعبة الكراهية واستقبال
 .اسهامات املشارآني واملعقبني

بدأت أنشغل بالبحث عن منهج الكشف عن حقيقة ما نسميه
).اخل...سمى من عواطف ووجدانيات مثل معظم ما ن(آراهية 

وجدت أنه ال ينبغى أن نقصر حماولة تعرفنا عليه بالبحث ىف
املعاجم، أو فيما ترسب ىف نفوسنا من ارتباطات شرطية

، وبينت آيف اآتشفت أن هذه األلعاب، الىت يبدو أهناوإشاعات
أآثر جدية من آل اجلّد الذى تزعمه ، –برغم تسميتها ألعاب–

 . هم ىف ذلكقد تسا

 .البحث عن تفاعالت الكراهية ىف العالج اجلمعى

آلفت سكرتاريىت بالبحث ىف تسجيالت العالج اجلمعى الذى
)أو تفاعل(أقوم به أسبوعيا ىف قصر العيىن عن أية لعبة 

تناولنا فيه الكره أو الكراهية بلفظه الصريح ىف السنتني
آلمات متناثرة هنا املاضيتني، فأخربوىن أهنم مل جيدوا إال بضع

مل تشتغل فيها اموعة مبا ميكن أن يكشف النقاب عن!! وهناك
ما نريد، وحني اطلعت عليها أسفت و ابتسمت وشككت ىف قدرات

 .السكرتارية، وإىل درجة أقل ىف ذاآرتى

7.30الساعة ) 2008-6-4(وجدت نفسى يوم األربعاء املاضى 
 أمتت الشهر احلادى عشر،صباحا وسط جمموعة العالج اجلمعى الىت

لظروف(والىت ستنتهى بعد شهر واحد، آان املرضى أربعة فقط 
وحنن األطباء) االمتحانات، اخلطوبة، والتوظف، ورمبا التحسن

فصاميني ىف -األربعة–أنا أحدهم، وبالصدفة أيضا : ثالثة
 .مراحل خمتلفة على طريق اإلفاقة

شرين تقريبا، ال ينطقواحد من املرضى األربعة، ىف الع أمحد
أو حتضره(حرفا واحدا أثناء اموعة منذ بدايتها، وهو حيضر 

بانتظام ويشارك بانتباه هائل، مع أن زمالءه يقولون) أمه
أنه يتكلم معهم قبل وبعد اموعة، وبعض األطباء يؤيدون
ذلك ىف العيادة اخلارجية ىف مقابالت املتابعة، ويرجعون صمته

ا، وجلوسه جبوارى لصقا، وال أعارض، لكنه أبدالوجودى شخصي
ال ينطق إال هبزة رأسه أو آتفيه أحيانا، لكننا نواصل

هذا ما حيب(خماطبته وحماولة إدخاله ىف األلعاب متلقيا، 
وهلم ما) آاتاتوىن(األطباء أن يسموه من نوع الفصام التصلىب 

 ). يسمونه به

مازال يسمع أصواتاىف العقد الرابع،  خمتاراملريض اآلخر 
آمرة ومعيقة ال حناول أن يتخلص منها، بل حنافظ عليها

حىت نرى هلا. هلا حقوق علينا ذاتا داخلية أخرى   باعتبارها
ذلك وانتظم أخريا ىف العالج،خمتار حال تكامليا، وقد قبل 

وأخريا جدا قبل الضغط وبدأ العمل عمال يدويا شاقا بانتظام
األمل والتوتر وقد توقعنا ذلك ورحبنا ومع بداية العمل زاد

به، ألنه ىف نفس الوقت واآب مزيدا من االنتظام ىف حضور
 .اجللسات أسبوعيا 
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شاب ىف بداية العقد الثالث ، َقبل عبد الرمحنالثالث 
)آان فصاميا هيربفينيا(بداية اموعة مّر مبرحلة تفسخ صعبة 

صرحيا مث جتمع بالعالج الكيمائى وجلسات تنظيم االيقاع
والعالقة حنو مرحلة الفصام البارانوى، مث دخل ىف مرحلة حتسن
فإفاقة، لكنه رجع إىل مسات ما قبل املرض ومن أمهها فرط
الطاعة، ودماثة اخللق، وَسَمَعان الكالم سواء ىف اموعة أو
خارجها، وظللنا طوال أحد عشر شهرا نعرض عليه أن خيفف من

ثبت أن جدرانه قابلةهذا السجن األخالقى القامع الذى 
، برغم أنه رجع إىل"أبدا"لالهنيار، بدليل تفسخه، لكنه 

عمله، وساعدته مساته وطاعته على االستمرار فيه بضعة شهور
دون ضغط اموعة، لكنه منذ شهر ونصف، توقف عن العمل،
وبدأت اضطرابات النوم، ومل يعد منتظما ىف العقاقري وغاب

 . هو على وشك النكسة مرتني فثالثة، مث حضر و

، مازالت آنسة، منتظمة منذ سوسناملريضة الرابعة 
البداية ىف حضور اموعة وىف عملها على حد سواء وهى ىف هناية
احللقة اخلامسة من عمرها، وقد تفاعلت طوال الوقت ىف اموعة
بإجيابية مما أتاح هلا بشكل واضح أن تتقدم حنو التحسن

ظ على استمرار اهلالوس السمعية، باالتفاقاحلقيقى، مع احلفا
 .مع جمموعة األطباء واملرضى إىل أن جند حّال، ال قمعًا

)زائرة(طبيبة مقيمة  منال. د: هيئة العالج آانت من
طبيب مقيم أهنى مدته وهو شوقى. ، ودمنالمنذ ثالث سنوات 

 .حييى، والعبد هللا شوقىعلى وشك التعيني مدرس مساعد 

صباحا 7.30الساعة ) 2008-6-4(جللسة بدأت هذه ا
وسؤاله عن غيابه، وعن عبد الرمحنآاملعتاد، بالتفاعل مع 

خمتارانقطاعه عن العمل الذى بلغنا أثناء غيابه، مث مع 
وشكره على انتظامه واحرتام اآلالم الىت استجدت عليه مع

الصامت ألمحداالستجابة لضغط اموعة عليه آى يعمل، مث تلميح 
 احتجاج هادئ على تصميمه على الصمت، و

)فصام(العدد احملدود من املشارآني مع توحد الفتة التشخيص 
بال أى وجه شبه بني أى منهم واآلخر، مع توازن عدد األطباء
مع عدد املرضى ، بدا ىل أنه يتيح الفرصة أن أخترب هذه

ا ىفوالىت أخطروىن أهنم مل جيدوه) الكراهية(القضية الىت تشغلىن 
هبذا املنهج" هنا واآلن"تسجيالت السنتني املاضيتني، أختربها 

الذى أتاح لنا فرصة الكشف عن جوانب أخرى للمسالة مع
أم ىف االستجابات برنامج القناة الثقافيةاألسوياء سواء ىف 
أو باملشارآة ىف لعبة الكراهية ونشرناهاالىت وردت لنا 

سننشرها ىف االستجابات الىت وردتنا الحقا، مث ىف التعقيبات،
 .واملناقشات الىت سنرجع هلا بعد آل ذلك، فاغتنمت الفرصة

 :آيف تألفت اللعبة

حول هذه املسألة ىف النصف ساعة األخريةتدرج النقاش ..
، بعد الرمحن عبدتقريبا، والدعوة مطروحة بشكل مباشر على 

-هنا واآلن-، وأنه حييىالدآتور  ال حيبأنه  خمتارأن أعلن 
 اخل"....ميسك فيه"يريد أن 
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..... 

 وفيما يلى نص املقدمة وآيف أّدت إىل ابتداع اللعبة 

ات الىت أقومقبل أن استطرد أود أن أنبه أن هذه اموع
هلا 1971بالتدريب والعالج من خالهلا ىف قصر العيىن منذ سنة 

أغراض أربعة غري متعارضة أصال، وأعتقد أنىن قد سبق ىل أن
 أشرت إليها وهى

 .التدريب املباشر لألصغر) 1( 

 .عالج املرضى) 2( 

عرض ترآيبة املرض والتعليم) 3( 
   Psychopathologyواإلمراضية

 لبحث العلمى مث ا) 4( 

وىف أى مرحلة من مراحل العالج جلسة جبلسة، قد ترجح آفة
غرض من هذه األغراض على الباقى، دون مساس بأى غرض آخر

 بأية درجة 

رجح طرف: ىف هذه اللحظة، ومع انتهاء هذه الفرصة
باهلدف العالجى  على بقية األهداف دون مساس" البحث العلمى"

 .أو التدريب أو اإلمراضية

 :[1]نص املقطع

 ؟ عبد الرمحنبتعرف تكره يا : حييى.د

 اآره؟: عبد الرمحن

 !آه  :حييى.د

 ! أيوه: عبد الرمحن

 وهو بيقوىل ما باحبكش  خمتارمسعت  :حييى.د

  حييىِنْفسى أمسك ىف الدآتور  هو قال انا: عبد الرمحن

طيب قبلها آان قال ما باحبكش، مش ده نوع من :حييى.د
 الكره 

بان إنه آره يؤدى للحب: بس وهو بيقوهلا: عبد الرمحن
 وحب يؤدى للكره 

 إيش عرفك  :حييى.د

 هى آده : عبد الرمحن

طب يّال إآرهنا عشان حتبنا، انت قلت الكره يؤدى :حييى. د
يؤدى للكره زى ما يكون آده بتمّزك حاجات من للحب واحلب

بتاع احلب، آالم خفيف خفيف وخالص، إيش عرفك يا أخى احلاجات
 .الصعبة دى، وّال، هو آالم والسالم
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 دى حاجه طبيعيه : عبد الرمحن

