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الجوانب النفسية لسلوك اإلنسان ث عن لتحدإلى اهناك عدة أسباب تدعوني 
خالل حاالت الفقد التي قد يتعرض لها خالل مسيرة حياته منذ الطفولة وحتى 

  ..الشيخوخة وانتهاء بالوفاة

فالمراجع العربية في هذا المجال نادرة على فرض وجودها، فمن خالل 
الل ما يقارب العقدين من الزمن لمعظم ما ينشر باللغة العربية عن متابعتي خ

العلوم النفسية لم أوفق بالعثور على مرجع في هذا المجال، رغم أهميته البالغة 
للباحث والمختص في ميدان العلوم النفسية إضافة إلى كل من الطبيب وطالب 

  ..الطب والتربية والمعلم وقبل كل هؤالء األهل واألسرة

وهو فقد  Real الفقد الحقيقيبشكل عام يتظاهر الفقد بعدة مظاهر، فهناك 
، Threatened الفقد المهددوهناك . شخص معين ذو أهمية خاصة بالنسبة إلينا

وعند . وهو ظرف اإلنسان الذي يتعامل مع خطورة وفاة شخص هام بالنسبة إليه
 الرمزي الفقده اإلنسان فقط من بين كل الكائنات يوجد ما يمكن أن ندعو

Symbolic فليس الفقد هنا إلنسان بل العتقاد أو فكرة أو طريقة حياة أو حتى ،
إذ يتعامل  Fantasied الفقد الخياليوهناك أيضا ما يمكن أن ندعوه . لبلد

  . األشخاص كما لو أن هناك فقداً مع أنه ال يوجد سبب واضح لهذا االعتقاد

عن تطور الكائن " الطفل والمراهقكيف نفهم "سبق أن تحدثت في كتابي 
البشري من الوالدة وحتى المراهقة ورأينا كثرة أنواع الفقد والحرمان التي 

فقد الطفل لوحدته مع أمه، وفقد الطفل : تفرضها الظروف التطورية المختلفة
الدارج لصورة أمه المهتمة بشؤونه، ونالحظ فيما بعد فقد متوسط السن والمتقدم 

وفي الحقيقة، يمكن أن نعتبر كل دورة الحياة . ب والصحة الجسديةفي السن للشبا
  .. من الوالدة إلى الوفاة، كتغيرات في موضوع الحرمان والفردية والفقد

إضافة لهذه الحرمانات األساسية المتعلقة بالنمو والتطور، هناك حرمانات أقل 
ن يختبر فقداً توقعاً مثل الحرمان غير العكوس لوفاة شخص مهم، يمكن للشخص أ

. دائماً في ظروف الطالق أو أي نوع من االفتراق يصبح بعد الشخص فيه طويالً
وقد يشعر اإلنسان بتغير في عالقات الحب، فزوجة كانت معتادة على حب زوجها 

 .لها وإظهار هذا الحب، سوف تشعر بنوع من الفقد عند انشغاله بعمله
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وبالطبع . ونوع كبير من الفقد ألي شخص هو عند تعرضه لمرض جسدي
جسم هي مصدر فإن عمليات البتر أو أي عمليات أخرى فيها ضياع ألقسام من ال

وقد يشعر اإلنسان بالفقد عند اضطراب عمل أي عضو من . كبير لشعورنا بالفقد
  . األعضاء، أو اضطراب كلي كما يحدث في سن اليأس عند المرأة

إن أي مرض عضوي يعطي بعض الفقد لآللية الصحية للفرد، فهذا يبدو 
. نوعاً من الفقدصحيحاً تماماً في األمراض المزمنة حيث يشكل العالج أيضاً 

مثال ذلك، شخص عنده داء قلبي رثوي سيطلب منه تحديد نشاطه، ولكن بتقدم 
الجراحة القلبية وإمكان إجراء العمل سيعود إلى الشخص استطاعته القيام بحيويته 

وعلى الرغم . الكاملة تقريباً، وعندها سيشعر ببعض الفقد لحياته السابقة المحددة
يستصعب عودة التالؤم لطريقته القديمة في معاملة  من أنه عاد صحيحاً لكنه

  . الناس، وهذا قد يشكل تعقيداً أكبر

هناك أيضاً أنواع أخرى من الفقدان تسبب ارتكاس حرمان مثل فقد المركز 
االجتماعي، فقد العضوية في تجمع أو جماعة معينة، فقد بيت معين، فقد وظيفة، 

ت حرمان في األشخاص الذين وشوهدت حاال. فقد ممتلكات شخصية معينة
اضطروا لتطور مدني معين، عندها لم يكتفوا بتغيير سكنهم إلى قسم آخر في 
المدينة مثالً، أو تغيير المدينة أو هجرها، ولكن أيضاً افتقدوا طريقة حياتهم 

وأكثر من ذلك عديد من األشخاص . ومن أنواع الفقد المعروفة الدالل. السابقة
االنسحاب االجتماعي ليس من فقد إنساناً إنما أيضا قد يكون أصيبوا باالنعزال و

من فقد حيوانات أليفة عندهم وشاهدت حاالت كثيرة ألناس تعرضوا الرتكاس 
  . شديد من األسى لفقد حيوان أليف أو طائر

هذا الكتاب لن يتحدث عن كل هذا الكم الهائل من أنواع الفقد الذي يتعرض 
وحتى وفاته، وإنما سيتطرق إلى أهم أنواع الفقد  له اإلنسان من لحظة والدته

فقط، وهو استجابة لرغبة العديد من األصدقاء والزمالء وكذلك استجابة لرغبة 
الكثير من أهالي األطفال والمراهقين ليتعرفوا كيف يمكنهم تفهم الطفل والمراهق 

الفقد  وكيف يمكنهم تفهم اآلباء في سنوات الكهولة والشيخوخة من خالل حاالت
الرئيسية، وكيف يمكنهم التعامل مع هذه الحاالت بأيسر السبل وأفضل الطرق 
وهذا ما حاولت جاهدا أن أعرضه بأسلوب تحليلي مبسط قدر اإلمكان، وال أدري 

   . نصيبي من التوفيق فيما ذهبت إليه

عرضت في القسم األول من هذا الكتاب عبر فصوله األربع نظرتنا للحياة 
، من خالل مفهوم المرض ودور الحضارة رضملل الجتماعيةوالمعاني ا

المعاصرة في مساندة العلوم الطبية، وأدوار كل من الطبيب والمريض وثقافة 
  . المشافي والمراكز الطبية الحديثة المنتشرة في عصرنا

في القسم الثاني من خالل فصليه عرضت ارتكاس األطفال للمرض 
جسدي وارتكاس العائلة والكادر الطبي للضغوط واالستشفاء والجراحة والعجز ال

 ..والشدة
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ألسى الفقد وافي القسم الثالث من خالل فصوله األربعة عرضت مفهوم 
الهجر واالكتساب في و مراحل الحداد عند األطفالو الحداد عند األطفالو

  .الحداد المرضي عند األطفالو المراحل التطورية

المنظورات األخالقية كما عرضت في القسم الرابع من خالل فصوله السبعة 
فقـدان جـزء ، وتحدثت عن لطفل والمراهق المحتضروالمنظورات السريرية ل

موت ، وفقدان زميل، وفقدان أحد الوالدين، وفقـدان شـقيق، وـممـن الجس
  .. المراهق

أما في القسم الخامس فعرضتُ من خالل فصوله الفقد واألسى والحداد عند البالغين 
  .. ومراحل الحداد واألسى الطبيعي والحداد المرضي والطبيب ودوره في الحداد

