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مجيئي  أنَّ  ومرحة  ُمضحكٍة  ِبَطريقة  دائًما  أسمُع  كنُت  طفولتي   ¡UMŁ√
إلى العالم كان َمْحَض ’’غلطة‘‘، وكنُت مولوًدا غير مرغوٍب فيه؛ ألنَّهم 
لم يريدوا إنجاَب أحٍد بعد والدِة بنٍت وولٍد و... ولكنِّي، مع أسفهم، قد 
ُر  حضرُت! بدأ إحساسي ِباالختالف منذ هذه اللحظات في طفولتي. فأتذكَّ
ة ِبأَبي، وتزوير  أنِّي كنُت أقوم بأشياَء غريبٍة كالبحث في األشياء الخاصَّ
التقارير الدراسيَّة. كنُت ال أعلم لماذا أقوم بهذه األفعال. لََكم أحَبْبُت 
دائًما الجلوس مع َمن يكبرني سنٍّا؛ فكنُت أقلِّده في طريقة الكالم، وكنُت 
بين  والحديث  االهتمام  محوَر  أكون  أن  وأحبُّ  المشاكَل  أختلُق  دائًما 
ر أنِّي في هذه المرحلة، نحو سنِّ  أفراد العائلة والجيران واألصدقاء. أتذكَّ
العاشرة، كنُت ألعُب مع صديٍق لي في مدخل البناية، وكان يركض خلفي 
وقد عرقلني من الخلف فَسقطُت وارتطم رأسي باألرض. لم يحدث شيٌء 
أحًدا.  ُر  أتذكَّ ال  وأنِّي  الذاكرة  فقدُت  أنِّي  تمثيليََّة  أنِّي عشُت  إالَّ  ُيذَكر، 
استمرَّْت هذه التمثيليَّة نحو أسبوَعين وأنا أعيش الدور أمام الجميع. في 
الجيران واألصدقاء  اهتمام  لِذاكرتي محوَر  الوقت، كنُت وفقداني  هذا 

والعائلة، وهو ما أردُته طبًعا.

ن السجائر، وقد كنُت غايًة في السعادة  في المرحلة اإلعداديَّة رحُت أدخِّ
ن ِبالخفية على أهلي. لقد أعطاني التدخين إحساًسا ِبالرُّجولة  وأنا أدخِّ
ا  مستعدٍّ فكنُت  لِلمغامرة،  حبِّي  المرحلة  تلك  في  ازداد  كما  والقبول. 
االختالط  أِو  المدرسة،  عِن  كالتغيُّب  محسوبٍة  غير  مغامرٍة  بأيَّة  للقيام 
ِبدافع  والسرقة  الجنسيَّة  الممارسات  جانب  إلى  هذا  مختلفة،  ِبفئاٍت 

المغامرة فقط. 
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’’الخمر‘‘  وأعاقر  ’’الحشيش‘‘  ُن  أدخِّ رحُت  عشرة  السادسة  سنِّ  في 
لِلتَّجِربة والشعور  ِبدافع المغامرة وحبِّي  أيًضا  لِلمرَّة األولى وذلك كان 
رُت بادئ األمر أْن ليس في وْسع أحٍد القيام بما أقوم به،  باالختالف. تصوَّ
’’الحشيش‘‘  َن  ندخِّ ليلة خميس؛ حتَّى  كلِّ  أصدقائي في  ألتقي  فكنُت 
قليلًة  سنواٍت  الحال  هذه  استمرَّت  ونتسامر.  ونضحك  الخمر  ونشرب 
حيث حامت شكوٌك كثيرٌة حولي من ِقَبل أهلي؛ ِبسبب سهري الكثير 
يَّة بالهاتف، باإلضافة إلى عدٍد من األمور  خارج المنزل، وأحاديثي السرِّ
الغريبة. إالَّ أنِّي كنُت أجتاز المراحل الدراسيَّة عبر الغشِّ وتزوير أوراق 
مواجهتي  وسعهم  في  يكن  لم  لذلك  المدرسيَّة؛  والتقارير  االمتحانات 

بالتَّقصير أِو اإلهمال.