ان الكره يؤدى للحب واحلب يؤدى!! ال يا شيخ :حييى. د
 للكره؟ حاجة طبيعية؟

صله إيه احبه،ساعات اقعد مع واحد واعرف ا: عبد الرمحن
وساعات لو مش بتعامل معاه ممكن أفضل احبه وممكن ايه ، حيصل

 موقف آده يبعدىن عنه 

أل بيبقى ده حب وآره مواقف، ده غري ده، انا :حييى. د
باتكلم عن الشخص اللى هو بيعمل املواقف، مش عن املواقف،
خمتار ملا قال ىل اللى قاله، آان بيتكلم عىن مش عن موقف

عبد الرمحنت، هل انت عندك الشجاعه انك تكره حد يا بالذا
 .وبرضه ميكن حتبه؟ ما حدش عارف إيه اللى حاحيصل

 أل ، أنا مش مستعد إىن انا اآره حد : عبد الرمحن

ما هو موجود الكره جوانا بس بيطلع ما دام :حييى. د
إن فيه احتمال انه يؤدى للحب، -زى ما بتقول–ضامن يعىن 

آه، تيجى جترب معانا؟ بالش تكره، جمرد نسمحيبقى خري وبر
للكره اللى جوانا انه يطلع، الكره اللى جواك انه يطلع،
ما انت مابتكرهنيش دلوقىت، لكن بعد الضغط اللى ضغطه عليك

وقلت موافق، أنا شكيت، وما صدقتش إنك) عشان الشغل(ده 
 ما بتكرهنيش، هوه ده مش حقك يا أخى؟ 

 ايوه : عبد الرمحن

طيب ما متارسه يا اخى، أهى بداية عالقه، ايه :حييى. د
 ؟ منالرأيك؟ إيه رأِيْك يا 

 ىف إيه  :منال.د

إنك تكرهيىن، إنك تطلعى الكره اللى جواآى :حييى. د
يتعلمه، أو خترتعى لنا لعبه تعرب عن عبد الرمحنحنوى، ميكن 

لاحلكاية ديه، على فكرة احلكاية ديه صعبة جدًا وأنا قلت قب
 .آده إىن ماباقدرش عليها شخصيا

 آه صعبة :منال.د

 طبعا يعىن صعب علّى إىن أنا أآرهك هنا ودلوقىت  :حييى. د

 آه  :منال.د

تسهل األمور منالاخرتعى لنا لعبة يا دآتوره  :حييى. د
 شوية 

 الكره سهل : خمتار

إزاى يعىن؟ يعىن واحد ساعدك أو قدم لك خدمة: سوسن
 ا؟تزّقه ِآَد! تكرهه؟

 أله :خمتار
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أنا باتكلم عن الشخص مش عن العمايل، سوسنيا  :حييي.د
وال عن املوقف، إحنا عارفني اننا نقدر نكره العمايل أو

 نكره املواقف لكن احنا بنتكلم عن الشخص نفسه 

 آه  :خمتار

طيب وّرى لسوسن يا خمتار وريها إنه سهل، وّال زى :حييي.د
 ...قال  عبد الرمحنما 

 ع لنا إنت اللعبة بقى اخرت) ملختار( :شوقى.د

 على فكرة هّوا عملها بشجاعه بصحيح :حييي.د

 لو واحد عّدى  :خمتار

، أدى"لو"مافيشى " هنا ودلوقىت"أله إحنا ..  :حييي.د
وأدى عبد الرمحنوأدى  سوسنوأدى  منالوأدى  شوقىوأدى  امحد

إن شاهللا تكره نفسك حىت، ياله أنا حافكرك خمتارأنا وأدى 
 ا قولتلى أنا ماحببكش بشجاعتك مل

 أيوه  :خمتار

 هى دى البدايه  :حييي.د

 بس أحيانًا  :خمتار

ما أنا فاهم خلينا ىف دلوقىت، إحنا مش ىف الكره :حييي.د
عبدأحيانًا، خلينا ىف آره دلوقىت، بالش هترب ىف أحيانًا علشان 

 إن شاء اهللا ربنا يكرمه  شوقىيتشجع، ودآتور  الرمحن

 صعبة :شوقى.د

طب ماتيجى نكره بعضيعىن ّمنوت بعض وبالش آره،  :حييي.د
 علشان مامنوتش بعض ياأخى 

 أنا مش معرتض أنا بقول إهنا صعبة  :شوقى.د

، هو بيقولخمتاريا  شوقىتيجى نبتدى بالدآتور  :حييي.د
خترتع لنا لعبة منالصعب، وإنت بتقول سهل، وطلبنا من 

ملة اللى جت على بقىاجل منالمافيش فايدة، انىت مسعىت يا 
 ". ميكن ملا نعرف نكره ما نقتلش بعض"بالصدفه دى، 

 آه وضْايِِقْتِنى : منال.د

 برافو َعليكى ليه ضايقتك يا ترى ؟: حييي.د

ميكن يا فالن.. "انا خايف تبقى هى دى اللعبه: شوقى.د
 "آذا آذا.. ملا اعرف اآرهك

ى هىالواد وصل، قال خايف تبق!! اهللا اآرب: حييي.د
بقيت الريس، اقرتح شوقى. داللعبة، شوف الذوق انت يا 
 .علينا َنّص اللعبه ومني يلعبها

 أل انا مش حاقرتحها طبعا : شوقى.د
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 ما انت قلتها خالص : حييي.د

 ....ما انا قلتها عشان : شوقى.د

مش انت قلت ميكن يا فالن ملا اعرف اآرهك وبعدين: ..حييي
 اى آالم؟ مش آده؟ 

 أيوه اى آالم : شوقى.د

طيب أهى بقت لعبة آويسة قوى، يالالّّ خنلى اللى :حييي.د
ميكن يا فالن ملا اعرف اآرهك ويكمل اى.. اقرتحها بقى يبتدى

  شوقىآالم يال يا 

 ألعبها مع مني؟ مع اى حد ؟: شوقى.د

ال، مع آل الناس، برافو عليك جبد ، مع آل: حييي.د
 الناس، ومع نفسك برضه 

آل أفراد اموعة أطباء ومرضى،مث بدأت اللعبة ولعبها 
فردًا باالسم، مث نضع  يوجهها ألفراد اموعة فردًا  آل واحد

)منديل أو سلسلة مفاتيح(أى رمز على املنضدة ىف الوسط 
شوقىويوجه الالعب لنفسه نفس ألفاظ اللعبة يعىن دآتور 

ميكن ملا أعرف أآرهكك آذا "يا عبد الرمحن"لعبد الرمحن يقول 
ميكن ملا أعرف أآرهك آذا آذا، وىف" ياسوسن.. "آذا مث .. 

 ميكن ملا أعرف أآرهك آذا آذا" شوقىيا "النهاية لنفسه 

 .هذا، وسوف ننشر نص االستجابات ومناقشتها الحقا

ألننا سوف نكتفى اآلن بنشر االستجابة للعبة واحدة هى
مثآعينة، مما قد يسهل املسألة علينا مجيعا  عبد الرمحنلعبة 

 سوف نقدم غدا آل االستجابات 

وقد نؤجل املناقشة إىل ما بعد ذلك أمال ىف أن تصلنا
 .استجابات من األصدقاء 

عبدوفيما يلى منوذج واحد ملا دار ىف اموعة هو استجابة 
 الرمحن

  أخفيادآتور حييى ميكن ملا أعرف أآرهك : عبد الرمحن

  تبقى غريى  ميكن ملا أعرف أآرهك أمحديا  :عبد الرمحن

حاآونميكن ملا أعرف أآرهك  شوقىيادآتور  :عبد الرمحن
  صادق أآرت من األول

ميكنميكن ملا أعرف أآرهك  مناليادآتورة  :عبد الرمحن
  أأخذ فرصه أآرب

 تبعد عىن ميكن ملا أعرف أآرهك  ياخمتار :عبد الرمحن

اقدر أحبك أآرت ميكن ملا أعرف أآرهك  سوسنيا  :عبد الرمحن
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تبقىميكن ملا أعرف أآرهك اعبد الرمحني:عبد الرمحن
   إنسان غري آده تبقى حاجه أحسن من آده

 :التجريب مستمر 

ىف املرحلة القادمة قبل   -للتجريب –واآلن، أقرتح اآلتى 
 : املناقشة النظرية

أن حياول األصدقاء والصديقات، الذين أرسلوا لنا: أوًال
أن يلعبوا هذه )العشر لعبات(مشارآتهم ىف لعبة الكراهية 

اللعبة مع آخر أو آخرين، حيضروهنم ىف اخليال، أو ىف الواقع
 .إذا قبل ذلك بعض املتطوعني

جيمع مخسة من املعارف أو األصدقاء أو أى واحد اسالم:  مثال
يرضى املشارآة، وخياطبهم، وجيرب اللعب جهرا أو ىف سّره إذا

 . خيطرنا خاف عليهم، أو ىف أى شىء آخر خيطر على باله و

 : اسالم

ويكمل أى...... (ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر .. يا فالن 
 ) آالم

....مث ينتهى بنفسه يا إسالم ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 ) ويكمل أى آالم(

أقرتح على آل من أرسل لنا برأيه دون مشارآته ىف: ثانيا
إذا –) العشر لعبات(لعب العشر لعبات، أن يتفضل بلعبها 

باإلضافة إىل هذه اللعبة األخرية الىت لعبها املرضى -أراد
واألطباء ىف اموعة العالجية لعل ذلك يسخن احلوار ويثرى

 .التفاعل 

أقرتح أن حيتفظ من يريد مشارآتنا ىف تتبع هذا: ثالثا
التجريب عن الوجدان بدًءا بالكراهية أن جيمع آل ما نشر حىت

