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نهاية  عاصر  الذي  الجيل  نحن 
فترة  وعاش  فؤاد،  امللك  حكم 
امللكية للملك فاروق األول، وانبهر 
يوليو1952  بثورة  وإعجابا  فرحا 
التي كان يتوالها في بدايتها محمد 
نجيب ثم جمال عبد الناصر فيما 
أنور  الرئيس  جاء  أن  إلى  بعد، 
السادات فالرئيس املتنحي حسني 
املجلس  بفترة حكم  مبارك مرورا 
طنطاوي  املشير  بقيادة  العسكري 
فترة  ثم  مرسي  محمد  والدكتور 
منصور  عدلي  املستشار  حكم 
الفتاح  عبد  الرئيس  إلى  وصوال 

السيسي.
تعليما  تعلم  الذي  الجيل  نحن 
االبتدائية  باملدارس  راقيا  جيدا 

علم  طالب  كنا  حيث  والثانوية 
العلم  نتعلم  مبكرة  رجولة  ذوي 

للعلم بجدية وحماس وهمة عالية.
نحن الجيل الذي تربى وجدانه 
على ثقافة رفيعة املستوى املعرفي 
ثقافية:  منابع  ثالثة  خالل  من 
حيث  وترفيهية،  وأدبية،  قرآنية، 
وعينا  لتشكل  عمليا  مارسناها 
معظم  حفظ  فقد  ووجداننا، 
جيلنا القرآن الكريم، وكان يتذوق 
أمثال:  القراء  مشاهير  من  تالوته 
قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت 
وكذلك  الرخيم،  الصوت  ذى 
الصمد  عبد  الباسط  عبد  الشيخ 
والشيخ محمود علي البنا، والشيخ 
والشيخ  الحصري،  خليل  محمود 

الطبالوي  والشيخ  املنشاوي، 
والشيخ  املقرئني،  نقابة  رئيس 
شعبان  والشيخ  الدمنهوري، 
ممن  الكثير  وغيرهم  الصياد 
سافروا إلي الخارج لتالوة القرآن 
كل  من  رمضان  شهر  في  الكريم 

عام .                                 
يعتبر  كان  الذي  الجيل  نحن 
وهوايته  املشبع  زاده  القراءة 
ألدباء  قرأنا  حيث  األساسية، 
على  ومنهم  وشعراء  وكتاب 
طه  الحصر:  ال  املثال  سبيل 
العقاد  وعباس  التنويري،  حسني  
الحكيم  وتوفيق  املوسوعي، 
لطفي  ومصطفى  املسرحي، 
وبيرم  اإلصالحي،  املنفلوطي 

الفيلسوف  والكاتب  التونسي، 
عبد  وإحسان  منصور  أنيس 
وعبد  إدريس  ويوسف  القدوس 
وأمني  السحار  جودة  الحميد 
يوسف غراب وأمير الشعراء أحمد 
حافظ  النيل  وشاعر  شوقي  بك 

بداية ، معنى الجيل«لغويا« صنف من الناس، طبقا التفاق معظم معاجم وقواميس »لغتنا العربية الجميلة«على هذا 
التعريف، ومن املعلوم أن لكل جيل سماته النفسية واالجتماعية والثقافية املالزمة له واملقترنة به، وجيلنا الذي أتحدث 
 Social »عنه هو الجيل الذى ُولد فيه الثالثينيات من القرن املاضي، حيث نشأ وتربى في أحضان عملية »تنشئة اجتماعية
Process أساسها ومهادها التربية املنزلية املتعادلة بني دور كٍل من األب واألم مع التركيزعلى القيم النفسية واالجتماعية 
البيئة الطبيعية،  العلم والعلماء، والحفاظ على  العمل، وتقديس  املرأة، وحب  األصيلة كالصدق واحترام اآلخر، وتبجيل 
إلى  باإلضافة  هذا  والحرام.  العيب  عن  بعيدا  والسلوك  السيرة  وحسن  والشهامة،  باملروءة  املتسمة  بالرجولة  والتحلي 
خصائص املثابرة واالنضباط وااللتزام واالتزان االنفعالي Emotional Stability ، ومن ثم كان املجتمع الذي عاش فيه هذا 
والعدالة  املقننة،  والرشوة  املتزايدة،  الطالق  الفاجر، وحاالت  كالفساد  األمراض االجتماعية  الكثير من  الجيل ال يشوبه 

البطيئة، والزواج العرفي، والبطالة، والشذوذ الجنسي، وفساد األخالق، وانهيار التعليم، وانحسار الصحة وتأخرها. 
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وغيرهم  قباني....  ونزار  إبراهيم 
وغيرهم  الكثير ممن أثروا حياتنا 

