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 :مق�مة

 ما ف�ها س�ق&م ال�ى ال��م ن�ة ُتْق�أ أن األه�، لعله ال��اب، ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل
 ال.ام�، الف,ل م� ت+*�

 .ال��ة ه
ه ق�اءة ق2ل ال�اضى ألس�2عا ن�ة 3ق�اءة 3ال2&ء أوصى ك�ا

 	��ى                      

 ال�ام� الف�ل

 !! (3)وال�ْ�ع وال�عى ال�اقة ع� هام�:

………….. 

…………. 

 ”ال'ل�%#$#ة ال"�اه�“

 واإل	قاع ال�اقة ف�وض م� ق&مF ما ت&ع� ر�Cا ال�ى ال�B&ودة ال�الح<ات 3ع> اآلن أق&م س�ف
 ال�ه�+ة وخ2�ت�ا ثقاف��ا فى ال�ل��+M+ة خ2�ت�ا فى الح<�ه ما خالل م� وذلG ،0ال�ْ�ع وعالق.ها ال���, 

 أن�ى إلى ذلG ی�جع ر�Cا 3ال
ات، صْ�ع��� مع تB&ی&ا ال�Sعى العالج أمارس ل� 3أن�ى عل�ا الOاصة،
 ف�وض وأن 3ال\�ورة، م�Sان*ة غ�� م��Sعات مع ، (2)عاما وأرCع�� خ�W م�
 ال34عى العالج أمارس
 أتع�& ل� وC,�احة _+ه، ص�ع��� إدخال أتع�& فل� `ا_+ة، ب&رجة تB\�نى ل� العالج به
ا ال,ْ�ع عالقة

� !!إ3عاده

 عالج وفى الOارج+ة 3الd+ادة العادcة ال��ارسة فى ماه&اتى لbع> ع�ض یلى و_+�ا
 :یلى ما الحBC ح�e الف�وض، ه
ه ی&ع� �3ا therapy Milieu ال�س5

 ”الفقة“ فى مف�k غ�� مj+B: دافئ أس�g  ج� فى ال��f> ت�اج& ما إذا قلت ال,ْ�ع ن�Cات إن: أوالً 
 .”ال�ص�“ أو ”ال�ف>“ �cارس ال م��Sعا `ان إذا وأc\ا ،”ال�ف�Ff“ فى أو

 ص&مات خاصة اإلحbاk، ص&مات 3ع& ال,ْ�ع) م\ادات ج�عة ثbات (ب�غ� تnداد ال��Cات إن: ثان#اً 
 .العاqr+ة العالقات   فى ال�ف> أو ال��ك

سوف أقدم اآلن بعض  
المالحظات المحدودة التى  
ربما تدعم ما قدمت من  
فروض الطاقة واإليقـاع الحيوى  
وعالقتها بالصْرع، وذلك من  

خبرتنا    خالل ما الحظته فى
الكلينيكية فى ثقـافتنا وخبرتنا  
المهنية الخاصة

لم أمارس العالج الجمعى  
تحديدا مع صرْعيين بالذات، 
ربما يرجع ذلك إلى أننى  
أمارس العالج الجمعى منذ  

)، مع  2خمس وأربعين عاما (
مجموعات غير متجانسة  
بالضرورة، وأن فروض عالقة  
الصْرع بهذا العالج لم تحضرنى  

افية، فـلم أتعمد  بدرجة ك
إدخال صرعيين فيه، وبصراحة  
لم أتعمد إبعادهم!!

