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ليس من مهمة الطبيب 
النفسى، وخاصة ما أدعو إليه 
من خالل هذا الطبنفسى 
اإليقاعحيوى أن يعرى الحب 
مهما ظهر له أنه غير ناضج أو 
 غير واقعى

 

 

  
  
 

االنتماء إلى هذا النوع 
أو (من الطب الذى يزعم 

بأنه يسهم فى ) فعال يقوم
الحفاظ على سالمة الفطرة، 
واستمرارها كما خلقها اهللا 
إلى ما خلقها اهللا، واهللا سبحانه 
وتعالى خلقنا لنحبه، فيحب 
 بعضنا بعضا

 
 

 

 

  :مقدمة

الطبنفسى اإليقاعحيوى أن ليس من مهمة الطبيب النفسى، وخاصة ما أدعو إليه من خالل هذا 
يعرى الحب مهما ظهر له أنه غير ناضج أو غير واقعى، باهللا إال إذا رأى فى استمراره أو فى 
العمى عن ما يجرى خطرا على مريضه، أو ضررا باقيا متماديا حتى عن شريك مريضه، هنا على 

ألن هذا على مسار النضج،  وإنما –بالمعروف وناه عن المنكر  رليس كأم –الطبيب أن يقوم بمهمته 
بأنه ) أو فعال يقوم(وأيضا هو ضمن إطار ما يتضمنه االنتماء إلى هذا النوع من الطب الذى يزعم 

خلقها اهللا، واهللا سبحانه  يسهم فى الحفاظ على سالمة الفطرة، واستمرارها كما خلقها اهللا إلى ما
ذى أكرره هو الذى يجعلنى حريص على وتعالى خلقنا لنحبه، فيحب بعضنا بعضا، وهذا المعنى ال

  ".خصوصية الحب جدا"، وبين "القدرة على الحب"التفرقة بين 

وبرغم اعتذارى أمس عن نشر شعرى بالعامية، إال أننى وجدت أن هذه القصيدة، بشرحها تمثل 
  .ما أريد توصيله فعذرا، وخاصة من منطلق الطبنفسى اإليقاعحيوى

  أنضجدفاعات ضد التقدم نحو حب 

ال توجد كلمة شائعة االستعمال، سهلة التناول، مقدسة أحيانا، وملتبسة كثيرا، مثل كلمة الحب، 
ولعل المتابع لهذه النشرة، التى يبغ عمرها العامين بعد أيام، يعرف المساحة التى خصصناها للحب، 

بغير هذا العنوان ، وقد تناولت النشرة حتى "ملف الحب والكراهية"وخاصة فى الملف الذى أسميناه 
، كثيرا من جوانب هذه الظاهرة الوجدانية )مثال فى باب التدريب عن بعد، أو حاالت وأحوال(

يمكن االستنتاج من ذلك وغيره أن ظاهرة الحب ليست . بأكثر من منهج) الحب: المسماة(الجوهرية، 
هو الذى "أنه  - وأحيانا لنا –بالبساطة الظاهرة، وأن كل واحديراها بطريقته اليقينية التى توحى له 

  ".الحب الحقيقى"يعرف 

ربما يسمعها الرضيع قبل أن . نحن نتداول هذه الكلمة بإفراط شديد طول العمر، طول الوقت
بمجرد ان يكبر وينتبه إلى ما يقال حتى يواجه بسيل من العبارات : ، ثم خذ عندك"ماما"و" بابا"يسمع 

فهى إما تعبير عن الحب، أو دعوة للحب، أوسؤال عن الحب  كلها تحمل كلمة الحب بشكل أو بآخر،
، ثم خذ عندك ادعاء حب المدرسة، ثم حب الصديق !!)بتحب ماما أكتر وال بابا؟ باحبهم االتنين(

والصديقة، ثم الحب الذى هو حب، والحب الذى كنظام الحب، ثم يتدخل الجذب الجنسى فى الموضوع، 
إلضافات المناسبة من الخيال والرومانسية واألحالم، وهات يا حب، فيصبح الحب غراما وهياما، مع ا
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نحن نتداول هذه الكلمة 
بإفراط شديد طول ) الحب(

ربما . العمر، طول الوقت
يسمعها الرضيع قبل أن يسمع 

 "ماما"و" بابا"
 

  
  
 

 

بمجرد ان يكبر وينتبه 
إلى ما يقال حتى يواجه بسيل 
من العبارات كلها تحمل 
كلمة الحب بشكل أو بآخر، 
فهى إما تعبير عن الحب، أو 
دعوة للحب، أوسؤال عن 
 الحب 

 

 
 

 

 

 

