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�� سريع

قر�ئها  	يع   "
"�لتقو �سر�  تشكر 
�عد��ها  عن  �ثنو�  �لذين  �ألفاضل 
�جلديد� �مللونة )تعدهم �%ا ستو�صل 

�لنشر بنفس �مليز�.

----------------

خو�طر من عا� �الكتئا	

قط  يشعر   : �نه  يقل  من   -
باالكتئاE ...FنD �شك ? <�ميته.

يعايش  حني  قلبه  يدمع  ال  من    -
شخص مصاF باالكتئاF، فإR قلبه 

من حجر، �) �شد قسو�. 
ليس   Fالكتئا� مر^  فهم   RE   -

حكًر� على �ألطبا`.. هنا_ �لعديد من 
�أل�با` �ملبدعني �ستطاعو� �R يصفو� 

بعمق خلجاg �لنفس �ملكتئبة.
تبد�   Rإلنسا� حيا�   R� �لعجيب   -
بالبكا` )تنتهي �يًضا بالبكا`.. فهل 
�لبكا` �لذv ُيشخص �لعصر �حلديث 
 yقد  Fالكتئا�  zE �)�فعه  معظم 
{تو| ُكتب على �إلنساR عند �ملولد 

 .gملما�(
- قد تطو~ قائمة �لتسا�الg حو~ 
هذ� �لظاهر� �ملضنية �ل� ير
 �خل��` 
�كتفي   Dلكن( فتا_  مر^  �%ا 
�هم  سأملس   Dن� <مال   yلقد� ֲדذ� 

جو�نبها.
 Rالهتما| )فقد�� Rيبد� �ملر^ بفقد�
فتصبح  �حليا�،  مماyسة   ? �لرغبة 
�أللو�R باهتة )تفقد �ألشيا` طعمها. 

 ..Fملصا� gكاyمد Rيستعمر �حلز �
حزR غريب ? عمقه )حدته، yغبة 
? �لبكا`، تشا�|، خو�، هو�جس. 
يفتح �ملصاF عينيه ? ظلماg �لليل 
)�لكل نيا|، E%ا �سو� حلظة �لـًما، 
�جلميع ? سباg ها�� )هو يتخبط 
ميينا )�اال.. )لألعر�^ بقية حيث 
للطعا|.  )�لشهية  �لتركيز  يضعف 
ح�  �لتد�yي  �النعز�~   ? )يبد� 
يصل zE �ملرحلة �حلرجة حني يقو~ 
 � �ياها.   R� تستحق  ال  �حليا�   RE
يقو~: �نا ال �ستحق �حليا�.. )تر�)�� 

فكر� �خلال�.. 
حيث  قناًعا   Fالكتئا� يلبس  )قد 
Eنه �تفي )�y` <ال| �جلسد: �ملعد�، 
�لقلب، �لظهر �) �v جز` من �جلسم 
)يظل   .Fالكتئا� عن  �لتعب�   zيتو

  * ترحب %لة �لتقو� # هذ� �لز��ية ”�لتقو� منكم ��ليكم“ �ميع �ملسامها� من قر�ئها �لكر��.
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�ملريض حائًر� تائًها لشهوy عد� ح� 
RE �الكتئاF ال يريد �R يفصح عن 

نفسه.
)قد يسمع مريض �الكتئاF �صو�ًتا 
غ� حقيقية مصدyها نفسه �ملضطربة. 
 Fتؤنبه )حتقر�. )قد يصا gا �صو�%E
با¤ذياR )�لضالالg كأR يعتقد بأنه 
مصاF مبر^ خبيث �) �R جزً̀� من 
�لقلب - قد توقف  جسد� - مثل 
ال  مؤملة  غريبة  �عر�^  �لعمل.  عن 
Eال  )مهلكة  معذبة  هي  كم  يعر� 
�عر�^  منها،   )عا§  عاشها  من 

�ب �ال نأخذها باستخفا�.
�كثر  �لعقلي   Fالكتئا� )مر^ 
)هنا_  �لرجا~،   
لد   �yنتشا�
نو¨ <خر من �الكتئاF يطلق عليه 
ترتفع  �ليأ©" )نسبته  "�كتئاF سن 
يبد�  )عا��  �لرجا~،  عن  �لنسا`   ?
�لفـتر�   ?  v� �خلمسني  سن  بعد 
�لغد�  نشا»  هبو»  فيها  يبد�  �ل� 