إن نوبات الصْرع تقـل إذا ما  
تواجد المريض فى جو أسرى  
دافئ محيط: غير مفرط فى  

، ”التفويت“أو فى  ” الشفقة“
وأيضا إذا كان مجتمعا ال  

الوصم“أو  ” الرفض“يمارس  

إن النوبات تزداد (برغم ثبات  
ع) بعد  جرعة مضادات الصرْ 

صدمات اإلحباط، خاصة  



 ولعل 3ال
ات، نj وج&انى ذهان – لها ن�+Sة ول+W – معها sه� ما إذا تقل ال,ْ�ع ن�Cات إن: ثال�اً 
�� إن�ا العM*ى ال��اسu ه
اc ادل إلىbل ال���Bهانات ب�� ال�
 ال,ْ�ع ون�Cات ال&ورfة ال�ج&ان+ة ال

 فعال ی��اكu ق& نادرة، حت,b أو ال��Cات ت�Oفى ح�ى ال,ْ�ع م\ادات اس�ع�ال فى اإلف�اk إن : را0عاً 
  Psychosis Normalization Forcedالقه�g  ال��2+ع ذهان sه�ر مع

 ال
g العالجى ال3.43ع م*�فى ال��f> ی&خل ح�� واضح 3Mل تقل ال,ْ�ع ن�Cات إن: خامLاً 
 ه�الء 3ع> 3أن ت
`�ة ه�ا وأض+� ، Therapy Mileuال�سj عالج �3فه�م ناrى _+ه أمارس

 .ال,ْ�ع ن�Cات غ�� آخ� ل*u2 عادة ال�*�فى ن ی&خل�  ال��ضى

 وتـَ�ـَاُسuٍ  وBC*ا3ات – أح+انا أق�م ه
ا، ال�سj عالج فى وال2&نى ال�Sاعى ال�اk زfادة مع: سادساً 
+ة ال��+j زfادة مع ت�اسbا ال,ْ�ع م\ادات لS�عات ت&رSfى 3إنقاص –كل��+Mى �̀Bا�+ة، وال�Sوال ال 

&fnات تCعادة ال,ْ�ع ن� S+ا ةن�
 .تقل أح+انا بل اإلنقاص، ه

 إلى وخاصة f�rلة، رحالت إلى ال�Sاعى ال�اk ام�& `ل�ا أك.� عM*ى ت�اسu ی�ج& أنه: سا0عا
 ناrات أك.� ج*&g وC�نامج 3اسقة وأشSار `.+فة خ\�ة _+ه م�*ع ناk أg إلى أو الBb�، شاrئ

 .وت�+�ا

 ال�أه�ل ب�نامج ض�� اإلب&اعى ال�اk ب�� jCلل�  ف�صة ه�اك `انF القل�لة الBاالت 3ع> فى: ثام%ا
 .ال�اk ه
ا زاد `ل�ا تقل `انF ال�ى ال,ْ�ع ن�Cات وع&د

 :حالة وصف

 ع�له إلى 3اإلضافة ق,��ة ق,,ا u�Mc م��اضعا نادرا م2&عا الع�� م��,ف فى صqB+ا كان
ان 3ال,Bافة، مB&ود ع�ل م� ی�مه ق�ت ی��*u ال�قF نفW وفى الd+�، ألكل ال�وت��ى  على u�Mc ̀و
 g��*م nاإلب&اع، م� م��� W+ف�ه ب��ع عالقة له ل+sفة، فى و+B,ع> األدبى 3ال�ق& لعالق�ى ون<�اً  الCو 

 أو إدرWf ی�سف ق,� ع� تقل ال وج&تها وق& ق,,ه، على اrـّلع أن م�ه rلF2 ال��ا3ة مBاوالت
ان مBف��، ن2�Mc u�Sها ال�ى الق,��ة الق,�  ال,غ�g  ال,ْ�ع ن�Cات م� cعانى ال��f> ه
ا ̀و

 Mal-Petitى والrم&ة 3ه عالق�ى واس���ت عالجا، لها ی�عا FBال�ال+ة 3ال�الح<ات لى س�: 

 م&تها لق,� ن<�ا  ر�Cا ال�ق�r ،Fل ال��Cات مع ی���ـّف أن اس��اع ق& كان1- 

 ل��ه أك.� أو ثان+ة ل�&ة ال�Bار أث�اء c*�ح ق& أنه ق�bfا أل+فا `ان إذا مB&ثه وb�fه ی�Sع كان2- 
ان یلBقه!!! وس�ف یـُ��ل، أن c*��+ع  .وت�ح�u 3اح��ام ذلG ی�ق2ل�ن  ال�ق��Cن  ̀و

