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 :مقدمة

 مزيد من الضغط، آثري من الصرب،

ىل غايته،حترك الربيد إ" النفسى"مع العودة إىل اللعب  
 .استمرارا للمحاولة

مث تتحدد معامل ما، واعدة مضيئة، ىف حوار ختامى لربيد
مجال الرتآى فيتكامل اخلاص مع.د.اليوم مع الصديق االبن أ

العام، ونتعرف على حقنا ىف احلياة والتميز، وواجبنا
 .باملثابرة واإلصرار

 * * * * 

لعبة: عود على بدء )من العالج اجلمعى(: نفس اللعبة 
 جديدة 

 )54(: التدريب عن بعد

!!!!)بشـاااآل..(دى طلعت صعبة بشكل!!!.. ياه" 
 )2احللقة (.." ولكن

 السيدة. أ

ياه دى طلعت صعبه بشكل، داانت بتحفر ىف الصخر بإبره،
 ربنا يصرب ك ويديك االمل

 عنك سالمى للدآتور حممد حييى الرخاوى، هو حنين 

 :حييى. د

 .لست متأآدا أنه آذلك

 إسالم إبراهيم. د

 .بس حاتعدىياه دى طلعت صعبة بشكل : يا هاىن

 .ربنا العاملعبة بشكل بس ياه دى طلعت ص: يا شاذىل

 .أنت أآرب منهاياه دى طلعت صعبة بشكل بس : يا حجازى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1
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 .بس تستاهلياه دى طلعت صعبة بشكل : يا مىن

 .وجودآك ساعدىنياه دى طلعت صعبة بشكل بس : حييى. يا د

 .أنا أقدرياه ده طلعت صعبه بشكل بس : يا إسالم

 :حييى. د

 !!!! ياه

يصبح مابعد حني خيتلط األمل بالضغط بالصدق باملعية،
 ".آلمة السر"هو " ولكن"

 أميمة رفعت. د

وأنا أشعر أن الشعلة )تسعة أسابيع(منذ وفاة والدى 
قد الىت بداخلى والىت جتعلىن أحتمس وافعل وأقرر وأحلم وأختيل

خبت متاما، وال أعرف الطريق إلسرتجاعها، حاولت أال أستسلم
  .ى أن أفعلهوما زلت ال أعرف ما الذى عل ولكن مل أعرف آيف

خربة العالج اجلمعى عندما لعبت اللعبة أردت الرتآيز على
 آما طلبت مىن ولكن مبجرد نطقى بكلماهتا قفزت ىف ذهىن خربات

آثرية قدمية وحديثة، رآبت آصور فوق بعضها وتداخلت ولكنىن
وآل هذه اخلربات تولدت عنها إجابة واحدة آنت أشعر هبا جيدا

اإلجابة بأآثر من صوت ىف وقد ترددت هذه" إتغريت" " غريتىن: "
 .رأسى ىف ثوان ال غري

أىب ووفاته، وأيضا آانت من هذه اخلربات ميزت خربة مرض
بداخلى، وشعرت بطاقة ما أو حرآة إجيابية" غريتىن"اإلجابة 

مما يتناقض متاما مع ما ذآرته سابقا من توقف وإنطفاء
ختذ مواقفا غريبة علىتذآرت أنىن أصبحت أ وقد. إخل...الشعلة

وعلى شخصيىت وأنىن برغم دهشىت رحبت هبا ومل أنفر منها، وأنىن
شعرت أن هذه التصرفات هلا عالقة ما بوفاة أىب ال أعرف آيف

إذن هناك حرآية صغرية حتدث بداخلى ومن وراء ظهرى ال. وملاذا
نتائجها، مما يعىن أنىن لست متوقفة متاما أشعر هبا ولكن أرى

  .الفرصة لتنضج آنت أظن، على فقط أن أعطى نفسى آما

لوال اللعبة ما رأيت هذا، ولوالها ما بدأت أفكر ثانية،
وباملناسبة قبل أن .ببطىء، ولكنىن أفكر على أى حال صحيح

ملاذا توقف"خطر بذهىن خاطر سريع  تقرتح اللعبة بأيام قليلة
دفةمصا مل يكن التساؤل". الدآتور حييى عن األلعاب؟

بالتأآيد وإمنا يبدو أنىن آنت حمتاجة ملثل هذا التحريك، وقد
 .ىف وقتها متاما جاءت اللعبة

 :حييى. د

الوالد الميوت الوالد بالذات الميوت، وال حنن، ألن: أوال
الشعلة ال تنطفىء، بل متتد وتتجدد، حىت لو توارت حتت رماد

–أعىن   إىن الحزن غريب األبوين، حىت لو غابت عن أنظارنا، مث 
حمفوظ ىفللخلود هنا، الذى هو املوت احلقيقى آما بني  -طبعا

 .  امللحمة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2
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يبدو أن منهج الكشف هبذه األلعاب البسيطة، هو:ثانيًا
ما هو حنن، الحظت ذلك بشكل واضحمنهج قادر على حتريكنا إىل 

"أنا"ىف القناة اجلديدة "مع الرخاوى"ىف الربنامج اجلديد 
H/27500/12226والرتدد اخلاص بالقناة على النايل سات هو (

 ).وهو باان ملن يشاء املتابعة

وهو يذاع ثالث مرات أسبوعيا، فقد بدت الدقائق األخرية
القيمة"فيها تقليب ونقد الىت تناولنا ) حواىل مخس دقائق(

، أهم من)منهج اللعب(هبذا املنهج " املطروحه للمناقشة
احللقات موجودة(اخلمسني دقيقة الىت سبقتها بشكل أو بآخر 

 ). باملوقع أوال بأول

تكرار إقرارك بالتغري ىف هذا الرد، باللعبة: ثالثًا
 .وبدون اللعبة هو اقرار صادق، لكنه مسئولية متجددة

 .واحدة لو مسحت واحدة

 رامى عادل. أ

  لكن أديىن وراهااميمه ياه دى طلعت صعبه بشااااآل، .يا د

 اآيد امل لكن فيهمدحت ياه دى طلعت صعبه بشاااآل، .يا د

 لكن انا برضهحييى ياه دى طلعت صعبه بشااااآل، .يا د
 لسه عايش

 :حييى. د

 .ماشى

 مها وصفى. د

نظامها ل لكن يبدو أنياه دى طلعت صعبة بشك"حييى .يا د
 "مضبوط جدا

 أحب أن أعلق على دور حضرتك ىف اللعبة واليقيني واإلصرار
الذى أتفهمه جيدا من حضرتك آمعاجل ومعلم، ولكىن أشفق عليك

إهتزاز هذا اليقيني ىف فرتات، إذا آثريا آإنسان إذ البد من
 أتيحت فرصة للتعبري عنه الذى أظن أنك مل تسمح به لنفسك