فى حاالت كثيرة، مع 
استمرار نمو كل من 

يقته وحسب الطرفين، كل بطر
ظروفه، تهتز هذه العالقة 
ألنها تكاد تحول دون نمو 
أحد، أو كال، طرفيها، فتظهر 
 األعراض

 

 
 

 

 

 

، وحب النادى األهلى، وحب النبى وأهل بيته، ومحبة السيدة )فرض عليا(ثم خذ أيضا حب الوطن 
، وحب الناس، والحب فى اهللا، )وهى غير حب النفس" (األنانية"ال مؤاخذة : العذراء، وحب النفس، و

  ).بالمرة(بوب أو بسبب المحبوب، أو مع المحبوب والموت حبا، فى المح

طيب باهللا عليكم كيف نتناول هذه الكلمة، هذا المفهوم، هذه القضية، وهى هكذا، فى سياق العالج 
  !).والطبنفسى اإليقاعحيوى؟(النفسىى 

ه حين وصلت إلى هذه القصيدة، هذه الحالة، وجدت أنها تمثل نموذجا له أهميته الخاصة لما تتناول
من مقارنة بين نوعين على األقل من أنواع الحب، رحت أقلب فيما سبق وفيما لحق من قصائد هذا 
الديوان، فوجدت أن معظم القصائد، إن لم يكن كلها إنما تتناول قضية الحب أيضا بشكل أو بآخر، بل 

  قضية العالقة البشرية،   لعلها تتناول

  ما هو األفضل؟

، أم نسميه العالقات "حب"ى إلى ما يذهب إليه بمجرد أن يسمع كلمة أن نسميه حبا، ويذهب المتلق 
البشرية فنمسخه ونحن نهرب من مسئولية التحديد والتفنيد، ونتكلم عنه وكأننا نتكلم عن معادلة رياضية 

  فاترة؟

  ثالثة مستويات من الحب - على لسان صاحبتها–المهم، هذه القصيدة الحالية تقدم لنا 

  )ويشمل الخصوصية واألمان واالطمئنان السرى االعتمادى(االمتالكى الحب : األول

ويشمل شرب الماء الماح، واالستعمال المتبادل (الحب الجوع االحتياج، فاحتياج االحتياج : الثانى
  )أحيانا

. الممتد إلى الدوائر األوسع؟" القدرة على الحب: "اإلشارة إلى صعوبة النقلة إلى الحب: والثالث
  )االستعداد للحب والقدرة على توليده وتوجيهه وتحويله مسئولية وتحمل وطول نفس ويشمل(

هذه القصيدة تتناول النوع األول، وبعض الثانى، كما تحذر من احتمال مثالية أو استحالة أو 
  عقلنة النوع الثالث

  :دعونا نرى

  :نبدا بالفقرة األولى من القصيدة

ـِّى؟   إيه   عايزين   من

  ؟ماِلى   أنا

   ، أعيشْ     عايزه   أنا

 ن زىيالباقْي ،   

   .   وعيال ،  صغير   عشْ لى  يبقَى 

ـَفَندى     ،) ملكى بتاعى    أيوه (بتاعى  ول

  .ْ الزاجل   حمام زى   .. تملّى يرجعلـى 

   وعياِلى،   أنا يحضنّى 



 3

 

 

 
 

 

 

، "مرض العالقة ذاتها
Pathology of 

Relation  أى أن كال من
الطرفين وحده ال يعانى من 
أعراض بذاتها، وإنما إذا ما 
تفاعل الطرفان معا، تظهر 
الصعوبة فى العالقة، والفشل، 
 واألعراض 

 

 
 

 

 

 

بمعنى " إعادة التعاقد"
أن يعتبر أن العقد الثنائى 
السابق قد استنفد أغراضه 
فى ظروفه التى كانت حتى 
اآلن، وأن األمر يحتاج نوعا 
 آخر من العالقة

 
 

 

 

 
 

يسمح الطبيب أن تتخلخل 
العالقة أكثر، ولو مرحليا، 
إلعطاء الفرصة لالنتقال إلى 
مستوى أخر من الحب، وهو 
 مستوى القدرة على الحب 

 

 
 

 

 

 