حىت) على احلاسوب أو مطبوعا(ستقل اآلن عن املوضوع، ىف ملف م
تسهل عليه متابعتنا ألننا سنرجع إىل ما سبق اإلشارة إليه

 . غالبا

 .دعونا حناول

 

 

احلوار املثبت هو تفريغ حرىف، مع تغري أمساء - [1]
 األطباء واملرضى على حد سواء ولألمانة جيرى أحيانا
إضافة آلمة ضرورية أو حتديد اسم املَخاَطب، لإليضاح حسب
.السياق ولكن هذا نادر متاما
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)2(מ−285

 .."ا أعرف أآرهك أقدرميكن ّمل"

 !!)أآمل من فضلك(

قدمنا أمس التمهيد الذى دار ىف جلسة العالج اجلمعى يوم
)"فالن(يا "والذى انتهت إىل اقرتاح لعبة  2008-6-4األربعاء 

 ..) مث تكمل(ميكن ملا أقدر أعرف أآرهك 

ودعونا أصدقاء املوقع إىل املشارآة أوال، قبل عرض
مرضى منهم واحد مريض 4(ىف العالج اجلمعى استجابات املشارآني 

 ).أطباء 3+ ال يتكلم فلم يشرتك إال متلقيا 

 .عبد الرمحنآما قدمنا أيضا عينة هى استجابة 

علما بأن املخاَطبني هم سبعة(وفيما يلى استجابات الستة 
آما شرحنا، آخذين ىف االعتبار أن املشارك خياطب نفسه على

 ).عبةىف هناية الل" آخر"أنه 

 وفيما يلى نص االستجابات 

وسوف أقوم بالتعليق الحقا، سواء وردتنا ردود من
األصدقاء املشارآني أم ال، مع التذآرة بتصور اخلطوات التالية

    :لتطور التجربة -بعد نشرة اليوم  –

سوف ننشر االستجابات على العشر لعبات األوىل الىت مل: أوًال
 . فردا فردا مث لعبة لعبةيسبق نشرها لكل املشارآني 

مث ننشر االستجابات على هذه اللعبة األخرية الىت: ثانيا
 .قد تصل من أصدقاء املوقع املشارآني

وقد خنتم مبناقشة التعقيبات واآلراء املرسلة الىت: ثالثا
 ) ما أمكن ذلك(جاءتنا تعقيبا على التجربة بأآملها 

 : استجابات املرضى

 :خمتار

  متومهش بيكميكن ملا أعرف أآرهك  الرمحن يا عبد: خمتار
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 تبعد بعيد عىنميكن ملا أعرف أآرهك  حييىيا دآتور :خمتار

 آل واحد يروح حلاله ميكن ملا أعرف أآرهك  أمحديا  :خمتار

  تسيبىن ىف حاىلميكن ملا أعرف أآرهك  شوقى. ديا  :خمتار

  تساعديىنميكن ملا أعرف أآرهك  منال.ديا  :خمتار

  أضربكا أعرف أآرهك ميكن مل سوسنيا  :خمتار

  ربنا يشفيكملا أعرف أآرهك  يا خمتارميكن  :خمتار

 :سوسن

 مقدرش أبعد عنك ملا أعرف أآرهك  حييى .دميكن يا : سوسن

  أسيبك ىف حالكميكن ملا أعرف أآرهك  يا أمحد: سوسن

 تبعد عىن ميكن ملا أعرف أآرهك   شوقى. ديا : سوسن

  تشفيىنرهك ميكن ملا أعرف أآ منال.ديا : سوسن

 تبعد عىن ميكن ملا أعرف أآرهك  يا خمتار: سوسن

 أسيبك ىف حالك ميكن ملا أعرف أآرهك  يا عبد الرمحن: سوسن

 نبقى مع بعض آويسنيميكن ملا أعرف أآرهك  يا سوسن: سوسن

 :منال.د

أقدر أفيدكميكن ملا أعرف أآرهك  يا عبد الرمحن: منال.د
 اآرت 

 هابطل أجى ملا أعرف أآرهك ميكن  حييى .ديا : منال.د

 حازهق منك ميكن ملا أعرف أآرهك  يا أمحد: منال.د

  أقوم أضربكميكن ملا أعرف أآرهك   شوقى. يا د: منال.د

  يوصلك حاجةميكن ملا أعرف أآرهك  يا خمتار: منال.د

 حتبيىن أآرت ميكن ملا أعرف أآرهك  يا سوسن: منال.د

 تسرتحيى شوية آرهك ميكن ملا أعرف أ منال.يا د: منال.د

 :شوقى. د

 أخاف أوى ميكن ملا أعرف أآرهك  حييى .ديا : شوقى.د

  أعاجلك أحسنميكن ملا أعرف أآرهك  يا أمحد: شوقى.د

  أفهمكميكن ملا أعرف أآرهك  منال.يا د: شوقى.د

  أخاف عليكميكن ملا أعرف أآرهك  يا خمتار: شوقى.د

  عرفيىن أحسنتميكن ملا أعرف أآرهك  يا سوسن: شوقى.د

  ختفميكن ملا أعرف أآرهك  يا عبد الرمحن: شوقى.د
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 أشوفك أحسنميكن ملا أعرف أآرهك   يا شوقى:شوقى.د

 :عبد الرمحن

  أخفميكن ملا أعرف أآرهك  حييى .ديا : عبد الرمحن

 تبقى غريى   ميكن ملا أعرف أآرهك يا أمحد :عبد الرمحن

حاآونميكن ملا أعرف أآرهك   شوقى. ديا  :عبد الرمحن
 ق أآرت من األول صاد

ميكن أأخذميكن ملا أعرف أآرهك  منال.ديا  :عبد الرمحن
 فرصه أآرب 

  تبعد عىنميكن ملا أعرف أآرهك  يا خمتار :عبد الرمحن

إىن أنا اقدرميكن ملا أعرف أآرهك  يا سوسن :عبد الرمحن
 أحبك أآرت 

إنك تبقىميكن ملا أعرف أآرهك  يا عبد الرمحن :عبد الرمحن
   غري آده إنك تبقى حاجه أحسن من آدهإنسان 

 :حييى. د

 أشوفك احسن ميكن ملا أعرف أآرهك   شوقى. يا د: حييى.د

 أحبك أآرت ميكن ملا أعرف أآرهك  منال.يا د: حييى.د

 أستحمل وأآمل ميكن ملا أعرف أآرهك  يا خمتار: حييى.د

مرضاش باللىميكن ملا أعرف أآرهك  يا سوسن: حييى.د
 لع عينك وصلتيله حاط

حتحايل عليكميكن ملا أعرف أآرهك  يا عبد الرمحن: حييى.د
 إنك تكمل اجلروب الثاىن معانا 

  ماختفشميكن ملا أعرف أآرهك  يا أمحد: حييى.د

 نكمل سوا ميكن ملا أعرف أآرهك  يا حييى: حييى.د

* * * * 

 بعد اللعبة 

....... 

....... 

 : حييى ما يلى. طرح د 

اللعبة ديه عن نفسه أو عن غريه حاجة حد وصله حاجة من
 ما آانش متصورها قبل اللعبة

 .... أنا وصلىن بس: سوسن
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مش مهم إيه اللى وصل، بس وصل حاجة والسالم،:حييى.د
 عنك، أو عن اآلخرين، مش آده

 آه : سوسن

 بس آفاية، ده آفاية: حييى.د

 )يشري إىل زوره(أنا آان عندى حاجة واقفة  :خمتار

من األول، إنت لعبتها آويس ما هى آانت واقفة: حييى.د
أوى، اللعبة ديه وإنت بتلعبها وزمالتك بيلعبوها احلاجة دى

 جرى هلا إيه

 احلته ديه خفت عنده شوية ) للدآتور حييى: (شوقى.د

خفت عندك شوية بعد ما انت لعبت، وّال) ملختار: (حييى.د
 من بعد مامسعتنا آلنا 

 من بعد مامسعتكوا آلكم  :خمتار

 شكرًا جزيًال آرت خريك: حييى.د

  منال.دإنىت عاوزه تقوىل حاجة يا  

 غالبًا هى خفت من عنده، جات عندى، تقيلة : منال.د

 ثقيلة؟ : حييى.د

 آه : منال.د

 صّعبت عليا الكره أآرت : شوقى.د

 أنا شخصيا إستغربت أآرت،: حييى.د

وصّلك حاجة جديدة بعد اللعبة ديه عبد الرمحنوانت يا  
 آنت تعرفه عن املوضوع ده عن نفسك غري اللى 

 أله  :عبد الرمحن

مش ممكن ده أنا شايفه بعيىن اللى وصل،  !أله؟: حييى.د
اهتيأىل وصلك حاجة جديدة عىن، عن الكره عن موقفك أو عن
موقف الناس، ومها بيلعبوها، يعىن انت آنت متوقع اللى انا

قعه من؟ آنت متوخمتارقلته ده مثال مىن؟ آنت متوقعه من 
؟ مع إنك إنت اللى ابتديت وقلت إن احلب بيؤدىشوقىدآتور 

إىل الكره والكره بيؤدى إىل احلب إنت اللى إبتديت احلكاية
 اللى خّلتنا نشتغل فيها آده

 حاسيت إن آلنا بنحب بعض  :عبد الرمحن

آل اللى إحنا عملناه ده، اللى وصّلك منه إن: حييى.د
 !!آلنا بنحب بعض ؟ يا خرب

 ما اعرفش  :بد الرمحنع
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 ، بس ده حقك برضه"شويتني"يا راجل ده انت َبقيت :حييى.د

........ 