ار عند البالغ وعرضت في القسم السادس عرضت من خالل فصوله االحتض
لمحة تاريخية دينية إضافة إلى التطورات المعاصرة للعناية الطبية بالمحتضر 

  .. ومراحل االحتضار عند البالغ وتفرد تجربة االحتضار

ثم ختمت الكتاب بمقاطع مطولة من رسالة .. وفي الختام عرضت ملخصاً
تجربة ارتكاسها من  التي شرحت فيها Thunbergأستاذة الطب النفسي الدكتورة  

  ..خالل ما عانته نتيجة إصابتها ميالنو كارسينوما

ال يمكنني اعتبار هذا الكتاب تأليفا صرفاً أو إعداداً وتأليفاً أو .. بقي أن أقول
حتى ترجمة، فالتأليف يجب أن يكون بالمجيء بشيء غير مسبوق، واإلعداد 

د على نصف الكتاب تأليفاً والتأليف اعتدت في كتبي أن يكون على األقل ما يزي
وما يقل عن النصف اآلخر إعداداً، والترجمة هي نقل شيء من لغة إلى لغة 

  ..أخرى، وهذا الكتاب ال تنطبق عليه أي من تلك الحاالت

لكن فيه من كل ما ذكرت وهو مطعم بخبرتي السريرية ورؤيتي التحليلية 
لقد ..  حليلية المتعارف عليهاوهي مختلفة إلى حد كبير عن الطرق واألساليب الت

حاولت أن أعرِض بطريقة وأسلوب مبسطين قدر اإلمكان محتواه العلمي، ولكن 
ال يصل ذلك إلى مستوى التأليف الصرف، وفيه من اإلعداد والترجمة، ولكن 

وكنتُ مجبراً على االعتماد .. بطريقة وأسلوب وفق ما وفقت من فهم وخبرة،
جنبية ألن األبحاث العربية في هذا المجال لم تزل بشكل كامل على األبحاث األ

وبشكل عام هذه األبحاث جرت في .. في مراحلها األولى على أحسن تقدير،
بيئات ومجتمعات ومفاهيم وثقافات جميعها مختلفة عن بيئة مجتمعنا ومفاهيمه 

ومع ذلك حرصت بكل ما استطعت على الدقة وعلى األمانة العلمية .. وثقافته،
  .. ال يسيء للحرفية والمهنية وبما

إن الكثير من اللوحات الموجودة في متن هذا الكتاب هي للفنانة األلمانية 
Käthe Kollwitz )1867-1945(  هذه اللوحات رغم أنها اعتبرت برأي النقاد

 إبداعا فنيا يجلب السعادة لكل من يشاهدها، فان هذه الرسامة الكبيرة عاشت بؤساً
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فظيعاً، إذ قُتَل ابنها بيتر في الحرب العالمية األولى، وعندما وصل هتلر إلى 
أعمالها خارجة على القانون من قبل النازيين،  اعتبرت 1933الحكم عام 

وُأجبرت على التقاعد من أكاديمية الفنون البروسية، وسحبت أعمالها من كل 
المتاحف األلمانية، وهددت بالسجن من قبل الغستابو وكذلك زوجها الطبيب كارل 

لمية كولفيتس الذي كرس حياته لالهتمام بالفقراء، مات زوجها في الحرب العا
الثانية، وقتل حفيدها على الجبهة الروسية، وتهدم منزلها في برلين، وفي النهاية 

وانتهت  1935كانت مستعدة لنداء الموت وهي لوحتها األخيرة التي رسمتها عام 
  . عاما 78وهي بعمر  1945منها عام 

بإنجاز هذا العمل تتحد الخطوط البسيطة بتناغم وتجانس لتشكّل لوحة تضج 
ينبوع تعانقت فيه قطرات صغيرة من جهود … ياة، إن عملي المتواضع هذابالح

فالورد والياسمين لكل من له يد بيضاء في عملي .. غالية حتى أخرجته إلى النور
  ...وانتظرتني بحب.. ولكل العيون التي راقبتني.. هذا، ولكل من شاركني جهده

ألجيال وعميد الطب كل الشكر واالمتنان لعمالق الطب النفسي، أستاذ ا
هذا العاِلم المبدع والمفكر ) مصر(النفسي العربي البروفيسور يحيى الرخاوي 

 - الذي شرفني ... الطبيب اإلنسان.. وقبل كل ذلك.. واألديب والشاعر الكبير
بتوشيح كتابي هذا بمقدمة أعتز وأقدر  - رغم العمل الهائل بين يديه وضيق وقته

  .. وأحترم كل ما جاء فيها

مؤسس شبكة ) تونس(جمال التركي . د.وإنني ممتن للصديق العزيز المفكر أ
هذه الشبكة التي قلت عنها سابقاً إنها غدت .. العلوم النفسية العربية ورئيسها

أكاديمية شاملة في العلوم النفسية قدمت لعلماء النفس العرب وأطبائهم مالم تقدمه 
  .. حده غدا أكاديمية جامعةوأقول اآلن إن جمال التركي و.. أي جامعة

ويعود الفضل إليه بإنشاء أضخم بوابة شاملة للعلوم .. هذا الرجل يعمل بصمت
وحقق التواصل السريع ألول مرة عبر التاريخ بين .. النفسية األكاديمية على االنترنت

إضافة إلى إنجازه .. علماء النفس العرب وأطبائهم ووضع أحدث األبحاث بين أيديهم
مصطلح نفسي بثالث لغات  112000لشبكة العربية للعلوم النفسية الذي يضم معجم ا

  .صفحة ورقية 5000وهذا يفوق ) العربية، االنكليزية، الفرنسية(

علينا أالّ ننسى أن الحياة جميلة، ولكنها كئيبة في الوقت : في الختام أقول
اتنا، وعبر كل نفسه، فكلنا مفروض عليه أن يفقد من يحبهم سواء بوفاتهم أو وف

القرون الحظ العلماء والفالسفة واألدباء والشعراء والفنانون وغيرهم هذه الحقيقة 
لكن على األطباء دون الناس جميعا بحكم مهنتهم تجاوز .. المرة للوجود اإلنساني

هذه المقولة في أحداث وجودهم اليومي وممارستهم المهنية، ومن ثم عليهم أن 
  .ة على مسح نهاية الحياة المطلقة مع أي مريضيستطيعوا ابتكار القدر

كلي أمل أن أكون قد وفقت لتقديم ما هو جدير بالزمن الذي سيبدد أثناء 
 .قراءة هذا الكتاب
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هذا كتاب جيد، كتبه مؤلفه العالم الفاضل، باللغة العربية، من واقع ثقافتنا 
الخاصة، لعلنا نتذكر معه أننا  نفرح بالعربية، ونحزن بالعربية ، ونحب 

ربية، ونغضب بالعربية، إن أية محاولة بالعربية، ونمرض بالعربية، ونشفى بالع
لتشكيل عقولنا وثقافتنا ووعينا الجمعى والفردى بلغة غير لغتنا هى إغارة خطيرة 
تحول دون إسهامنا بما يمكن أن نبدعه من واقعنا، نتكامل به مع وعى وعقول 

