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 جتربة للتدريب: فضل املصادفة

 :مقدمة

من أهم ما تعلمته ىف حياتى الىت طالت دون إذن أو قرار
أصل إىل نتائج غري متوقعة من نشاط مل يكن هدفهمىن هو أن 

آتاىب األمآتبت قبل ذلك آيف آتب هذه النتائج بوجه خاص، 
، مساحة ذلك، وآان اهلدف غريدراسة ىف علم السيكوباثولوجى

التجريب واحلرآة ىف ثقافتنا متاحة بشكل رحب برغم آل شئ،
 .رمبا بفضل ختلفنا

انتهزت فرصة ايار شبكة األنرتنت ىف آل مصر نتيجة لألعطال ىف
ىف البحر املتوسط، وبالتاىل عدم وصولSMW4 & Flag آابَلى 

 .تعليقات آافية، فقررت أن أعرض هذه التجربة آبديل مؤقت

 قد قررت أن أطلب من أبنائى وبناتى املمارسنيآنت
 أن يقول آل واحد منهم رأيه ىف- آواجب تدريىب–والدارسني 

 :يوميتني، اخرتهتما بقصد أن يكونا هلما ارتباط مباشر بالتخصص

  حة النفسية عن الص: األوىل 

  عن املمارسة اإلآلينيكلية :والثانية 

ولتسهيل املهمة وضعت أربعة عناصر أو عناوين تساعد 
 :على الوجه التاىل) منوذج(على التعقيب 

 )مل أفهمها(ة  أريد توضيحا ىف النقطة الفالني:أوال

 )ال أوافق( أنا أعرتض على النقطة الفالنية :ثانيا

 )آذا وآيت( وصلىن جديد من املعلومة الىت هى :ثالثا

جيد) 1: ( هذه اليومية تفيدىن ىف مهنىت بدرجة:وأخريا
)5(ال تفيد إطالقا، ) 4(درجة متوسطة، ) 3(جيد، ) 2(جدا، 

 .ال أستطيع أن أحكم

مبا نعرض بعضه) لقصر العيىن أوالمن ا(واستجاب أغلبهم 
 )آأنه بريد(هنا 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1160
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 جاءتىن االستجابة بأمانة، وبإجياز،

 فتعرفت عليهم أآثر مما آنت أتصور، 

وأيضا نبهتىن أغلب االستجابات إىل احلاجة إىل مزيد 
 التوضيح أو الشرح أو املراجعة،

وفيما يلى ما اعتربته بريدا حمدودا، تعقيبا على يوميتني
 .أنا الذى أخرتهتما

 :اليومية املختارة األوىل: أوال

   حبث علمى مستمر: املمارسة االآلينيكية

 توضيح وردود

 عدىل الشيخ. د
 "الفاحص"و" املمارس"بني الفرق وضيح أرجو ت

ال توجد ممارسة دون فحص، والفحص هو بداية املمارسة، *
إذن فال فرق من حيث املبدأ، وخاصة فيما يتعلق هبدف اليومية
من حيث آل فحص أو مقابلة ميكن أن يكون حبثا علميا بشكل أو

 .بآخر

 عدىل الشيخ. د
تقمص النكوصى أو الرتاجع املسئول منأرجو توضيح ال

يعىن هل الزم الطبيب يتجنن عشان يعاجل وّال.... ناحيه املمارس
 عليه أن يقبل جنانه ويسمح به؟

 "مواآبة"املطلوب هو حرآية * 

املعاجل يصاحب املريض مبرونه وتقمص ودخول وخروج، وقدرة 
ا وصلهعلى العودة إىل ذاته منفصًال مستوعبا هذه احلرآية مب

 من خالهلا،

 .فاملعاجل هو جزء من عملية الفحص وليس حكمًا من خارجها

 عدىل الشيخ. د
إن يكون الفريق الذى حيمى نفسه مبرور الزمن: أرفض

ويستخدم امليكانيزمات وتتحول عنده األمراض النفسية إىل
اختالل آيميائى ليس أآثر أو أقل، أرفض اعتبار أنه ميكن أن

 يعاجل املرض بأن يقرأ النص البشرى ويعيديتساوى مع مْن
وهو باحث ومعاجل ىف نفس الوقت، هذا األخري هو أجنح.. تشكيله،