 :حييى فجأة. فقال د 8.55آانت الساعة قد بلغت (

 ) ........آخر مخس دقائق لألسئلة واألدوية

وإىل الثالثاء القادم ملناقشة االستجابات وماتيسر مما سوف
 .يصلنا من مشارآات األصدقاء

  

 اعتذار

أمس دعوت أصدقاء املوقع للمشارآة ىف هذهىف يومية 
اللعبة أن حياول األصدقاء والصديقات، الذين أرسلوا لنا
مشارآتهم ىف لعبة الكراهية أن يلعبوا هذه اللعبة مع آخر

ىف الواقع) العشر لعبات(أو آخرين، حيضروهنم ىف اخليال، أو 
 .إذا قبل ذلك بعض املتطوعني

شخصية صعوبة ورمبا استحالةولكن تبني ىل من التجربة ال
 .هذا التخيل بالدرجة الىت آنت آمله فرتاجعت عن الدعوة
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 ""אמ−286

 )63حلم(نص اللحن األساسى

رتفاع لكنه آافهذه أرض خضراء حييط هبا سور متوسط اال
إلخفاء ما جيرى داخله عمن ىف اخلارج، وتنطلق من وسطها مسلة
.طويلة ىف رأسها علم، أما سطحها فيمرح بالشباب واحلرآة

ولكن بعد أن أمعنت. خلت بادئ األمر أنىن ىف ناد رياضى
.البصر غلب على ظىن أنىن ىف سريك، فهنا مجاعة تسري على أربع

وفريق آخر. ده الصياح والرآلوهنا فريق يتبادل أفرا
الشتائم، أما البقية من الشباب فتشدو.... يتعاقب احلرآة

وأردت أن أزداد علما فوجدتىن خارج. بأحلان مل يسمع مثلها
السور ىف مدينة آبرية يشقها شارع عمالق تتكتل اجلماهري على
جانبيه خارج السور وهى هتتف متطلعة إىل العلم ىف رأس

وهتادى منه املوآب، عربة. ريا فتح الباب الكبريوأخ. املسلة
وىف آل عربة شاب جيلس جلسة ملوآية، ينظر إىل. إثر عربة

 .ويرد حتياهتم باستعالء واستكبار. الناس من عل

 التقاسيم

رحت أنقل بصرى بني اجلماهري اهلاتفة، وأتابع الشاب.... 
املتكربةتلو الشاب ىف العربات املزدانة ىف جلستهم امللوآية 

املتغطرسة، وخوفا من أن أقدم على ما ال أعرف آيف أضبطه
عرجت إىل أقرب حارة متفرعة من الشارع العمالق، فإذا ىب
أستدرج من حارة إىل حارة وآأننا مل نكن خارج السور أصال،
الرائحة آريهة، وتزداد عفونة ونتنا، وحٌل هذا نزحوه من

الىت تغوص فيها قدماى؟،مصرف مهجور؟ أم فضالت بشرية تلك 
حل الظالم فجأة وآأننا مل نكن الظهر منذ قليل، ومسعت صوت
تعنية وحزق جبوار حائط متهدم، فاقرتبت من الصوت لعله حيتاج
مساعدة ما، وتبينت وجها لشاب جبوار احلائط وقد بدأ يتقيأ
ويتأمل متأوها، وإذا ىب أالحظ أنه أحد الوجوه الىت آانت ىف

ظر للجماهري باستعالء واستكبار، ومع ذلك غلبتىناملوآب تن
الشفقة عليه وسألته عن معاناته وهل حيتاج مساعدة، فرفع
رأسه وتصورت أنه يستنقذىن أو يشكرىن، فإذا به يبصق ىف وجهى

ال: فانصرفت فزعا وأنا أمسح بصقته مرددا. قبل أن أنتبه
 .حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم
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متساوية وجبوار نفس احلائطىف طريق رجوعى وعلى مسافات 
وجدت آل الشباب املتغطرسني الذين آانوا يرآبون العربات
واحدة تلو األخرى على مسافات متساوية تقريبا، وهم جيلسون
نفس اجللسة، يعانون نفس املعاناة، فأعددت نفسى للمباغته
هبجمات دفاعية استباقية، وآلما اقرتبت من أحدهم بصقت ىف

 .أله عن حاجته ملساعدتىوجهه دون أن أس

* * * * 
 )64  حلم(نص اللحن األساسى   

من شدة الرعب تسمرت قدماى ىف االرض، فعلى بعد ذراع مىن
شبت ثالثة آالب ضخمة متوحشة تريد أن تنقض علّى لتفتك ىب لوال

 .أن قبضت على أذياهلا امرأة باستماتة

ارةوإىل اليمني وقفت آلبة ىف ريعان الشباب، آية ىف غز
الشعر وبياضه ونعومته وآانت تشاهد ما حيدث ىف قلق جتلى ىف

 .اهتزازات ذيلها القصري املقصوص

وارتفع نباح الكالب الثالثة وتتابع آالرعد واشتعلت ىف
أعينها الرغبة املتأججة ىف الفتك ىب وملا تعذر عليها الوصول إّىل

قلىب استدرات فجأة ووثبت على املرأة وعند ذاك اقتلع الرعب
أما الكلبة اجلميلة فتطلعت ىل مدة وترددت. وارمتت على الكالب

 .حلظة عابرة مث ألقت بنفسها ىف املعرآة دون مباالة بالعواقب

 التقاسيم

ىف عمق الرعب الذى شل تفكريى ، مل أستطع أن أتبني إن.... 
آانت الكلبة الشابة اجلميلة قد ألقت بنفسها ىف املعرآة دفاعا

مشارآة ىف االنقضاض علّى، والعجيب ان أيا من الكالب مل عىن، أم
متسسىن بسوء، ال عضة، وال خدش، وال آدمة، آانت آلما قاربت
مالمسة وجهى تكشر عن أنياهبا وترتاجع، مث تعود، فأزداد رعبا

حملت وجه املرأة وآنت قد نسيتها. وأمتىن أن تلتهمىن فأختفى
هى مزيج من الشفقة ووجدت أهنا تتفرج وتبتسم ابتسامة

والشماتة، فاستعطفتها بعيىن، فصفرت بفمها، فقفزت الكلبة
البيضاء وذهبت اليها فالتقطتها املرأة ووضعتها على آتفها
وراحت هتدهدها ومتسح على ظهرها ىف حنان بالغ، فداخلىن شعور
غامض ان الفرج قريب، وفعال التفتت الكالب الثالثة إىل املرأة

 .، وتوقفوا ىف أماآنهم آأهنم متاثيل من صخرواحنوا رؤسهم

لوحت للكلبة البيضاء فتخلصت من هدهدة املرأة وقفزت إىل
وانطلقت الكالب املتوحشة حنو املرأة  آتفى، فدبت احلياة ّىف

دون تردد وقد خيل ىل أن الغرية قد مألهتم غضبا، فراحوا
 . ختفوا متاماينهشوهنا ىف هنم متسارع حىت اختفت ىف بطوهنم، مث ا

 .أخذت أملس على شعر الكلبة البيضاء وهى على آتفى

 فابتسمت ىل

 وفرحت

ومل خيف على أى منا آيف آنا ندارى خجلنا من نسيان
 .املرأة وسط فرحتنا بالنجاة واحلياة
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13I06<I2008א

 א/א −287

 :مقدمة

بدأت التعقيبات والتعليقات تطول، وتتناول مراجعة بعض
النشرات معا بنقد جاد، ومتابعة مهتمة، وآذلك تقرتح

ريقنا،توصيات حمددة ومفيدة، ونظرا ألننا مازلنا نتحسس ط
إال أنىن) 287العدد ! (برغم أننا ىف هناية الشهر التاسع

رأيت أن أفسح اال لنشر التعقيبات املفصلة، آما هى، ىف
 .هناية هذا الباب

سوف يتم تقسيم هذا الباب إىل ما ينشر باعتباره حوارا
على أن نفصل التعليقات املطولة، ىف) مصطنعا آما اعتدنا(

دون أى تدخل أو اختصار،" الربيد"ن جزء منفصل حتت عنوا
بريد وحوار"وبأقل قدر من التعقيب فيكون الباب من جزأين 

 ) بريد اجلمعة/حوار(وليس فقط " اجلمعة

وللراسل بعد ذلك أن خيتار أى جزء يفضل أن ينشر رأيه،
 الربيدأم مع  احلوارىف 

 .شكرا

 .ربنا يسهل

 : ىف آخر حلظة

فنكتفى بنشر! أن يسهل ضاق ىب الوقت، فلم يشأ ربنا
بعد) بعد غد(احلوار اليوم ونؤجل الربيد ليوم األحد 

علما بأنه مل تصلىن" (استشارات مهنية"استئذان باب 
 !)استشارة جديدة حىت هذه اللحظة

**** 

 :اجلزء األول 

 جتارب حتريك الوجدان: حبثا عن منهج

 أمحد صالح عامر.أ
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؟أميمة هذه بأى مسمى علمى/ هل تستطيع أن تسمى جتربة د
 "الوعى بالعمليات املعرفية"اقرتح أن تكون التسمية 

 :حييى. د

حنن ال حنتاج لتسميات جديدة، هذا عالج مجاعى جيد ال أآثر،
يكاد يشري ىف" الوعى بالعمليات املعرفية"مث إن تعبري 

االستعمال العادى إىل درجة من العقلنة، مع أن هذا العالج
عى معا، وميكنك أنوهذه التجربة جترى بكل مستويات الو

أميمة حىت تعرف. د) جتارب(ومن، جتربة /تراجع ما نشر عن
لقد استقبل الصديق أنس زاهد. (الصعوبة والتكثيف ىف آن

آلمة الوعى بنفس املعىن الذى أخشى أن يغلب على التلقى
 )فيبعدىن عما أقصد، انظر بعض الرد على أنس الحقا