  .غيرنا من البشر عبر العالم

ر التاريخ، ونحن ال اللغة مثل الدين هى البنية األساسية ألية ثقافة عب 
نستطيع أن نضيف ما هو أصيل  إال انطالقا من ثقافتنا وهى تتحاور مع كل 

  .وهذا الكتاب يعلن بعض ذلكاللغات والثقافات القابلة للحوار، والقادرة عليه، 

هو كتاب  جيد يعد بكتب كثيرة الحقة للمؤلف الفاضل، أو لمن يستلهم 
بما هو نحن، مستعملين لغتنا نحن، من خالل  بداياته،  ممن يحملون هم تعريفنا

وهو  يالمس ثقافتنا طول الوقت، رضينا ) الطب النفسى(خبرات هذا التخصص 
  .أم لم نرض

وهو كتاب صغير نوعا استقبلتُـه باعتباره فهرسا لكتب كثيرة قادمة،  
للمؤلف،  نحن فى أمس الحاجة إليها، وبلغتنا العربية، الكتاب طموح وعنوانه 

لم محتواه، وأيضا يعد بأكثر مما يرد بين دفتيه،  وقد امتد ما بين مرارة يظ
. الحزن إلى  تجليات الفقد واألسى، وهى أبعاد تتداخل أحيانا لكنها ليست مترادفة

الموضوع شديد األهمية، مترامى األطراف،  ويحتاج لمزيد من البحث 
التراث، وهو مقسم إلى واالستشهاد بالحاضر مضافا إليه زيارات انتقائية إلى 

أقسام، ال أعرف لماذا ليست فصوال أو أبوابا، ربما ألن كل قسم يعد بكتاب 
  بأكلمه فى المستقبل القريب بإذن اهللا؟

نظرتنا للحياة، ومعنى المرض " القسم األول عام شديد العمومية حيث يتناول 
المشافى، ومفهوم ، وهو يعرج إلى أدوار الطبيب وثقافة "والمفاهيم المتنوعة حوله

 .المرض ومفهوم العالج بشكل مركز أشد التركيز فى حدود ضرورة التقديم 
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أما القسم الثانى فهو دراسة واعدة تعرض لعناصر النمو حتى المراهقة ، ثم 
يستطرد ليشير إلى  الكادر الطبى والشدة،  ثم  يتطرق إلى الحزن والفقد فى هذه 

  .المرحلة بشكل متواضع وغير مباشر

فإذا  وصلنا إلى القسم الثالث بدا عرض جوهر الكتاب عن الفقد واألسى 
  .وضوحا وتحديدا ، مدعما بحاالت إكلينيكية واضحة  ومفيدةوالحداد أكثر 

ثم نجد أنفسنا فى وسط العائلة كشبية متداخلة متفاعلة، يعرض الكتاب 
: الرتباكها بالفقد والحزن اقترابا وتهديدا وفعال، وعالقة ذلك بالكادر الطبى
ين الطبيب والتمريض، فيمثل هذا القسم الخطوط العريضة لمشروع كتابين آخر

  . على هامش عنوان هذا الكتاب

ويختتم المؤلف النصف األول من الكتاب  بقسم أكثر تحديدا فيما يتعلق بالفقد 
واألسى، والحداد وهو أقرب األقسام إلى العنوان، لكنه يبدأ فى رحاب مرحلة 
الطفولة،  ليكن،  فهو يعود يتناول نفس القضية عند الناضجين وكبار السن فى 

  ، "الفقد واألسى والحداد عند البالغين" القسم الخامس

وقد الحظت بصفة عامة أن طموح المؤلف وهو يرغب فى توصيل أكبر 
قدر من المعلومات عن مواضيع كثيرة معا ، فى هذا الحيز الصغير، قد اضطره 

  .إلى كل هذا االستطراد المتشعب

ذوية وقد تناول الكتاب أيضا قضية االحتضار وما يحيط به عند المريض و
، وهذا بعد آخر يالمس الفكرة المحورية، )القسم الرابع والسادس(عند الصغار 

وإن كان يحتاج إلى أن يرتبط بثقافتنا بشكل متميز نظرا ألن هذه المنطقة هى من 
المناطق التى تختلف فيها الثقافات اختالفا بينا، وفى هذا الصدد يجمع هذا الجزء 

من الحياة، " المرحلة النهائية"ية المريض فى هذه من الكتاب بين تقديم معالم نفس
وبين نفسية من يحيط بالمريض من ذويه قرب، وبعد،  النهاية، وهما بعدان 

  .مختلفان بشكل ما

إن تناول طبيعة  الموت ومعناه، باللغة العربية، فى ثقافة منغرسة تاريخا 
يحتاج إلى :  نوحاضرا فى أشكال وتجليات متنوعة من التدين والتصوف واإليما

الغوص فى بحث االختالفات الجوهرية والفلسفية والنفسية والطبية من منطلق 
هذه الثقافة  بشكل أعمق، وقد تناول الكاتب هذا البعد بشكل شديد اإليجاز لدرجة 

الموت فى ثقافتنا له معان . تعد بالمزيد وتحفز إلى انتظار عمل مستقل جامع
ضا، ولكن يتفق أغلبها فى أنه عندنا يمثل حقيقة ما كثيرة متداخلة تكمل بعضها بع

إلى  الوعى الشخصى، فهو انتقال من "نهاية مغلقة"أكثر منه  " انتقال مفتوح"هو 
 الحياة اآلخرةإلى  الحياة الدنياأو انتقال من ) متون هرمس(، الوعى الكونى

إعادة " ممتدةمرحلة نمو إلى  مرحلة نمو محدودةأو انتقال من ) األديان السماوية(
 ، كل ذلك يجعل هذه الخبرة مختلفة تماما فى ثقافتنا )كاتب هذه المقدمة": (والدة
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وت باعتباره عدما خالص، أو فقدا كامال، أو عنها فى ثقافات أخرى تعامل الم
نهاية مغلقة، ولعل عذر المؤلف أنه لم يخصص كتابه كله لهذا الموضوع تحديداً 
لكن ما وصلنى من  العنوان، ومن أغلب األقسام أثار عندى أمال حقيقيا أن 
يتناول المؤلف فى عمل الحق هذه الفروق الثقافية الشديدة األهمية، ومدى  

ا على المحتضر وعلى األهل كباراً وصغارا بدرجات مختلفة، وتفاعالت تأثيره
متنوعة، فشتان بين نقلة وعى، أو نقلة حياة يعلنها حدث الموت كما يتجلى فى 

باعتباره نهاية وفقد  -الموت –ثقافتنا وتديننا ولغتنا ، وبين تناول نفس المفهوم 
  .عدمى مغلق

انُه محتواه، ففاض محتواه عن وعود إنه كتاب جيد، ظلم عنو: خالصة القول
  .عنوانه

كيف ": ثم أنتقل بمالحظة عابرة على العنوان الذى يبدأ تحديداً بتساؤل جذاب
، فى رأيى أننا  يمكننا أن "نفهم الفقد ومرارة الحزن واألسى"نفهم ماذا؟  ؟"نفهم

 مرارة الحزن"نحاول أن نفهم الفقد، لكن أن نعطف على ذلك دعوة أيضا لفهم 
الفقد، والغياب، " تفهم"إنك يمكن أن .  فهذا ما وجدت نفسى أتحفظ عليه" واألسى

أما أن تفهم المرارة فهذا بعد واحد غير كاف غالبا، فنحن نعايش مراة الحزن 
ونستلهمها من تجليات الوجدانات المرتبطة بها أكثر من أننا نفهمها، وهذا يحتاج 