 أن م� شاك+ا ال��Cات، له
ه م\ادا عالجا ی�عاrى وأال ال��+� ه
ا فى ی��ادg أن فّ\ل3 – 
+ة cق<�ه ح&ة م� تقلل جَ�Cها)(!!!) أن 3ع& ال,ْ�ع، (م\ادات األق�اص  .إب&اعه وح̀�

 -4Fاتا كانCل تلقائ+ا تقل ل��M3 ��Bعة أو ق,ة `�ا3ة فى اس�غ�ق  `ل�ا مل��Sم  g�أك.� أنها ی 
 .تM+ال وأنj ع�قا

 الح¨ وق& بلهفة، ال�� ق�2ل خ�اب و��f<� ب��وت، فى ن� دار فى ل��� إب&اعه ی�سل كان5- 
 ال��Cات، ع&د م� تfn& ال اش�&ت مه�ا ه
ه لهف�ه أن

َ̈، أنه ح�� فى6-   دار اع�
رت إذا أما ال��Cات، تقل ال�� ق�2ل خc �2أت+ه ح�� أنه لى: Mىوح الحـَ
،� .ال��Cات ت\اعف م� cعانى ف�ان ال�

 .ال��Cات تقل ال�� رف> م� ف��ة 3ع& ول�  ج&ی&، إب&اعى ع�ل فى اس�غ�ق  إذا كان7- 

صدمات الترك أو الرفض فى   
العالقـات العاطفية

إن نوبات الصْرع تقـل إذا ما  
وليس نتيجة لها   –ظهر معها  

ذهان وجدانى نشط   –
بالذات، ولعل هذا التناسب  
العكسى إنما يشير إلى التبادل  
المحتمل بين الذهانات  
الوجدانية الدورية ونوبات  
الصْرع

فراط فى استعمال  إن اإل
مضادات الصْرع حتى تختفى  
النوبات أو تصبح نادرة، قد  
يتواكب فعال مع ظهور ذهان  

 Forcedالتطبيع القهرى  
Normalization 
Psychosis

إن نوبات الصْرع تقـل بشكل  
واضح حين يدخل المريض  
مستشفى المجتمع العالجى  
الذى أمارس فيه نشاطى  

 Mileuبمفهوم عالج الوسط  
Therapy

مع زيادة النشاط الجماعى  
والبدنى فى عالج الوسط هذا،  

وبحسابات   –أقوم أحيانا  
بإنقـاص   –وتـَنـَاُسٍب كلينيكى

تدريجى لجرعات مضادات  
الصْرع تناسبا مع زيادة  
التنشيط والحركية الجماعية، وال  
تزيد نوبات الصْرع عادة نتيجة  
هذا اإلنقـاص، بل أحيانا تقـل

أكثر  يوجد تناسب عكسى  
كلما امتد النشاط الجماعى إلى  
رحالت طويلة، وخاصة إلى  
شاطئ البحر، أو إلى أى نشاط  
متسع فيه خضرة كثيفة وأشجار  
باسقة وبرنامج جسدى أكثر  
نشاطات وتنشيطا.



�، م� ىل تل�ح `انF أنها ی2&و ال�ى ال�اقة ع� ف�وضى له وقّ&مF ذلG، `ل فى ناق�ه وق&c&ق 
 ح�ل إذا أما الفائ، لإلب&اع وق�داً  ت,bح وُمـ�ـَلقـِّـ+اً  ومـOَْ�جا م�ض�عا لها َوَجَ&ت إذا الf��Bة ال�اقة وأن

 م.ل ل�ف�fغها الSاهnة ال\عف نقاk م� تO�ج ح�ى وت��اك� ال&اخل إلى ت�ت& ال�اقة فإن ذلG و��C ب��ها
 .ت��ا3ه ال�ى ال,ْ�ع ن�Cات