 ىف العالج طبعا؟

، آل أنواع..ال نستطيع أن ننكر، أو نتنكر لــ* 
العالجات األخرى خاصة العالج بالعقاقري، العالج بالعقاقري هو

ى للذهانني، حننفرصة العالج النفس) لنا(الذى أتاح ىل 
نستعمل العقاقري ىف بعض هذه احلاالت حىت لو مهدت حرآية النمو
لفرتة ما، ألن آثريًا من األمراض تكون فيها جرعة حتريك الداخل
البدائى عشوائيا جرعة خطرة، وأآرب من إمكانية إستيعاهبا

 .بسرعة مأمونة

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   1161
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البد أن تتكامل العالجات مع بعضها البعض، آما أن العالج
، هو نادر، وحيتاجGrowth Oriented Therapyاملوجه للنمو

تدريب طويل، وصفات شخصية صعبة، وبالتاىل ال جيوز أن حنرم
املرضى من املتاح والشائع، حىت لو آان نابعا من معاجل اختار
 هذا النوع من العالج وهو يستعمل ميكانزماته ليحمى نفسه،

نظريا بقدر ما نْستعمل املتاح" األجنح"حنن ال نبحث عن 
 عمليا،

وآل عالج ميكن أن يكون األجنح ىف مرحلة بذاهتا ملريض بذاته 
 .وهكذا

 ثناء جرجس. د
صعب قوى يا استاذ أن أشعر اىن بعيده آل البعد عن.... 

هذا املستوى الناضج من الرتاجع املسئول ألمتكن من املمارسة
 .االآلينيكية الواعية

باملمارسةالتدريب مستمر "أعرف أنك سرتد علّى قائًال 
 .لكن برضه صعب" املمتدة

أنا معك، يبدو آل هذا شديد الصعوبة، ما ذآرِت هو* 
، ومن بينه هذهالبد من التدريب املستمر.. ردى املبدئى فعال 

 احملاولة ىف بريد اليوم،

لكن دعيىن أنبهك، أن الذى يبدو صعبا، هو هو الذى قد 
معرفتنا، أويثبت أنه األسهل واألصدق، وعلينا أال نقيس 

خنتار موقفنا، بناء على مقياس األصعب واألسهل فقط، علينا
أن خنتار األصدق واألنفع لنا بشرا، وهو االختيار األسهل ىف

 .النهاية

نرجع إىل أصولنا الداخلية والطفليةهذه العملية، أن 
، مث نعود إىل املستوى الناضج الذى وصلنا إليه أآثرواألصيلة

هى جزء من الطبيعة احلياتية، البشرية، هىمتاسكا وتنظيما 
وخالل عشرين) النوم(هى ما حيدث ىف النوم احللم، آل ليلة 

 )احللم(دقيقة آل تسعني دقيقة 

حنن نفعل ذلك طول العمر، فإذا قلنا إن هذه هى احلرآة
الطبيعية من حيث املبدأ لو أتيحت لنا تربية سليمة هل

ن األصعب أن نكتم على نفستتصورين أن ذلك يكون صعبا؟ أم أ
 .طبيعتنا بأطنان من املعلومات اجلزئية خلدمة شرآات الدواء؟

 : ثناء جرجس. د
أن احلقيقة العلمية موضوعية ىف حني أن: ارجو توضيح
 النظرية ذاتية

هذا ليس قوىل، ولكنىن موافق عليه متاما مع االنتباه إىل* 
، مهما"دائمة "وال" مطلقة"أن احلقيقة العلمية هى ليست 

بلغ زعم موضوعيتها أما النظرية فهى تشكيل رؤية متكاملة
تفسريية وغائية ىف نفس الوقت، تتفرع منها فروض جديدة

 .قابلة للتحقيق، تعطى حقائق علمية مرحلية، وهكذا
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 ثناء جرجس. د
من واقع خربتك يا أستاذ ىف جمال الطب النفسى هل ممارسة

  ىف حد ذاته؟إبداعالطب النفسى 

art of healing" فن الْألم"التطبيب عموما املفروض أن * 
والفن إبداع، فما بالك حني نقول أن الطب النفسى هو قراءة