 أمحد صالح عامر. أ

دم التسمية لطبيعة املشاعر، ألن هذاأىن أوافق على ع
يفقدها آثريًا من املعاىن الىت قد تكون موجودة والىت البد

 .تتخطى هذه املسميات

 :حييى. د

أميمة، مث بعد. إذا آنت تريد أن تسمى ما تقوم به د
ذلك توافق على عدم تسمية طبيعة املشاعر، فأنت قد التقطت

 مفر من التسمية، الصعوبة من زواية أخرى، ومع ذلك ال

هل ميكن يا بومحيد أن يكون لألمساء عمر افرتاضى؟، فيكون
لنا احلق ىف االستغناء عنها وإحالل اسم جديد حمل القدمي حسب
تطور اتساع الوعى ورحابة اللغة، شريطة أن يكون هلذا االسم

 .اجلديد عمره االفرتاضى أيضا، وهكذا

**** 

 )3(استشارات مهنية  

 انعلى سليم. د

بالشفاء اال عن آنت اعتقد ان الفصامى العالج وال أمل له
االستشارات"الدواء الكيماوى ولكن بعد ما وصلىن من   طريق
 أميمة وتوجيهات األستاذ الدآتور حييى.مع د) 3" (مهنية

اشعر أن هناك ضوء ىف هناية النفق وأنىن آمعاجل نفسى قد
 .ساعدتهمب استطيع مساعدة إنسان يعاىن وانا احلم

 :حييى. د

طبعا، بارك اهللا فيك، ال يوجد تعارض إطالقا بني اجلمع بني
العالج اجلمعى"هذا وذاك وميكن االطالع ىف املوقع على وثيقة 

العقاقري والعالج"وهى أطروحة باآرة، مث  "للذهانيني
مع اإليضاح احملدود، وأيضا أرجو أن PP، وهى شرائح "النفسى

ميكن ملا أعرف أآرهك"ة املرضى للعبة أمس تراجع استجاب
وآان آل املرضى األربعة فصاميني، وستجد استجاباهتم..." أقدر

 ).غالبا، وال أعىن األطباء املشارآني(أعمق من االسوياء 
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 :أميمة رفعت.د

أشكرك جدا على آم املعلومات الىت تدفقت منك بكرم واضح،
ةوعلى الفائدة الىت جنيتها من هذه اإلستشارة، فأى حماضر
تلك أو شهادة من الىت حيصلون عليها هذه األيام ميكن أن تعطى

خاصا على هذه املعلومة اإلآلينيكية املرآزة، و أشكرك شكرا
تعليقك اإلجياىب على عملى فقد رفع من روحى املعنوية و أعطاىن

 ...عمرى األمام تكفيىن العشر سنوات القادمة من دفعة إىل

 :حييى. د

 العفو

*** 

 62 – 61حلم : ة النقاهةأحالم فرت

 هالة محدى البسيوىن.أ

مل أفهم حىت اآلن ملاذا يشرتط ملن يؤجر شالية أن يكون
 هل سوف يلحقه مكروه أم ماذا؟  ( A.B)فصيلة دمه 

 :حييى. د

 ماذا جرى؟/ األدب ال يفسر هكذا يا هالة 

 هالة محدى البسيوىن. أ

صعد يهبطوصلىن شئ من اخلوف والرعب والقلق عندما ظل امل
دون توقف مع آل احملاوالت إليقافه ميكن يكون سبب خوىف وقلقى
هو أىن اخاف املصاعد أم احساس بعدم قدرتك على إيقافه هو

 .الذى جعلىن أقلق وأخاف

 :حييى. د

أرجو أن تنتظرى مناقشة أآثر تفصيال، رمبا من خالل تعقيب
 .أميمة حاال. د

 جمدى حممد السيد. د

حييى. م أمتىن أال أرى هذه األحالم، ملاذا يا دآفانا أحالم، آ
 مل تلتفت إىل تعقيباتنا املتالحقة عن عدم فهم هذه األحالم؟

 :حييى. د

أظن أننا حنتاج إىل عدم الفهم، بقدر ما حنتاج إىل الفهم،
هو أال تقرأ نشرة اخلميس -إذا ضقَت بنا هكذا –وآل ما عليك 
 !يا أخى، بسيطة

   الم فرتة النقاهةأح: أميمة رفعت. د

أمجل ما ىف التقاسيم أهنا تلتقط اخليط من األحالم لتنسج
الوقت نسيجها اخلاص هبا، فتحتفظ بلون احللم وتأثريه وىف نفس

 .. يكون هلا نكهتها اخلاصة
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التكثيف مل أشعر أبدا مع التقاسيم أنىن بعيدة عن
وأحيانا أشعر بأن  واحلرآة والرمزية الىت متيز احللم،

أجوائها عبق جنيب حمفوظ نفسه، مثلما آان ىف التقاسيم حتمل ىف
 ):58(تقاسيم احللم 

واملرأة البدينة املثرية سليطة اللسان، عربة السوارس،
فقد أعادت هذه الصورة إحياء زبيدة العاملة وثالثية حمفوظ ىف

 .ذاآرتى، رغم أن آاتبها هو الرخاوى

ىنتكثيفا ملع  أن أرى) اخلاصة حسب رؤيىت(وآم آان مجيال 
 ىف آلمة أو مجلة آخر) 62(و) 61(وفكرة حلم وتقاسيم 

فالظاهر املبهر الذى ميىن القلب ويعمى العني عن. التقاسيم
جوهره من خداع وخماطرة برغم التنبيه إحتمال ما حيويه ىف

املصعد اهلابط ىف: والتحذير الواضح، قد خلص فكرته برباعة
ما حيلم به الراوى، فهو ىف ظاهر الكلمة يصعد إىل 61تقاسيم 

من رفاهية وسعادة مرتقبة، واحلقيقة أنه يهبط بسرعة إىل
 .تذآره للتحذير اهلاوية حيث مل يعد جيدى معه

عندما يبحث الراوى عن ماضيه ):62(أما احللم الرائع 
يدرك أن حاضره هو نفسه جزء من هذا املاضى وحيمله ىف وهو ال

غله الشاغل وينسيهيصبح ش طياته، وجيره البحث بعيدا حىت
 أليس رائعا تكثيف هذا...نفسه احلقيقيه وفيها ما يبحث عنه

وأخذ جسمى يتبطط حىت(املعىن ىف هذه اجلملة األخرية ىف التقاسيم 
آارتون، ال أعرف هل لصق عليها صورتى أم صار ىف سمك ورقة

التقاسيم بتحول ؟ وآما بدأ احللم بصورة متهرأة إنتهت.) ال
  نفس الصورة ولكن رمبا يكون قد فقد فيها الراوى إىل

هذه اجلملة ما أثارت. حبثه احملموم ذاته أثناء
ىف rondo الكالسيك مقطوعة سوناتني روندو من املوسيقى تثريه

نفسى، فهى حرآة عزف هنائية مبهرة وقوية حتمل بني أنغامها
 .آل املشاعر واملعاىن الىت تسبقها

إىل دراسة ظ والتقاسيم حتتاجأعتقد أن آال من أحالم حمفو
عميقة ومن نوع خاص وال جيب على اإلطالق قصر نشر هذه

 .النشرة اليومية التقاسيم على

 :حييى. د

يا رب خيليكى يا أميمة، واهللا يا شيخة آدت أتوقف
 )دون توقف: آالعادة(

*** 

 الزمن القدمي": آنظام"تعتعة مدرس شاب 

 مروان اجلندى. د

الشئ"تك من شعر هذا املدرس وأآد ىل أن وصلىن ما وصل حضر
 .موجود حىت ولو مل نشعر به" ما.. الـ
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 :حييى.د

 ؟"!ِخلقة ربنا"هو ذاك، احلمد هللا، ألسنا 

 مروان اجلندى. د

)ىف املقطم(برغم افتقادى حلضور حضرتك ىف األنشطة العالجية 
ىف" ما.. الشئ الـ"آسابق عهدك إال أنىن أجد بعض هذا 

بطريق غري مباشر أو غري صريح، تالميذك، وأعتقد أنه وصلىن
 .وأنه يفيدىن ىف مهنىت وىف عالقىت باملرضى

 :حييى. د

آسف على الظروف الىت حالت بيىن وبني ما أحب ومن أحب
شئ أفضل. بشكل مباشر، تعرف يا مروان ما آل إليه حال وقىت

 .من ال شئ

 لبىن الغالييىن. أ

ذ سليمان،لألستا بكيت بكاءا مرحيا وأنا أقرأ شعرك.... 
:وحني وصلت للبيت األخري دفقت موجة بكاء شديدة لكنها مرحية

النبالء ومل يندروا آل ماىف األمر أننا يئسنا من أن لن يندر
العتقادنا بأهنم غري موجودين ، يقول جندهم وتكاسلنا ىف البحث

أنا عند ظن عبدى ىب فليظن ىب"اهللا تعاىل ىف حديثه القدسى 
آرت هذا احلديث أتأمله وآأىن أمسعه ألول، آلما تذ"مايشاء
الشيء موجود ليس ىف مصر فقط موجود ىف آل بالطبع هذا/ مرة 

ومن مدرس العرىب حدث مع ابىن نفس ماحدث مع حفيدتك/ مكان 
حتديدا لدرجة جعلتىن مبخى الوسخ أشك ىف األمر اىل أن قابلته

هذا الشيء موجود يؤآده  !!وأيضا بكيت تأثرا وعرفته
الىت استفادت من برنامج ماحدث معى مع الكوافرية املسيحية

 ...تدريىب ىل،

موجود" ما.. الشيء الـ"باختصار أجزم بأن هذا ......
حيتاجه فريق املشككني أن ينظروا وبكثرة ال بندرة آل ما

