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 -تفاعالت الشدة البعدية  

ناجمة عن   -كما أسميها 

تغيرات إدراكية وإنتقاالت 

أملتها , جديدة في الوعي 

المواجهة الحامية ما بين 

 الموت والحياة 

 

  !!الشدة تلد إدراكا آخر

 

 

, تبدل اإلدراك السابق لها 

 وتؤسس في أعماق اإلنسان

الخفية ما يستوجب  وحواسه

اإلستجابات الالزمة والمتوائمة 

 مع درجة إدراكه الجديدة

 

 

 

 

أنه قد إرتكب خطيئة عظمى 

وبقيت مشاهد الضحايا , 

, منطبعة أو منحوتة في دنياه 

إنها تطاردني ", وال تفارقه 

وال أعرف , وتسائلني 

 "!!الجواب

 

 

, كية وإنتقاالت جديدة في الوعي ناجمة عن تغيرات إدرا  - كما أسميها  - تفاعالت الشدة البعدية   
, وأسست لتواصالت عصيبية وإنعكاسات سلوكية , أملتها المواجهة الحامية ما بين الموت والحياة 

 .ذات تعبيرات مرتبطة بمعاني تلك المواجهة وتداعياتها اإلدراكية
  

  !!فالشدة تلد إدراكا آخر
  

نسان وحواسه الخفية ما يستوجب اإلستجابات وتؤسس في أعماق اإل, فتبدل اإلدراك السابق لها 
والتي نفسرها وفقا لمحدودية حواسنا ومداركنا المقننة , الالزمة والمتوائمة مع درجة إدراكه الجديدة 

  .والنظريات المصنّعة بعقول لها مداركها  ودوائرها المعرفية المغلقة, في سطور الكتب والبحوث 
  

وأنا أرقب إحدى الضحايا تتحدث على شاشة التلفاز , شدة البعدية تأملت التفسير اإلدراكي آلثار ال
وبسببها ال يمكنها أن تتواءم مع الواقع , أو إضاءات في وعيها , وتقول بأنها تمر بحاالت إشراقية , 

وهذا , أنها أدركت شيئا ال يدركه اآلخرون من حولها , وبمعنى آخر , الذي عليها أن تكون فيه 
لكنها محجوبة , وفي رأيها أنها حقيقة , ت سلوكية ال يمكن لآلخرين إستيعابها يتسبب في تداعيا

  .وغائبة عن غيرها من البشر
  

وبعد منتصف الليل تلقيت مكالمة هاتفية من , دهة النفسية وقبل عدة أعوام كنت طبيبا خافرا في الر
يطلب مني تقييم حالة مريض يزور الردهة أكثر من مرة في األسبوع , طبيب الطوارئ في المستشفى 

  .ويتسبب بإضطراب شديد في الردهة,  بدعوى أنه ال ينام 
  

, سمعت صراخا مرعبا ,  وعندما دخلت ردهة الطوارئ, وكانت الساعة تشير إلى الثانية صباحا 
  . قالوا إنه المريض الذي دعوناك لفحصه, وعندما إستفسرت عن ذلك  الصراخ 

وقد وضع يديه , وإذا بي أمام رجل في العقد السادس من العمر , تقدمت نحو الصراخ العنيف 
  "!!ال أريد أن أراهما, إبعدوهما , إبعدوهما " على عينيه وهو يصرخ 

  
, تمكنت من الكالم معه , ابية سريرية وتفاعالت نفسية بمهارات عالجية وبعد محاوالت إقتر

والجذوة التي أذكت سجير صيرورته الجديدة , وإستكناه آليات التداعيات السلوكية المتراكمة في دنياه 
  -على حد قوله -وحالته اإلنسانية الموجعة المرعبة , 
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" قد وعى الخطيئة بعد أن 

وهذا ,  "سبق السيف العذل

الوعي أدى إلى إنتقاالت 

, إدراكية شلت وجوده 

ووضعت حاجزا سميكا ما بينه 

 والحياة

 

 

 

أ ليست الشدائد تعني خراب 

 !اإلدراك؟

 

  

  

 

هل يمكن إعادة تشكيل 

المدارك التي تصنعت في 

 !!ورشات الشدائد المرعبة؟

  

, أنه قد إرتكب خطيئة عظمى  -المقال التي ال استطيع الخوض فيها بهذا -وخالصة القصة 
وال , إنها تطاردني وتسائلني ", وال تفارقه , وبقيت مشاهد الضحايا منطبعة أو منحوتة في دنياه 

  "!!أعرف الجواب
   

وهذا الوعي أدى إلى إنتقاالت إدراكية شلت , " سبق السيف العذل" وقد وعى الخطيئة بعد أن 
التي راح يحسبها خدعة ووهما وإكذوبة متداولة من , ينه والحياة ووضعت حاجزا سميكا ما ب, وجوده 

  .أجل تبرير البهتان والتضليل وإفتراس اإلنسان
  

وينام في فراش خاٍل من نبضات الخطيئة وصوالت , ترى كيف أجعله يبعد يديه عن عينيه 
  !الضحايا؟

  
  !أ ليست الشدائد تعني خراب اإلدراك؟

  
  !!أجل إنه اإلدراك

  
ويبتلع آفات شدته البعدية , من األخذ بهذا اإلنسان إلى إدراك جديد غالب يتسيد على ما فيه فال بد 

وهذا ربما يتطلب ,  وإنثيال مشاهد ما إقترفه من خطايا كبرى بال مسوغ مقنع لضمير أي مخلوق, 
وما يتصل , مهارات إدراكية ترسي دعائم خداعات تتغلب على واقع تحقق في وعيه ومداركه  

  .بوجوده من حواس وتفاعالت أخرى ذات طاقات تأنيبية هائلة
  

 !!فهل يمكن إعادة تشكيل المدارك التي تصنعت في ورشات الشدائد المرعبة؟
 

 

 

***   ***   *** 
 

  ةــــة العربيــــوم النفسيــــة العلــــشبك

 

  دعوة للمساهمة في التعريف بهذا المشروع العلمنفسي األكاديمي
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