مبشارآة النص(نقدية للنص البشرى، وإعادة تشكيله مبشارآته 
 وهل هناك إبداع أآثر من هذا؟) أى املريض

فقط علينا أن نتذآر أن اإلبداع هو عملية النمو ذاهتا 
 م للطبيبسواء للمريض أ

 عمرو أمحد حسني. د
 ارجو توضيح النكوص ىف خدمة الذات؟

النكوص ىف خدمة الذات هى الرتمجة املباشرة ألحد أهم* 
(Bellack) بتعبري بّالك، Ego Functionوظائف األنا "

Adaptive Regression in the Service of the Ego  

أو، يعىن الرجوع إىل احلالة البدائية النكوص فقطإن 
الطفلية وهو نكسة ضد النمو، إذا آان هدفا ىف ذاته، هو شئ

أما) ميكانزم(سلىب لو أنه دام أو استعمل آآلية دفاعية 
إذا آان جزًءا من حرآية االبداع أو النمو أو آليهما فإنه

حرآة للرجوع لألصل الستلهامه أو احتواء بعضه: يصبح
 .ور أو اإلبداعللتكامل معه ىف دفع الذات حنو مزيد من التط

 ملك دوس. د
حيمى) من األطباء واملعاجلني(أرجو توضيح آيف أن فريقًا 
 نفسه؟ وفريق آخر يغامر تدرجييا؟

 )عدىل الشيخ. انظرى أيضا ردى السابق على د( *

أعتقد أن الزمالء الذين ميارسون الطب النفسى امليكىن أو
 حلمايةالتجزيئى يستعملون ميكانزمات شخصية هى من حقهم،

أنفسهم من التناثر احملتمل إذا ما حاولوا تقمص مريض متفسخ
مثال وهم يعاجلونه، ألنه ال أحد سوف يلحقهم إذا متادوا فيما
ال يستطيعون، هذا هو الفريق الذى حيمى نفسه، أما الفريق
الذى يغامر تدرجييا باحملاولة حىت قراءة النص البشرى، مث

 نقد التخليق اجلديد، فهو–لنص مع ا/  معه –إعادة تشكيله 
الذى وصله فرض حرآية النمو املستمر، مث راح حياول هبدوء وسط

 .جمموعة من املعاجلني متارس نفس الطريق، وحتت إشراف مناسب

 )دون رد تقريبا(إضافات ومالحظات أخرى 

 عدىل الشيخ. د
 ما وصلىن من إضافة

ى وأما الوصلة بني الفينومنولوجى والبحث اإلآلينيك-
 .من أقدم طرق التعلم

 باتساع دائرة وعيه مبعىن شحذ بصريته  أّال يكتفى اإلنسان-
 ".وإمنا حتتد بصريته مبراجعة أراءه إزاء فعله اليومى
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 مالحظات أخرى

هى واقى الطبيب" السماح والقبول"ساعات باشعر أن نظرية 
 من اجلنان وساعات حبس أا الطريق السريع للجنان ذاته؟

ألن حوادثه" السريع"يس الطريق أظن معك حق، وهو ل* 
آثرية، لكن الذى ال جيعلنا ال حناول هو هو الذى ذآرت، وإْذ

 .وصلتك الرسالة، فال خوف ما دمت لست وحدك

 :عمرو حممد إمساعيل. د
 ما وصلىن من إضافة

هى تأآيد بقدر ما هى إضافة أن املمارسة االآلينيكية هى
فيها هو الباحث نفسهفعال حبث علمى مستمر وأن حجر الزواية 

 .بدرجة وعيه ونضجه وقدرته على معايشة احلالة

 :حممد نشأت. د
 ما وصلىن من إضافة

 . شروط ومواصفات املمارس االآلينيكى، صعبة، وهامة-

 اخلربة الذاتية املوضوعية تلعب دورًا هامًا وأساسيًا ىف-
 .التنظري وترتيب املعلومات وتقسيم مراحل النمو