انسان باحرتام ومباشرة للمشكوك بأمره ومعاملته على أنه
....حمرتم يليق بالثقة غري مشكوك به وأنه إنسان إنسان 

 .فيثبت لك أنه يليق باحرتامك

 :حييى. د

شكرا يا لبىن، وأرجو أن تغفرى ىل ما اقتطعت من خطابك
من آلمات، مث مقاطع بأآملها برغم أمهية آل حرف، وذلك ملا
تعرفينه عىن، وأيضا بسبب املساحة والوقت، مث ال تنسى أن هذا

 .ا، وليس شعر"استاذها"لليلى و" رجز"

أن –مبناسبة هذا احلديث القدسى الكرمي  –مث أرجو يا لبىن 
تراجعى نشراتى الىت ناقشت فيها البدعة اجلديدة املسماة

ففيها إشارة إىل هذا احلديث القدسى، The secret" السر"
مقارنة مبا يقابله من هتريج ىف هذه البدعة الغربية

 !التجارية اجلديدة
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 مدحت منصور.د

والذى أظن أنه خليط من" الشئ الـ ما"فخور أنا هبذا 
األشياء الىت ذآرهتا حضرتك من البسطاء الصابرين آل

املصممني األطفال املبدعني احلكماء املؤجلني العنيدين األقوياء
الطيبني وأضيف إن جاز ىل املرتبصني بالتتار والفرجنة وبرمسيس

من واإلخشيدى واألتراك وامللوك والسالطني والواثقني واملعتربين
 .طول تارخيهم

 :حييى. د

 .دعىن أوافقك حبذر! يعىن

 هاله محدى البسيوىن. أ

العنوان ولكن عند هنايتها ىف بداية اليومية مل أفهم
 .وصلىن الكثري منها

 :حييى. د

 أحسن

 هاله محدى البسيوىن. أ 

هذه اليومية ذآرتىن بأيام اإلعدادية فكان لدى مثل هذا
املدرس الذى مل يبلغ الثالثني وآان يتعامل معنا هبذه الرقة
واحلنان هذا املدرس أهداىن هدية حني علم بعيد ميالدى ومل

 .وصف لك مدى فرحىت هبذه اهلديةاستطع أن أ

 :حييى. د

 )ما أمكن ذلك(آل ثانية وهو طيب 

 هاله محدى البسيوىن. أ

هذا الشعور الذى شعرت به حفيدتك هو شعور، ال يوصف أنا
حىت األن ال استطيع وصفه ولكن آلما نظرت إىل هدية مدرسى

 .تذآرت هذا الشعور

 :حييى. د

 احلمد هللا

 حممد الشاذىل. د

لتشوه الذى حلق باملعلم هو نفسه الذى حلق بالطبيبهذا ا
نفس قدر التشوه الذى حلق بكل ما.. واملهندس والفالح

أمتىن أن يكون جمرد حماولة زائفه للتشوية وليس.. حولنا
 .احلقيقة الواقعة

 :حييى. د

، َمْن ُيَشوِّه"حماولة زائفة للتشوية"مل أفهم ماذا تعىن بـ 
 َمْن؟
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طن معا قبل أن نسارعومع ذلك فدعنا نقبل الظاهر والبا
 .بالتفسري السبىب أو التعميم

 نرمني عبد العزيز. د

فكرتىن مبدرسة اللغة العربية اللى" شئ ما"نعم يوجد 
درست ىل ىف رابعة إبتدائى قد ما أفتكر، املدرسة دى آانت

قوى جدًا دفعىن لكل حاجة مجيلة حىت خارج" شئ ما"بالنسبة ىل 
أعتقد أنه أحيانا يكفينا ...نطاق املدرسة واملذاآرة

لالستمرار ىف النضوج واإلحساس بنبض" شئ ما"القليل من 
 ...احلياة

 :حييى. د

، أعتقد أن" ...القليل"أود أن أؤآد على حكاية 
املسألة ليست بالكثرة أو الِقلة، نعم ليست مسألة آمية اخلري

وليس(مقابل آمية الشر مثال، جمرد وجود هذا الشىء 
، هو آاف ملواصلة البحث عنه")اخلري"أن نسميه بالضرورة 

 .يقينا بوجوده، ومن َثمَّ رعايته

 أمحد صالح عامر. أ

أل طبعا ما عنديش مانع، أنا آنت من ضمن الذين مل يروا
أن هناك شئ ما، ومازلت على نفس الرأى، ألن األستاذ سليمان
آما أشرت حضرتك يدرس لطبقة معينة وميكن يكون آمان مرتاح
شوية بس واهللا احتمال يكون صح هناك شئ ما بس أنا مستغرب

 .شدة إميانك بيه

 :حييى. د

لعلك الحظت أنىن شككت ىف انتماء األستاذ سليمان هلذه
الطبقة وذآرت ذلك صراحة، مث نفيته، مث عدت أؤآد أن هذا

 .ليس قاصرا على طبقٍة بعينها" ما.. الشىء الـ"

 ك،فِرْحُت ملا أهنيت به تعقيب 

أحسن حاجة هى أن ننجح ىف توصيل ما ال يصل إىل من يقاوم 
 .بشجاعة وإصرار هكذا

 : أميمة رفعت. د

  الوعى حييى؟ هذه الرقة تستطيع تعتعة. ما هذا يا د
مائة مرة أآثر من الغضب و  والضمري السياسى على السواء

أميكن للرقة و الرومانسية فعال أن تكون .التهكم والثورة
 األنياب؟ آثر فتكا من تكشريةسالحا أ

فمن منا مل يتحرك ال شىء ما بداخله... أعتقد هذا فعال
باألمل وبالدوافع الطيبة بعد قراءة هذه وأوقظه و مأله

  باخلجل التعتعة الرقيقة؟ ومن من الفاسدين ال يشعر
وبالتقصري ىف حق نفسه قبل اآلخرين إذا ما قرأها؟ يا ليتىن

... آل خمتال فخور ىف حكومتنا املبجلة أهديها إىل أستطيع أن
 !! لعل و عسى
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 :حييى.د

 "َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها: "... احلمد هللا، أرفض أن أتصور أهنم ممن هم

 مىن أمحد فؤاد . أ

أنا سعيدة جدا مبا أقرآه ألىن فعال شعرت بوجود دليل واضح
 .الذى ال يعرتف به البعض" ما.. الشئ الـ"على وجود ذلك 

 :حييى. د

 ذلكوأنا آ

 هيثم عبد الفتاح. أ

خاصة ىف" وجود ذلك الشئ الـ ما"ىف االسبوع املاضى وصلىن 
ناسنا الصابرين، الطيبني، وبدأت أتتبع نفسى ىف حماولة

بداخلى وقد وجدته ظاهرًا ىل" الشئ الـ ما"البحث عن هذا 
لكن ىف حبثى هذا وجدت شيئًا آخر. بوضوح ىف العديد من املواضع

وقد اصابىن بشئ من. "ما.. س هذا الشئ الـعك"هو مبثابة 
الربكة واللخبطة، ودفعىن إىل حماولة التخلص من هذا الشئ

 .دون جدوى وحىت آتابة هذه الكلمات" ما.. عكس الشئ الـ"

هل ميكن أن حيمل الفرد بداخله: وتبادر إىل ذهىن تساؤل
ىف آن واحد؟ وهل ميكن أن يكون" الشئ الـ ما وعكسه"هذا 
 .د واعيًا بوجود هذين الشيئني معًاالفر

 :حييى. د

املرضى يا هيثم أساتذة ىف هذه اللعبة وبرغم أهنم يلعبوهنا
بكفاءة إال أن مرضهم يسّيرهم إىل نتائج سلبية، أرجو أن تقرأ

 .")2"تعلم آيف تكره " 2008- 6- 11يومية"استجاباهتم 

إن ما جيعلنا: لقد التقَطَت يا هيثم شيئا شديد األمهية
هو تبني وجود نقيضه ىف" ما"على يقني من وجود هذا الشئ الـ 

نفس الوقت، ومبراجعة التعتعة األوىل سوف تكتشف أنىن عثرت
بعد أن نبهت إىل آل السلبيات الىت" الشئ الـ ما"على هذا 

ا عنا ىف آل جمال تقريبا، لكن تالل هذه السلبيات ملأعرفه
تستطع أن تطمسه ولعل هذا هو الذى شجعىن على القسم بوجوده

 .ىف هناية التعتعة

**** 

 حوار بريد اجلمعة

 : أنس زاهد. أ

تظل تشكل اشكرك يا دآتور على اإلجابة، لكن اللغة
نتبالنسبة ىل إشكالية، وهى بالتأآيد تشكل إشكالية لك أ

عدت إىل قراءة الرد الذى أوصيتىن بقراءته، لكن أال. أيضا
الىت يتداخل تعتقد أن التأمل درجة من درجات التناغم

 الوعى فيها لكنه ال يشكلها بالكامل؟ 
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 :حييى.د

 .طبعا أعتقد، آلك نظر يا أنس، وأنت تعرف وتتابع

 : أنس زاهد. أ

.ىف حالة ممارسة اجلنس أو بدقة أآثر، اإلتصال اجلنسى.... 
هو صلىن من خالل آلمة الوعى أثناء املمارسة اجلنسيةما و

الرقابة الذاتية الىت يفرضها آثري من الناس على أنفسهم،
مع إن اجلنس ميتلك.. اخلارج فقط، فيكتفون بالتعرى من

إىل إمكانية تعريتنا من الداخل بشكل ال نستطيع الوصول
ى الرغبة ىفمستواه إال من خالل املمارسة اجلنسية الىت حتتوى عل