 .اللعبة إال ىف حديثك لذاتك خالل

 :حييى. د

هل تقصدين حديثى لذاتى ىف اللعبة، أم وأنا أحاول
 .؟"حييى"تأويل استجابىت وأنا ألعب مع 

لقد ضجرت من هذا اليقني الاليقني، واألرجح أنىن متيقن من
استمرار احملاولة، وليس بالنسبة ألى حمتوى معني، دعينا نتبني

 ".على ماذا"وليس إصرارًا " نإىل أي"هو اصرار : معا

رمبا آان"..مث دعيىن أشكرك الستجابتك لندائى حني قلت 
، وها أنت تسامهني"غريى) بالتفسري الذاتى(األفضل أن يقوم به 

 .حبب صادق

  
 اويـــالرخـــــــ ـــىـــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3
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 مروان اجلندى.د

وصلىن أا فعال وحقيقى صعبة، وماحدش يقدر عليها لوحده،
 !!.هى إيه مش عارف؟

 :حييى. د

 هى الىت هى، 

واسأل النوارس وهجرة  نمل، واسأل النحل،واسأل ال
 .الطيور

 عبده السيد على. أ

أحب أن أضيف تفسريًا على تعليقات األطباء أنه مصبوغ
باللغة الىت نستخدمها، وهو ما قد يشبه عقلنة تعليقات
املرضى، وأرى أن اللعبة صعبة جدًا، وحتتاج إىل مراجعة

 .بشكل عامتعليقات أفراد بعيدين عن العالج النفسى 

 :حييى. د

 أوافقك على أن ذلك حمتمل 

الذى" مع الرخاوى"وأظن أنىن حاولت ذلك مع برنامج 
أميمة، ولكن ليس فيما يتعلق. أشرت إليه حاال ىف رّدى على د
 .حتديدا" الكشف باللعب"هبذه اللعبة، وإمنا ىف منهج 

 عالء عبد اهلادى. أ

 .نكملالزم ولكن ... ياااه ديه طلعت صعبة بشكل

 .يبدو أن مفيش غري آدهولكن .. ياااه ديه طلعت صعبة بشكل

 .يبدو أن مفيش سهلولكن .. ياااه ديه طلعت صعبة بشكل

 :حييى. د

 .يبدو ذلك

 هاىن عبد املنعم. د

 .احلل جاىياه دى طلعت صعبه بشكل، لكن 

 .أدينها بتفرجياه دى طلعت صعبة بشكل، لكن 

 .ر شويةنفكياه دى طلعت صعبة بشكل، لكن 

 :حييى. د

حىت لو آساىل وال(ما آل هذا األمل ىف الشباب اجلميل 
 !!)يشارآون إال بالضغط

 نادية حامد حممد. أ

مش عارفه ليه حسيت إىن عايزة ألعب لعبة ياه دى طلعت
 .ولكن ضرورى أآمل وأآمل...!! صعبة بشكل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــ"  يــــوميــــــــا "   4
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 :حييى.د

 !ومن منعك؟

 :مث إنك لعبتيها ياشيخه، هيا أآملى

 نادية حامد حممد. أ

 .العون عند اهللاياه دى طلعت صعبة بشكل ولكن 

أآيد ربنا حايكرمياه دى طلعت صعبة بشكل، ولكن 
 ويبارك

 :حييى. د

 .مث ها أنت ترسلني املزيد

 نادية حامد. أ

من الضرورىيااااه دى طلعت صعبة بشاااآل ولكن 
 .أآملها

 .أنا عشمانه ىف ربنا قوىياااه دى طلعت صعبة بشاااآل ولكن 

 :يىحي. د

 .احلمد هللا

 عمرو دنيا. د

 .أنا أدها وأدودولكن !! دى طلعت صعبة بشاآل!! ياه

ياما دقت على الراسولكن !! دى طلعت صعبة بشاآل!! ياه
 .طبول

آل صعب وله حلولكن !! دى طلعت صعبة بشاآل!! ياه
 .وآخر

 .ربك موجودولكن !! دى طلعت صعبة بشاآل!! ياه

 :حييى. د

يا مادقت على الراس"ال ما قصدت بـ فهمت آل إجاباتك، إ
 !!"طبول

***  

 )4) (تاب الثاىنالك(دراسة ىف علم السيكوباثولوجى 

 :حممود حجازى. د

مازالت غري مستوعب استقبال غري املتخصص، ورمبا أيضا من مل
 !حييى سابقا هلذا الكالم وهبذا االسلوب. يعرف د

ويؤآد ختوىف هذا احتياج حضرتك إىل اإلستطراد واحلواشى الىت
 .أحيانا حتتاج إىل شرح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــ"  يــــوميــــــــا "   5
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 :حييى.د

 عندك حق

 :حممود حجازى. د

 .ه، املسألة حتتاج للشرحمش فامه"تعريف احلقيقة 

 :حييى. د

 آفى هذا ىف هذه املرحلة، 

 دع ما يصل يصل

 :حممود حجازى. د

حجم الرؤية الىت تطرحها واسع وواضح أيضا بطريقة
أثناء املرور) رمبا لعدم فهمى(مفاجأة، مما ذآرىن أحيانا 

 .اإلآلينيكى أنك ُتْلبس للعيان الفرض الذى تطرحه

 :حييى. د

 جيوز

 بدا لكن أ

 مث جيوز

 :حممود حجازى. د

أال) على األقل مما وصلىن(هذه الرؤية العميقة الصادقة 
 حتتاج لغة أسهل للطرح؟

إذا آانت شرآات األدوية تستعمل العلم وهات يا دراسات
ال أعرفها حىت(وأرقام وأحباث أال حيتاج هذا الطرح إىل وسيلة 

 ".إثبت ىل وأثبت لك" ، إليصاله إىل آل من يهمه األم، من غري)اآلن

 :حييى. د

شرآات األدوية ال تستعمل العلم، هى قد تستعمل بعض
جزئيات العلم، وأحيانا بعض املعلومات، أما جممل املنظومة
وهدفها فهو زيف ىف زيف، حىت ميكن أن متتد صفة الزيف إىل

 .العلم الذى تستخدمه تسخره هذه الشرآات الالهى بال اية

 :حممود حجازى. د

لو أن املوضوع هبذا الوضوح واملوضوع حقيقة، وتبلغ
للمريض إن ده من جوه مش من بره، وأنه يستقبلها أو
يسقطها على بره، ليه مرضى آثري مابيخفوش ومتمسكني باملرض،

 .ليه مابريجعش عن املرض؟  رغم أمل الرؤية، وهو مش جاهز هلا،

 :حييى. د

ما له باملنطقاملسألة ليست تبليغًا للمريض أو إفها
 .والربهان اللفظى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   6
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 ".معًا"املسألة هى إعادة ترتيب املعرفة املعيشة 