 :ملك دوس. د
 ما وصلىن من إضافة

اإلنسانية مهددة باحنرافات عقول اإلنسان أآثر من هتديدات
 من خارج اإلنسان

*** 

 )املختارة(اليومية الثانية : ثانيا

 الصحة النفسية والتطور الفردى وعصر املعلومات

 توضيح وردود

 :عدىل الشيخ. د
 أريد توضيح بعض معامل الصحة النفسية مثال

 ؟،"ليس االقرتاباملرونة و "ثالثا 

 ؟"التحرك ىف الزمن "سادساوأيضا  

ردا على ثالثًا أقول إنه ليس جمرد القرب بني: أوال* 
البشر وبعضهم، أو حىت بني اإلنسان ومعارفه، هو الذى حيقق
التقارب وآأن علينا أن نفرح بأن املسافة بيننا قصرية

 عملوآأننا بذلك نوضح أن القرب ىف ذاته ليس هو السبيل إىل
 عالقة ناجحة وبناءة، وهذا ليس صحيحا 

االقرتاب يكون إجيايبا إذا آان جزءًا من حرآة مرنة تسمح
باالبتعاد واالقرتاب طول الوقت، مبا يسمح حبرآية النمو الىت
تشمل إعادة النظر والتجدد باستمرار، وهذا هو األقرب ملا

 .اصرهو صحة نفسية على املستوى الذى نقدمه لإلنسان املع

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1164
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ىف الزمن، فهذه مسة تتعلق باملرونة الىتأما عن التحرك 
أشرنا إليها ىف مواقع أخرى، وباحلرآية، مث باعتبار الزمن

به يتكون اإلنسان، وفيه) بل أآثر(ُبْعدًا موضوعيا رابعا 
، األربعاء، اخلميس،3، 2، 1(يتحرك، وهو غري الزمن التتبعى 

 ).إخل... اجلمعة 

قتنا بالزمنمن معامل الصحة النفسية ان تصيح عال
إجيابية، وآأننا تدخل فيه وخنرج منه إليه، ال أن نتتبعه أو

 .ننتظر مروره، أو خناف منه

وسنعود إىل ذلك ىف يوميات قادمة، ومرحليا ميكن الرجوع ىف
 .ندوة الزمناملوقع إىل 

 :عدىل الشيخ. د
يكون اإلنسان"اعرتض على معامل الصحة النفسية ىف ثالثًا 

"ليس بقدر ما يقرتب من اآلخرين بزعم التفاىن فيهم.. صحيحا 
 "احلاجة إليهم أو"

 إمشعنا دى مامسحناش بيها؟

فبالنسبة للجزء األول، برجاء قراءة الرد السابق* 
 مباشرة

 :بالنسبة للجزء الثاىن

اجة إىل الناس ، ولكن حنن حناولالذى ننفيه هنا ليس احل 
التنبيه أال يكون االقرتاب ىف ذاته هو دليل العالقة، أو أن

هى آل العالقة وقد صورت ذلك شعرا ىف" احلاجة إىل"تكون 
  أغوار النفس

 فسى حر بعوزىنأنا ِن"...

 ..."وأعوز عوزانه

 .هذا النوع من احلاجة هو إلغاء لآلخر املوضوعى

   عدىل الشيخ. د
.. إبتديت أخاف من آثرة السماح واملرونة مش ىف العالج -

 .ىف حياتى اليومية

فكرتىن بكلمة ىف فيلم..  معامل الصحة النفسية سابعًا -
 العراب

"The God Father" Keep your friends close … and 
your enemies closes" 

اخلوف شئ جيد، شريطة أن يكون دافعا ملزيد من اليقظة،* 
 .وليس سببا للعدول عن التقدم واملخاطرة حنو األحسن واألنضج

 ثناء جرجس. د

 : أرجو توضيح
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  احلرآة االستقطابية التكاملية احمليطة؟-1

  احلرآة اجلدلية التكاملية؟-2

عن الثقة(  2008-1-13برجاء الرجوع إىل يومية * 
وسنرجع إىل") 1"والتخوْين وحرآية النمو والنمو البشرى 

 .ذلك بتفصيل التفصيل الحقا يوميات

 :ثناء جرجس. د
 :أرجو توضيح

 مظنة تصنيف البشر إىل أعلى وأدىن؟ 

آنت) 1968سنة (حني وصفت هذه املستويات ىف البداية * 
ا بأهنم أصحاء،متحمسا حىت أعطى ألغلب البشر احلق ىف أن يوصفو

حىت لو بالغوا ىف استعمال الدفاعات، بأقل قدر من البصرية
التعريفودون إبداع، وقد تصورت آنذاك أنىن بذلك أجتنب 