 ال��لقى `ان ل� ح�ى صB+Bا ی2&و الف�ض ه
ا أن عل+ه وعقu بل ال�jC، به
ا ف�حو  ب
لG اق��ع وق&
 رف> ع�& ال��Cات ع&د تnای& cف*� أن له ص&ی حاول وح�� ،3ع�& بل& فى ول� cع�فه، ال قارئا لل�اقة
� الف�ض له وش�ح العادg، 3ال�ف*�� ”إحbاk“ مS�د ال�*ألة ت��ن  أن  رف> ”اإلحbاc “k*�ى �3ا  ال�

 .إcاه أبلغ�ه ل
gا

 :الSالصة

 :لل3خ ال���Wة ال�اقة ودفع وتفع�ل س�Wان ت%قل م4االت

�M�c ه أن اف��اض
 ال��Cى ال�ف�fغ ع� م*®�لة هى ما 3ق&ر ،اإلب�اع زخZ ع� ال�YL3لة هى ال�اقة ه
 ال��Oلفة ال&ورfة ال
هانات تف�S� ع� وأح+انا (ال,ْ�ع)،

 الهارم�ن+ة إف*اد إلى ع�ائ+ا ارت&ادها اح��ال sه� ال�ف�fغ أو لل�B س�fا س2+ال ال�اقة تS& ل� فإذا 
 ال
هانات وخاصة مآال وأخ�� تف*Oا أك.� أم�اض sه�ر أو ال,ْ�ع sه�ر ث� وم� ال��Mل+ة، اإلcقا�+ة
 !!ال&ورfة

  

 :0ال�ْ�ع ال3�اب�� وال3_�ع�� القادة 0ع[ مع

 :أس3اؤهZ س.�د م� ان.قاء �ق�اع أح�د أن أود األس3اء، م� الع�%ة هaه أع�ض أن ق_ل

 اإلب&اعى الع�اء q3+> ال�ه�رة ول�� اب�&اًء، ص��+ة 3أنها ل+W ال�ه�رة، األس�اء اخ��ت(1 
 .ذلG مع ال<اه�ة ه
ه م� تعانى أنها ع�ها ع�ف ث� و±نSازا، تارOfا

 2)Fا م²+اسا ومعارفى نف*ى جعلn�Bم� ،Gل
 ال�ى أو ل�ها،إ ش&ت�ى أو أِلْف�ُها ال�ى األس�اء فاخ��ت ل
 .وrل�2ى زمالئى 3ع> إل�ها ه&انى ال�ى أو خاص ب�جه أح�22ها

 ع��ا أس��� أن ق2ل وذلG ص�عى، أنه إrالعاتى م� عف�ا c,ل�ى `ان م� ه�الء ب�� م� كان(3 
 فعال، ص�ع��� `ان�ا به�، أعF2S أو له�، وق�أت وأح��2ه� ج�ع�ه� م�� `.��ا أن لى أك& ال
g ،”ج�جل“

FلS*3ع\ ف،�ْ.�، وه� ه  .اح�+اجى ع� فاض�ا ح�ى ُ̀

3Mل ال,�ع ن�Cات وصف عل�ها ت��2 ال ق& ه�الء ن�Cات 3ع> أن فB,ى أث�اء وصل�ى(4  
 حاولF فقj: غالbا، نادر `اح��ال 3ه رحF2 ل���ى ت�اما، ذلG م� أتBق ول� `ل��+M+ا، عل+ه م�ف مB&د

 تعF2S ال�.ال، س�2ل وعلى rَاْل، أم َقُ,�َ  ال�عى فى تغ�� c,اح2ها `ان ال��Cات ه
ه أن م� أتأك& أن
 وأن خ�أ، ب
لG نف*ه وصف انه واع�2� أصال، ص��+ا دf��*cف*Mى �Mcن  أن ف�وf& س+��Sن& أن�� ك+�
 دf��*cف*Mى وصف c*ای� ه� فال ت�اما، ذلG رف\F وق& اله*���g، االنقاق ن�ع م� `انF ن�Cاته
   (3)ح&ی.ا وصل��ى ال�ى زوج�ه م
`�ات مع ی��اسu ح�ى ه� وال ،ال��Cة إرهاصات وخاصة ون�Cاته، ل�ف*ه