   ،  جناحه   تحت يطوينى 

ـْـفتــلَةْ   رجلُه   اربطْ   وراح ـَيـــطير   ب    ل

  "زى الباقيين"تعبر هذه الفقرة عن أكثر أنواع الحب شيوعا، 

  ):وغير ما يلى(وهو الذى يتصف بما يلى 

  "يبقى لى عش صغير"الخصوصية  -1

  )أيوه بتاعى ملكى(لفندى بتاعى : والملكية -2

  يرجع لى تملى، يطوينى تحت جناحه :وتصور األمان -3

  يحضنّى أنا وعيالى )غالبا فى المؤسسة الزواجية(الصغيرة واألسرة  -4

ـْـطير...... وراح اربط رجله بفتلة،  :وضمانات ضد الالأمان -5   .لي

هذا النوع من الحب الثنائى الخصوصى االمتالكى يظل فاعال مفيدا طالما سكنت حركة طرفيه، 
 Key ،"عالقة القفل بالمفتاح"تسمى أحيانا  وهى ما) ال التكافلية(وهو يغذى نوعا من العالقة التكميلية 

and Lock relation  األمان، والتأمين، فى مقابل  - من خالل هذه العالقة- ويظل الطرفان يتبادالن
  .ألطول مدة ممكنة  ،"أن يستمر الحال على ما هو عليه"   )وعلى شرط(

وفه، تهتز هذه فى حاالت كثيرة، مع استمرار نمو كل من الطرفين، كل بطريقته وحسب ظر
العالقة ألنها تكاد تحول دون نمو أحد، أو كال، طرفيها، فتظهر األعراض، إما عند أحد الطرفين، أو 

أى أن كال من الطرفين وحده ال يعانى  Pathology of Relation ،"مرض العالقة ذاتها"فيما يسمى 
فى العالقة، والفشل، واألعراض من أعراض بذاتها، وإنما إذا ما تفاعل الطرفان معا، تظهر الصعوبة 

  .كما ذكرنا

يحتاج األمر إلى وقفة فاحصة ناقدة، تغرى الطبيب، أو    ،العالج النفسى حين يعلن هذا المأزق فى
بمعنى أن يعتبر أن العقد الثنائى " إعادة التعاقد"تضطره، فى كثير من األحيان، أن يتقدم نحو ما يسمى 

ه التى كانت حتى اآلن، وأن األمر يحتاج نوعا آخر من العالقة، السابق قد استنفد أغراضه فى ظروف
  :ويمكن إيجاز بعض ذلك كما يلى 

يسمح الطبيب أن تتخلخل العالقة أكثر، ولو مرحليا، إلعطاء الفرصة لالنتقال إلى مستوى أخر من 
بوب فال يعود هذا المح حب اآلخرين، وليس فقط اآلخر،: الحب، وهو مستوى القدرة على الحب 

 –، وهو ما عبرتُ عنه ذات مرة ، بأن المرأة لكل الناس ممثال عن كل الناس، بل يصبح بديال  محبوبا
هنا تصبح ).وقس على ذلك(، زوجها باألصالة عن نفسها والنيابة عن حب كل الرجال تحب - مثال

أنا أحبك دون "من  ":معا"" التواجد االستبعادى"المسألة أقل احتكارا وأكثر حركية وحرية، تنتقل حركية 
، لكننى أمارس الحب معك ألنك أقرب وأطيب، وتقوم "أنا أستطيع أن أحبك أنت وغيرك"  ، إلى"غيرك

بنفس ما أقوم به، أو على األقل أنا أتوقع منك ذلك، وأعمل على تحقيق ذلك، وأنت كذلك،، تقوم به 
وشككت فى  - القصيدة –منه الحالة  هو الذى حذرتْ" كبير"وكالم من هذا، وهو كالم ...بدورك معى،
  .إمكان تحقيقه

هو مرفوض من داخلهم، إال  –مهما زعم المحبون أنه مقبول من حيث المبدأ  –هذا النوع األخير 
ومنطق   نادرا، إذ يبدو األمر لكل المحبين والخائفين والمحتاجين والجائعين أنه مبنى على أمل بعيد،
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التواجد "تنتقل حركية 
أنا "من":  معا" "االستبعادى

أنا "، إلى "أحبك دون غيرك
أستطيع أن أحبك أنت 

، لكننى أمارس الحب "وغيرك
وأطيب،  معك ألنك أقرب

وتقوم بنفس ما أقوم به، أو 
على األقل أنا أتوقع منك 
ذلك، وأعمل على تحقيق 
ذلك، وأنت كذلك،، تقوم به 
 بدورك معى

 

 

 

 
 

 

 

علينا أن نعترف بأن 
النقلة من تخصيص الحب 
وتركيزه على فرد واحد 
طول الوقت، إلى القدرة على 
الحب، تبدو أكبر من 
قدرات أغلب الناس، ثم إنها 

تختلط بنقلة إلى الخلف قد 
مع أنها ليست مثالية (نكوصا 

بل هى أصل الطبيعة 
 )التطورية

 

 

 
 

 

 

 