األدبية والثقافية.
على  كان  الذي  الجيل  نحن 
موعد مع كنز أدبي طبقت شهرته 
في  يتمثل  العربي  عاملنا  آفاق 
»مجلة العربي«  الكويتية التي كان 
جامعة  رئيس  تحريرها  يرأس 
القاهرة – وقتذاك – الدكتور أحمد 
محتواها  في  تضم  وكانت  زكي، 
موضوعات شتى متنوعة: كالتاريخ 
وعلوم  واالجتماع  واالقتصاد، 
النفس، وجغرافية العالم العربي، 
الحشرات،  وعلم  والزراعة 
والطب والتمريض، وأخبار العالم 
العربي، ومسابقات أدبية وأحاجي 

وألغاز.
نحن الجيل الذي أخذ حظه من 
الترفيه من خالل الراديو وبرامجه 
برنامج«ساعة  مثل  املختلفة 
القائل  بالقول  عمال  لقلبك« 
ساعة  بعد  ساعة  القلوب  حوا  »روِّ
وأيضا  عميت«  كلت  إذا  فإنها 
ياسني  إسماعيل  مونولوجات 
ونكات  وقفشات  شكوكو،  ومحمود 
شهر  وفوازير  سلطان  حمادة 
املصرية  اإلذاعة  أليقونة  رمضان 
وأميرة الكالم املشهورة اإلعالمية 
التي  فهمي«،  »آمال  الالمعة 
األبيض  سريرها  في  اآلن  ترقد 
وعافاها،  الله  شفاها  باملستشفي 
»على  املعروف  البرنامج  صاحبة 

الناصية«.
من  الجيل  هذا  كان  ولقد   
عشاق ارتياد املسارح ودار األوبرا 
وشغوفا  احتراقها  قبل  املصرية 
ومبدع  واألجيال  امللوك  بموسيقار 
عبد  محمد  واأللحان  النغم 
حضور  علي  وحريصا  الوهاب 
الذي  الشهري  كلثوم  أم  حفل 
املصرية  اإلذاعة  تقدمه  كانت 
شهر،  كل  من  األول  الخميس  في 
السطور  هذه  كاتب  ينسى  وال 
شهر  في  كلثوم  ألم  حفال  حضوره 
الحضور  حيث   1965 عام  يونيو 
محراب  في  الرسمية  باملالبس 
الجميل  العذب  والصوت  الفن 
وهم  املستمعني  أذان  ف 

ِّ
يشن الذي 

يتمايلون طربا أو يجهشون بالبكاء 
الكلمات  وعذوبة  باألداء  متأثرين 
كانت  إذا  والسيما  اللحن  وروعة 
»إلى  شوقي  قصيدة  هي  األغنية 
جيلنا  كان  حقا  الله..«،  عرفات 

الجميل  الزمن  جوف  في  يتدثر 
ويتغنى ويعتز بانتمائه لوطن عزيز 

حبيب هو مصر الغالية.
تعرض  الذي  الجيل  نحن 
وصدامات  وصعوبات  لعقبات 
حفر  حيث  املهنية،  مسيرته  أثناء 
في الصخر وجاهد واجتهد ووصل 
بالسهر  ومهنته  عمله  موقع  إلي 

والعرق والدم والدموع.
 نحن الجيل الذي قضى شطرا 
في   - أحيانا   - املهنية  حياته  من 
وزمالء  رؤساء  مع  نفسية  حرب 
املهنية  الغيرة  بسبب  العمل 
والتنافس    Vocational Jealousy
خالل  من  املحموم  اإلحباطي 

الوشايات والهمزوالغمز واللمز. 
يتميز  كان  الذي  الجيل  نحن 
يعرف  بما  العاملني  أفراده  معظم 
بالضمير   - النفس  علم  بلغة   -
 ،Vocational Conscience:املهني
طبقا للقول«إن الله يحب إذا عمل 

احدكم عمال أن يتقنه.
أن  وموجزه  القول  خالصة 
 .. الجيل  هذا  أفراد  وأمهات  آباء 
بتربية  قاموا  الثالثينيات،  جيل 
أبنائهم في املنزل واملدرسة طبقا 
وأين  ومتى  والعقاب  الثواب  ملبدأ 
وكيف  منهما؟..  كال  يستخدم 
يتوزع بناء القوة بني األب واألم ؟.. 
األب  تأثير  يظهر  املواقف  أي  وفي 
يظهر  املراحل  أي  وفي  أكثر؟.. 
أنواع  وما  وأكبر؟.  أكثر  األم  تأثير 
الوالدية  واالتجاهات  العواطف 
يتوافق  ما  وهذا  األبناء؟..  نحو 
هذا  في  القديم  الشاعر  قول  مع 
الفـتيـان  نـاشــئ  وينشــأ  الشأن:  

منــا عـلـى مـا كــان عـوده أبــوه .

د. عزت عبدالعظيم الطويل
 أستاذ عمل النفس

بلكية اآلداب جبامعة بهنا

شعورًا  سّبب 
ُ

ت التي  النفسية،  االضطرابات  أحد  املوت،  وسواس 
دور حول املوت، 

َ
زعجة، التي ت

ُ
كبيرًا باألرق، وكٍم هائٍل من األفكار امل

ركز األفكار جميعها ِبشكٍل 
ُ

ويطلق عليه أحيانًا »ُرهاب املوت«؛ حيث ت
سلبٍي وَمَرضٍي حول املوت، وطريقة الهروب منه، والبحث عن وسيلٍة 

به.
ّ
ِلتجن

سببات، 
ُ
 تّم تصنيف وسواس املوت كمرٍض نفسي، له العديد من امل

دخل العالجي النفسي، وأحيانًا الدوائي. 
َ

طلب الت
َ

ت
َ

واألعراض، التي ت
أعراضه:

فير، 
ّ

والز هيق 
ّ

الش تسارِع  مع  التنفس،  عملّية  في  اضطرابات   
عور بالضيق.