 5)Fح ما أق��ف أن اك�ف��*c �f�ل 3ال�عM3 ة+,Oة، ال�عل�مات م� ق&ر 3أقل شfأم� وه� ال\�ور 
 (نادر ذلG أن (وأ�s أصال cع�فه� ال ل�� الزم

 ص�ع 3أنها ال��Cة ح&دت ال�ى ال�Sلة ”ج�جل“ ع��ا `�م م� ال��اح ال�� م� أثF2 أن تع�&ت(6 

فى بعض الحاالت القـليلة  
كانت هناك فرصة للربط بين  
النشاط اإلبداعى ضمن برنامج  
التأهيل وعدد نوبات الصْرع  

تى كانت تقـل كلما زاد هذا  ال
النشاط

وصف حالة:
كان صحفيا فى منتصف العمر  
مبدعا نادرا متواضعا يكتب  
قصصا قصيرة باإلضافة إلى  
عمله الروتينى ألكل العيش، 
وفى نفس الوقت يتكسب  
قوت يومه من عمل محدود  
بالصحافة

كان هذا المريض يعانى من  
-Petitنوبات الصْرع الصغرى  

Mal اطى لها عالجاوال يتع

كان هذا المريض يعانى من  
-Petitنوبات الصْرع الصغرى  

Mal وال يتعاطى لها عالجا

كان قد استطاع أن يتكيـّف  
مع النوبات طول الوقت، ربما  
نظرا لقصر مدتها

كان يتشجع وينبه محدثه إذا  
كان أليفـا قريبا أنه قد يسرح  
أثناء الحوار لمدة ثانية أو  

يع أن يـُكمل، أكثر لكنه يستط
وسوف يلحقه!!! وكان  
المقربون يتقبلون ذلك  
باحترام وترحيب

فّضل أن يتمادى فى هذا  
التكيف وأال يتعاطى عالجا  
مضادا لهذه النوبات، شاكيا  
من أن األقراص (مضادات  
الصْرع، بعد أن جرَبها)(!!!) 
تقـلل من حدة يقظته وحركية  
إبداعه



 .(ال�,&ر على العه&ة ال�هاcة فى ل���ن  (ر�Cا

 7)Fب�*عة اك�ف� � ی�ف\ل ل�� الف�صة أع�ى ال�قF، نفW وفى اج�هادg، ح*u شO,+ة، ع
 .وصل�ى م�ا ال�Bق فى c*اع&نى أن األص�ل إلى 3ال�ج�ع

 :ال.عق�h م� ق�ر أقل مع ال3%اسgة ال�343عة یلى وf#3ا
 

 على سام�س جfn�ة فى ال�+الد ق2ل 570 عام فى ول&: ف��اغ�رث(1) 
 . ال�+الد ق2ل 495 عام فى وت�فى ال��نانى ال*احل
 بها أقام م,� زار ث� والع�اق، س�رfا ب�� ما شbا3ه فى ب�حالت قام وق&

 ت��M وال&راسة ال��حال م� س�ة 20 وCع& ع��ه، م� 40الـ بلغ ح�ى
 م�Oلف م� �fاض+اتال فى مع�وف ه� ما `ل تعل� م� »ف�.اغ�رث«

 .ح+اته �rال ال,�ع م� معاناته رغ� آن
اك، ال�ع�وفة الB\ارات
hتعق�: 
Bح� 	عقـْه ولZ ال3عارف هaه ل'ل ت���له ن"5 ال�Wاضة فى إب�اعه إلى 0اإلضافة أنه أع�ف 0أن ف
�3Wا ض#فا rان 0أنه س�ا س�رت (ثZ ال�ْ�ع،r فى ع%�نا �  )وسهال 0ه أهال ق�	Z، م� م�

 

