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  اللـــــاسته

من واقع خبرتنا ألكثر من نصف قرن في هذا المجال ، ونأمل أن " االدمان"هذا العمل هو عن 

  .غير مباشر غالبا نلتزم في تقديمه باستلهام عمق ثقافتنا االخاصة، وهي تتناول طبيعة الظاهرة بشكل

كما نأمل أن يكون هذا العمل فاتحة لسلسلة ضرورية تقدم إنارة لبعض زوايا المسألة، وذلك لمن 

يخشون التورط في هذه الظاهرة الكارثة، وأيضا لمن تورطوا، آمال في ان يعرفوا أنفسهم أعمق، 

  .ومن ثم طبيعة ما يجري من أول التورط وحتى التعافي ومشاعر معالجيهم نحوهم،

  :وأخيرا

فهذا العمل غير موجه للمعالجين أو األطباء تحديدا، نحن نأمل فقط أن يحمل رسالة متواضعة 

، من واقع خبرة محلية "يهمه األمر"تكشف جنبا من اعماق الظاهرة للمتورطين، وذويهم، ولكل من 

  مستشفى الرخاوي: لخاصة، ممثلة في هذا المجتمع العالجيممتدة، نابعة من ثقافتنا ا
  

  م ـــــتقدي

يبدأ هذا العمل بالفصل األول الذي يعرض تقسيما للمدمنين نابعا من خبرتنا ومرتبطا بثقافتنا كما 

التزمنا، وقد وجدنا في ذلك من فوائد عملية موضوعية في مجال الرصد والعالج، ما يستأهل التسجيل 

  تناول من يشاءليكون في م

ثم يأتي الفصل الثاني دعوة للتعرف على المدمن ورحلته بداية من خواطر مرحلة الخطر حتى 

التورط والتمادي، ثم العالج والتردد، ثم التعافي، لكن هذا التعرف يتم بأسلوب جديد غير الوصف 

من يطلب منا ومنهم والرصد، وهو األسلوب الذي أدعوا اليه زمالئي األصغر وطلبتي لفهم أعمق لكل 

أال يتوقفوا عند وصف المعاناة أو االعاقة وترجمتها الى أعراض، ثم  - ونفسي -العون، حيث أطالبهم

اختزال ذلك في اسم مرض لشخص معين، بل أن يحاول كل منا أن يتقمص مريضه فعال وهو يستشعر 
وصل ما بيننا وبين المرض ما يدور بداخله على مسار رحلة الرض والتعافي، وقد وجدت ذلك مفيدا وي

  .أو المدمن عبر الوعي البينشخصي بما يسهل نمو العالقة، ومن ثم العالج فالتعافي

، فجرى التسلسل الى قلمي )التقمص(لذلك من خالل هذه المحاولة   هذا، وقد حاولت أن أقدم نموذجا

هو أننا نحس بلغتنا التي ، وقدرت أن ذلك  يدعم ما هدفت اليه، و"لغة األم"بالعامية المصرية وهي 

  .نعيش بها، ونمرض بها، ونعالج بها، ونتعافى بها

كما اعتدت أن أكتب غالبا حتى في ) العربية الفصحى" (باللغة األم"ثم عدت فكتبت نفس  الحوار 

العامية، ربما لتعم الفائدة أوسع، ثم نعود " لغة أمي"عن ) الفصحى(ابداعي القصصي، فعذرا للتكرار ، 

  قافتنا راضينالى ث

أما الفصل الثالث فقد انطلقت فيه من استلهام بعض األمثال العامية المصرية التي يمكن أن تواكب 
البسطاء،  التورط والتعافي على حد سواء، واكتشفت من خالل روعة ومسؤولية وجماعية وعي ناسنا 

ت أسلوبا أعمق وأبسط كيف أنهم يشاركون بتلقائية وحذرون ويوجهون بشكل غير مباشر، كما اكتشف

  .بل كل ذلك... في نفس الوقت للتوجيه أو التوعية أو قرص األذن

 هيا معا

" االدمان"هذا العمل هو عن 
من واقع خبرتنا ألكثر من 
نصف قرن في هذا المجال ، 
ونأمل أن نلتزم في تقديمه 
  باستلهام عمق ثقافتنا

  
نأمل أن يكون هذا العمل 
فاتحة لسلسلة ضرورية تقدم 
إنارة لبعض زوايا المسألة، 
وذلك لمن يخشون التورط في 
  هذه الظاهرة الكارثة

  
نحن نأمل فقط أن يحمل رسالة 
متواضعة تكشف جنبا من 
اعماق الظاهرة للمتورطين، 

  يهمه األمر"وذويهم، ولكل من 
  
  
يأتي الفصل الثاني دعوة 
للتعرف على المدمن ورحلته 
بداية من خواطر مرحلة الخطر 
حتى التورط والتمادي، ثم 
  العالج والتردد، ثم التعافي

  
  
يحاول كل منا أن يتقمص 
مريضه فعال وهو يستشعر ما 
يدور بداخله على مسار رحلة 
  الرض والتعافي

  
  

وصل ما وجدت ذلك مفيدا وي
بيننا وبين المرض أو المدمن 
عبر الوعي البينشخصي بما 
يسهل نمو العالقة، ومن ثم العالج 
  فالتعافي

  
  
اكتشفت من خالل روعة 

 ومسؤولية وجماعية وعي ناسنا 

البسطاء، كيف أنهم يشاركون 
بتلقائية وحذرون ويوجهون 
  بشكل غير مباشر
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 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

"العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة  

 نفسانيـــــــــــون
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2  

ـالتمجـــــــــــــــــ  
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

 كتـــــــــــــــــــب
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4 

 معاجـــــــــــــــــم
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5 

 مؤتمــــــــــــــرات
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

يـــــــــــــــاتجمع  
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7  

 وظائــــــــــــــف
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8 

 

  " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ" 

 الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب

  الكتاب  تحميل

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من يلالتحم -
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf 

  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 

 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

 
 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 دمات االعالن بالمتجر االلكترونيخ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
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