أثناء هذه السنوات في تدخين الحشيش وتعاطي الخمور، كنُت أسمع 
كنُت  رة، ولكنِّي  المخدِّ ة  الكحَّ ’’البرشام‘‘ وأدوية  رة  المخدِّ األقراص  عِن 
أنظُر نظرًة دونيَّة إلى أولئك الذين يتعاَطونها. إالَّ أنِّي بعد سنواٍت قليلٍة 
المصريَّة-  يَّة  ِبالعامِّ ُيقال  كما  فيها–  ووجدُت  ’’البرشام‘‘  أجرِّب  رحُت 
واقتنعُت  المصاِحبة)  النشوة  من  مرتفًعا  مستًوى  (أي  عالية‘‘  ’’دماغ 
ن يتعاَطون تلك األصناف؛ إذ إنِّي أتعاطاها  أنِّي أختلف عن آخرين ممَّ
بمستًوى خاصٍّ وبأسلوٍب راٍق. في تلك األوقات راحِت المغامرُة تأخذ 
وِبأسلوٍب  أصدقائي  ِبرفقة  أسرق  رحُت  حيُث  حياتي.  في  آخر  اتِّجاًها 
جهاز  مثل  لِلسيَّارات  الداخليَّة  الكماليَّات  نسرق  كنَّا  ر.  ومتكرِّ ٍم  منظَّ
داخل  يوجد  ثمين  أيِّ شيٍء  أو  الصوت  وأنظمة  والسماعات  التسجيل 
من  رة،  المخدِّ األقراص  فنتعاطى  يوميٍّا،  ع  التجمُّ وصار  السيَّارات.  تلك 
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السيَّارة  نجد  وحالما  الهادئة.  المناطق  في  السيَّارات  عِن  نبحث  َثمَّ 
كانِت  فيها من محتويات.  ما  ِبالكسر ونسرق  نقتحمها  كنَّا  ’’الضحيَّة‘‘، 
المغامرة شديدًة؛ ألنَّنا كنَّا نعلُم أنَّ الشرطَة تالحقنا وتبغي القبض علينا، 
بنجاحنا  نحتفل  كنَّا  َثمَّ  ِبطرق عديدة. من  تضليلهم  نحاول  كنَّا  أنَّنا  إالَّ 
بع، لم  رات وحَدنا أو ِبصحبة بعض الفتيات. ِبالطَّ هر وتعاطي المخدِّ ِبالسَّ
يمرَّ وقٌت طويٌل قبل أن ُيقَبَض علينا وُنتَّهَم بتشكيل عصابٍة غايتها سرقُة 

محتوياِت السيَّارات.

يُت حينها صفعًة على  كان وْقُع الصدمة كبيرًا عليَّ وعلى أهلي. وقد تلقَّ
ق  يحقِّ متَّهٌم  أنِّي  فكرَة  أستوعب  لم  الوهم.  ذاك  من  أيقظتني  وجهي 
ٍة ليست ِبقصيرة، وها إنَّ  جن لمدَّ أفراد الشرطة معه، وأنِّي معرٌَّض لِلسَّ
لكي  المستحيل  والدي  فعَل  األثناء  تلك  في  ياع.  ِبالضَّ ٌد  مهدَّ مستقبلي 
ينقذني من تلك التهمة، وقد نجح في ذلك. بعد تلك التجِربة، قطعُت 
وِبترْك  ثانيًة،  ذاك  الحياة  أسلوب  إلى  العودة  ِبعدم  نفسي  على  عهًدا 