 . ال�+الد ق2ل ٣٩٩ عام فى وأع&م ال�+الد، ق2ل 469 عام ول&: tسق�ا (2) 
 kعا –  سق�اbr - عّ�ف أن م� أشه� ه�cُ خ فىfال�ار  g�bب�م�ه: ال 
� 0ال��ع، م�ا0ا كانraWُه أن وaان�ا تالم�r  ون� 	فق� ع%�ما 0الفvع 	"ع

Zق5 ال�عى أس.اذهLWاخى ف4أة و� ع��، ن�م فى 3ع&ها cغj ث� عxالته، وت.
 ع� ال�عل�مات مع<� وع�فF م�لفات، أcة c\ع ل� أنه سق�اk ع� وال�ع�وف

 .أc\ا تل��
ه `ان ال
g ”افال�rن “ »ز�fف�ن « تل+�
cه م� وتعال+�ه ح+اته
hتعق�: 

�ّت%ى وق� جL#3ا، صْ�عا ال%�zة ل'�ن  ال�اللة 0الغ تالم�aه م� ال�صف هaاxخاص ب�جه ح 
 هaه ل�_لغ ح#اته دفع ثائ� م� القان�ن  الح.�ام األرقى اإلنLانى ال%�3ذج وهى م�اك3.ه، ع� ال�3اورة
  !!وال.ارWخ وناسه ل.الم�aه ال�سالة

 

 . ال�+الد ق2ل : 322 عام وت�فى ال�+الد، ق2ل 384 عام ول&: أرس��(3) 

 `ان وق& – أفال�rن  ع�& ن��قف أن دون  – أرس�� إلى سق�اk م� ن��قل
 األح+اء، ال��Bان، عل� وم�ها: العل�م م� الع&ی& فى تارOfى تأث�� ألرس��

 والع� ال��س+قى إلى إضافة وال���اف�fnقا، الف�fnاء ال*+اسة، األخالق،
 ال�عل� أصbح م�س��+ة، م� أرس�� 3ه ی�,ف `ان ل�ا ون<�ا وال�*�ح،

 تZ وق� أ	xا، 0ال��ع م�ا0ا rان الa, األك2� االس�M&ر لإلم2�ا�rر األول
zع 5ر� الع�_#ة االض��ا0ات أن نفLه ه� ی�,  وrان g�0ق�W.ه، أرس�� ص
 األشSاص ق�رات تعvز أ	xا ور3zا م��دة، أماك� فى ال�ماغ ن"اt زWادة على الق�رة لها 	$�ن  ق�

 .`�2� ح& إلى ال3L4ان#ة

hتعق�: 
B_4ا م� تعaال��س ه � اتوالق�ر  ال�ماغ، ن"اt فى والWvادة م�ضه �_#عة ع� ألرس�� األخ�
  .حاال ق�م%اه الa, ”ال�اقة زخZ“ ف�ض ت�عZ مgاش�ة عالقة ذل� م� وصل.%ى ح�� ال3L4ان#ة،

كانت النوبات تقـل تلقـائيا  
ملحوظ كلما استغرق فى    بشكل

كتابة قصة أو مجموعة يرى  
أنها أكثر عمقـا وأنشط تشكيال

الحـَظَ، وحكى لى: أنه حين  
يأتيه خبر قبول النشر تقـل  
النوبات، أما إذا اعتذرت دار  
النشر، فكان يعانى من  
.تضاعف النوبات

كان إذا استغرق فى عمل  
إبداعى جديد،  ولو بعد فترة  

النوبات  من رفض النشر تقـل

أن الطاقة الحيوية إذا وََجَدت  
لها موضوعا ومـَْخرجا وُمـتـَلقـِّـياً  
تصبح وقوداً لإلبداع الفـائق،  
أما إذا حيل بينها وبين ذلك  
فـإن الطاقة ترتد إلى الداخل  
وتتراكم حتى تخرج من نقـاط  
الضعف الجاهزة لتفريغها مثل  
نوبات الصْرع التى تنتابه

ن يفسر  حين حاول صديق له أ
تزايد عدد النوبات عند رفض  

” اإلحباط“النشر  بما يسمى  
رفض  أن تكون المسألة مجرد  

بالتفسير العادى، ” إحباط“
وشرح له الفرض الذى أبلغته  
إياه.