الذى توقف نتيجة" حاالت وأحوال"أرجو أن ترجع إىل باب 
 .عدم املشارآة أو ندرهتا

***  

 )5) (الكتاب الثاىن(دراسة ىف علم السيكوباثولوجى   

 حممود حجازى. د

 : تقول

ىل آليات وعى خترتقحني تتحول الدفاعات الالشعورية إ"
مؤملة، وحتتد بصرية الطبيب وتتواصل اخلطوات حنو الرؤية بشكل
مقتحم من الداخل وحينئذ ال ميلك الطبيب األمني أو أى مغامر

 ".املعرفة هلا صدا  حنو

أال يشكل هذا خطر على الطبيب من احتماالت الالعودة، أو
 .عدم السيطرة، وبالتاىل املرض

عض املرضى ممن ماراسوا الطب النفسى، هلوهذا حييلنا إىل ب
 .آانوا مرضى وقرروا اإلختباء ىف املمارسة، أم العكس

 :حييى. د

 ) مافيش حالوة من غري نار(ال توجد حالوة بدون نار 

 .ومن أراد اجلميلة يدفع مهرها، لكن حبذر ومسئولية

واجب جدا جدا،) الذى غامر ومل يعد(واحلذر من الطبيب 
 .ن خصوصا اآل

هناك ىف التاريخ ما يثبت أن هذا اخلطر قائم قائم
الطبيب النفسى مريضا يسقط مرضه على مرضاه حىت يعاجل هو أو

 .ينكشف، ومن هنا وجب اإلشراف املستمر ما أمكن ذلك

 أسامة فيكتور. د

  ، جديد   ِمن   واَغمض عاَملاشى    نظره   َأخطـَف   قلت

   َتِنيتها   مل  - َلَقكَخ واللى   -  نظره   هيه

الرتاجع عن حلظة التنوير ال يتحقق أبدًا فيواصل الطبيب
الكشف والتعرى، فآالم البناء والنمو استكمال املسرية، شكله

 .بيحصل غصبًا عننا

 :حييى. د

 أصعبها   فما   باختياره   إنسان   يتطور   لن: "مرة أخرى
  ". رحلة   أشرفها   فما باختياره،    إال   الطريق   يكمل   ولن خطوة،  

 )من آتاب حكمة اانني: 750احلكمة (

***  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   7
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  )6) (الكتاب الثاىن(جىدراسة ىف علم السيكوباثولو

 مها وصفى. د

ىف وضع علم أرى أن التنويه لألخطاء اإلعالمية الشائعة
النفس والطب النفسى، ىف غري مواضع االحتياج ادى واجلاد، له

والبد لإلعالميني واألطباء على حد سواء أن يقفوا. ملحة ضرورة
علىنفسهم بال غضاضة للحفاظ  عند هذه املقالة ويراجعوا
 .األمر املصداقيه واجلودة ملن يهمه

 :حييى. د

 وهل هم سيقرأوا أصال يا مها؟

 عالء عبد اهلادى. أ

عندما أجد وجه شبه بيىن وبني املريض ال أحاول اهلرب، أو
أن أنكر ذلك، بل على دائمًا أن أحاول مساعدته من خالل
العمل ىف منطقة الدفاعات مع شرح سيكوباثولوجية ذلك له،
ورمبا ذلك أسهل عالجيا بالنسبة ىل، من ذلك املريض الذى ال

 .أستطيع فهمه

 :حييى. د

أغلب املرضى، مع الصرب واملثابرة، ميكن فهمهم، مث إنه مع
 .اإلشراف تكون النتيجة أضمن

 حممد إمساعيل. أ

هل أنت مع دور الطبيب النفسى ىف اتمع وال ضده؟ حضرتك
من املهنة والتخصص، يبقى إزاى داميا تقول إنه له دور أبعد

ما يتدخلش ىف آل حاجة؟ فهو مع مسرية النمو والنمو داخل ىف
آل حاجة، مبا ىف ذلك منو الشعوب والوعى اجلماعى ودورنا ىف

 .تغيري الوعى اجلماعى

 :حييى. د

أنا مع آل هذا، آنتاج جانىب لعملنا األساسى ىف الطب
من خالله الوصاية، النفسى آمهنة، وليس آهدف أساسى نفرض

 .أو نتعسف ىف التفسري

 حممد املهدى. أ

هو ليه اإلعالم والساسة وحىت الناس العاديني مصممني
يدخلوا الطب النفسى، وعلم النفس ىف آل أمور حياهتم بدعوى
حتسني احلياة، اللى مها أساسًا مش عارفيني يعيشوها؟ علشان آده

ارف إيه السبيل إنناأنا مش ع! بيحاولوا حيتووها قال يعىن؟
نوصل للناس أم يعيشوا احلياة ببساطة زى آبائنا وجدودنا؟

 .أرجو اإلفادة! أو ليس نفسنة احلياة تزيد من تعقيدها؟

 :حييى. د

 األرجح عندى أن األطباء النفسيني، مثلهم مثل اإلعالميني 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــ"  يــــوميــــــــا "   8
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مشرتآني ىف هذه املسئولية، وهلذا أسباب معقولة، وأسباب أخرى
ليها، أما حكاية زى أجدادنا فأنا الال أريد أن اتطرق إ

ألنه" اآلن"أوافق عليها، ليس عندى ما هو أفضل من احلاضر 
 .هو الذى ميكن تغيريه إىل ما نريد

 حممد املهدى. أ

أعجبىن جدًا عنوان اليومية وأرى أن اختيار آلمة
هو اختيار موفق خاصة مع ما أوردته حضرتك من" نفسنة"

مية للنفسني وتساءلت هل هناك رابطتصنيفات اللقاءات اإلعال
الشائع استخدمها حديثًا ىف قاموس الشباب) نفسن(بني آلمة 

نفسنة(املعاصر ويبني ما أوردته حضرتك لعنوان اليومية 
 .ومدلوهلا) احلياة املعاصرة

 :حييى. د

شكرًا، وإن آنت أريد املزيد من التوضيح حول معىن
 ".قاموس الشباب"ىف " النفسنة"

 حممد املهدى. أ

"عش القلق وأقتحم احلياة"أوافق حضرتك متامًا على عبارة 
فكيف لإلنسان أن يدع القلق، وآل ما حولنا ىف حياتنا
املعاصرة مقلق، فإذا ما ترك القلق آما هو شائع سرياه حميطًا

األزمة العاملية،(به من نواحى أخرى يعىن لو بطلنا نقلق من 
مليون حاجة تانية نقلق منها، هنالقى) الفيوسات، التوريث

 .علشان آده أرى أن معايشة القلق أفضل

 :حييى. د

 .القلق مسؤولية، ودافع، وإنذار

 فكيف ندعه باهللا عليك؟ ندعه ملن؟ إىل أين؟

 حممد الشاذىل. د

بالرغم من أن اليومية تشري إىل آيف يتوىل الطبيب النفسى
ملاذا يزج الناسدورًا ليس دوره، إال أن ما يشغلىن أآثر هو 

