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الفت واصف :بقلم  
 

   
 

یع أن الشعب الفلسطیني على األخص ھیبة للغایة وربما یعلم الجمھناك صدمات نفسیة جماعیة ر
صدمات عواقب یعاني منھا بصفة یومیة بسبب االحتالل والقھر اإلسرائیلي. إن لمثل ھذه ال

خطیرة ومؤلمة تؤثر على األجیال الواحد تلو اآلخر لذا، یجب أن یأخذھا األخصائي النفسي أو 
المعالج دائماً في اإلعتبار مع السعي في الوقت ذاتھ إلى الكشف من خاللھا عن اآلالم التي یعاني 

نت األسرة منھا كل شخص بصورة فردیة، إلن لكل فرد أسرتھ وتجاربھ الخاصة سواء إن كا
مترابطة أو متفككة األواصر. وكذلك التعرف على طبیعة الصدمة؛ ھل الصدمة جدیدة أم صدمة 

تردد أصداء صدمات قدیمة مر بھا أو عاشھا الفرد في الماضي.  
 

فال یمكن لنا تناول الصدمات النفسیة واآلثار المترتبة علیھا دون أن نولي الذاكرة باالھتمام، حیث 
الصدمات النفسیة لھا تأثیر كبیر على الذاكرة والذكریات.  أننا نعلم بأن   

 
بالنسبة لسیجموند فروید، فإن األحداث التي یمر بھا الفرد المختلطة بتأنیب الضمیر، یتم حجبھا 

عن طریق الكبت. حیث نجد أن ما یعیق استعادة التجارب من الذاكرة یعود في األساس إلى وجود 
بالذنب وھي بصفة خاصة تلك الرغبات الجنسیة الطفولیة التي رغبات آثمة یشوبھا الشعور 

تكبحھا األنا المثالیة.  
 

"، توصلنا إلى معرفة أن ما یعیق  Serge Tisseron"واآلن، بفضل الدكتور والمحلل النفسي 
الذاكرة ربما یرتبط بمواقف یشوبھا الخزى أو األلم الشدید أو غیر المحتمل.  

 
اه الصدمات النفسیة أشكاالً مختلفة بل حتى متضادة وقد ّصنفھا في قد تتخذ ردود األفعال تج

شقین:  
 

االندماجیة، أو االستدالل •  
 

حیث یمكن للفرد عن طریق ذلك، بناء تصوراتھ الخاصة عن صدمتھ النفسیة والتّحدث عنھا. 
وعندما تتخذ الصدمة شكالً یرتضیھ، یتبلور اإلدراك في ثالثة أشكال:  

 
1- -شكل حسي  لشعور بخوف، غیظ، حزن، ألخ...)حركي (ا   

 
2- شكل صور (وھي الصور المختزنة في عقل الفرد أو تلك التي یصنعھا خیالھ)   

 
3- شكل شفاھي، وھو الشكل الذي یتطلب دائماً وجود محادث إذ ال یمكن لھذا الشكل أن  

یتبلور في غیاب األخیر،  إضافة إلى أن المصابون بالصدمات النفسیة یساورھم في 



یان شعور بخیانة اآلخرین لھم، حیث یمثل عدم اإلنصات لھم صدمة تماثل ما بعض األح
عایشوه في السابق. وفي بعض األحیان، تحاول األسرة التقلیل من شأن الصدمة التي 

عاشھا الفرد بالقول:"ربما كان من المحتمل أن یكون الموقف أكثر صعوبة من ذلك. فكر 
مریرة". في المستقبل، نحن أیضاً مررنا بتجربة  

 
وعندما یتخذ الحدث ھیئة رمز بشكل مالئم ، یتم نقلھ عن طریق الحكایات أو الصور المتبادلة أو 

الطقوس واالعیاد االحتفالیة.  
 

إن االندماجیة أو االستدالل ال تخص فقط مجال العالج النفسي الدینامیكي، بل تظھر في عدید من 
كل غیر واعى والإرادي. وتكمن فائدتھا في ربط الظروف الحیاتیة األخرى حتى وإن كان ذلك بش

عناصر التجارب الجدیدة باآلثار التي خلفتھا التجارب السابقة. ویُتیح ذلك إمكانیة استیعاب 
الشخصیة للتغیرات التي تطرأ عقب خبرات سابقة. ویعتبر ذلك إثراء للفرد.  