نا مهما بدا علينا الحماس نحوه، وعلينا أن نعترف بأن النقلة من خائب فاتر مرفوض غالبا فى داخل
تخصيص الحب وتركيزه على فرد واحد طول الوقت، إلى القدرة على الحب، تبدو أكبر من قدرات 

مع أنها ليست مثالية بل هى أصل الطبيعة (ثم إنها قد تختلط بنقلة إلى الخلف نكوصا  أغلب الناس،
  )التطورية

، كحركة تطورية )وهى الممثلة األكثر شيوعا للحب الثنائى، فاألسرى(الزواجية  نشأت المؤسسة
لتنظيم الجنس، وتربية األوالد، وتكوين المجتمع األحدث، وقد أدت وما زالت تؤدى، وظيفة اجتماعية، 
وعالقاتية، شديدة األهمية، كما لم يوجد بديل لها أثبت قدرته على االستمرار والنجاح بشكل يبرر 

من هنا نفهم مشروعية منطق هذه الحالة فى هذه . جاوزها أو إزاحتها أو االستغناء عنها حتى اآلنت
القصيدة وهى تصر على حقها فى الحفاظ على االستمرار فى هذه المؤسسة، األكثر أمانا، حتى لو لم 

المتبادل بعد التعديل تكن األكثر إبداعا، أو امتدادا فى اآلخرين، حتى لو كانت مبنية على مبدأ االحتياج 
، بمعنى أن يحتاج طرف طرفا آخر، فيسعد هذا الطرف بهذا االحتياج الذى أشعره بأن له وجودا ما، !!

فيحتاج هذا االحتياج أكثر مما يحتاج صاحبه الذى احتاجه، وهذا ما يعبر عنه المتن بشكل مباشر فى 
ـْسى حد" :النص السابق االستشهاد به االحتياج غير مرفوض فى . أعوز عوزانهيعوزنى، و   أنا نف

  .ذاته، ولكن أن يظل هو الذى يحافظ طول الوقت على العالقة، فهو أعجز من ذلك عادة

النوع البسيط    لهذا أن يتصدى   -   عمله   طبيعة   من   وال هو  -  يملك   ال الطبيب النفسى المعالج  
 أنه يعلن بوضوح أن هذه هى المرحلة التى يعيشها الشائع من الحب، فبرغم أنه ليس غاية المراد إال

حين يلح عليه احتياجه فيتبادله مع    اإلنسان   نقص   تعلن التى    أغلب الناس حاليا، تلك المرحلة
ولكن يبدو أن لهذا النوع عمره االفتراضى المتوسط أو القصير، خاصة إذا اضطرد نمو أحد    آخر،

ل العالقة، وتظهر األعراض على أحد أو كال األطراف، فيجد الطبيب الطرفين أو كليهما، حتى تتخلخ
  :بين أمرين  نفسه فى مأزق جديد من حيث أن عليه أن يصحح وضعا انكسر فعال، وهو ينتبه إلى أنه

إلى ما كان عليه دون إعادة تشكيل فيصبح أكثر عرضة للكسر من جديد،    يعيد الوضع   إما أن 
  أو أكثر دفاعية وجمودا،

أو الخبرة الحياتية خارج (وإما أن يعرض، من خالل العالج عامة، والعالج الجمعى خاصة، 
الحب الثنائى السكونى  تجاوز هذه المرحلة من )الطبيب النفسى( يعرض) سياق العالج

  مع التنظيم الضرورى،  القدرة على الحب إلى المستقل

األكثر اعتمادية (نضجا يهدد الشريك إن دفع الشخص أو المريض فى اتجاه هذا النموذج األكثر 
بالتخلى عن نوع من العالقة، كان يقوم بوظيفته بكفاءة ما، وبضمان ) بالذات، وقد يهدد الشريكين

معقول، مضمون، برغم فشله األخير، ومن هنا تبدأ المقاومة ألى احتمال آخر، حتى لو الح أنه نموذج 
      ، هذا ما تقوله القصيدة،"إيش ضمنى"للحب أكثر نضجا وأطول عمرا، لكن 

القيم برغم    هذه   فشلت   ولو حتى  )  الناس   بقيت زى  (  السائدة   بالقيم   التمسك   بإعالن   تبدأ   هنا   المقاومة
عند هذين الشريكين بوجه خاص،   األعراض   السائدة عند أغلب الناس، وأنها قد أعلن فشلها بظهور أنها 

   "!!زى بقية الناس"، "كما كنت"ال تطلب إال الرجوع  -البداية على األقل فى –فإن الدفاعات 