 الذى وقع فيه الكثريون وهم يتكلموناملثاىل للصحة النفسية
 .عن الصحة اإلجيابية، مبا ىف ذلك تعريف هيئة الصحة العاملية

إىل أن املستويات األعلى للصحة الىتلكنىن انتبهت الحقا  
وضعتها لطبقات أعلى من التوازن البصريى أو اإلبداع هى تصف
عددا أقل من البشر لدرجة الندرة، وبالرغم من أن هذا
صحيح فقد داخلىن خوف أن حنكم على بعضنا البعض باألعلى
واألدىن، وهذا ىف حد ذاته يضعنا ىف مأزق متييز صفوٍة ما بصفات

انية أرقى، فرحت أراجع األمر، ومل أطمئن إال حني أآدت ىفإنس
تنظٍري الحق أن االنتقال من مستوى إىل مستوى أعلى هو دائما

 .متاح لكل الناس دون استثناء

 ملك دوس. د
 أرجو توضيح ما هو تلوث الوعى؟

أقصد بذلك أن املعلومات النافرة، واملقحمة والىت * 
اآلن، وحىت(ة حقيقية الستيعاهبا تنحشر ىف وعينا دون فرص

تصبح أشبه باجلسم الغريب، لو مل هنضمها أثناء) مستقبال
 حرآية النوم احلامل أو مسرية النمو عموما،

ويظل الوعى ملوثا ما ظلت هذه املعلومات جسما نافرا 
غريبا، إن املسألة ليست جمرد وجود معلومات غري ُمتمثلة،

لومات واغرتاهبا لدرجة تفسد حرآيةوإمنا هى ىف آثرة هذه املع
 .تناسق مستويات الوعى وحتول دون فاعلية اإليقاع احليوى

 ملك دوس. د
بقدر املسافة الىت يتحرك فيها"أرجو توضيح عبارة 

 "اإلنسان وليس اإلجناز الذى حيققه؟

ترآز الرتبية العادية الىت نعيشها مجيعا على النجاح،* 
 واالستهالك األآثر، وآل هذا إنوالتفوق، والزيادة الكمية،

 لدفع مسرية النمو، إبداعا ذاتيا وناجتا، فهو مل يكن وسائل
 ال حيقق الصحة النفسية الىت نأملها
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فهو مرتبط بالتأآيد على" املسافة"أما اإلشارة إىل فكرة 
حرآية النمو وحتم املرونة، فال ميكن أن يتم هذا أو ذاك إال

لفرص للتواصلالذى يتيح ا: السماح"مبعىن : ىف مساحة آافية
 .املتجدد بني البشر وبعضهم البعض

 :حممد نشأت. د
أرجو توضيح آيف أن اإلنسان املعاصر يكون صحيحًا نفسيًا

 بقدر ما يصبح اجلنون جزءًا من وجوده؟

واهللا عندك حق، ما أغمض ذلك، مث إنه خميف، أنا ال أقصد* 
واقعهنا اجلنون مبعىن فقد التوازن والتفسخ، واالنسحاب من ال

الىت منارسها" حالة اجلنون"والتحوصل حول الذات، أنا أقصد 
 فسيولوجيا ىف احللم مثًال بإيقاع معني له أول وله آخر،

"حالة اجلنون"اجلنون يصبح جزءا من وجودنا حني نعرف أن 
هى احتمال قائم من حيث املبدأ، ألهنا) باملواصفات السابقة(

وعى على مسرية التكامل،جزء من آليات احلرآة اإليقاعية لل
وبالتاىل فإن السماح باجلنون، هو السماح بأن نعترب هذه
احلالة تعترب طبيعة بشرية طاملا هى مرحلة تتبادل مع غريها،

 وهى ال تصبح جنونا صرحيا إال إذا

 استقلت، 

 ودامت، 

 وفرضت نفسها، 

وميكنك الرجوع إن شئت إىل هذا املوضوع بالتفصيل ىف آل 
 .وجدلية اجلنون واإلبداع"، "اإليقاع احليوى"من 