 
" على ثالث مراحل متتالیة: Rand icolasNوقد أكد "   

 
ع الفكرة الجدیدة ثم تأملھا من عدة جوانب وإدراكھا بشكل تام. وفي النھایةً، ربطھا بأفكار التآلف م

أخرى. وفي جمیع األحوال، یعتمد تحقیق ھذه العملیة على وجود شخص آخر وعالقة إجتماعیة 
متمثلة في العالقة الزوجیة أو األسریة. وبفضل التعضید الذي یتلقاه الشخص وتشجیعھ على 

جاربھ الوجودیة الجدیدة، یمكنھ االندماج فیھا.إدراك ت  
 

التضمین أو التخزین •  
 

یتم نسیان حدث ما عایشھ الفرد بصورة مؤلمة للغایة عن طریق تخزین أو تضمین ذلك الحدث 
(بما في ذلك المشاعر التي صاحبتھ وصور الفاعلین الذین تضمنھم الحدث) في مكان معزول 

كن للشخص ذاتھ النفاذ إلیھ. قد یكون األمر متعلق بموقف أدى إلى تماماً عن بقیة الشخصیة وال یم
صدمة نفسیة مرتبطة بأحداث مادیة ( مثل حدوث إنفجار أو زلزال) أو حدث مرتبط بالعالقات 

اإلنسانیة (فقدان شخص قریب، التعرض لإلغتصاب أو االعتداء).  
 

علیھ المحلالن شطار. ھذا ما أطلق نما االنوفي جمیع األحوال، ما یترتب على ذلك لیس الكبت وإ  
"Nicolas Abraham, Maria Torok " بمعنى تضمین  "الغلق داخل الذات "مصطلح

العناصر التي واكبت الحدث الذي عایشھ  جمیعث داخل الذات. ویشمل ذلك التضمین الحد
وكذلك  الشخص، أي العناصر البصریة أو الحسیة العضویة أو الحركیة أو العاطفیة الوجدانیة.

الصور التي تمثلھا الشخص عن نفسھ وعن اآلخرین وقت وقوع الحدث وصداھا في الالوعي.  
 

"، أنھ على عكس الكبت الذي یمحو من الذاكرة  Tisseronمكننا أن نرى، كما أشار الدكتو"وی
صور ذھنیة مشحونة بالرغبات التي تدعو لإلدانة، یتخذ ھذا الشكل من النسیان ھیئة التضمین 

متعلق بأحداث وقعت بالفعل. إن الدفن النفسي لھذه األحداث ھو نتیجة لضرورة حمایة النفس  وھو
من األلم الذي صاحب الحدث، أو حتى من خطر التدمیر النفسي الذي ألحقھ الحدث بالشخص. 

والمنع. كما نجد أن دفن موقف  على ھیئة صراع مستمر بین الرغبة وفي حین أن الكبت یظھر 
فصاح عنھ داخل النفس، یتم مرة واحدة بال رجعة.ما یصعب اإل  

 



عندما ال تكتمل عملیة الترمیز للحدث، یكفي الترمیز لھ عن طریق االستعانة ببعض االشكال 
اآلخرى مثل اإلیماءات والحركات التي ال یمكن ترجمتھا شفاھیا بصورة واضحة. وكثیراً ما 

ح عملیة نقل الحدث المؤلم غیر ممكنة.تكون تلك الذكریات الصامتة مؤلمة وبالتالي تصب  
 

: أنتابت طفل حالة صمت تام (حبسة عصابیة) في أعقاب تجربة النجاة من زلزال أرضي مثال
وقد زال ھذا الصمت حین شاھد الطفل لوحة لبیت مھدوم. حیث بدأ الطفل في الحدیث وأخذ 

یروي ما عاشھ من تجربة.  
 

:" بملحوظتینnTisseroوقد علق الدكتور "  
 

إن الصدمة النفسیة ال تترجم بالضرورة عبر مظاھر انفعالیة صاخبة، إذ قد یكون من  •
الصعب إدراك وجود صدمة في بادئ األمر.   