ّ
والش

عر، والخوف الشديدين.
ّ
عور بالذ

ّ
 الش

 في دقاِت القلب. 
ٌ
 تسارع

وفقدان  العصبية،  االنفعاالت  في  التحكم  على  القدرة  عدُم   
السيطرة.

اس.
ّ
 بالوحدة والُعزلة عن الن

ٌ
 شعوٌر قاتل

ديد. 
ّ

عاب، والشعور بالعطش الش
ُ
 إنتاج الل

ُ
 الفم، وقلة

ُ
 جفاف

 الشعور بالغثيان. 
أنواعه:

أفكار  خص املصاب فيه 
ّ

الش سيطر على 
ُ

ت  وسواس املوت املفترس: 
حول  تتمحور  ها 

ّ
وكل والَطيران،  والحروب،  بالِقتال  علق 

َ
ت

َ
ت وخياالت 

فكرِة املوت، والقتل، والتهديد، والوعيد، وفكرة الهروب من الخصم، 
جاح في الهروب من املوت.

ّ
والبقاء على قيد الحياة، والن

الذين  األشخاص  ُيصيب  وع 
ّ
الن وهذا  املوت:  وسواس  افتراس   
ز 

ّ
وتترك آخرين،  أشخاصًا  هاجموا 

إحداِث  بطريقِة  وخياالتهم  أفكارهم 
كاملة  بعدوانية  صرف 

ّ
والت رر، 

ّ
الض

يزية 
ُ
التحف اإلجراءات  واتخاذ  معهم، 

للتخلص منهم. 
 وسواس املوت الوجودي: ويعتبر هذا 
ويشعر  طّرفًا، 

َ
ت األنواع  أكثر  من  النوع 

أيامه  على  كبيٍر  بخوٍف  به  املصاب 
بطريقٍة  باملستقبل  وُيفكر  القادمة، 

رعب من 
ُ
 ِلتحقيق الكثير من املكاسب املادية، مع خوفه امل

ُ
تجعله يلهث

عر من قدومه قبل الوصول للمستقبل املزعوم.
ُ
املوت، والذ
 عالجه:

التفكير  وعدم  الخوف،  ب 
ُّ
تجن على  املستمر  الذاتي  التحفيز   

بمسبباته.
عم املعنوي من اآلخرين، وطلُب املساعدِة بتخطي جميع 

ّ
 تقديم الد

األفكار السلبية.
أفكاره  بتعديِل  املريض  ومساعدة  نفسية،  عالجيٍة  جلساٍت  عمل   

وتوقعاته حول املوت.
بعد القلق، وتقلل من 

ُ
ت  وصف بعض أنواع العقاقير واألدوية، التي 

حفز التفكير اإليجابي.
ُ

التوتر، وت
وع واألعراض، واإلحاطة بجميع 

ّ
الن  

َ
ِوفق التقييم الصحيح للحالة   

توقعة مِلنع حدوثها وتجنبها. 
ُ
األخطار الصحية امل

 مقاطع عن املوت 
ُ

 االبتعاُد عن مشاهدة نشرات األخبار التي تُبث
نشر 

َ
ت التي  والتواصل  اإلعالم  وسائل  ب 

ُّ
وتجن للجثث،  وصوٍرا  والقتل 

صور الدمار واألموات، وتزيد من حالة القلق والتوتر النفسي والخوف.
باألشياء  والتفكير  االسترخاء  ومحاولة  الطبيعة،  في  التأمل   
قوي 

ُ
ت التي  والغيوم،  والبحار  كالغابات  الطبيعة؛  ومفاتن  الجميلة، 

خلص من الضغط النفسي.
َّ

ساعد في الت
ُ

األعصاب، وت
د من عدِم وجود اضطراباٍت 

ّ
 إجراُء فحٍص ِلكيمياِء الدماغ، والتأك

الدماغ،  هرموناِت  بعض  إفراز  في  خلٍل  بوجوِد  ُمتعلقٍة  عصبيٍة 
رات الحادثة في نشاِط  كالسيروتونني، وحمض جاما، ومالحظة التغيُّ

عور بالقلق.
ُّ

بعض مناطق الدماغ املسؤولة عن الش
والتأكد من عدم وجود خلٍل في  الدرقية،  دة 

ُ
الغ  فحص هرمونات 

الكافيني،  على  تحتوي  التي  املنبهات  شرب  من  التقليل  إفرازاتها..  
ب الكحول بشكٍل كامل.

ُّ
جن

َ
وت

عالج وسواس املوت