ى لغتنا  القادرة المحيطة، نحن نعيش مع الخبرة والتمثل والتقمص الرجوع إل
الحزن، وقد نعرفه، ولكننا حين نفهمه أو نحاول أن نفهمه أساسا أو تماما بالعقل 

الحزن . والحسابات قد يتسرب منا ويختنق فى تشكيله الرمزى، ومنطوقه الشائع
أعمق وأخطر وأجمل من أن نفهمه، والمصيبة التى حلت بنا أننا استبعدنا 

، )الذى لم أجد له مقابال جامعا مانعا فى اللغة اإلنجليزية(لفظ الحزن بالتدريج  
ـِل محله لفظ  ثم تتجلى الكارثة أكثر  حين يحل محل هذا اللفظ "   االكتئاب"لنح

  P ، وبرغم أنه ال وجود للباء الثقيلة"دبرشَن"لفظ معرب هو ) االكتئاب(أيضا 
) العربية(ف من اللغات العامية فى اللغة العربية أصال، وال حتى فيما أعر

أو " دبرشن"المختلفة، إلى أن أغلب المرضى واألسوياء يستعملون كلمة 
محل الحزن بصوره العظيمة الغائرة والكاشفة، وأيضا بصوره السلبية " دبرسيون"

اللزجة الطفيلية النعابة،  وهما صورتان متضادتان، فتختلط األمور وتتداخل 
قافتنا فى ثنايا هذه األصوات المستوردة، والرموز الالتينية المشاعر التى تميز ث

  .المعربة

وقد سبق أن تناولت هذه القضية فى تحذيرى من مخاطر هذا التسحب  
المغير على ثقافتنا ومشاعرنا من خالل تشكيل وعينا بلغة هجين، قادمة من ثقافة 

لوعى مخاطر الترجمة بين تسطيح ا"مستوردة، وذلك  فى أطروحتى عن 
  . التى يمكن الرجوع إليها فى موقعها" واختزال المعرفة
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  وبعد

مؤلف العالم اإلكلينكى الجاد والحاذق خبرة  وإحاطة، فإنى إذ أشكر ال
أتعرف من : أستسمحه فى هذه المقدمة أن أقدم بعض اجتهاداتى فى استلهام لغتى

، لعلنى أظهر بذلك "هم"، وإلى درجة أقل، ما هو "حزن"خاللها على ما هو 
تنا فكرتى عن عالقة اللغة ، والشعر خاصة، بأصول الظاهرة الوجدانية فى ثقاف

المتميزة، مما يؤثر حتما فى مجمل ثقافتنا، بما فى ذلك ممارستنا اإلكلينكية 
  .المتميزة، أو التى ينبغى أن تتميز أكثر فأكثر باستمرار

: البشرى   الوجود   طبيعة   من   يتجزأ   ال   جزء   هو  -  أصوله   عمق فى   -   الحزن
 رح، لكن ما شاع عن بديله المسمىوهو ليس بالضرورة ضد الف ،  فدفعا   مواجهة 
  أخذنا   ما   إذا   ، خاصة أشمل   مضمون   له   آخر   لفظ   هو   الحزن  جعله كذلك،  "  اكتئاب "
  إيحاءات   من   قليل   إن أصوله تتضمن قدرا غير  . التشكيلية   تنويعايته   االعتبار فى  
  متضمنه   عن   االيحاءات   هذه   فصل   يصعب   بحيث   والدفع   والخشونة   الجدية 
:  حزنا   المكان   حزن ،  المنبسط   السهل   ضد  -  أيضا   فالحزن ، )االنفعالى (العاطفى  
  ولقاء   وعناد   مواجهة   فيه   والحزن ،  األرض   من   غلظ   ما :   والحزن ،  وغلظ   خشن 
     وشدة 


   إذا   ��ٌ�"�   �ْن   ��ٌن   �
هـََ�   ��� ��ٌ�        �َ�ْن     عا��ر   ��َِ !� "،  

  أو ،  كسرة : هو   ، فاللغة العربية تعلمنا أال نربط ما هو حزن بما  إذن  
بل تمتد بنا إلى مضامين أخرى لنفس الكلمة تشمل الحفز والمواجهة  ،  ةـَكـَلـَه 

  .والعناد والقوة

على  األولى    الوصية (  اإلنجليزية   اللغة فى   Depression  لفظ إلى    وبالرجوع 
الغم المنكسر ذلك   أساسا   يفيد   إنما  اإلنجليزى   اللفظ   هذا   أن   نجد )  المستعار   وجودنا 

فى شكله العيانى غالبا، " الهبوط"، وهو مرتبط بـ الهابط فى أضعف تشكيالته
عبد العزيز القوصى أن يقترح  ولعل هذا هو ما دعا أستاذنا المرحوم الدكتور

   ".االكتئاب"، وليس " اإلنهباط"إلى لفظ  Depressionترجمة هذا اللفظ 

وفيما يلى بعض مقتطفات من الشعر العربى الحديث خاصة، وهو يتناول 
الحزن بتشكيالت ينبغى أال تغيب عن طبيب نفسى ولد عربيا، يستمع إلى مريضه 

ه المعايشة للغة هى بداية التعرف على تشكيالت بالعربية، ويعالجه بالعربية، هذ
وجداننا فى الصحة والمرض، وقد فعلتُ ذلك ألننى اكتشفت أن األدب العربى، 
والشعر خاصة، كان مصدر تعرفى على الحزن فى ثقافتنا أكثر من فهمى له، 
وسوف أورد المقتطفات دون تعليق مطول، إال فى حالة قصيدة صالح عبد 

ت من تشكيالت متنوعة دالة تفيدنا فى أصل معايشة الحزن  الصبور  لما حو
اإليجابية والسلبية، مما هو جدير أن : بتجلياته الرائعة، بل وتصنيفاته المختلفة 

 ".فهمه"يكمل أو يسبق محاوالتنا 
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  :مقتطفات من قصيدة صالح عبد الصبور : أوال

  :  !!"أ'&�% إ�$ ا# " 

 )1(   $-� ا012/�   '�/. �

9
78%   � 6%   ا�1   045ن   3-2� 


 1?�   �<ـ=َ>ْ;3ُ   �

 G;4 H   و�E   /�;�   إذ    BCDة   أرا@

  ذلك على    قدرته   الحزن فى    يكتشف   بأن   دأيي   نالحظ كيف أن الشاعر 
  المقطع   هذا فى    أيضا   وهو ،  صامتا   سابقا   تراكما ينفى    ال الذى  ،  المفاجيء   الحضور 
  طرفين أقصى  على    والفرح   الحزن   يضع الذى  المعجمى    االستقطاب   ذلك   يعارض 
  يصنف   يروح   ثم ،  ضحكته   وسط   ممتدا   حزنه   يكتشف   فهو  ، متضادين   متباعدين 
، وال كما نحاول أن ) استورده   أو (  عليه   فرض   الكما )  يعيشهو (،  عاشه   كما   الحزن 
، وهكذا نالحظ كيف أن الشعر قادر على إعادة تشكيل الوعى من خالل "نفهمه"