رُت االلتفات إلى مستقبلي ودراستي. أولئك الرفقاء، وقرَّ

وقِد استطعُت ذلك إلى حين، ُثمَّ ما لبث اإلحساس ِبالملل يتسرَّب إلى 
الخمر  وأشرب  الحشيش  ن  ’’َسُأدخِّ نفسي:  في  فقلُت  الجديد.  واقعي 
كثيرة‘‘.  مشاكل  تسبِّب  ألنَّها  رة؛  المخدِّ األقراص  أتعاطى  ولن  فقط، 
ورحُت أتعاطى ’’الحشيش‘‘ ثانية، باإلضافة إلى معاقرة الخمر. كان ذلك 
بأسلوب  الدراسة  في  أيًضا  نجحُت  حيث  الجامعيَّة  دراستي  بداية  في 
الغشِّ والتزوير نفسه. خالل تلك األوقات، عرض عليَّ صديقي أحد أدوية 
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ة وقال لي: ’’إنَّه يجلب نشوًة قويًَّة، وال يسبِّب المشاكل المصاحبة  الكحَّ
وكان مفعوله  الدواء،  ذاك  بُت  ِبَقوله وجرَّ فأخذُت  رة‘‘.  المخدِّ لألقراص 
ًثا مؤثِّرًا ذا قدرٍة على اإلقناع، كما لم  حر: يجعلني متَّزًنا، ومتحدِّ ِبحقٍّ كالسِّ
يجلِب األعراض التي تصاحب ’’البرشام‘‘ عادًة. عشُت على هذا المنوال 
لسنواٍت قليلة انتهت ِبُدخولي الصيدليَّات وسرقة هذا الدواء منها. وراح 
ا، فجاءني أحُد األصدقاء قائًال: ’’لقد صار ثمن  ِسْعر هذا الدواء يرتفع جدٍّ
ا، وِباستطاعتنا بنصف هذا الثمن أن ’’نعمل دماغ  هذا الدواء مرتفًعا جدٍّ

عالية‘‘ ِبشراء ’’البودرة‘‘ (أِي الهيروين)‘‘. 

ر القاتل؛ غير  ر بدايًة أنِّي سأصل إلى تعاطي هذا المخدِّ ما كنُت أتصوَّ
أنِّي اقتنعُت ورحُت أتعاطاه. وأذُكر أنِّي أوَّل األمر اسَتْنشقُت الهيروين 
الهيروين  تعاطي  ’’إنَّ  بالقول:  األصدقاء  أحد  نصحني  أن  إلى  م،  ِبالشَّ
المرَّة  ومنذ  لذلك،  أكثر‘‘.  ماًال  ر  ويوفِّ أعلى‘‘  ’’دماًغا  يعطي  ِبالَحْقن 

الثانية، رحُت أتعاطى الهيروين ِبالَحْقن وِبطريقٍة يوميٍَّة ومنتَظمة. 

كنت قد وصلُت إلى السنة الجامعيَّة الثالثة دون رسوب، إالَّ أنَّ االنحدار 
ى إلى رسوبي  ا أدَّ راح يزداد ِبصورٍة سريعة أثناء تعاطي هذا المخدر ممَّ
في سنَتين متتاليَتين؛ إذ إنِّي بالكاد كنُت أنهض، فلم أْقَو حتَّى على حضور 
االمتحان. وفي المرَّات القليلة التي استطعُت فيها حضور االمتحان، لم أقدر 
، كما كان صبري ضيًِّقا! فكنُت أترُك االمتحان ألتعاطى الهيروين.  أن أغشَّ
َي  بدأِت المشاكُل في البيت تأخُذ حيِّزًا أكبَر واتِّجاًها أخطَر كلَّ يوم. ُتوفِّ

والدي في تلك األيَّام وهو قلٌق غايَة القلق على حياتي ومستقبلي. 
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أدرك الجميع إذ ذاك أنِّي متورٌِّط في مشكلٍة كبيرة؛ لكنِّي لم أكْن أرى 
يفهُمه  ال  الحظِّ  سيُِّئ  شخٌص  أنِّي  إلى  فيه  كنُت  ما  عزوُت  بل  ذلك، 
الجامعيَّة  الشهادة  على  وحصلُت  الهيروين،  أتعاطى  واستمَررُْت  أحد. 

ِبالتَّزوير.

بعد ذلك جاء وقت اْلِتحاقي بالخدمة العسكريَّة (وهي ما تزال إجباريًَّة 
في بعض الدول). وحتَّى أثناء ذلك، تدبَّرُت أمري وكنُت أتعاطى الهيروين 

ِبصورٍة منتظمة، إذ كنُت أجني المال الالزم عبر االحتيال أِو السرقة. 