�جلنسية. 
)هنا_ �جتا� إلنكاy عالقة هذ� �لنو¨ 
�¤رمونية   gبالتغ��  Fالكتئا� من 
�ل� حتد ? هذ� �لسن، )�R هذ� 
لظر)�  نتيجة  ®د   Fالكتئا�
 (� �لز)¯،   Rكفقد� )بيئية  نفسية 
للمعا°  �إلحالة   (� �ألبنا`،   ¯�(±

بالنسبة للرجا~. 

�ما "�الكتئاF �لتفاعلي" فإنه ²تلف 
 _yيد نفسي  مر^  فهو  متاًما... 
نتيجة  )®د  �بعا��،  �ملريض 
 zE Rجية، تدفع �إلنساyخا gملؤثر�
�إلحسا© باحلزR� R(� ،R يصاحب 
ال  �عر�^ جسدية، كما   v� ´لك 
يصاحبه �v ميو~ �نتحاvy، بل على 
 zE ملريض يسعى بنفسه� Rلعكس فإ�

�لطبيب طلًبا للعال¯. 
من  معينة  نوعية  هنا_   R� كما 
�كثر  عرضة   Rتكو  gلشخصيا�
)هذ�  �ملر^،  ֲדذ�  لإلصابة 
باسـم  تعر�   gلشخصـيا�
 Rل� يكو�( �لد)yية"   gلشخصيا�"
صاحبها من �لناحية �جلسمية بديًنا، 
 zE �لنفسية  �لناحية  من  )مييل 
�النبسا»، )يعر� بني �صدقائه بأنه 
تنتابه  )لكن  �بيض"  )قلبه  "طيب 
 ،gملعنـويا� هـبو»  من   gفتر�
 Rفقـد�( �لعزلة   zE )�مليل 

�الهـتما|. 
�لفر¶ )�لسر)y على  )ُيعت� �Eخا~ 
)سيلة  �جنع   Fباالكتئا  Fملصا�
يأ¸   vلذ� �لفر¶   RE منه.  للتخلص 
حال)�  له   Rتكو طويل   Rحز بعد 
 Rلسا على  ִדبط  �ل�  �ملا`   gقطر�
 R� �ب  )¤ذ�  �جلفا�.  شققه 
 yقد� Eنه  حيث  �ملكتئب  ييأ©  ال 

�لفر¶   ºمبع �إلحسا©  على  �لنا© 
قا�y على  Eنه  بل  )�ألمل )�جلما~. 
 Rإلحسا© بكل نعم �خلالق ? �لكو�
للتحد  �ملؤهلني  �حسن  من  )هو 
مضنية  جتربة  E%ا  �حليا�.   ºمع عن 
�لنحل  خاصية   Fملصا� ُتكسب 
 ..yلزهو� yحيق  يرتشف   vلذ�
جتعل له خاصية جذ)y �لنباتاg �ل� 
كل  لتمتص   ^yأل� باطن   ? متتد 
 yالستمر� �لال±مة  �لطيبة  �لعناصر 
عسال  )ُتنتج  �حليا�.   yها�±�( )منو 

فيه شفا` للنا©. 
RE جتربة �الكتئاF هي �عظم )�هو~ 
نفسي  )�جد   Rإلنسا� ֲדا  مير  جتربة 
مريض  �حسد  هل  مأ±½..   ?
هو~  من  عليه  �شفق   |�  Fالكتئا�
�لتجربة ؟... لعلي �¿ل له ? قل¾ 
كال �إلحساسني �ملتناقضني.. �حلسد 
)�إلشفا½.. �حسد� ألنه �قترF من 
�ملك  ال  )لكن  �حليا�..   ºمع فهم 
مريض   Rأل �إلشفا½،  من  نفسي 
 v� يتحمل ما ال يتحمله Fالكتئا�

EنساR <خر. 
)�جد نفسي �ما| �ألمر �لو�قع )�قو~: 

لو كاR �الكتئاy Fجًال لقتلتـه.

ــق ــصــدي ــة �ل �ــا ــس م
|.¨.¨ (تونس)