 !..بالطب النفسى ىف آل شىء؟

إن دور الطب النفسى والطبيب النفسى حيتاج إىل توضيح
 ...بالنسبة للممارس واملريض ىف نفس الوقت

مثال عندما يستعرض أمامى أحد األصدقاء مشكلة تواجهه أو
/أنت شايف إىن: "ويسألىن ىف تلقائية.. تواجه أحد معارفه

 ! ؟"نفسىإنه حمتاج طبيب 

وبغض النظر عما إذا آانت املشكلة نفسية أو اجتماعية أو
أزمة عابرة أو ليست مشكلة من األساس فإن ما جيول خباطرى

استعري هذا –أن التعمق احلقيقى ىف قراءة أى نص بشرى .. وقتها
..يذيب الفوارق والتصنيفات بني أنواع األزمات –التعبري منك 

ويزيد.. سئولية جتاه آل ما هو إنساىنوهذا ما يزيد العبء وامل
 .حجم الدور بشكل يكرب مع الوقت بطريقة ال ائية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   9
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 :حييى.د

 هذا صحيح

 .مع االنتباه إىل أن املنطق السليم هو األصل

ومع االنتباه أآثر إىل ضرورة احلذر من ممارسة الفتاوى
 .النفسية ىف احلياة العادية حىت لألصدقاء

 ميادة مكاوى. أ

لشرح قد سبق املنت، وقد ساعدىن ذلك ىفأعجبىن آثريًا إن ا
 .استيعاب املنت بشكل خمتلف

أعتقد أن التصنيف الذى ورد ىف اليومية مفيد لكل من
ميارس العالج النفسى ىف أن ينتبه لدوره احلقيقى والفعال ىف

 .املمارسة

ولكىن أتساءل هل جلوء الناس للطب النفسى ىف آل صغرية
 .حقيقية من جوانب متعددة؟ وآبرية هو إستسهال؟ أم أزمة

وهل مبالغة اإلعالم ىف زج الطب النفسى وعلم النفس ىف آل
 أمور احلياة هو إهلاء؟ أم توعية؟ أم رفاهية؟؟

له دور أساس) الطب النفسى(أعتقد أن املشتغل هبذا اال 
ىف أن يضع دوره ىف نصابه الصحيح من خالل ممارسته أو حىت من

 .خالل اإلعالم

 :ىحيي. د

مازلُت مرتددا يا ميادة ىف جدوى هذا الشرح قبل أو بعد
. املنت، ومع ذلك أواصل حىت أتوقف، أو ينتهى العمل أيهما أسبق

 !من يدرى؟

 امحد عثمان. د

ما استطيع ان اشارك به بعد قرائىت هلذه اليومية هو
.ازدياد الوعى بابعاد هذه النوعية من املمارسة العالجية

 :منها

 .املمارسة املسئولةهم  -1

يكون بني من يسمح له من الداخل) التناغم(التواصل  -2
على الرغم من حضور.. (عندى وعند املريض لوالف أعلى

 )العقلنة(حتفظات /ختوفات

التطمني يأتى من النتائج فيه وىف املريض متجاوزًا -3
العقلنة، خاصة ىف حال توفري حمكات لقياسات موضوعية لتلك

 .النتائج

 :حييى. د

 .هذا صحيح عموما

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   10
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 حممود حجازى.د

 "الطبيب دا هو أنا مش حد غريى"

هذا ما وصلىن حىت قبل أن أبدًا ىف قراءة، التوضيح الذى
بدأت حضرتك بيه اليومية، فأنا مل أتصور حىت اآلن من يستطيع

حييى. أن ميارس الطب النفسى مبثل هذه الطريقة سوى د
 الرخاوى

 :حييى. د

 .طبعا ال

 .صد ذلك اجلانب اإلجياىب للممارسةمث إىن مل أق

وقد حاولت) ال االجيابيات(هذه العبارة متثل آل السلبيات 
أن أدعى نسبتها إىل شخصى خوفا من أن يظن الزمالء أنىن

 .أهامجهم أو أشوههم دون نقد ذاتى

*** 

  )7) (الكتاب الثاىن(دراسة ىف علم السيكوباثولوجى   

 أميمة فعت. د

إشكاالت آثرية شرح املنت مفيد جدا، وملن يقرأه جيدا حيل له
ليس. ء عمله آمعاجلوجييب على أسئلة قد ختطر على باله أثنا

تعليق أو سؤال ولكنىن أستمتع وأستفيد ، فأآمل عندى أى
إذا قلت الردود مثل ما حدث إذا مسحت وال تظن أننا ال نشارك

 . ىف حاالت و أحوال

 :حييى. د

 أشكرك

هذا تشجيع جديد برغم احتمال تشويه املنت الشعرى
 .بالشرح

وسكار وايلدمعىن قاله أ!!" (االبداع املفيد دمه ثقيل"
 ).يومًا ما، ال أذآر نص آالمه

 جاآلني عادل. أ

الطبيب أصبح مهندس للعقول"لقد أعجبىن جدًا مصطلح 
، وتذآرت أن أفضل ما يعطيىن الدافعية...!!!)يعىن(البايظة 

للتكملة هو إىن أعمل ىف موقع يساعد الناس على التغيري والنمو
ا التعبري تذآرت أن آلوالعيش حبياة أفضل، ولكن عندما مسعت هذ

من املمكن أن يهندس على مزاجه مبا هو جاهز، ومن املمكن أن
يفيد، آنت أشاهد برنامج تليفزيوىن رائع الصيت يستضيف أحد
األطباء النفسيني واملشاهري دون ذآر امسه وعرض طريقته لعالج

حالة على نفقته باملستشفى اخلاص به، 30اإلدمان وتربع بعالج 
لم طريقته ىف العالج فتذآرت هذا التعبري وخشيت مىن ومنوأنا أع

 .غريى، وأدرآت آم هى مسئولية وأمانة صعبه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   11
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 :حييى.د

 .ربنا يسهل

 عماد شكرى. د

خيتلط على األمر آثريًا بني أن أآون معاجلا يتحرك وينمو
ويواآب أو طبيبا يعاجل املرضى آما هم إىل ما يريدون ويأآل

ق احلرآة حنو التغيري والنموعيش، وال أعرف هل املرض آاىف إلطال
 .ال أعرف

 :حييى. د

 املرض نفسه ال حيرك احلرآة حنو التغيري 

لكنه فرصة حقيقية تتيح حتقيق هذا االحتمال، وهى خربة
 .صعبة متاما، واحتماهلا أقل

 رامى عادل .أ

 :املقتطف

 وِقعت :  قال  ،  حواجـْبـُه ولعبلى   " صاحـْبـَك "ىل    بص

 :يقالتعل

يقف اعلى ناصيته املهرج االعظم، ان ترى العامل مسرحا
الدنيا ، تلطمك"غصبا عنك"ويراك ىف زاويتك منسحبا مهزوما 