فى سياق  ، إلى القدرة على الحب"عليهما"الحب الخصوصى المنغلق  اإلشكال أن هذه النقلة، من
ـُـعلن كثيرا من بعض أفراد المجموعة، وأيضا فى العالج )عالجية أو غير عالجية(جماعة  ، قد ت

، وعادة ما تصدر )مع احتمال أن يكون هو األقل نضجا(علن من أحد الشريكين الفردى، وهى قد ت



 5

 

 

 
 

 

 

نشأت المؤسسة الزواجية 
وهى الممثلة األكثر شيوعا (

، )للحب الثنائى، فاألسرى
كحركة تطورية لتنظيم 
الجنس، وتربية األوالد، 
 وتكوين المجتمع األحدث

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ـِْسى حد  يعوزنى،  أنا نِف
االحتياج غير . عوزانه وأعوز

مرفوض فى ذاته، ولكن أن 
يظل هو الذى يحافظ طول 
الوقت على العالقة، فهو أعجز 
 من ذلك عادة

 
 

 

 

 

 
 

) الطبيب النفسى(يعرض 
تجاوز هذه المرحلة من الحب 
الثنائى السكونى المستقل 
إلى القدرة على الحب مع 
 التنظيم الضرورى

 

 
 

 

مزاعم النضج المعلنة هذه من أبعد أفراد المجموعة عن النضج، فيزعمون أنهم فاهمون وقادرون وكالم 
من هذا، وقد يصل األمر ببعضهم أن يزعموا أنهم فعلوها بالفعل، وينتظرون، أو يطلبون، من شريكهم 

قهم، اإلشكال يصبح أكثر وأصعب حين يكون المعالج نفسه هو هذا الشخص الدفاعى المعقلن، أن يلح
بمعنى أن تكون درجة نضجه أقل بقليل أو كثير من هذه النقلة، وربما من مرحلة نضج بعض مرضاه، 
 وهنا تصبح المقاومة التى ترد على لسان راوية هذه القصيدة فى محلها، ونستطيع أن نفهم سخريتها

  ،"لم تختبر"الالذعة، من من يزعم تجاوز مازق النقلة إلى موقف أقرب إلى مثالية 

  :يقول النص فى ذلك

  الناس؟   بكّل مالى    أنا

   . تحبوهم   ما

  حد؟   باكْره   انَا   قلتلكُو   انا   هوا

ـِبوهم    يعنى،   بكالمكُم   ح

   . يخســر   حا   مش

   ، اتكلِّم انِّى    باحب   برضه   انا   ما

  كَالَمى   قد   مشْ لكنّى 

  بس   كده   كَالم   دا

   ،   حد   أصلّح    عايزه   وال

   ،  جد   كَـالْمكم     واخْدة     وال

   ، الكون فى    أعدل نفسى      وال

   ، المطحون     هم   شَايلَه   وال

  المجنون   بأصاح   قادرة   والْ

   . ورص   بص   أبطَّل   نَاوية   والّ

   . كَالَم   كُلُه   واهو   

النمو بمجرد إطالق الكلمات الرنانة شائع فى كثير من الممارسات الناقصة  -أو تصور –ادعاء  
هنا فى فى العالج النفسى عامة، والعالج الجمعى بوجه خاص، وأيضا فى الحياة العامة، وتنبيه الحالة 
" مكلمة"القصيدة، للمعالج، وللمشاركين فى نفس الوقت، هو تنبيه مشروع ومهم، حتى ال تصبح المسألة 

، تتمادى على حساب هدم مؤسسات فى مأزق حقيقى، مثل المؤسسة "مكلمة"مثالية لم تُختبر ذكرنى، 
  .الزواجية التى لم يجد لها اإلنسان بديال أفضل حتى تاريخه

  انا   ما" االستمرار الصورى مع الحذر المتمادى، ة أيضا أسلوبا آخر للمقاومة، وهوتعلن هذه الحال
 هضرب   بشْ لكنّى   ، انِّى اتكلِّم   باحى، دا   قد   مه   كَالم   كَالَمدك   ال يحتاج األمر إلى التذكرة بأن هناك "بس ،

ة، أو أن هذه القصيدة إنما تترجم داخلها وليس أكثر من صوت تتكلم به هذه اإلنسانة الصادقة الطيب
  .قصائد الديوان   -أو معظم –خطابها مثل كل 
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إن دفع الشخص أو 
هذا  المريض فى اتجاه

النموذج األكثر نضجا يهدد 
األكثر اعتمادية (الشريك 

بالذات، وقد يهدد 
بالتخلى عن نوع ) الشريكين

 من العالقة

 

 
 

 

 

 
 

  بإعالن   تبدأ   هنا   المقاومة
زى  (  السائدة   بالقيم   التمسك 
  فشلت   ولو حتى  )  الناس   بقيت 
السائدة  القيم برغم أنها    هذه 