والشعور باللذة مع الشعور باهليمنة ىف نفس االستكشاف
ىف املمارسة اجلنسية املنبثقة عن حالة من التأمل وال. الوقت

 أقول الوعى، حناول دائما اخلروج على املألوف، فنقوم مبمارسة
سلوآيات تبدو لدى الوعى منفرة، لكنه ىف احلقيقة ممتعة،

ذا مثال بسيط. ثال وهو يلعقهام آشرب مياه الرجل للمرأة
 على أن التناغم الذى بني الغريزة وما يسمى بالوجدان

 . واخليال ورمبا ما يسمى بالروح أيضا

 صدرك شكرا دآتور حييى على سعة

 :حييى. د

تصور يا أنس أنىن بدأت أتعامل مع حكاية التأمل هذه
حبذر أآثر، حىت الشكل البوذى منه، رمبا لسوء فهمه وسواء
استخدامه، وغلبة العقلنة ىف آثري منه، دون ترآيز آاف على
الدور املعرىف للجسد فيه؟ أما حكاية اجلنس وإعادة قراءته

 ".لشوشىت"فأنا غارق فيها 

اآلن فهمت ملاذا مل يصلك ما أردُت، وملاذا انزعجت، بصراحة
 :عندك حق، رمبا أسأت أنا توصيل نفسى

مبعىن عكس ما وصلك، إن" وعى"أنا استعمل يا أنس آلمة  
او intellectualizationما وصلك هو نوع من العقلنة 

، وعلى أحسن الفروض الدرايةintrospectionاالستبصار 
awarenessإْن آان هذا هو الذى وصلك فمعك آل احلق ،. 

مستويات: وليس حني استعمل تعبري(الوعى الذى اعنيه هنا 
 ليس له تعريف، ) الوعى

احلضور املشتمل"ذلك ) وال يعّرف بـ(ري إىل رمبا هو يش
، وهو ما يسعى اإلنسان أن يتميز به اآلن،"ملستوياتنا معا

 . أو مستقبال

إمسع يا أنس حتما سوف أعود إىل تفصيل آل ذلك إذا آان ىف
 :العمر متسع، ولكن دعىن أحكى لك عن ورطىت احلالية

جبهدكأبدأ بأن أآرر أنىن مازلت مدينا لك باالعرتاف 
هكذا تكلم"، "هكذا سكت نيتشه"البديع املبدع ىف آتابك 

وقد تناولت فيه اجلنس، مثل آازنتاآس، بشكل فائق" زوربا
 .الدقة، خطري العمق
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وسوف أعود إىل نقد آل ذلك يوما ولكن دعىن أحكى لك عن
 :ورطىت احلالية

آنت قد آتبت مسودة لكتاب عن تطور الغريزة اجلنسية،
من: عن اجلنس(رة بعنوانألقيت فكرته األساسية ىف حماض

–، مث أعطاىن ابىن حممد مؤخرا آتابا )التكاثر إىل التواصل
وهو بعنوان –أعتقد أنىن أشرت إليه سالفا ىف احدى النشرات 

Erotics  رنسية، ومرتجم إىلجورج باتاى بالف: تأليف
 Eroticismيستعمل آلمْىت ) أو املرتجم(اإلجنليزية وراح املؤلف 

بالتبادل داخل الكتاب لتأدية نفس املعىن، وقد  Eroticsو 
عجزت متاما أن أترجم الكلمة إىل العربية، فهى آلمة حنتها

وقد) ال أعرف الكلمة األصلية بالفرنسية(املؤلف فاملرتجم 
آلمة جديدة آل 350الىت ترحب بـ (جنليزية دخلت اللغة اال

،)عام ىف حني أن اللغة العربية ال تقبل عشر معشار ذلك
حّيرتىن هذه الكلمة اخلاصة جدا، والىت ليست هلا عالقة ترادفية

وهى ما أمساها(أو حىت غري مباشرة باملمارسة اجلنسية الشبُقية 
"تساميا"ست وهى ىف نفس الوقت لي) اجلنس احليواىن: الكتاب
)وليس احليواىن(للجنس احليوى " ختطيا"وليس " جتاوزا"وليست 

 مبا هو آما هو،

هذا املدخل الذى بدأ به الكتاب، الذى مل أمت قراءته 
بفهم –ظلما (بعد، أجلأىن إىل الرجوع إىل أفالطون الذى اتهم 

وعذريا(بأنه جتاوز اجلنس إىل ما مسى حبا أفالطونيا ) قاصر
وأيضا راجعت فكرتى عن فرويد الذى اهتم هو آذلك) بعدفيما 

من ناحية أخرى،  بعقلنة اجلنس من ناحية، مث بالتسامى عنه
أعيد  "اإلروتك"أقول أنىن وجدت نفسى بعد فتح ملف هذا 

 .على هذه املنطقة هلذين الرائدين  التعرف

 امسح ىل يا أنس أن أتوقف عند هذه املرحلة ألعود إليها الحقا،

لكن دعىن أقول لك اآلن أنىن قد اهتديت فجأة إىل حنت آلمة 
،"اِجلْنَسويةجديدة بدال من التعريب أو الرتمجة املشوِّهة وهى آلمة 

وهى!! (غرامى شهواىن، مهيج للشهوة اجلنسية"بدال من آلمات 
 )الرتمجة الواردة ىف آل من املورد، والقاموس العصرى

ا تعريفا بالعربية أقربأستطيع اآلن يا أنس أن أضع هل
إىل املعىن الذى أراد مؤلف الكتاب توصيله، أو إىل ما وصلىن

 .حىت اآلن

خربة اجلنس احليوية اجلمالية الداخلية،: "اِجلْنَسوية هى
امللتحمة مبشاعر التحريك املتناغم، والتوقع واجلذب غري

 ،"القهرى

الطاقةوهى ال تعىن االنغماس ىف لذة احلواس بقدر ما أهنا  
 "احلرآية الىت تدعم تلك اللذة احلسية غري الفجة

اآتفى هبذا القدر مرحليا وأذآرك بعالقة ذلك آله بتطور الغرائز
البشرية ىف عناق ضام ال يستبعد الغريزة اإليقاعية اجلمالية، وال

 )الذى ظهر بعض وجهه اآلخر ىف لعبة الكراهية(العدوان 
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 .أتوقف هنا مرغما فقد طال االستطراد

 .ولنا عودة

 : مشرية أنيس. أ

خبصوص لبىن الغالييىن. اطمنت جدا لكالم حضرتك ردا على أ
التناقض اللى جوانا و ان ده اللى الطبيعى و األصل ىف

 وجودنا

التناقض بداخلى آان بداية ألمل ال ينتهى يا وعيى هبذا
أغمض تاىن نفسى أرجع: و أوقات آترية أقول....حييى .د

 اللى مفتح ربع عني يا دوب لكن باحس اىن عاملة زى ...

اهللا أشوف اآرت وأقبل اآرت ان شاء: وبعد شوية أقول
 التناقض اللى جوايا و بعد آده ده ميتد وأقبل التناقض

 الناس آمان  اللى بشوفه جوه

 :حييى. د

هيثم عبد الفتاح، أنا فرح. برجاء مراجعة ردى على أ
 !).صل حيصلواللى حي(حيدث،   بداللة هذا اإلقدام، وما حيدث

 جمدى حممد السيد. د

 ):احلالة(رامى عادل . تعقيب على رد أ

 ما املقصود بـ الرخاوى املهيج

 :حييى. د

 !إسأله يا أخى

 اُملتْعِتْع" الرخاوى"ما وصلىن هو 

 !!!إياك أن يكون قد وصلتك آلمة عيب

 جمدى حممد السيد. د

إضافة األلعاب ملا هو آامن وغري متحرك بداخلى عندما
 .يطفو على سطح أوراق اللعبة ُتحِدُث مواجهة بيىن وبني نفسى

 :حييى. د

 ،"يطفو على سطح أوراق اللعبة"بصراحة حلوه حكاية 

إضافة إىل ما هو آامن وغري": وخاصة أن ما قبلها هو 
 "متحرك بداخلى

 .احلمد هللا

 نرمني عبد العزيز. د

الغيبمجال الرتآى وعالقتك بالقدر و. أعجبىن ردك على د
 ولكنها ىف رأىي عالقة املتفاؤل احملب للحياة أو املصر عليها، 
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فعالقىت بالقدر هى عالقة الضرير املستسلم غالبا، أما عالقىت
 .بالغيب فهو ما يبقيىن آملة ىف عدم غدر القدر ىب

 :حييى. د

 أقّدر االختالف واحرتمه،

إجيابية"مث إنه قد أعجبىن منك أيضا استعمالك تعبري  
 ،"قدرالغيب ىف مواجهة ال

 حلوة هذه  

 حممد الشاذىل. د

"القدر"ال أفهم ما أشرت إليه من مفهوم سيادتك عن 
 .والفرق بينهما" الغيب"و

 :حييى. د

هذا قد ال حيتاج حاليا لشرح أآثر مما قيل، وأيضا برجاء
 .نرمني، الذى سبقك حاال، وردى عليها.مراجعة تعقيب د

* * * 

 قصة العجوز واخليط

 : على سليمان. د

النفس هذه القصة مؤثرة للغاية ونتيجة للغوص ىف أعماق
عاطفة(واملشاعر   البشرية وماحيدث داخلها من التفكري

االبرة(على سلوك شبه عبثى  والتصميم  والقلق) االمومة
فاذا )آالتنبؤ(وربطه بالعبور اىل امليتافيزيقيا ) واخليط

ا العزيزةتسهلت عملية ادخال اخليط ىف خرم االبرة فان بنته
 خبري

حياة االنسان بصفة عامه فهو يرىب ترمز القصة اىل 
حيث االنفصال وقلق  ويتعلق فيهم وبنهاية  األبناء ويتعب