وتلطمها، تدير لك ظهرها فرتآلها، آل هذا حيدث وهو ينتظر
ىف موقف هبلوان اخرقزم جدا امام جتربه منك ان تدغدغه، فانت

جنابه واقف موقف اآمن وعظمنه، وتشيلك االيام وحتطك وهتبدك،
 املتفرج، وانت مش مبزاجك بتشهد املاساه، املذحبه اللى قررهو

حدوثها بالفعل، الزم تستصرخ، او تستنجد يايها حد، وهو
اآمنه وحيد، ومفيش غريك بيقوم بدور حزايىن يا حرام

يدغدغه، ومفيش فايده، املسخره مش هتكمل عل برآه اال بيك،
ة ذاته واملثول حاضرا دوما بني يديه،فانت املسئول عن تعتع
تستجيب ملسرحيته اهلزليه، الىت تقوم ال تزيغ عن امره، فقط

االمنك، وجيب ان انت فيها بدوره املسكني، وهو يتفرج عليك
تقوم لك قومه لتكمل لسيادته الفصول األخرية، والىت تليها

تراجيدى -املغروره احملرآه ذات القالب الكومى من مسرحيته
البهوات، مش ده اللى حمصلش، مش هى دى القضيه يا والد
 .هبلوانات الدور اللى مرفوض معايشته، انكم تبقوا

 :حييى. د

 وهذا متن آخر، حيتاج وقفة 

 .شكرًا

*** 

 )8) (الكتاب الثاىن(باثولوجى دراسة ىف علم السيكو

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   12
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 السيدة.أ

إنسان"معه صورة صعبة جدًا  1/7/2009املقال بتاريخ 
 .؟"ليه بس آده"غرقان، وآمان فيه وحش بيفرتسه، 

 :حييى. د

 :أعيد عليك بعض املنت

  ، ِمنـَّنا   حاُتْشُرد   مـِقـْالع   وال   َدّفه   بال   املاشـْيـَه   املرآب دى .... 

  ،  الـَعـَسل ىف    نامي   يا   تـِوسـَع   لشـُّقـُوُقا واوعى 

  ،  تزيد تزيد،  ِتعــَلى،    امليه   ال

 .اخل...  بالدهَنَنه   اجللود تـِكِسى  ،  عَطن   ميْة ..  

 مدحت منصور. د

شعرا أقرتح نشر آل نص شعرا آامال دون شرح يف حلقة لنتذوقه
مث نبدأ   ويرتك فينا ما يرتك وحيرك ما حيرك حنن غري املتخصصني

بتقطيعه وشرحه للمتخصصني ومن شاء من غري املتخصصني ألن الشرح
املتخصصني آنقد ألساليب العالج النفسي مهم جدا يف إثارة اجلدل يف

 .على املتخصصني واملمارسة مما سيكون له أآرب األثر فيما أظن

 :حييى. د

 ب أعتقد أن هذا اقرتاح مناس

 أنشر النص آامال بعد آل شرح، أم قبله ىف آل حلقة: لكنىن احرتت

 .أو رمبا احتاج األمر إىل نشره مستقال بني احلني واحلني ىف نشرة تالية

 رامى عادل. أ

االمنيه اجتاحتين الثوره حتديدا علي الشرطه، علي البلبله
وعلي امناء الشرطه واملخربين) ليس قانونا ( وحالة الطواريء
من افغانستان واملستنسخني والنفايات وختصيب وعلي العائدين

وافالسه واخرتاق الصهاينه اليورانيوم واملفاعالت ومرض الرئيس
 ملؤسساتنا وليس العكس،وعلي السيارات_الاقول االسرائليني_

الكاديالك وراآبيها احملصنني،وعلي القطط االبالسه، وعلي انتشار
وعلي الزحف ايل داخل مصر من معدوميالتاريخ،  الدعاره واية

واالشقياء، ونساء،فحكيت آل اهلويه، وعلي عمرودياب وجمرمي احلرب
واسطبل هذا واآثر باعلي صوتي يف رمسيس واجلماليه ومصر القدميه

عنرتواملعادي ،هكذا قررت ان احكي باعلي صوتي، ومل يلتفت ايل
اهتماما يف اي قرروا الطنبله، مل يعريني احد احد، يبدو ام

لشهور، مل اعرف من اين شارع من الشوارع رغم ان ثورتي استمرت
تاتي الكلمات والطلقات، او من اين آتى بكل هذه

واحكيها آما يفعل مهيطل القريه وحيكي عن السيناريوهات
ومع هذا فلكل دوره،.منا الفاسدين فيها، يبدو اا قصة حب آل

جضرتك/ او هزميته وانسحابه، انتوحجم جنونه وجناحه يف ابداعه 
 .واآثر   حبت بالسر يا عم حييي

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   13
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 :حييى.د

 من أدراك؟

***  

 !!حزن جليل، وشعب مجيل : أغنية إىل اهللا: تعتعة

 يامسني فؤاد. د

حييى تاثرت جدا عند قرائىت ملا آتبته.د ال أعرف ملاذا يا
الشعور ولوهلة جاءىن  .Kipling هنا أآثر من قصيدة آيبلنج

وهو أصل احلياة ومهما عشنا وفرحنا... حلزنبأن األصل هو ا
 ...احلزن وال أشري إىل اإلآتئاب ولكن احلزن نعود دوما إىل

وأظن ان هذا الشعور هو ما جيعلنا أقرب وأوحد ويرجعنا
  .إىل إنسانيتنا

نعيش شعور أو مساحة أن... أما ما أعجبىن ىف القصيدة
جوع إذا لزممع القدرة على السماح والرؤية والر, خربة ما

  ...األمر

الرتمجة العامية أقرب ولكىن شعرت أا قصيدة جديدة وهلا
 .خمتلف وجود وذات

 :حييى. د

شكرًا لك، هل عندك يا يامسني ترمجة اجنليزية تفرق بني
 ؟".االآتئاب"و" احلزن"

 .أنا مازلت أحبث عن مرادف جيد باالجنليزية

*** 

 ...!!! بني اإلرعاب واإلهلاء: إنفلونزا اخلنازير: تعتعة

 ماجدة صاحل. د

تصديقا ملا ذآرت عن معىن هذا االهتمام املشكوك ىف أسبابه
قد(إال أنىن أرى ضرورة أخرى ) حاليا(هلذا املرضى العادى 

هبذا اهلوس الوقائى الزائد، هو أن مصر) تكون غري مقصودة
األقل ىف العادات الصحية البسيطة حىت. األآثر آثافة ىف سكاا

بالنسبة للدول النامية ىف العامل عموما والعامل العرىب
طسني والكاحني يضعنادرا أن أرى أحد العا: مثال(خصوصا 