 : إعادة تشكيل اللغة، ثم يمضى صالح يقول

 )2(  �J�   ن   1!0ت�
ن  ا��0اء   /��L   ���   ا� N��
1 

OP0�D   ��& ا� 

فى    لما ، " الحنين "  أقل   درجة وإلى  ، " يوقظ "  فعل  أن نتوقف عند  هنا ويهمنى 
  بالعالقة"   ارتباطه إلى    ثم ،  والبعث   الحفز على    الحزن   قدرة إلى    إشارة   من   ذلك 
  زحف   بعد (    " حزن"قصر فهم ما هو   عن   يشيع   ما   مع يتنافى    ذلك   وكل   ،" باآلخر 
   ،  هامد   وهبوط   إعاقة   على ما هو )  عليه المصطلحى   " االكتئاب"لفظ  

  . ىاألقو   المتحدية  ية الحزن حرك    إلى   ثم ينتقل الشاعر 

 )3(  LR   َن   1!0ُت�  آ0TDBان /!;0ى    ���   ا� 

 �VT�D   ادX9ا�   LR   3J&>/ 

�T1ر   � 6%   و
�Y3   اJ;T/ 

  هذه  -  العربية   لغتنا   واقع   من  -  لنؤكد   إليه   ذهبنا   ما   نستعيد   أن   بنا   يجدر   وهنا
لى ع   المتمكنة   إغارته فى  )  الحزن   هذا (  الحزن   بها   يتمتع التى    الطاغية   القدرة 
  . المشاعر   حركية 

 )4 ( LR   ن   1!0ت� ا�!��.   ��   �8و\   /�9]   ��&�
   ا� 

��ق )...  ��و� (  ا�������   ا��ر   ه	�   ��ف   و���   ����   : "! �   ��را   ا�
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)5(  ^�C;/    $D %Pا�_�   إ��ا 

��1!�0   ��ة   .ول   وه,	ا  �+*( آ'& أ�$   �2��  ز�� �8  ، " ا�,6'5 "  �3(  ا�
 :;��  �3( �8    ��   ا����C   D   وآB�$ ، " ���ت "  ه�   "��   ��!@?   و�'��  ، ��ا�<�   دون ،  
 �"E,آ�   ��اغ   ��   ا��G  ، �@"�����"   ��"   ��!��Gن �8    اHI8  *�8  ،  "�2 �   *�آ�   ��   ا��أ
 JIور   أن   ر�	ا   �	ا��3ح   ه   L�   �وه��  ا�,E"� �8    ا�I'�ة   ��"J ،  ا�HIن   �<�   إ�   
 : ، آ�� �@8 ا����ت 

)6(  LR   ��/   
 ا��74.   ��!&


   ا�&�
ر   و/�bقcd
 ا���
ت   ��   1


   e8ور&��D   .�� ا� .  

0Nا�� LO   �2��  "!�ا   �$   �'�Q'� ،  ا�����ة   ا����'�   *�آ�<� �P@�    8�ه�ة   ��ا�<�$    ا�
 �RS  ، $@!�   �@��H   '�* ،  اآ�6�ب   ه�   و�� ،  *Hن   ه�   ��   "'�   ا�!�  أن ،  �U!Q   أن   ا.ول   
 ���Vأن ،  �ـ   �3�Vد   �+ ،  �ـ�!�   ��H*  ، ن   ه�   أوH*   L�   $3�B��!��ف   � ،     $"  ، $�Bوآ   X���  

 -  ��   ه�   �,�ن   أن  -   �!�H*    ى	ا� �  أو ،  [�\<�   2@'�   ا���3وض   ا�HIن   �@!@$ ،  ��Iآ
�   أو ،  ��<;�   أو ،  ا���1رد '2 :  


�ٌ]   �hٌ�   ا� �ن   هeا   ��4  )7( '   .ْ/�' 

�2   ���ل   ��*^�   ��B�'�   و"�Pة   ���`   وه�   ا�HIن   �3(   �_   ا��!�  ا�P�ه�ة   
 0��Iأن   ا��   �>���I�  ، ���!'�   أن �8    ���QG   "�ر��   ��a   أ�$   �   ?'@bc   اآ'5ا���  
 ���d@�3 ،  ا���;�3ة   ا��Eوا���  ، �;C�  �d���ة   "�B��� ،  وا���Q�د�� ،  وا���!��QC ،  وا���
a@g^�    ���R   ا�I�ءات �8    �$13   �eQI   أو ،  G�آ�   G�"?   �;��ن إ�8    ��آ�   أن   دون 

�L   أو ،  )���1رد(!�   0��R J'�  ، ا	ه�   وه   �!�   . ا�

أن 2+ج ا����X ا�813 ) أ�� وc+�'	 ��ر8�G(آ�C J اآ���Ri� Jُ3ا  وإذا
��ىQا� l@� ��8 ا�e'� 8�'�I إ� �Cاءة ���!���"" 8� l��رآ� ا�� U'* ،

 ،�@'N.ا.و�8 وا $�d@"  ن�,c 8 أنdQ���ى " l� 0اءة آ�C نm� ،$@',�c إ2�دة
'nه�ة ا����P2@8 ا� �>�+R �� !�ف��أن  ��'@R  8وه X��، ��O 8��� ا���

�O ?�2 8� $�d� e3���$، �<� ا�!+ج" ���^a ا� LO و�� ،�'@N.ا.  

 lLO إ�$ ��Qو أن ��ا�!�8 �@�!�ف 2@8 ا�HIن �� R+ل ا8c���>@�G �� ا�
��ى Q8(ا�^b]و ،X�، �C ا��J�H �_ ا�G@<��8 ا�l ا.د"8 ���ا LO )ا���
�,�c 8@2 ( 0اn!$(b^'� ، *�8 ه�ج "8 [!�ى [)�8 ا��!� �N�R(إ���ء  ��

 �'c�'^ا�� �'c�أو� ه �>ا�HIن �8I^3��" �\�^C 8� 8 وا�!��'�، أورد �
��$ �� أن "�ا�� ا��!�ف 2@8 �� ه� و��ان �8 ��c ��ا��^'�3c ��>@!� �'c'�ن "�� أر

��ل�" +" ��d� �� ?@g�c ،�����O.  

 : ا���VJة ا2و�$ 
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	�� آ��ْ�  
  -1-  

  ،هكلم حـزنى 
  . الموتْ     تَـْصم   تمحو

  .  البهجه   شمس   من   أظهر أقَوى،  حزنى 
  . األشياء   أصُل حزنى 
  -2-  

  ،   األنف   أرنبةَ حتى  مرنى يغ يغمرنى، 
  ، أغرقُ   ال
 سبح،أ   ال

  . الشطآن  كلُّ      تتباعد   
خدرالغُربة   يتكاثر    واإلنهاك  .  
  ، المقطوعة   األنفاس   بحبال   أتمسك

الوعى،   يحتد  
   . فأخاف

  -3-  
  . الكلمه   طريق   ضلَّ   حرفٌ يكفينى 

أطراف   أجمع     المعنى.  
  تمضى،    ال" 

  ". تقتربِى   ال
  وحدى  موتى    ألصارع

  - غيابك   دون  - 
   هحزنى    يصرع األشهب .   