رُت أن أتزوَّج ظنٍّا منِّي أنَّه  رة، قرَّ بعد إنهائي لُِشهور الخدمة العسكريَّة المقرَّ
ِبزواجي َسَتنتهي مشكلة تعاطي الهيروين، وسأكتفي فقط ِبتعاطي األصناف 
ًدا،  مجدَّ الهيروين  تعاطي  إلى  عدُت  أنِّي  إالَّ  ِبالفعل،  وتزوَّجُت  األخرى. 

وبدأِت المشاكل تظهر في إطار عائلتي وحياتي الزوجيَّة وعملي أيًضا. 

قلُت في نفسي: ’’إن ُرزِقُت مولوًدا ذكرًا كان أم أنثى، فإنِّي سأتوقَّف عن 
ماء أوَّل طفلٍة، غير أنِّي لم  تعاطي الهيروين‘‘. وبالفعل استقبْلنا من السَّ
أيًضا  وُرزقنا  المسؤوليَّة،  ل  تحمُّ نتيجة خوفي من  التعاطي  عِن  أتوقَّف 

ة. طفلًة ثانية بعد مدَّ

رُت بعد ذلك أن أسافر للعمل في إحدى الدول األوروبيَّة أِو الخليجيَّة،  قرَّ
ُف عِن التعاطي؛ إالَّ أنِّي كنُت أبحث عِن  ظانٍّا أنَّ السفَر سَيجعلني أتوقَّ
ُلني من  الهيروين في كلِّ مكاٍن أسافر إليه، فتقبُض عليَّ السلطاُت وترحِّ
ذاك البلد. بعد ُمضيِّ بعض الوقت، وجدُت أنِّي وحيٌد متروٌك من الكلِّ 
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َهجري  رْت  وقرَّ الطفلَتين  أخذِت  زوجتي  إنَّ  حتَّى  شيء.  أيَّ  أملك  وال 
للحيلولة دون وقوع مزيٍد من األذى.

أدركُت حينها حجم الورطة التي أنا عالٌق فيها. وقررُت اللجوء إلى أختي 
الُكبرى واعترفُت لها بأنِّي أعاني من مشكلٍة كبيرةٍ مع اإلدمان، وطلبُت 
دت لي موعًدا  مساعدتها. وبالفعل، أجرْت أختي االتِّصاالِت الالزمَة وحدَّ

ص في عالج اإلدمان. مع طبيٍب متخصِّ

َقِبلني الطبيب، ُثمَّ أحالني إلى أحد المشافي ألقضَي أعراض االنسحاب 
ر  (Withdrawal Symptoms)، وهي األعراض المصاحبة لِسْحب المخدِّ
أيًضا شخٌص  الطبيب يزورني ِبصفٍة مستمرَّة، كما زارني  الدم. كان  من 
آخر عرَّفني بنفسه وقال إنَّه مدمٌن سابق قضى معظم أوقات حياته في 
رات  ة العالج وهو متوقٌِّف عن أنواع المخدِّ اإلدمان، وقد تعافى بعد مدَّ

جميعها لما يزيد عن أربع سنوات حينها.

عند مقابلتي ذاك المدمن السابق، الح بريُق أمٍل أمامي َفرحُت أخرج من 
ث إليَّ ِبشأن اإلقالع عِن التعاطي والتعافي  َوحدتي، في حين ظلَّ يتحدَّ
والتغيير الُمنتظر. وقد كان مستِمًعا جيًِّدا ألحاديثي وكان يهتمُّ بما أقول. 
بعد ذلك أحالني الطبيب إلى بيت إعادِة تأهيِل المدمنين. دخلُت هذا 
البيت ووجدُت أنَّ كلَّ َمن كانوا هناك مدمنين مثلي لكن في مراحل 
عالج مختلفة، كما كان هناك في البيت العديد من األنشطة التي كانت 

جماعيًَّة يشترك فيها الجميع. 
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وهناك بدأُت أعرف نفسي من جديد من خالل برنامج ’’االثنَتي عشرة 
ث إليه وأشاركه  خطوًة‘‘، كما بدأُت أتعرَّف بأحد المشرِفين وُرحُت أتحدَّ
أفكاري وأحاسيسي ومشاعري ِبشكٍل شخصّي. وهناك وضعُت يدي على 

الخلل في شخصيَّتي وأخذُت أتعامل معه.