منديال على أنفه ناهيك عن باقى األمور مبفهوم النظافة
 !!!الشخصية أو العامة

صحيح أن زيادة احلذر ال يبطل خطر ولكن قد يشجع على
بناية بعض العادات الصحية السليمة ويغري ولو قليال ىف

 ...مفهوم النظافة يا رب

 :حييى. د

 .أعلم دقتك ونظافتك وحرصك

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   14



 03I07<I2009א – אא

 . أى من ذلك على حساب ما ذآرتعلى-لنفسى–وال أحرص

 .شكرًا

 هاىن مصطفى. د

ماذا نفعل حيال هذا اإلهلاء باملوت، حيث أنه تصدق
 .خطورته أحيانًا؟

 :حييى. د

اإلهلاء الذى أعنيه هنا ليس باملوت، وإمنا بالرتآيز على
،)ىف حني وجود احتمال أننا أموات فعال(التخويف من املوت 

عن االنتباه للقتل اجلماعى الذىوذلك ليصرفوا أنظارنا 
 .بشكل مباشر وغري مباشر  ميارسونه علينا وعلى غرينا

 عمرو دنيا. د

مش متأآد هل فعال دى مؤامرة إلهلاء الشعوب عن جرائم آربى
وال دى طبيعة األشياء واخلوف الفطرى اللى جوانا آبشر والنزوع

 .ربنا يعافينا ويهدينا. دائما للتهويل وتوقع األسوأ

 :حييى. د

األرجح عندى أا مؤامرة يشرتك فيها آثريون دون اتفاق
حمدد أو معروف، ومن هنا ينشأ خطر االنقراض إذ أننا بذلك

 . قد ال نستحق البقاء آنوع

 مدحت منصور. د

رائف.ىب اليوم من مصيفه ىف الساحل الشماىل صديقى د اتصل
ا خنازير ىفظهور حالة أنفلونز وصفى مرتني األوىل يسألىن عن

صوته أنه طنطا قيل أا دخلت املستشفى وتوفيت وقد الحظت من
مصاب باألنفلونزا ومسعت آحة ابنه ىف خلفية املكاملة، الثانية
حواىل الساعة الرابعة طلب مىن االطالع على آخر التقارير من

احلاالت ىف مصر ومل خيف قلقه موقع منظمة الصحة العاملية عن
الب ا أصابه الفريوس وندب حظه أنه ليس معهعلى ابنه إذا م

توب ملتابعة الوضع وأخربىن أنه سيتصل ليال ألزوده باألخبار،
صديقى قلوق بطبعه، حيب أوالده جدا وخياف عليهم بصورة مبالغ

أسبوعا ليستمتع هو فيها، فكرت ىف هذا املسكني والذى أجر
جحيم، لن وعائلته فالحقته األخبار والىت ستقلب املصيف إىل

الرجل قلقا على نفسه وعلى أسرته، أدمن أخبار الرعب ينام
معزول عن األخبار فيتحسسها على الكمبيوتر ويشعر اآلن أنه

قد ممن سيتحمله من أصدقاؤه، أخربىن أنه فوجئ بشرآة أمريكية
سبقت الشرآة السويسرية ىف إنتاج املصل والذى سيحارب

 .ن أحيله للتعتعةهتدئته أ للحصول عليه، قررت بعد

 :حييى. د

 .ال تعقيب

 رامى عادل. أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   15
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 ".حياة ال حنياها أصال على -هكذا –ملاذا حنرص : "املقتطف

حضرتك/مل ادرك قيمة حياتى اال حني تاملت، وانت: التعليق
ال احد يتامل وحده ويبدو ان االمل بني الناس ارحم، قلت

اثناؤه ثروه، يبدو ان مع ومعايشته اهون، وممارسة احلياه
 هيق او زفري، يسمو بنا االمل، احيانا يؤنسىن االمل الآل ش

تستغربوا، رمبا يؤنسىن اآثر ان احلياه ومنغصاهتا يتلفان ىف
حني ينتقدىن احد املعارف قائال هو انت بعض االحيان، وامشئز

هو العوزان؟ ال، رمبا خوفا من شيء ما، هل. غاوى تعذب نفسك
تسالوىن آيف ود حييى(رمبا الىن ارتعب ان اموت من الوحده 

، اهللا يهون االمل بني االحباء فتكون سكراته)وعيك والبشر ىف
واستغرب اآثر ان يكون ،)بفتح الغني وتشديد النون(غناء 

 !املوت هكذا اختيارا

 :حييى. د

 .هذه قصيدة جديدة ىف األمل، أرجو أن أنقلها يوما ألصحاهبا

 على سليمان. د

آذا يقولون لنا جزء مندائما  هم دائما آذا واحنا
حوهلا ال خنضع ما احلقيقة ونعتربها حقيقة مطلقة النقاش والجدال

يقولون للتدقيق والفحص بل إن االمر لدى البعض وصل إىل إن
اخلواخات مسلمات وبديهيات ال يشكك فيها اال انسان ما يقوله

أم آذبوا علينا ميئات لديه مشكلة ىف قدراته العقلية مع
 إن مل يكن االف قالوا انا لعراق لديه أسلحة دمار املرات

شامل وصدق البعض وقالوا إن هناك مشكلة ىف طبقة األوزون مث
سكتوا قليال وقالوا هناك خطرا حمدقا ىف العامل وهو االحنباس

املعاصرة وهى احلرارى وآأم يقولون ال تفكرون ىف التقنية
لقاتلة وارجعوا إىلآلها شر وتسبب لكم والجييالكم اإلمراض ا

اخلواىل ودعونا نتحمل وزر واثام هذا العامل آنوا أيامكم
فقط ومل يتكلموا اطالقا عن آما نريدآم اسواقا استهالآية

اليورانيوم املخصب والفسفور األسود وليس األبيض الذى
استخدم ضد أطفالنا ىف العراق ولبنان وغزة وأنفلونزا

دآتور حييى تصيد هلم عدة اخلنازير هى بالواقع آما اشرت
آل عصافري ىف آبسولة واحدة حتقق هلم املال وتصرف األنظار عن

ما حيرج أمانتهم وموضوعيتهم الزائفة وما علينا اال
القطيع وحنن نصدق وال نقول ملاذا فهم التصديق وإحلاق ىف رآاب

هناك سؤال غىب جديرون بذلك مل ينزلوا على سطح القمر؟ مع
 ؟1969اذا مل يكرروا ذلك منذ عامجدا يقول مل

 :حييى. د

 مل أفهم السؤال األخري جيدا 

 .شكرًا

 أميمة رفعت. د

 آثريا، أعجبىن  أعجبتىن هذه القصة "أوباما : "قصة قصرية

  
 اويـــلرخـــــــا ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   16



 03I07<I2009א – אא

نقل نبض الشارع املصرى بكل متناقضاته من إغماءات وإفاقات
أعجبتىن بداية القصة من". التاآسى"حمدود وهو  داخل حيز