8/12/1982 

)?'@!c � : ع ا���ت و*'�ا ه��^�*Hٌن "إ� إ[�رة ��Iودة إ�8 أن ا�	ى 
  )�8 *;�ر ا�Rq �8 ا��82" أ[<5

 %�-
cة ا���VJا�:  

  الريح واألحزان
 -1-   

  .ـَىلـْالعج   الخائفة     المرعبة   المتكاثفة   اإلنقاذ   أبواق تتعالى 
  ؛ أبلج   حزن   يتحفّز

    المنثورة   األشياء   دائرة   من   أرحب     حزن   
  الهيجى،   النافرِة   العاصية  ءاألشيا
   الكلمات،   تشكيل   من أقوى      حزن
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كَماً   يصرخ   حزنب ،   
   . اـَألم   يشرق

حزن   الحيرةْ   أبناء   يستوعب    
  ،لفكرةْا   أطيافَ   يجمع

  . والكلماتْ   األحرف   نار   يوقد   
الدمعة،   ماء   من   أسلس   حزن  

   . الجمره   لفح   من أعتى 

وـُيحن   حزن  ، دمـُي ى، يحيى   ، يصرخُ ،  لهمتةً   روحا يرةْضجِ   مي   .  
6/5/1982  

)?'@!c �:ة��n �'� �*8 رو'I�  )إ� إ[�رة  إ�8 آ'& أن ا�HIن 

 ?g��  –�@HIن " �<��"��Qأ  –"�BQ�–  L,'@2 sى ��^* !!–  ����O ��
  أ�Rى، "@�d أ�Rى؟

"0 إ��d@� H'I�� 8 ا�!��'� آ	�w، ",0 ا�@<��ت، �<�d� 8 ا.م، �8 *'� أن 
� *���، "ا�@�d ا.م"ا�8I^3 ه8 ����Oو ��,'0 و2'c 8� L1�ه�  ، وآ+ه�� 

  ���N 8رة [!�c�;* �Cن ا����و	ة  � �� ا��ؤ������'^Qوا� ،�Cا�^�د
 J!@R ة��" ،���� ) gy�ء ا�!''�" (ا�8�َdُ"ا���Cة، *'� �Nرُت "��!��'� ا��^�

'<�، ��أت ا��2�b ا��8 آ��J �'<� وه�c 8ور � 8�e3 ا��ا\�ة، و�gy �Cا '2@8 2
 ���'^Qا� ���'2��c 8�* �>^�ر أ�<� 1c'� إ�8 ا.��م، و*'� ���Sـْ<� ه	� ا��ؤ

، "*Hن ا���ا�<�"ذ�w ا�HIن ا�'�(، ا�	ى ���"0 �� أ��y  8c��'1�c 8� $�'�Gه�
�& ا��2�b إذ �cى ز�'@�<� �cور �,c 8ة وه��Q2@8 �1�ن ا� ��J@C "��!��'� ا��^�

��1� 8@2 J@C ،�Q��I�3�–  �> ا�!''� –�,��<� "!� أن ر"�gه� ه8 �C ة��] 8�:  

  ....  

ـِتُه   كان ، داريةْ    ومشْ بالـفّ    كنت   أنا  إيه؟    الزم
 ليه؟ وتْفكُّونىِ  عينى  علَى    من   الغُما   بتشيلُوا

لَشان؟   عتَاحأر 
 ـة دى  هى؟   ده   أشُـوفْ إنى      راح 

ـَا تانى  الغُمى    لْبِست حتى    لو   . حاشُوفْ   برضه   مان
  : ناس   يا   وساعتها

  . ألفّ   حاقْـدر   مش
  يشوفشى،   ما   الواحد الزمِ    هو   ما ....  

  . حايلفْ   كان   لو
 )3(  

   :دلوقتى يسامحكم،    اهللا
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  ، ارتاح     قادرة   انا   ال

  . ألفْ   قادرة   وال

  ، بتـنْزْل   الدمعه   ال

àتجفْ   راضيةْ   وال  .   

 �d n�
  ":ا��Lّ"ه

، وهى الكلمة األقرب للحزن بالعربية دون أن تكون "الهم"أما عن لفظ 
مرادفة، فقد أوحت لى بهامش من إيحاءات أخرى لعلها توضح وجهة نظرى 

 : تالى أيضا على الوجه ال

  كمثال   هنا   إليه   اإلشارة   يستلزم   ما   وحركته   شكله و لفظ الهم فى   وجدت   قدل 
  أساسا ينتمى    لغةً   فالهم ،  " ةمه "  هو   وما " مه "  هو   ما   بين   بالعالقة   بادئا  ، توضيحى  
  لالستسالم   أرتح   لم لكننى  ، " يفعله   ولم   باألمر  مه "  ما   بأمر   القيام على    العزم إلى  
 -"  بعد   يفعله   لم "  أنه أى  "  بعد "  لفظ   أضفنا   إذا   اال   اللهم ،  يفعله   لم   أنه   لشرط   هكذا 
  أن   رجحت ،  واإلبداعية   والمهنية   الذاتية   الممارسة   من   اللفظ   عايشت   حين أنى    ذلك 
، )على (  العزم بمعنى    والهم ،  الحزن بمعنى    "الهم "  بين   ما   بالعناية   خليقة   عالقة   ةثم 
/  جميعا   والقوة   ةبوالصعو   الجدية معانى    يحمل   بما (  الشدة بمعنى    الهم:أيضا و 

المعانى    من   فأكثر   أكثر   يقربنا   هذا   وكل  -  ") الشدائد "  األمور   من   "المهمات ("
)  والهم   الحزن  : لفظا (  فكالهما "  الحزن "  لفظ   حركية   من   استوحيناها التى    اإليجابية 
،    ..  حولها   يحومان   أو   تجمعهما   أو   تشملهما التى    الظاهرة   أن   كيف   يؤكدان   إنما 
 ،  الشدة إلى   : العزم إلى   :األلم إلى  :   المواجهة   من ،  كيانيا / لغويا   تتحرك   ظاهرة هى  
  لغة )  قدمنا   كما (  الكآبة معنى    يناقض   ذلك   وكل ،  والصالبة   الخشونة   يشمل   بما 
  . ومصطلحا 

  بعض   بموقف   استشهدنا   إذا   فوضوحا   اقترابا   أكثر   الصورة   تصبح   وقد 
  : عندنا   رجح الذى  بالمعنى  "  هم "  هو   مما ى القدام   الشعراء 

وهو يصور الهم ضيفا يحضر فنكرمه كما نقرى الضيف،  ، الرمة   ذو   يقول
  :حتى يمضى، يقول ذو الرمة 

    هاـُذميل   الرعان   ينضو    مواكبة     ـهتُـْـقري   ضافَ  ماله   ما   اذا   وكنت

  وتقبال   صبرا   يواكبه   إذ ،  وفادته   ويحسن   الشاعر   فيكرمه ،  يفاض يأتى    هنا   فالهم
  عنه   ينضوا   بأن   خليقان ،  الحركة   وحمية ،  الحثيث   السير   أن   من   واثقا   وتحديا 
  نتيجة   مشاعرنا   أصاب   مما   ياسمق   بكل أرقى    هو الواعى    الموقف   وهذا ،  الحزن 
  راـِّمنف   ونشازا   غريبا   جسما   الهم   جعلت والتى  ،  المستوردة   االكتئابية   غارةلإل 
   . ورفضا    نفورا ،  اخفاؤه   أو   منه   التخلص ينبغى  
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وجودى    اختيارٍ فى  ،  الهموم   بأنواع   أو ،  بالهم يلتقى    فهو ،  القيس   امرؤ   أما
، " ىليبتل   الهموم   بأنواع  على "  سدوله  -  البحر   كموج  -  الليل يرخى    حين   مواجه 
  ". الروادع   الهموم   الشوق بى    وهاج "   روادعا   الشوق   يهيجها   الهموم لقى يت   وهو 