في عِن التعاطي راحْت تزيُد يوًما بعد يوٍم،  ة توقُّ الحظُت بعد ذلك أنَّ مدَّ
وازدادْت ثقُة اآلخرين بي، وصار الجميع يشجعونني ِبما فيهم زوجتي 

وإخوتي، فبدأْت تظهر عالمات التغيير في أموٍر وسلوكيَّات كثيرة.

ٍة من الزمن، بدأُت أشقُّ طريق النجاح، وصرُت أساعد اآلخرين من  وبعد مدَّ
منصبي الجديد َكنائِب مديِر برنامٍج عالجيٍّ كبير، وأعمل هناك َكُمدرٍِّب 
للعاملين في هذا المجال. وأستطيع القول إنَّ عالقتي باآلخرين وبنفسي 

ممتازة، وإنِّي لَراٍض تمام الرِّضى عن نفسي كما صرُت أقبل ذاتي اآلن.

ا على الصعيد العائلّي، فعالقتي ِبزوجتي وابنَتيَّ رائعة، وكم أنا سعيٌد  أمَّ
إليه حياتي من نجاٍح  المسؤوليَّة، وسعيد بما آلت  لي لهذه  ِبَتحمُّ اآلن 

واستقراٍر وبساطة، فبساطتها هي سرُّ سـعادتي.
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في  توافرت  إذا  ’’إدمان‘‘  مصطلَح  ما  حالٍة  على  النفسيُّ  الطبُّ  ُيطِلُق 
الشخص على األقلِّ ثالثة أموٍر من األمور التالية: 
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يَّاٍت  كمِّ إلى  االحتياج  ويعني   :(Tolerance) ة  للمادَّ االحتمال  تزايد   .١
ة لَِتحقيق التأثير المطلوب. فَمَثًال، َمن كان يتناوُل قرًصا  أكبَر من المادَّ
ة  واحًدا لَِيشعَر بالتأثير، صار يحتاج إلى ’’شريِط‘‘ دواٍء كامٍل من المادَّ

لَِيشعَر ِبالتَّأثير نفسه.

٢. أعراض االنسحاب (Withdrawal symptoms): وهي أعراٌض تظهر 
ٍة بعينها، مثل الصداع أِو التَّوتُّر  ٍة مميَّزٍة لكلِّ مادَّ في صورٍة جسديٍَّة خاصَّ
َة نفسها  أو أعراض مثل اإلنفلونزا. وهذا يدفع المدمن ألْن يستخدَم المادَّ

تها. ًة شبيهًة بها لِتفادي األعراض أِو التخفيف من حدَّ أو مادَّ

ا كان َيقِصد الُمتعاطي.  يٍَّة أكبر أو لِوقت أطول ممَّ ة ِبكمِّ ٣. تناول المادَّ
ن سيجارًة أِو اثنَتين فقط،  فإذا نوى ُمتعاطي ’’الحشيش‘‘، مثًال، أن ُيدخِّ

ة. يجد نفسه قد قضى الليلَة كلَّها في تدخين تلك المادَّ

رٌة غيُر ناجحة لِلتَّقليل من استخدام  ٤. رغبٌة مستمرٌَّة أو محاوالٌت متكرِّ
م فيها. ِة أِو التحكُّ المادَّ

في  أو  ة  المادَّ على  للحصول  أنشطٍة ضروريٍَّة  في  وقٍت طويٍل  قضاُء   .٥
تعاطيها أو للتعافي من آثارها. قد يقضي المدمُن يومه ِبطوله في محاولِة 
ر، ُثمَّ البحِث عِن المصدر الذي َسيحصل  حيازة المبلغ الالزم لِشراء المخدِّ
من خالله عليه (قد يتطلَّب منه األمر السفَر إلى بلٍد آخر)، ُثمَّ قضاِء وقٍت 
في التعاطي، وبعد ذلك المعاناة من أعراض االنسحاب، والبدء ثانيًة في 