ىف توجيه السيارة ىف حلظة ب والسائقإشرتاك آل من الراآ
بال واحدة آل منهما ىف إجتاه مضاد لآلخر بغية التوازن ولكن

 .تفكري حقيقى، فأحدمها نائم واآلخر مصدوم

أعجبىن إشرتاك اإلثنني الراآب والسائق ىف نفس األفكار ىف
البائع نفس اللحظة وإسقاط تفكري آل منهما على اآلخر ىف سب

ث عن الضرائب لينتهى األمر باشرتاآهما معاالصغري واحلدي
خيتلف فيها آل منهما عن اآلخر، ىف عدم أيضا، ولكن بطريقة

واآلخر حياول الكذب فأحدمها يعى ذلك جيدا" أوباما"تصديق 
 ولكن نبضهما ىف النهاية....على نفسه وإن آان يعى حماولته

 .واحد

نا وابنأ: "أعجبىن إستعمال املثل الشائع برتتيب معكوس
على الغريب، أنا وأخى على ابن عمى) هكذا الذى أظنه(عمى 

 .)الذى إتضح أنه الغريب(

أن يصلىن بال خطب سياسية وال شرح، وبأسلوب سهل أعجبىن
املصريني ببعضهم من خالل آل الذى يربط" الشىء ما"ممتنع 

رآاب التاآسى السائق، والراآب، واألم الطيبة بطفليها،
الكيس الذى أراد حشر نفسه ىف العربة ويبدووالرجل صاحب 

ال األم وال الراآب وال السائق، لوال أنه مل جيد ممانعة من أحد
 .تغري اإلشارة

األفكار واملشاعر واملعاىن بأسلوب القصة حتمل الكثري من
يومية بسيط سلس قريب من القلب، ومن خالل أحداث بسيطة

 .يوم رتيب عادى يكاد ال يلحظها أحد وهى متر به ىف أى

 :حييى. د

 أخريا َنَقَدها من استطاع بكرم حاذق 

 شفاهة، من اثنني أو ثالثة   افتقدُت أى تعليق جاد عليها، إال

 . حسبُت أا ال تستأهل

 شكرًا 

 أمين عبد العزيز. أ

 أفهم أن هذا جتارة باملوت

وال أفهم ملاذا خناف املوت وما قد يأتى بنا للموت على
 .اك آخرين يفرحون باملوتالرغم أن هن

 :حييى. د

 ؟ "الشهادة: "هل تعىن مبن يفرح باملوت

 هذا أمر حيتاج إىل عودة ومسؤولية واحرتام جاد

 أمين عبد العزيز. أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   17
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هل الذى يفرح باملوت، يفرح ألنه خيلد به أو ألنه ميوت ىف
سبيل شىء له قيمة عنده، وهل معىن هذا أن خوفنا من املوت

 .سوى شىء لنا أو ميثل قيمة لنا ألننا ال نسوى شىء وال املوت

 :حييى. د

 آل االحتماالت واردة

 عبري حممد رجب. أ

تصور سألت نفسى هذا السؤال منذ بداية ظهور أنفلونزا
هل نسينا بالفعل الذين"اخلنازير، ومدى رعب الناس منها 

بس ده ما... ميوتون جوعًا أو يقتلون غدرًا ىف غزة والعامل
 .يوصلىن أنا آمان منعش إن اخلوف والرعب

وميكن سألت نفسى السؤال ده عند ساعة وفاة حفيد
الرئيس، وحزن الناس عليه واهتمام اإلعالم هبذه احلادثة،
وآأا اية العامل، يفرق إيه ده جبد عن باقى أطفال غزة

وأألالف غريهم اللى بيموتوا آل ثانية وإحنا حىت... وفلسطني
 .عينينا بطلت تدمع علشام

و إحنا فعال نسينا، وال ده بقى أمر واقع وعادى، واله
بقت القضية شخصية، وآل واحد بيقول يا ال نفسى وبس، وما

 .ختافش وال تنعفلش إال ملا املوت يقرب منك إنت وبس

 :حييى. د

 .أيضا، آله حمتمل

 مىن أمحد. أ

التعتعة حساها إحنا قوى وآلها واقعية جدًا، أنا شايفه
ك أثر ىف الراجل الطيب وقتها إلنه آان حمتاجهإن آالم حضرت

 .قوى، وحلظة أنه مسع حوار حضرتك

 :حييى. د

 ربنا ينفع بكل حماولة

 مىن أمحد. أ

أنا شايفة أن احلياة غالبا والناس بتحاول حتب نفسها مش
حب ىف نفسها، ولكن آل واحد خايف على الناس اللى بريعاهم

 .وبس مش أآثر من وجهة نظرى

 :ىحيي. د

يارب هذا اخلوف ميتد للجنس البشرى يا شيخه أرجو أن
تقرئى التعتعة غدًا عن مايكل جاآسون وأوباما، وهى اللى
ظهرت أمس ىف الدستور، لتعرىف آم أحب نوعى هذا آله

 ).البشر(

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   18
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 جاآلني عادل.أ

أتفق مع حضرتك أننا ُخلقنا ليكون لنا حياة وليكون لنا
انفلونزا(افضل، وأيضًا أوافق أن ملثل هذه األحداث 

،)االهتمام البالغ بكرة القدم من الصغري والكبري) اخلنازير
وغريها من األحداث إمنا هى لإلهلاء لكىن أخشى هذا التبسيط
الذى من املمكن أن يفيد بالكثري خاصًا وحنن ىف بلد ال نستطيع
استيعاب الكوارث، فكم حضرتك ذآرت حىت اآلن قد أصابت من

اجلامعة األمريكية، فماذا لو أصابتالقادرين ىف الزمالك و
 .شخص بسكني حبى شعىب

 :حييى. د

 أظن أن االهتمام بكرة القدم هو نوع من اإلهلاء الطيب -

املسألة ىف انفلونزا اخلنازير وثقب األوزون املزعوم -
 .وانفلونزا الطيور أخطر وأخبث

 مروان اجلندى. د

مىتإ: عندما قرأت التعتعة مل أستطع أن أتذآر سوى
 .القيامة تقوم؟

 :حييى. د

 !يا رجل 

 مل االستعجال؟

 .خّلنا أآثر قليال حىت نستغفر على األقل

 رباب محوده. أ

أنا موافقة إن أحنا مش عايشني احلياة من أصله وعشان
آده مها مش حمتاجني أن يلهونا عن شىء الن نقدر أن نفعل جتاه

 .أى شىء

ات، وال نستطيع أنبه لتنفيس عن احباطن  جمرد آالم نتحدث
 .نفعل أى شىء ألى حد

أظن أنه مش اهلاء، ولكنه رعب من عدو اجلميع لديهم
احتمال عدم معرفة آيفية االنتصار عليه سواء العايشني أو