 
یمكن إعادة تفعیل الصدمة النفسیة من جدید بمجرد وجود صورة تدفع الشخص إلى السرد  •

والتحاور.  
 
 

یتم تخطیھا  لم ت النفسیة التي" إن الصدما Nicolas Abraham, Maria Torok"وقد أكد 
تخلق لدى ھؤالء الذین خابروھا (تحدثوا عنھا) أشكاالً من الوساوس بفعل أشباح من الماضي 
بمعنى، الحدیث باستخدام جمل لشخص فقید أو تبنى نبرات حدیثھ للحظات، أو حركاتھ وحتى 

یفھمھا ذویھم. وقد یحدث  انفعاالتھ الغاضبة. وتتخذ ردود أفعال ھؤالء األفراد مظاھرسلوكیة ال
بشكل غیر مباشر تتابع ألحداث تنقل من جیل إلى آخر: حیث یتكیف األطفال الذین خضعوا لذلك 

مع سلوكیات والدیھم التي ال یفھمونھا بإرسائھم لسلوكیات قد تصبح راسخة وتبقى معھم طوال 
حیاتھم.   

 
طبیبة نفسیة): وردت في دراسة لـ "فلورانس كالیسیس" (عالمة وحالة طفلة  

 
سنوات ونصف). 4عاماً) بمصاحبة ابنتھا ج (عمرھا  33تأتي السیدة ب وھي امراءة شابة (  

تعیش الطفلة ج مع والدتھا منذ بلوغھا سن العامین وكان والداھا منفصالن.  
 

كانت السیدة ب قلقة إلنھا الحظت منذ بضعة أشھر "انتكاس" الطفلة ج إذ أنھا ال تفارقھا على 
ق وتشكو بال مبرر كما تستخدم الّرضاعة (البّزازة) باستمرار التي  كانت قد توقفت عن اإلطال

استخدامھا منذ فترة طویلة. تبدو الطفلة خائفة في اآلونة األخیرة.  
رتكبت حماقة صغیرة وعلیھ اأضافت السیدة ب أنھا جاءت إلستشارة الطبیبة النفسیة إلن ابنتھا 

ى أردافھا وكان رد فعل الطفلة أنھا تعامل بقسوة وتجمدت أرادت السیدة ب أن تضربھا عل
أطرافھا تماماً (أجھشت األم بالبكاء عند ھذه النقطة من الروایة):  

 
"رأیت في عینیھا الفزع الذي كان یتملكني وأنا صغیرة حینما كان أخي یضربني في حجرتي. 
كان یستخدمني كأنني كرة مالكمة، كنت ضحیتھ، ولما كان بالنسبة ألمي ربھا وكان أبي  دائم 

الغیاب، فلم ینجدني أحد. جئت لطلب مساعدتكم ألني أود أن تتعلم ج الدفاع عن نفسھا بشكل 
خلفتھا سنوات الفزع ھذه. فھي تعاني من ذعر  ". تحتفظ ھذه السیدة حتى الیوم بآثارأفضل مني

مفاجئ عنیف كما أن حیاتھا العاطفیة المضطربة شھدت انفصاالت متعددة إذ أنھا تخاف أن 
تصبح لعبة في ید رجل من جدید.  



 
ى على نحو واضح نرى من خالل صورة الذعر البالغ من قبل الطفلة ما یعبر عن ألمھا، فیما نر

ألم األم الدفین. إن ج لم یكن لھا علم بھذا الجانب من حیاة أمھا ولكنھا تُبین لنا عبر ھذه المظاھرة 
(مظھرالفزع) الصدمة النفسیة المتحجرة التي مازالت متمكنة وناشطة بشكل غادر لدى األم.  

 
   ة ولكن یتبین لنا من خاللوكثیراً ما یحمل الطفل في داخلھ ألم أو صدمة نفسیة ال تخصھ مباشر

ضحیة تلك الصدمة النفسیة   رسخھا، مما یدفع أحد الوالدین عراض تلك الصدمة استمراریتھا وتا
إلى استشارة طبیب نفسي.  