 عند أغلب الناس

 

 
 

 

 

 

 
 

اإلشكال يصبح أكثر 
وأصعب حين يكون المعالج 
نفسه هو هذا الشخص 
الدفاعى المعقلن، بمعنى أن 
تكون درجة نضجه أقل بقليل 
أو كثير من هذه النقلة، 
وربما من مرحلة نضج بعض 
 مرضاه

 

  االختبار   دخلت   وحين والحرية،    والمطلق   الناس   عن   للكالم   الحماس   شديدة   هنا   صاحبتنا   كانت  
  نساير   أن   يمكن   الكالم   أن ..  المنطق   هذا   يردد   لهاحا   لسان   وكان قوة،    من   عندها   ما   بكل   هربت الحقيقى  
اهتمامنا بالكل وحبنا لهم على حد سواء، وأننا تخلينا، أو قادرون على     الشائع، بما فى ذلك ان نزعم   به 

   أبدا    هذا   من   شيئا   نحقق   أن   ذلك   بعد   يهم   وال   الخ ..   والخصوصية   االمتالك   عن التخلى 

 )3(   

   يعوزنى،   حد   عايزة   أنـــا

   ، عوزانُه   وأعوز

ـْنى  ـِع   ونعيماْ؟   حسن إشم

  السيما؟   بتوع إشمعنى 

  التانى   الحب   قد     مش   أنا

ر   الزم   كان   وان؟ نتطو!!  

رنتطو!...،   

ـُرش   ما    ـْض    .   ي

   لْعشّى، تانى    ارجع   بس

   بتاعى، ولَفَندى 

   ، جناحه   تحت يطوينى 

   ،  بالجامد   الخيط   ماسكةْ   وانا

تعبانة إنما راح اعاند  

  ما هو لو سبته حايطير

  وانا مش قد التغيير

المأمول االستفادة منها بأكبر قدر من    التعرية  لهجة السخرية هنا، برغم قسوتها تقوم بوظيفة 
وهو الذى استشهدنا به فى البداية، هو " أنا عيزة حد يعوزنى، وأعوز عوزانه "المسئولية، هذا المقطع 

مفتاح سر األمر الواقع، وهو برغم واقعيته ليس مقبوال وال ناجحا على المدى الطويل، خاصة فى 
الحاالت التى واجهت الصعوبة بأمانة حتى األلم أو الشقاء أو المرض، ومع ذلك، ونظرا لصعوبة 

  .كمرحلة على األقل –التى تتعرى بهذه السخرية هنا  –قبول الدفاعات النقلة، يمكن 

الذى تسخر منه راوية هذه القصيدة بصدق     ، وهو)الصنف كله(الجميع    حب القدرة على   أن 
  القدرة فى    يتمثل ومهما بلغت السخرية أو التعرية، فهو  - حتى لو كان نادرا–صادق، هو أمر واقعى 

  تتعامل   من   مع   الشامل   الحب   هذا   ممارسة فى    ثم )  ودم   لحم   من   أفراد فى    مركزا (  الشامل   الحب على  
وهو نقيض التقديس والذوبان واالعتمادية الرضيعية، إذ  )  البشر   لسائر   ممثلين (  اليومية   الحياة فى    معهم 

والتراحم    الود   ما يتجلى فيه ما ينبغى   بقدر    الواعى،  والرفض   المسئولية   من   يحتاج إلى درجة 
هو حب أيضا، بل لعله الحب القادر ) وعلى الطبيب(هذا النوع الذى يطرح على المريض  ,  والشوفان

  . الحدود   أبعد إلى    صعبة   صعبة مرحلة   وهو..  وااللتزام   المحاولة   باستمرار على االستمرار 
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النمو  -أو تصور –ادعاء 
بمجرد إطالق الكلمات الرنانة 
شائع فى كثير من 

فى العالج  الممارسات الناقصة
النفسى عامة، والعالج الجمعى 
بوجه خاص، وأيضا فى الحياة 
 العامة

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

فى  خبراتى    أصدق   من
  يعلن   أن النفسى    العالج 
  هذه   من   انسحابه   أحدهم 
،  )مواصلة النضج(  المحاولة 

  صديقتنا   مثل (  منه   أكبر   ألنها 
ولكن هذا ال يبرر  ).  هنا 
ل عن األمل فيه، والسعى التناز

لتحقيق ولو درجة منه، فأكبر 
 فأكبر طول الوقت

 

 

 
 

 

 

 
 

 