 .االنفصال

 :حييى. د

 شكرا

.وإن آنت أحتفظ على التفسري، ولو أنك تابعت حوارى مع د
أميمة رفعت، وأسباب توقفى عن النقد التقليدى ألحالم فرتة

لعرفت سبب حتفظى على) 52بعد احللم (لنجيب حمفوظ  النقاهة
 قراءتك اجليدة هذه،

لكنىن نشرت رأيك احرتاما الهتمامك وما وصلك وذآاء 
 تعليقك،

 شكرا . لكن دعنا حنتلف

 )االشراف(مشرية أنيس . د
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يبارك ربنا.... أميمة و اهود الذى تقوم به.أعجبتىن د
 ....دواح فما تقوم به أثار اعجاىب و غريتى ىف آن... هلا

 :حييى. د

"!!اجلميلة"أحسن، وخصوصا حني نعرتف مبشاعرنا احلقيقية 
 .هكذا

*** 

 "3"استشارات مهنية : رامى عادل. أ

لعنة اهللا على احلرية، دعوىن انسج, عمرى! األوقات تسرقىن
  .أنتم الشرفاء, من منكم ذاق مهانيت. ختنقىن فرجتكم  ,شبكيت
 سالم

 :حييى. د

يومية لعبة الذل(وارجع من فضلك إىل ال تبالغ يا رامى، 
وهو ال يدرى(منهم، ذاق مهانتك /لتعرف من مّنا )17-2-2008
، ال تفرح بتفّردك بالشعور باملهانة مهما بلغْت)رمبا. دةعا

 .قسوهتا

 قطرة سم : رامى عادل. أ

لوثتىن. اجتنبتها, قضيىت يالعارى, لبؤه هددتىن بفضحي
  ..فلم يكد مير الليل حىت التقينا, احتلمت وحزنت, خمالبها

   .أمامها، أجوس خالهلا  يلتمع النجم تكاد تطولىن أنياهبا،

 :ىحيي. د

 يارب سرتك

* * * 

 آسف

نتوقف اآلن، ونلتقى بعد غد يوم األحد، فيما أمسيته 
 ، "الربيد"

 ؟!يا ترى هل خيتلف عن احلوار
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 ما الذى جيرى ىف العامل بالضبط؟

 هل هى حماولة فاشلة لتنظيم النسل بأثر رجعى؟

بعد أن عجزت احلروب والتطهري العرقى والتشويه الفكرى
:عن إبادة الفائض من فقراء وأذالء البشر وتشويه الباقني

حلساب استمرار األثرياء املفرتين املغرتبني، راحت هذه الصفوة
ضإغراق األرالطاغية تبحث عن طرق أحدث للحيلولة دون 

 !! بالفائض البشرى الذى ال لزوم له

احتمال املسار التدهورى االنقراضى للنوع البشرى بدأت
انفصال قشرة: معامله تظهر ىف القرن األخري بصفة خاصة، مثال

العقل عن سائر العقول السابقة الىت حفظت تطور األحياء، وسوء
قةالطا(استعمال اجنازات العقل الرائعة للدمار وليس للبناء 

الذرية لإلبادة، واملعلوماتية والتكنولوجيا لالستهالك
 إخل..، وانفصال الدين عن حرآية اإلميان، )آأمثلة.. واالغرتاب

ما الذى ميكن أن ينقذ البشر من سوء حسابات هؤالء الذين
 يقودونا إىل التهلكة هكذا؟

يواجه عامة الناس حماوالت اإلبادة هذه بكل الوسائل
لون احلب والزواج واإلجناب جدا، ومن ّثماملتاحة، فيواص

تتزايد األعداد، واألفواه، والبطون القادرة على التهام
جاهزاخريات اهللا الىت يزرعوهنا ىف أرض اهللا، لكن الرد آان 

فنشأت فكرة جتويع الناس حىت املوت باالستيالء على غذائهم
 .وحتويله إىل طاقة لتشغيل حمرآات احلرب واالغرتاب

 تقفز إىل ذهىن هذه االحتماالت، أرجع إىل الكتاب الرائعحني
"االنقراض"مصطفى فهمى عن . الذى أهدانيه مرتمجه الصديق د

من آل%  99.9أن ، لكى أصدق من جديد روب..  دافيدتأليف 
، عنوان هذا الكتاب آامال األحياء قد انقرضت عرب التاريخ

بدو يا دآتور، يجينات سيئة أم حظ سيىء: االنقراض: هو
مصطفى أن هناك احتماال آخرا البد أن يضاف إىل العنوان

 ؟انتحار غىبجينات سيئة أم حظ سيىء أم : االنقراض: فيصبح

هذا االحتمال الثالث هو أحدث اخرتاعات تلك الفئة
 الباغية من القتلة األغبياء الذين وجدوا أيضا أنه ال يكفى
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التمادى ىفجتويع الفقراء حىت ميوتوا جوعا، بل ينبغى العمل على 
ختليق غرائز استهالآية متوحشة ملن تبقى منهم، حىت تلتهم أى فائض

البشرية والوقت البشرى، هذه الغرائز اجلديدة ال" الطاقة"من 
    .رفاهية مغرتبة ضد البقاء واإلبداع والتطور   تدعم إال

أو(هؤالء الذين حيّولون غذاء البشر إىل طاقة بعضها 
غرتب، ال يعرفون أهنم أول اهلالكني، اللالستهالك امل) أآثرها

يعرفون أهنم ينتحرون ىف املقدمة، ال يعرفون أهنم يقفون على
لقد توقفت معرفتهم عند. أدىن درجات سلم التطور احلقيقى

وهم ،"األآثر أنانية"و ،"البقاء لألقوى"القانون القدمي أن 
ء هوالبقا"مل يتابعوا العلم التطورى األحدث الذى يقول إن 

ليس فقط مع أفراد نوعه، ولكن مع "لألآثر تالؤما وتكافال 
 .ومع الطبيعة إىل وجه احلق سبحانه وتعاىلاألنواع األخرى، 

ممن سوف يتطور إال قليالإذا آان للجنس البشرى أن ينقرض 
من هؤالء هذا القليلمنه وبه اجلنس القادم، فلن يكون 

املبدعني املعاندينالقتلة العدميني األغبياء، وإمنا من 
الصبورين الذين استطاعوا، برغم آل ذلك، أن يوثقوا
عالقتهم بأفراد نوعهم، فالطبيعة، فالكون األعظم، ومن مث
يرثون مقاليد القوة والعقل والعلم والوعى الفائق

 .ليحولونا هبا إىل النقلة النوعية التالية 

مرإن إدراك هذه احلقيقة وإعالهنا من آل من يهمه األ
 جيعلنا أال نكتفى بالتصرحيات واآلمال، بقدر ما يلزمنا أن
ننتبه إىل تنمية نوع آخر من الطاقة غري الطاقة الىت حترك

 . اآلالت وتسّير اليخوت والسيارات الفارهة 

الطاقة احلقيقية القادرة على حفظ النوع هى طاقة احلياة
احلياة   ى مسريةوالبقاء والتطور، وهى الىت خلقها اهللا لتحافظ عل
إن علينا أن. املتميزة اخلليقة بتكرمي البشر ليواصلوا املسرية

نقلب التصرحيات الصحيحة واجليدة إىل برامج متنع إهدار الطاقة
البشرية ىف تعليم مغرتب، واستهالك مهلك، وآذلك علينا العمل

ما تبقى منها بالقهر والقمع وإجهاض   على احليلولة دون قمع
 ).وبأثر رجعى(اإلبداعية أوال بأول القدرات 

ليس مطلوب منا أن نولد هذه الطاقة البشرية، فهى
أن حنافظ عليها   موجودة بفضل اهللا منذ الوالدة، علينا فقط

التطورى  لتنطلق إىل مسارها الذى حقق آل هذا التاريخ
ايد، ذلك التاريخ الذى جتلى ىف ظهور اإلنسان مكرما من ربه

مشارآته ىف إبداع حياته مبا يكمل به تارخيه  اصلهكذا، ليو
املتميز، آل الطاقات األخرى ليس هلا دور إال خدمة هذه

 .الطاقة البشرية اخلالقة

معظم األطباء النفسيني، بفضل شرآات الدواء، قد ّمهشوا
حلساب تكديس األموال لتمويل  واختزلوا هذه الطاقة البشرية

صلون، برجمة أغلب عقول األطباءيوا  وهم!!! إشعال احلروب 
حىت تكون آل مهمتهم هى قمع هذه الطاقة وهتدئتها طول الوقت

 .بدال من احتوائها وإعادة توجيهها 

 .لكن هذا حديث آخر
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א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــو ــي التطـ ــلالنفسـ ري والعمـ
  اجلماعي

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

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  - 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
ـية   مبادئ ا - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - ألم عل

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

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

ـية -  )شعر. (انالزجاجي والثعب اللغة العربية والعلوم النفس
ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس 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  
  لنفسيني عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء ا 
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  رجملة اإلنسان والتطورئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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  2008ة  للمؤلـــــف مجيــع احلقــوق حمفوظـــ

 


	يوميــــا: الإنســـان و التطـــــور
	الفهــــــــــــرس
	282 - استشارات مهنية (3)	
	283  -يوم إبداعى الخاص	
	284 - وتعلم: كيف تكره (1)	
	285  -تعلّم كيف تكره (2)	
	286  -أحلام فترة النقاهة "نص على نص"	
	287 - حوار/ بريد الجمعة	
	288  -هل تنتحر البشريةُ "بغباءٍ انقراضىّ"؟!	

	الغلاف الأخير: أ. د . يحيــى الرخاوي