 
ومن خالل لقاءات للعالج النفسي حضرتھا األم واألبنة معاً، استطاعت األم أن تحیل إلى نفسھا 

ابنتھا وھو الشيء الذي ساعد الطفلة ج على التخلص منھا.  حاالت الذعر التي كانت تسقطھا على
واستطاعت األم بروایتھا لصدمتھا في حضور األبنة، من إعادة صیاغة تلك الصدمة النفسیة 

وبدایة تكونھا. وعادت الطفلة ج، بفضل مداخالت الطبیبة النفسیة التي حرصت على أن تدرك 
حدث لھا، أن تنمو وتترعرع في الحیاة دون خوف.  الصغیرة العالقة بین ما حدث لوالدتھا وما

وقد ساھم ذلك في تحرر األم واألبنة على حد السواء.   
 

حالة رجل ناضج  
 

عاماً)، الذي یعمل في مجال تقنیة المعلومات، الستشارتي وطلب تحدید  40( ”كلود“حضر 
نھ لیس في حالة جیدة. جلسات لتلقي العالج النفسي. كان قد تلقى عالجاً نفسیاً في السابق ولك  

 
:العراضا  

 
یستطعم الحیاة، یعیش بمفرده منذ عدة سنوات. كان متزوجاً وأصبح مطلقاً حینما كانت ابنتھ في  ال

سن الرابعة وھي اآلن تبلغ من العمر السادسة عشر وفي بعض األحیان تمضي عطلة نھایة 
وترتیب غرفتھا حتى تشعر  األسبوع معھ. یستمد سعادتھ الوحیدة من مساعدتھا في دروسھا

بالراحة والطمأنینة حین تسكن عنده. لیس لھ صدیقة وال یشعر بالحاجة إلى ذلك. لدیھ شقیق 
  یصغره سناً ال یلتقي بھ كثیراً.

 
:والدیھ  

ینحدر والده من أصول صینیة، ھرب من الصین بعد أن تزوج ھناك وھو صغیر السن. لدى 
غیر أنھ یعیش مع والدة  صھا على أنھا انفصام (شیزوفرینیا)الوالد مشاكل نفسیة كثیرة تم تشخی

تھ لیتكیف على المعیشة في فرسا. عمل األب في مجال صناعة الجلود.دالتي ساع ”كلود“  
 

والدتھ تأتي من أسرة متواضعة كان لھا شقیق یعاني من مرض نفسي وأدمن الخمر ثم مات وحیداً 
مذعوراً من الموت بمفرده مثل خالھ. ”لودك“في سن العشرین. ظل  ”كلود“عندما كان   

 
في معاودتي مرة في األسبوع. كنت أدعوه أثناء جلسات العالج النفسي للحدیث  ”كلود“یرغب 

عن أسرتھ وعن نفسھ في مرحلة الطفولة.  
 

عندما كان طفالً كانت تنتابھ لحظات غضب ال إرادي تصل بھ إلى حد إلقاء طبق الحساء أرضاً. 
ھ لم تسعى لمعرفة أسباب غضبھ، ولما عانى من مشكالت صحیة في طفولتھ، تم قال إن والدت

ذلك على أنھ عقوبھ لما أقترفھ  ”كلود“إیداعھ لفترة من الوقت في مستوصف لإلستشفاء. واعتبر 



من ذنب وعاش بھذه الفكرة. وعندما أقترب من مرحلة المراھقة، قرر أال یغضب أبداً وأن یتحكم 
ھ اآلنیة ھي أنھ أصبح یتحكم بصورة عامة في كل المجاالت حیث لم یتمكن في سلوكھ. ومشكلت

من الناحیة العاطفیة أن یفصح عن مشاعره. أما من الناحیة الجسدیة، فھو ال یستطیع كذلك 
الشعور بأي نشوة لدى اللقاء الحمیم مع النساء. التحق بنادي للتدلیك حیث یقوم بتدلیك شخص 

تدلیكھ. یقول أنھ ال یستمد أیة لذه من ھذا التدلیك. یمر أسبوع تلو ویقوم ذلك الشخص بدوره ب
یعاني من نفس حالة االكتئاب، یشاور طبیبھ الذي یصف لھ دواء مضاد  ”كلود“اآلخر ومازال 