مواصلة (  المحاولة   هذه   من   انسحابه   أحدهم   يعلن   أن النفسى    العالج فى  خبراتى    أصدق   من  
ولكن هذا ال يبرر التنازل عن األمل فيه، والسعى لتحقيق  ).  هنا   صديقتنا   مثل (  منه   أكبر   ألنها    ،)النضج

  ولو درجة منه، فأكبر فأكبر طول الوقت،

هو حركية عالقاتية وعالجية    الطويل المدى  على  إمكانية تحقيقه، ولو إن مجرد السعى إلى  
  واردة، مع احترام الوقت الالزم حتى تكون المسألة جدا، مما يتطلب تكرار االضطرار للتأجيل أحيانا،

  دائما،  مهربا   التأجيل   يكون   أال   شريطة 

النقلة نحوه إال مضطرا، من حيث أن ما المعالج ال يعرض هذه    ومع ذلك، فنظرا لندرته، فإن
  ".فشل ما ليس كذلك"هو    ألجأه إلى هذا العرض

ال مفر من أن نشير إلى بعض المحكات التى تبين أن هذا الصعب هو شىء عادى برغم ندرته، 
واحتمال تشوهه، وما دمنا مضطرين إلى المضى قدما فى طرق بابه، فعلينا أن نتعلم كيف نقيس 

  :مثل أن يقاس)  بأول، والمنتمى إلى الطبنفسى التطورى يحذق فن التدرج فى هذه النقلةمصداقيته أوال

برنامج الدخول ( باستمرار   أنضج  مستوى    عل   منه   لالقتراب   الشريك   عن   االبتعاد على    بالقدرة
  ) .In and out Program  والخروج

  يقاعهاثم بالتغير النوعى لطبيعة العالقة ومسارها وإ 

مع اختالف ظروف التنفيذ ) آخر" (موضوع"ثم باختبار القدرة على معايشة توجه المشاعر نحو 
  الواقعى

بما يمارسونه ...   الثنائية   العالقة   هذه ثم بمدى تواجد اآلخرين المحيطين المحبين حول أصحاب 
  إلخ. ...شخصيا فى مجاالتهم، وأيضا بمباركتهم وتكافلهم

  يكثر ،  الباهرة   النظريات وفى  ,  األفالم وفى    الروايات وفى  ، ) خاصة الجمعى  (النفسى    العالج فى   
وقد ال ينتبه المحاورون أن وفرة الحديث عن  - اآلن حاال وكثيرا   أفعل   كما  -  التطور   عن   الحديث 

رية فى المتن من هذه ، السخ)مثلما أن الحديث عن الجدل، هو ضد الجدل(التطورهو ضد التطور، 
  ،!!!!!"، ما يضرش!نتطور! وان كان الزم نتطور؟"العقلنة هنا شديدة الداللة، 

هذا النوع من السخرية ليس مرفوضا على طول الخط، وقد واجهتُ فى خبرتى مثل ذلك وأقسى  
ة، من مرضى ينبهون بعض زمالئهم الذين يتحدثون عن التطور وكأنه فنجان شاى، أو نزهة ترفيهي

قال أحدهم "!!!. طق حنك"دون حركة أو ألم، وأحيانا ما ينبهون المعالج إلى ما فى هذا الموقف من 
  واحد ادينى  '  :ذات مرة ما يوازى سخرية هذه الحالة، حين راح ينبه زميله أن المسألة ليست بمثابة

  ' مثال ..   وصلّـحه   تطور 

  مخاطر   من   يصاحبه   وما   التطور   صعوبة   وتلوح الجمعى    العالج فى    النمو   مرحلة   تتعمق   حين
  بإلزام   وإنما ..  " باختياره   إنسان   يتطور   لن "... أتذكر فأعلن لنفسى إعادة اكتشاف أنه مرعبة،  
  .تجعل الرجوع إلى الحالة السابقة أمال مستحيالحركة مضطردة، و ورطة موضوعية نتيجة..  داخلى 

بالرجوع، فكثيرا ما يكون األوان قد فات، فإما التقدم، ) أو المريضة(لو رضى المريض  وحتى 
  وإما التدهور،

  .فهذا هو مطلب يتكرر عادة بال طائل عادة" كما كنت"أما الرجوع 
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إن مجرد السعى إلى 
على  إمكانية تحقيقه، ولو 

هو حركية    الطويل المدى  
عالقاتية وعالجية واردة، مع 
احترام الوقت الالزم حتى 
تكون المسألة جدا، مما 
يتطلب تكرار االضطرار 

  أال   شريطة   للتأجيل أحيانا،
 دائما  مهربا   التأجيل   يكون 

 

 

 

 
 

 

 