  لغتنا   من أال يكفى كل هذا، وغيره كثير، أن ينبهنا إلى أن تكون بداياتنا 
  الصحيح   السبيل هى   -   إلينا   المجلوب   المصطلح   من   وليس  -  كياننا فى    الغائرة 
  .  وجودنا   وطبيعة   مشاعرنا   حقيقة ى عل   للتعرف 

إن بين أيدينا كتابا جيدا يفتح لنا آفاقا بال حصر، ليس فقط  :خالصة القول
لنفهم الفقد ومرارة الحزن واألسى، ولكن لنفهم ونعيش ونعايش وندرك حقيقة 

لى االختالفات الثقافية التى ال تؤثر فقط على ممارستنا الطبية اإلكلينيكية، وإنما ع
  .تشكيل وعينا، أسوياء ومرضى

وإنى إذ أشكر المؤلف القدير الذى فتح هذا الملف المهم، بما أورد، وبما 
يوحى به، أدعو اهللا أن يوفقه، وكل من يهمه األمر، أن يواصل عطاءه بلغتنا 
القادرة، نتعرف من خاللها على هويتنا وثقافتنا، تماما كما نتعرف على أنفسنا، 

أن نستشرف منه مستقبلنا، وذلك  من خالل هذه الفرصة بل وكما ينبغى 
اإلكلينيكية النادرة التى تتاح لنا لنقرأ النص البشرى، المريض والطبيب على حد 
سواء، كعينة بادئة، وليست بالضرورة ممثلة، فنبدع، ونضيف ونساهم من موقعنا 

العالم،  فى مسيرة المعرفة واضطراد التطور، فى حوار الند مع ثقافات ولغات
وذلك لمواجهة سلبيات الجارى عبر العالم أيضا،  وهى ليست قليلة، وال 

  .بالمصادفة

  وعلى اهللا قصد السبيل ومنها جائر

 
 

  يحيــــى الرخـــاوي
 مصــــــر                                                  
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  ...نقاط على الحروف

لم يكن عميد األطباء النفسانيين العرب البروفيسور يحيى الرخاوي ليمر 
مقدمه الكتاب   ( الموت/ ور الكرام الفتقاده المقاربة الثقافية لفهم ظاهرة الفقد مر
مضيفا في حقه أنه  ،" فهرسا موسعا لكتب كثيرة قادمة  " ، حتى عد الكتاب  )
  "كتاب جيد، ظلم عنوانُه محتواه، ففاض محتواه عن وعود عنوانه  "

در من األهمية، كذلك لم ان لم يكن العميد ليغفل عن غياب مقاربة بهذا الق
الفقد و مرارة " يكن لشخصية علمية بحجم المؤلف أن تكتفي في سعيها لفهم

و ) الطبية منها و النفسية(بعرض ما خلصت إليه العلوم الحديثة " الحزن واألسى
انطالقا من   يتغافل عن مقاربة هامة و جوهرية تثري فهمنا لها،  أن

  .الثقافية المختلفة خلفيتنا

سعى الكاتب   ، أشير الى" الحلقة المفقودة "فعا لكل إلتباس حول هذه ر و
بداية ،ان يكون الكتاب مؤلفا مشتركا بيني و بينه، فكان أن عهد إلي تناول 

، مكمال بذلك ما جاء في ... المقاربة الثقافية انطالقا مما نحن عليه و مما وصلنا
رأينا أن من األفضل ... قاتولما حالت دوني و ذلك معو   مقاربته العلمية،

محتويا  )حتى ال يتأخر النشر أكثر مما تأخر (  اصدار الجزء األول من الكتاب
المقاربة المعرفية العلمية للموضوع على ان يتبعه الحقا الجزء الثاني 

  ".مقاربة الموضوع من منظور ثقافي  محتويا

  ...هل يكتمل الفهم يوما 

  ...و أنّى له أن يكتمل  بلوغهاأنّى لنا ... من الالنهايةإذا كان اكتمال الفهم اقتراب 

خلقه   أسراره   المطلق من صفات الالمحدود الذي أودع/إن كان الفهم الكامل
العقل، الوعي و (  للمحدود و بما جهز به من آليات محدودة الوظيفة  أنّى...  

   .ان يكتمل فهمه) اإلدراك 

لديه من خبرات و معارف و ان كان فهم األنسان يرقى بما تراكم 
   أنّى له أن يركن الى فهم ثابت يسكن إليه و كل ما يحيط... متجددة دوما  علوم
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  .و فوق كل ذي علم عليم... ألجل مسمي) يتحرك ( به يجري 

إن كان فهمنا لن يكتمل يوما رغم أنه يرقي بتراكم الخبرات جيال بعد جيل 
الوعينا، في زمن / بما وصل الى و عينا إلثراء الفهم   حسبنا شرف السعي... 

دة التي كلّفنا بها و قبلناها يوم بذلك نكون أدينا أمانة الشها ما، ما و في مكان
  ...".قالوا بلى شهدنا...  و أشهدهم على أنفسهم... " شهدنا عليها

" في هذا اإلطار يدخل سعي المؤلف تأسيس سلسلة اصدارات عنونها بــ 
الفقد و مرارة ...كيف نفهم  "وما نقدم له اليوم   ،و ال زال يسعى ..."كيف نفهم

  .ثمار هذا السعي المباركهو احد   "الحزن و األسى

  المنظومة الفكرية والتداعيات النفسية.. الموت/الفقد 

ألحد مؤلفات األستاذ الدكتور عبد   شرف لي كتابة كلمة استهالل كمدخل
الرحمن إبراهيم، و هذا الشرف يكون مضاعفا إذا قدم للكتاب عميد الطب النفسي 

الشرف تتضاعف العربي البروفيسور يحيى الرخاوي، و مع مضاعفة 
لذا سأكتفي ... المسؤولية، و ماذا عساي أن أضيف لمن قدم له األستاذ العميد

ببعض اإلشارات في الموضوع من المنظور الثقافي علّها تكون مدخال لفصول 
ال أسمح (المقاربته العلمية المعرفية للكتاب، و هي ال ترقى الى مقدمة ثانية 

  ).يم الرخاوي لهلنفسي أن أفدم لكتاب حضي بشرف تقد

من سنن الحياة، اليست العمليات األيضية في الجسم من " الفقد"الجدال ان 
من سنن الحياة و ال غنى " الفقد"، أساس النمو و التطور، إن "خلق/بناء"و " فقد/هدم"

حياتها وهي تنقسم نصفين لتهبها " الخلية األم" أال تفقد... الستمرارها و تواصلها   عنه
، "موت/فقد/ "ها الى خليتين، اليس كل ما في السماوات و األرض الى فناء بقدرة خالق

كل شيء هالك إال (  موته/فقده/أال يولد اإلنسان و يحمل في ثنايا جيناته برمجة فنائه
يترصدنا، أال يكون علينا أن " الموت/الفقد"ان كان قدرنا ان نحيا و    ،...)وجهه

تحفزنا نحو   ،"انتقال مفتوح"  كظاهرة طبيعية هي نتعايش معه بوئام و نتقبله باطمئنان
الرخاوي (   و عدم خالص" نهاية مغلقة"   و ليست  األفضل استعدادا لمرحلة تليها