لإلكتئاب.  
یساورني القلق بالنسبة لھ وأشعر بأنني عاجزة تجاھھ. أقترح أشكال أخرى من العالج النفسي 

) وھي أسالیب یمارسھا األخصائیون rebirthیسي أو الوالدة من جدید (التنویم المغناط
٠بھم تماما النفسانیون والمحللون الذین أثق  

جلسة تنویم مغناطیسي ولم یستسغھا على االطالق، ولم یرغب في االستمرار  ”كلود“جرب  
فیھا. یود في استمرار الجلسات األسبوعیة معي.  

 
لم یقم بترتیب أي نشاط صیفي وكنت  ”كلود“ة وأنا قلقة إلن لقد أقترب موعد العطلة الصیفی

سأتغیب لمدة أربعة أسابیع. تسألت إن كان قد شرع في السفر إلى الصین للقاء أھلھ من ناحیة 
األب. لم أفاتحھ في ذلك.  

 
بعد العودة من العطلة، قال لي إنھ ذھب إلى "طریق السیدات" ( وھو موقع لھزیمة كبیرة في 

تمرت لمدة شھرین بین فرنسا وألمانیا إبان الحرب العالمیة األولى وتم تقدیر عدد معركة اس
دون عجالة في التحدث مع  ”كلود“ألف مقاتل). أخذ  200المقاتلین الذین قتلوا في ھذه الموقعة بـ 

والدتھ ( كنت قد طلبت منھ ذلك) وسألھا أن تحكي لھ عن أھلھا (أجداده).  
 
 

:في غایة الثراءالجلسات التالیة كانت   
 

إن جدتھ وشقیقھا أودعا في صباھما في رعایة أسرة راعیة كفیلة بعد أن تخلت األم  ”كلود“علم 
عنھما. وقد توفى ھذا الشقیق أثناء الحرب العالمیة األولى في نفس الموقع ولم تحاول أختھ (جدة 

ا أن تحصل على تعویض ) بالوفاة إلنھ كان یحق لھ”كلود“) إخبار والدتھا (جدة والدة ”كلود“
مادي في حین أنھا تخلت عنھما في الصغر.  

 
كانت ھناك صورة كبیرة ألخیھا وكان ممنوعاً الحدیث عن  ”كلود“في غرفة استقبال جدة 

صاحب تلك الصورة أو االستفسار عن ھویتھ. وكان الحدیث حول ھذه الصورة، وفقاً لوالدة 
یة التي الزمت الجدة بسبب فقدانھا لشقیقھا الذي كانت ، یؤلم الجدة. ھذه ھي الصدمة النفس”كلود“

شدیدة االرتباط بھ إلنھما عاشا سویا طفولة حزینة وكان ذلك ھو السر الذي طلبت من أبنتھا عدم 
االفصاح عنھ وعدم االعالن عن وفاتھ ومن ثم لم یكن لھ قبر. إن حداد الجدة التي لم تتحدث 

وشقیقھا وبالتالي، انتقل ھذا العبء إلى "  ”كلود“اتق والدة وتعبر عنھ كان عبئأ ال یحتمل على ع
كلود" بطریقة غیر مباشرة. وقد أنتھى بھ األمر إلى فھم سبب ولعھ في شبابھ بتصویر المباني 

الموتي.بوالتماثیل التذكاریة الخاصة   
 

یقھا. بعملیة استقصائیة عن األسر التي كانت تتولى رعایة أطفال مثل جدتھ وشق ”كلود“قام 
في تلك الفترة كنت أشارك في یوم عمل بحثي یحمل عنوان "العالج  والشيء المدھش ھو أنني

النفسي لألطفال المقیمین لدى األسر الراعیة".  
 



الذي بالتالي  ”كلود“وقد خففت كل ھذه األمور الكاشفة وتلك االكتشافات من وطئة الحیاة على 
.ة النفسیةوانھ یشعر بالراح نھ وجد صدیقةتوقف عن تناول العاقیر الطبیة وقال لي أ  
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