 حممد نشأت. د
 اعرتض على إن اإلنسان معرض لإلنقراض؟

 حني عرفت أن ما بقى من– ومازلت –أنا شخصيا فوجئت   *
)واحد ىف األلف...% (1ى ليس إال األحياء عرب التاريخ احليو

وبالتاىل فإن آل األحياء احلالية مبا فيها اإلنسان ال متثل إال
هذا الواحد ىف األلف، فالنوع البشرى عرضه لإلنقراض بنفس

 نتيجة لغباء فئة منه–، فما بالك إذا آان  %99.9النسبة 
)الطبيعى(وجشعهم، يصبح معرضا أآثر فأآثر هلذا املصري 

 يسارع ىف هذا الطريق؟

 :عمرو أمحد حسني. د
 أرجو توضيح املستويات الثالثة للصحة النفسية؟

عندك حق فما قدمناه ىف اليومية موجز جدا وميكنك أن* 
 وهو ىف آذاحرية طبيب نفسى ، األصل ترجع إىل املوقع للنظر إىل

 .د ذلك إىل ما مت من حتديثمث تنتقل بع )  (صفحة 

 :عمرو أمحد حسني. د

اعرتض على فكرة أن اإلنسان مهدد باإلنقراض وربط ذلك
 بفيضان املعلومات فإنقراض اإلنسان يعىن اية الوجود؟
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 )منذ قليل(حممد نشأت . أنظر إجابىت على د * 

انقراض اإلنسان"وأضيف هنا أن اجلزء األخري من تساؤلك 
على(ور الكائن البشرى  يدل على مدى غر"يعىن هناية الوجود
، والوجود يا عمرو موجود قبل الكائن)تفاهته وروعته
 ).بالسالمة(البشرى وبعده 

 إضافات ومالحظات أخرى

 الصحة النفسية والتطور الفردى وعصر املعلومات

 ثناء جرجس. د
 ما وصلىن من إضافة

REMهو عدم التوازن اخلالق !! 

 !انتهى اية مفتوحةوال يكون عدم التوازن خالقًا إال إْذ 

هذا يعطيىن احساس باألفق وحرية االرتفاع ورؤية السماء
 .هذا فتح األفق أمامى إىل ما ال اية) بال قيود أو حدود

 مالحظات أخرى

 : أعجبىن القول

 .تناوب نابض بني االستيعاب والبسط "-1

يستغىن الشخص أآثر فأآثر عن اإلفراط ىف استعمال ... -2
هذه(ية العلمية لتقوم حنو مزيد من اإلبداع احليل النفس

اجلملة جعلتىن أهتدى إىل إجابة السؤال الذى طاملا أرق عقلى،
 ).وما هى عالمات النمو وآيف أعرف أىن أنضج؟

، ىف"نساهم ىف صناعة التاريخ بوعى قادر: "قول أعجبىن -3
وقت أىن غريبة واخرتت أن أحتفظ بأفكارى لنفسى ألىن ال أجد من
يشارآىن احللم واألمل واإلميان وأطّلع للناس اللى بيفهموه،

، شجعنىت ما قلت أن)يعرفوه واللى مش عايزين يعرفوا غريه
 .أآمل هذا اإلميان

 عالربآة، شدى حيلك* 

 ثناء جرجس. د
هذه اليومية أثارت داخلى بأمانة عشرات األسئلة، قد

 أآثر، شعرتتكون قد وقعت ىف حرية أآثر، لكن على األقل فكرت
 .أآثر، تغريت وأعتقد أىن آربت أآثر

 ؟!وملاذا هذا االستعجال؟ واحدة واحدة * 

 ملك دوس. د
 ما وصلىن من إضافة

الرضا، لغة التصنيف حتولت إىل/ التكيف/ تقسيمة العمل
 .لغة النبض واحلرآة

 عمرو أمحد حسني. د
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 ما وصلىن من إضافة

الربط بني أحداث احلياة واملعلومات واملوت وحب الذات
 .لوق وصحة اإلنسان النفسيةوالت

*** 
 بعد اليوميتني

 بريد حقيقى واعرتاض شجاع

جائىن هذا االعرتاض املنهجى وهو رفض لفكرة فرص التدريب
أن املطلوب) بوجه حق(هكذا، وذلك حني فهمت الدآتورة مى حلمى 