فيرتفع مستوى القلق    لما ينتظره من مصير،" الحيرة و اإلرتباك"تبعث في اإلنسان   )
وان اختلفت    النفسي عنده و يفقده اطمئنانه، محدثة اضطرابات في النفس، التي

اسرار   إن السعي لفهم". الخوف من المصير" مظاهرها يبقى منشأها واحد 
يحفز ما اودع فينا من طاقات للخالفة على   ،"انتقال مفتوح"   الموت بما هي/الفقد

، حتى نعمر األرض بالخير و الصالح، على مدى ألداء رسالة كلفنا بها   األرض،
و الى خالقها، " المطمئنة"أن ترجع النفس الى    العمر انطالقا من بداية الوعي

  .سنحاسب عنها يوما

و ما يؤول اليه من " الموت/ الفقد " كان اإلتفاق شبه حاصل حول معنى   إن
  ، إال أن اإلختالف يبقى )دنياويا (  هتك و وتفكك و انحالل ال رجعة فيه
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حول مظاهر ارتكاساته النفسية، سواء لدى المرضى الذين أشرفوا على   قائما
/ الفقد " لما يمثله   النهاية أو لدى الذين افتقدوا األهل و األصدقاء و األحباب،

في  تلف وقعها باختالف أهميته المفقوديخ  صدمة نفسية عندهم،  ، من" الموت
  .التي يحملونها" العقائدية/ المنظومة الذهنية"و  جهازهم النفسي

ان كانت تصنيفات الطب النفسي الحديث تحفل بوصف عديد المظاهر 
الحاالت القلقية بمختلف   لإلضطرابات المتعلقة بالصدمة، بداية من   السريرية

و صوال الى الشدة التالية للصدمة، إال أننا نالحظ  أنواعها مرورا بالهلع و الكآبة
وطئة و انتشارا   في ممارستنا السريرية أن مثل هذه اإلرتكاسات النفسية هي أقل

في مجتمعاتنا مما نجده في أدبيات الطب النفسي و التي صنفها علماء ينتمون الى 
المختلفة    يمثقافة مختلفة، قد يعود ذلك إلى جهاز قيم و إلى جملة من المفاه

فكان أن قلصت الى حد بعيد ارتكاسات   استقرت في اعماق وعينا، التي
على جهازنا النفسي و ساهمت في  تخفيض تداعياته المرضية، " الموت/الفقد"

المستمدة الى حد كبير من فكر اسالمي " العقائدية/الخلفية الذهنية"فكانت هذه 
دار /بيل نحو محطة نهائيةرسخ مفهوم الحياة كمحطة نحن فيها عابري س

و كل ما  ،....اإلستقرار األبدي، صمام امان خفض معدل هذه اإلضطرابات
يصيب اإلنسان في حياته الدنيا يدخل في دائرة إبتالء كتب عليه وهو نطفة 

لحكمة منها، اختبار القدرة على .. والكل آتيه المصائب..امشاج، فالكل مبتلى 
".. وبشر الصابرين" .."تي نعلم الصابرين منكمح: "التحكم في الذات و الصبر

  . "انما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب"

الشهادة / االيمان بعالم الغيب ( لقد عرف اإلنسان في ظل ثقافة تحمل فكر  
" الموت/الفقد" السكينة و اإلطمئنان و وتراجعت التداعيات النفسمرضية للــ): 

سيطرة تيار فكري احادي  اوالت قصفها و، لكن مع تهميش هذه الثقافة و مح
كانت صمام  افتقدنا معاني عديدةوتراجع، فكان أن   البعد، خف وهج هذه الثقافة

اإلبتالء، الصبر، المصابرة : امان في خفض مستوى اإلضطرابات، منها
لتحل محلها مصطلحات ... ،اإلصطبار، السكينة ، اإلطمئنان، الرحمة ،التراحم

القلق، الحصر، الكآبة، الهلع، : منها المشهد النفسياخري سيطرت على 
معادية لألديان، أحادية   "ايديولوجية/خلفية ذهنية"ساهم في انتشارها ... الرهاب

البعد، اسس لها فالسفة عصر النهضة عند ثورتهم على انحرافات 
كانت وصلتنا بعد انحسار اإلستعمار العسكري و حل محله اخر مقنع   الكنيسة،

كل من تجاسر و أعلن ايمانه و  موصوفا بالوصمةو أعتى، حتى عدّ  أخبث
رفضه الفكر المادي اإللحادي، مع ما يصحبه من ابتزاز نفسي، فهو تارة رجعي، 

( إن تغييب اإليمان ببعديه ... متخلف و اخري ظالمي، عدو النور، إلخ
الغيب و التي تعسف فكري غيب ملكة اإليمان ب  و ما أتبعه من) الغيب/الشهادة

تعد من أهم ملكات الوعي اإلنساني، ليكون هذا التوجه الفكري كارثيا على انسان 
   بإعادة قراءةوإني أعتقد أنه الخالص له مما تردى فيه اإلنسان، إال    .عصرنا،
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اإلنساني   تستوعب كل قدرات الوعي  النص البشري من خالل منظومة فكرية
، تأسيسا لتيار فكري ثنائي البعد، يستوعب ما حققته اإليديولوجيا التي جهز بها

 يبعد/ عتبار أهمية البعد الثاني ادية احادية البعد و يتجاوزها الى األخذ باإلالم
أحادي /تيار ماديجناه علينا  افتقدناها ونتجاوز ما" سكينة"الغيب، علّنا نسترجع 

، جرفنا ردحا من الزمن الى ما آل اليه انسان اليوم، فكان الخلفية الفكرية  البعد
، آن أوان )بمنآى عن هذه الهيمنة كن العلوم النفسيةو لم ت(لجل العلوم اإلنسانية 

أفوله بعدما اشقى جبال كثيرا من العالمين، في ظل انسحابنا من حلبة الصراع 
  .العلمي
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ي.12ا1دو8  ا����% ، <Oاس ا���13، ا��. 

�Oا�B ،14. ء�H_�Uا"�ت . 15، ا
,Uا���`% ا( ،
�e ا����ك، .17ا(bc � ا�
	 ا�����، .16� � bc)ا
18.Bاه. 20ا�
hق، . 19. آ%e<�. f ا�
�$ وا(

��cت(/%�N�i � 7% ا��&�%$ ا����� ��" :
�%86 ، ا�و�% ، I.Uا ، %�.ا�)"% ، ا��


�ر FLj. 21، )وا1(�.% C 3/  /ه� 	ا.��  %
 ،$�
د�%$ ا�
�%	 وا(k8 .. اUآ��Tب. 22ا�
. 24ا,�ءات �mل ا���Fم واUآ��Tب، . 23وا1�ة، 

!Oا�� e<�. f%؟ ..آA�16ن واQارة ا .. و/


ــ	 �� :ا����ـ�ت ا�د

- pا�H  ��Dq 

�  rFi NFiة -�Dq 

í{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{×ÃÖ]<í{{{Óf�<l]…]‚{{{‘c 
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����� ��	 
2011  �����  ����ــــ 

 

2011201120112011 


	كيـــــــف نفهـــــــم...الوفـــــــاة.. ومـــــــرارة الفقـــــــد والأســـــــى..
	الفهـــــــــــرس
	الإهــداء ..
	بين يدي الكتيب
	مقدمــــة
	مدخل

	الغلاف الأخيـــــــــر