يمكن افتراض أن هذه الطاقة  
هى المسئولة عن زخم اإلبداع، 
بقدر ما هى مسئولة عن  
التفريغ النوبى (الصْرع)، 

جير الذهانات  وأحيانا عن تف
الدورية المختلفة

إذا لم تجد الطاقة سبيال سويا  
للشحن أو التفريغ ظهر احتمال  
ارتدادها عشوائيا إلى إفساد  
الهارمونية اإليقـاعية التشكيلية، 
ومن ثم ظهور الصْرع أو ظهور  



 

  ال�+الد ق2ل ٣٢٣ وت�فى ال�+الد، ق2ل : ٣٥٦ فى ول&: األك_� اإلس$%�ر(4) 
 فى ول&…  ،ال.ارWخ ع_� 0ال��ع ال3�اب�� أشه� م� واح& ه�

 وت�ل�
 ال�+الد، ق2ل :356ی�ل��20 فى ب+ال، الق&�cة، ال�ق&ون+ة العاص�ة
 ف� على شامال ت&رbfا دّرCه ال
g الOاص معل�ه واع�2�ه »أرس��« ی& على

 .واألدب ال�Oا3ة
� عام اغ�+اله، 3ع& أب+ه مMان وت�لى الB�ب، ف��ن  األك2� االس�M&ر وتعل

ان م، ق. 336 ة Oc*� عاما،..ل� 20 وق�
اك ع��ه ̀و  ق�ات ض& الق�ال م� س�ة 11 خالل قj مع̀�
 .ع&دا تف�قه

 «  ال3ق�س ال3�ض« 0اسZ وق.ها 	ع�ف وrان 0ال��ع م�ا0ا االس$%�ر وrان
…. 

�ة إلى م%ا 	�.اج ال –  �gعا – االس$%�رraأو ت hتعق�. 
 

…………… 
 )غً&ا ون��ل( 
 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت 1][ – 

 البطىء النشر نواصل وسوف أبواب: ثالث من وهو ”التطورى

 )2022( التطورى النفسى الطب جمعية منشورات حوار، في مالآ

 )الطبع (تحت

 من )1( الجمعى العالج فى مقدمة“ الرخاوى: يحيى[2] – 

 جمعية منشورات )2019( ”المطلق رحاب إلى الجماد ذكاء

 .التطورى النفسى الطب

 زوجة مذكرات ”ديستويفسكايا جريجوريفنا أنا[3] –

 دمحم أنور ترجمة: جريجوريفنا، آنا تأليف: دستويفسكى)
 – 2015 سنة – القاهرة – للترجمة القومى المركز –إبراهيم

 .الكبير القطع من صفحة )636( فى وتقع

  

أمراض أكثر تفسخا وأخطر مآال  
وخاصة الذهانات الدورية!!

قبل   469سقراط: ولد عام  
 ٣٩٩د، وأعدم فى عام  الميال

قبل الميالد. 
هو أشهر   -طبعا –سقراط   

من أن ُيعّرف فى التاريخ  
البشرى برمته: كان مصابا  
بالصرع، وُيذكر أن تالميذه  
كانوا يشعرون بالفزع عندما  
يفقد أستاذهم الوعى ويسقط  
فجأة وتتراخى عضالته، ثم يغط  
بعدها فى نوم عميق

اإلسكندر األكبر: ولد فى  
: قبل الميالد، وتوفى   ٣٥٦

قبل الميالد   ٣٢٣
هو واحد من أشهر المصابين  

ولد  … بالصرع عبر التاريخ، 
فى العاصمة المقدونية  
القديمة، بيال، فى  

: قبل الميالد، 356يوليو20
» أرسطو«وتتلمذ على يد  

واعتبره معلمه الخاص الذى  
درّبه تدريبا شامال على فن  
الخطابة واألدب

  : مع المقتطفـات ل النصإرتباط كام
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050322.pdf 

  : ل النصإرتباط كام
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a-9/ 
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