 .هو االستجابة بكل هذه التنويعات على آل اليوميات آل أسبوع

 :مى حلمى. د
 ق بني الغيوم السوداءمثل الرب

 سوف خترتق آلماتى ظالم فكرك

  مباشرة– وجدانك –لتصل إىل إحساسك 

 !..فال حتاول أن تفهمها جدا

 ولسوف تشرق ىف فكرك بعد حني

.....................!!!!!) 
اقرأ هذا الكالم وأتعجب لقرارك بفرض قراءة اليومية

لى بيوصلال!! جبد مش فامهة ليه.. وفرض التعليق عليها 
 وحضرتك داميا تقولنا

............................ 
ولذلك امسح ىل بعدم التعليق على آل املقاالت حىت ال جيتاجىن

 واالآتفاء باملشارآة آل حني مبابالنفاقذلك الشعور السخيف 
يدور داخلى من تغريات أو اعرتاضات أما عن تعليقى بعد هذه

جت ىف"ا يفيدىن شخصيا فهو هل مثة حاجة وصلت؟ مب: املقالة
 .، وبالتاىل ىف عالجى للمرضى"وقتها يعىن

........ 
 أشكرك يا مى على شجاعتك* 

"فرض"القراءة، و" فرض"ولكن باهللا عليك أنت تتكلمني عن 
 التعليق، أرجو أن تتوقفى عند آلمة فر ض هذه،

أنت تعرفني يا مى أنىن توقفت منذ سنوات عن املشارآة ىف 
انات آلها دون استثناء، آما تعرفني انىن ال آخذاالمتح

ملن حيضر ىل أو ال حيضر، وتعرفني أنىن مل أطلب أى" (!!) الغياب"
إلزام من أى سلطة حلضورآم إشراىف األسبوعى على العالج
النفسى، أو املرور، أو جلسات العالج اجلمعى الىت أمسح فيها

 أطلب حىت أن يكونحبضورآم عالنية، آل ذلك هو اختيار حمض ومل
ألى من هذا نقطا ىف دراستكم الرمسية للشهادات األعلى، فمن

 أين يأتى الفرض؟ 
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إذا آان مصدره ميلك سلطة) أو قهرًا(األمر يكون فرضًا 
، فما هى السلطة الىت أملكها حىت يصبح ما"الثواب والعقاب"

أعرضه فرضا وأنت تعلمني انسحاىب من أى موقع فيه هذا االحتمال
 )إخل..... رسائل إشرافًا ومناقشة واالمتحانات، وال(

 مث الحظى أن هذه الكلمة الىت اقتطفتيها هى آلمة-
وهى هى أوردهتا على لسان" حكمة اجملانني"االفتتاح لكتاىب 

النفرى، هنا ىف اليومية وهى ال تنطبق أساسا إال على ما جاء
ومثل ذلك من أنواع اخلطاب، مثال مثل حوارى" حكمة اجملانني"ىف 
ع موالنا النفرى ومثل آالم النفرى نفسه وهو يتجرأ أو حيكىم

 ، -"قال ىل"، و"قال ىل" و–بلسان رب العاملني 

مث أمل تالحظى أنىن اخرتت للقصر العيىن ىف هذه التجربة
"الصحة النفسية"موضوعني اآلينيكيني أساسيني لكل طبيب نفسى 

 أنا مل أخرتوآالمها ىف صلب التخصص،" واملمارسة اإلآلينيكية"
 .موضوعًا أدبيا أو تعتعة

 مث باهللا عليك مىت الحظىت أنىن اقبل نفاقا وآيف؟

 ومن اآلن انا أعفيك شخصيا من االستجابة، ! اهللا يساحمك 

 وأخريا أطمئنك

 .أهنا جمرد جتربة للتمرين سوف تنتهى خالل أيام أوأسابيع: أوال

سوفأنه لو استمر فيها واحد فقط أو واحدة ف: ثانيا
 .استمر معه آما تعلمني

، هى آلمات مضافة أثناء حترير"أرجو توضيح، أو أرفض "-
 .الربيد، لتوضيح وعالقة الرأى بالعناصر املطروحة

روب،. اإلنقراض جينات سيئة أم حظ سئ؟، دافيد م -
 ، الس األعلى للثقافة1998مصطفى ابراهيم فهمى، : ترمجة 
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