بع إلى النقطة التالية.  تلك الحلقة المفَرغة. إنَّ هذا يقودنا ِبالطَّ
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٦. التخلِّي عن بعض األنشطة االجتماعيَّة أِو المهنيَّة أِو الترفيهيَّة أِو التقليل 
منها بسبب قضاِء أغلِب الوقِت في األنشطة المتعلِّقة ِبالتَّعاطي.

ة ِبالرُّغم من التعرُّض لمشكالٍت مستمرٍَّة  ٧. االستمرار في استخدام المادَّ
أو متكرِّرة ِبَسبب تعاطيها سواٌء أجسديًَّة كانْت أِم اجتماعيَّة (مشكالت 

في العالقات) أم قانونيَّة (قضايا ومحاكمات).

 Òw�HM�« n¹dF²�«

ا  أمَّ النفسي.  الطبِّ  في  المعتَمد  التعريف  هو  السابق  التعريف  كان 
هما:  لإلدمان  تعريَفين  َفأَهمُّ  النفسّي،  والعالج  النفس  علم  مجال  في 

االعتماديَّة والسلوك القهرّي. 

االعتماديَّة هي أن يتَّكَل اإلنساُن على شيٍء خارجيٍّ لَِتحقيق استقراٍر 
أم عالقة. هذا  أم سلوًكا  الشيء  كان هذا  ًة  أَمادَّ داخلّي. سواٌء  نفسيٍّ 
ن إدماناٍت مختلفًة  يفتح الباب على الفهم العامِّ لإلدمان والذي يتضمَّ

مثل:

١. إدمان الطعام   ٢. إدمان العمل   ٣. إدمان المقامرة   ٤. إدمان الشراء 
٥. إدمان العالقات العاطفيَّة   ٦. إدمان الجنس   ٧. إدمان اإلنترنت

٨. إدمان الغضب   ٩. إدمان اإلنقاذ   ١٠. إدمان الرياضة   ١١. إدمان 
هرة التلفزيون   ١٢. إدمان التدخين (النيكوتين)   ١٣. إدمان الشُّ
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١٤. إدمان المخاطرة   ١٥. إدمان السرقة   ١٦. إدمان الكذب   ١٧. إدمان 
اإلنفاق   ١٨. إدمان األلم الجسديِّ (الماسوشيَّة). 

تشترك كلُّ أنواع اإلدمان في أنَّها تسبُِّب ’’شعورًا‘‘ ما. قد ُيدِمُن المخُّ على 
ة أو باإلثارة أو حتَّى ِباأللم. يعتمُد المدمن  ما ُيعطيه إحساًسا معيًَّنا ِباللذَّ
َل لِلتَّعامل مع ضغوِط الحياة العاديَّة  هذا ’’التحريك‘‘ لِلوعي أسلوًبا أوَّ
ق االتِّزان النفسّي. إالَّ أنَّ هذا االتِّزان ال يستمرُّ طويًال  ويعتمُد عليه لُِيحقِّ
بطبيعة الحال، َفيعود المدمُن إلى ممارسة سلوكه اإلدمانيِّ ويستمرُّ في 

تلك الحلقة المفَرغة. 

ÒÍdNI�« „uK��«

السلوك القهريُّ هو أيُّ سلوٍك َيشُعر اإلنساُن بأنَّه مقهوٌر لِلقيام به. 

 Obsessive Compulsive) القهريُّ  الوسواس  هو  األوَّليُّ  والنموذُج 
 ، (Obsession) Neurosis) وهو هوٌس  يسيطُر على تفكير اإلنسان 
ويشعُر اإلنسان باإللحاح لِفعله (Compulsion) ، وكلَّما قاوم اإلنسان 
من  يبدأ  حتَّى  ينتهي  إْن  فما  مفَرغة  حلقٌة  وكأنَّه  ازداد  السلوك،  هذا 

جديد.
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