  النمو   مرحلة   تتعمق   حين
  وتلوح الجمعى    العالج فى  

  يصاحبه   وما   التطور   صعوبة 
أتذكر  مرعبة،    مخاطر   من 

فأعلن لنفسى إعادة اكتشاف 
  إنسان   يتطور   لن "...أنه 

  بإلزام   وإنما " ..  باختياره 
نتيجة حركة ..داخلى  

مضطردة، و ورطة 
موضوعيةتجعل الرجوع إلى 
 الحالة السابقة أمال مستحيال

 
 

 

 

 
 

 

 

 فى   يسير   وال   نفسه   يراجع   أن   عليه   بأن -ونفسى-   المريض   أواجه   اعتدت فى مثل هذه المآزق أن 
:  بمعرفته ومصاعب النمو، وإما أن يخبئ األعراض    آالم المرض   يتحمل   أن   فإما ،  والسالم   الزحمة 

من هذا  وال مانع ، فتختفى األعراض دفاعيا، باليأس   أو إنسانية أنضج    آمال   أية   عن   بالتنازل   أو   بالتسكين
  !!!االحتمال ما دام هذا هو المتاح مرحليا

  ليست   المسألة   طرق باب الطريق اآلخر، األندر، واألكثر نضجا ألن   لمحاولة   يضطر   أن   إماو  
فقد أعلن المرض، أو المعاناة، أو الشقاء، انتهاء العمر االفتراضى لمرحلة لم تعد )..  عزومة   أو (  عرضا 

ى أساسيات الطبنفسى وهذه ه. (تصلح، ولنوع من التواصل فشل برغم نجاحه النسبى لفترة ما
  ).التطورى

* * *  

  :ثم نختتم النشرة بهذه القصيدة مجتمعة كما اعتدنا

  )أقدمها وأنا أعتذر لها، لعلها تغفر لنا ما فعلناه بها(

)1(  

ـِّى؟   إيه   عايزين   من

  ماِلى؟   أنا

   ، أعيشْ     عايزه   أنا

 ن زىيالباقْي ،   

   .   وعيال ،  صغير   عشْ لى  يبقَى 

ـَفَندى     ،) ملكى بتاعى    أيوه (بتاعى  ول

  .ْ الزاجل   حمام زى   .. تملّى يرجعلـى 

   وعياِلى،   أنا يحضنّى 

   ،  جناحه   تحت يطوينى 

ـْـفتــلَةْ   رجلُه   اربطْ   وراح ـَيـــطير   ب    ل

)2(  

  الناس؟   بكّل مالى    أنا

   . تحبوهم   ما

  حد؟   باكْره   انَا   قلتلكُو   انا   هوا

ـِبوهم    يعنى،   بكالمكُم   ح

   . يخســر   حا   مش

   ، اتكلِّم انِّى    باحب   برضه   انا   ما

  كَالَمى   قد   مشْ لكنّى 
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اعتدت فى مثل هذه 
-  المريض   أواجه   المآزق أن 

  يراجع   أن   عليه   بأن -ونفسى
  الزحمة فى    يسير   وال   نفسه 
آالم    يتحمل   أن   فإما ،  والسالم 

ما ومصاعب النمو، وإ   المرض
:  بمعرفته أن يخبئ األعراض 

  أية   عن   بالتنازل   أو   بالتسكين
،  باليأس   أو إنسانية أنضج    آمال 

فتختفى األعراض دفاعيا، وال 
مانع من هذا االحتمال ما دام 

 !!!هذا هو المتاح مرحليا

 

 
 

  

  بس   كده   كَالم   دا

   ،   حد   أصلّح    عايزه   وال

   ،  جد   كمكَـالْم     واخْدة     وال

   ، الكون فى    أعدل نفسى      وال

   ، المطحون     هم   شَايلَه   وال

  المجنون   أصاحب   قادرة   والْ

   . ورص   بص   أبطَّل   نَاوية   والّ

   . كَالَم   كُلُه   واهو   

)3(  

   يعوزنى،   حد   عايزة   أنـــا

   ، عوزانُه   وأعوز

ـْنى  ـِع   ونعيماْ؟   حسن إشم

  السيما؟   بتوع إشمعنى 

  التانى   الحب   قد     مش   أنا

ر   الزم   كان   وان؟ نتطو  

رنتطو  ،   

ـُرش   ما    ـْض    .   ي

   لْعشّى، تانى    ارجع   بس

   بتاعى، ولَفَندى 

   ، جناحه   تحت يطوينى 

   بالجامد   الخيط   ماسكةْ   وانا

  انة إنما راح اعاندتعب

  ما هو لو سبته حايطير

  وانا مش قد التغيير

 
 
  
 
 