 .اللى مش عايشني أصال

 :حييى. د

 . ليس هكذا متاما

 "؟!!عايشني"أليس هذا احلوار هو دليل على أننا 

 عماد شكرى. د

 يانًا آيف يكون اإلنسان هبذا الذآاء، وال حيضر ال أدرك أح
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لديه الوعى باملوت إال باإلبداع واملرضى، أو حبضور املوت
ذاته، أنا أشعر أن هذا اخلوف مرتبط بغياب الوعى باملوت،

 .ومع ذلك أنا برضه خايف

 :حييى. د

اإلنسان يكاد يتنازل عن ذآائه الفطرى حلساب املخ الطاغى،
 .الرتاآم مهما بدا براقاوالنتيجة هى غباء االغرتاب و

 أمحد حممد فهمى. د

ال أفهم ىف معظم الوقت سر تناقض إهتمام الناس مبشاآلنا
 .أو جتاهلها، ال أعرف ما هى األسباب

 :حييى. د

 .التناقض جزء أساسى من الوجود احلى

 .إذا اختفى التناقض أو انعدم، اختفت احلياة

 !)قض حتديداوإن آنت ال أعرف ماذا تقصد انت هنا بالتنا(

 هاله محدى. أ

أول حاجه اليومية جامدة جدًا فعال لسه آنت ىف موقف شغل
ده ولقيت الناس البسه آمامه وماشيه مرعوبة قلت ىف باىل مها
خايفني على حياهتم ليه جبد؟ واحنا باحلالة ديه، والظروف دى؟

 حاخناف ليه وعلى أيه؟

 :حييى. د

كته عبثية سخيفة، وهى تدلن   واهللا حكاية الكمامات هذه تبدو
 على اجلهل بالوقاية آما تدل على سطحية وجودنا ىف نفس الوقت،

 !!أنا أراها أقرب إىل الكاريكاتري املقرف 

 هاله محدى. أ

هى فعال انفلونزا ذواتى بتاعت الناس االغنيا وبعدين
مدام هلا عالج ودوا يبقى ليه نعمل ضجه وخناف وجنرى وتم

 .باحلياة أوى

أول ما يكون فيه حدث: إلعالم بيعمل حاجه جامده أوىا
مهم يطلعوا حدث تاىن يلهوا الناس فيه واحلياه تعدى وال

 .آائن فيه حاجه من االول

 :حييى. د

ىف هذا الوقت من آل عام أتابع دور االعالم التافه
معارضه وحكومة، ىف مسألة دموع وابتسامات الثانوية(

يع وأمزق الصحف الىت تضع مثل هذه، وأآاد ألعن اجلم)العامة
الصور ىف الصفحة األوىل، وآأن آل وظيفة االعالم هى مزيد من

 .تسطيح التعليم، ورشوة املتعلمني وأهاليهم
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القياس على ذلك وارد طول الوقت، ما أسخف وأخبث وأضّر
 .آل ذلك

 حممد الشاذىل. د

حني أقارا بذعرى ىف –أحسدك على وجهه نظرك هذه 
سيدى ما يزيد األمور سوءًا هو أنىن أفقد لكن يا –البداية 

الثقة متامًا ىف حكومتنا، ال أثق ىف أى بيانات أو أرقام أو
اضطر أن أتلقى معلوماتى من الغرب وما قد حيمله –تأآيدات 

من آل األهداف الغري معلنه، مضافًا إىل ذلك اخلوف البشرى
 .البعيد عن أى منطق

 :حييى. د

نا، بل حكومة الواليات املتحدة،فقد الثقة يتعدى حكومت
 !)حكومة النظام العاملى اجلديد(

 اللعب حتّىت جدا  

 .وخبيث جدا جدا

 إسالم إبراهيم. د

حييى حياولون إهلائنا عن االنتباه إىل أننا نشغل.هم يا د
 : املرآز األول والرياده ىف سلبيات بال حصر مثل

 مصر هى اعلى دول العامل من حيث التلوث -

 ر هى أعلى دول العامل من حيث حوادث الطرقمص -

 مصر هى أحد اآثر الدول ىف العامل قمع للحريات -

دول فقط ىف العامل مل يعلنوا التخلص 6مصر هى دولة من  -
 من شلل االطفال

 فأهال وسهال باالنفلونزا ولو حىت انفلونزا الصراصري

 :حييى. د

بيثة، لكنىن الأشارآك احلذر من االحصاءات العشوائية واخل
 .أستبعد صدق بعضها

 مياده املكاوى. أ

أوافق متامًا على دور االعالم ىف حتويل انتباه عامة الناس
عن ما جييب أن ينشغلوا به من قضايا تفضلت باإلشارة لبعض
منها ىف اليومية، ولكىن أتساءل آيف ال ينشغل هؤالء الناس

سيه أيا آانتبصحتهم بعد أن جنح االعالم وفقا الهداف سيا
سياسة من ىف أن يوجه انتباههم إىل أآل عيشهم أال يعتمد أآل
العيش لدى عامة الناس على صحتهم مث أم يفقدن الثقة ىف
مصداقية اإلعالم القومى وما ينقله على لسان املسئولني بل

 .ويفقدون الشيق ىف مصداقيه املسئولية شخصيا

 .لن تؤت مثارًاأعتقد أا حلقه مفرغة التكمله فيها 
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أتساءل أيضا عن ما يفعله خاصة الناس إن صح القول
 بتلك القضايا الىت جيب أن تشغلهم؟؟

أعتقد أا ليست بالنسبة هلم سوى موضوعات يثابرون ىف
 ...و...و...فلسفتها وتنظريها وشجبها و

وبرأىي أصبح الكالم ىف ذلك حتصيل حاصل من عامة الناس
 .وخاصتهم آل بطريقته

 :حييى. د

 ، جيوز

 لكن حذار من التعميم

 إسراء فاروق غاىل. أ

ليست املشكلة ىف أن حياول البعض خداعنا وال هى ىف أن ُنخدع
لكن املشكلة احلقيقية ىف أن ُنخدع لكن املشكلة احلقيقية ىف أن

فقد تعرضنا ملثل هذه االحتفاليه.. ننخدع مرارًا وتكرارًا
مرة اخلشيه مث سارساألعالمية االرعابيه االهلائية مع آل من اجل

 .واألن أنفلونزا اخلنازير.. مث انفلونزا الطيور

"سياسة بيزنس"أعتقد أن احلكاية آلها ممكن تتلخص ىف  -
وآأن ىف جهات معينة هدفها إا تلهى الناس عن االزمة
املالية العاملية وتداعياهتا السلبية، وعلى الناحية األخرى

 ت األدوية ىف ذلك؟أعتقد أن هناك دور ملا فيه شرآا

من ناحية أخرى أعتقد أن احلملة الىت تتبناها منظمة -
الصحة العاملية تثري خماوف الناس أآثر وال تتناسب مع حجم

أيه اللى ممكن يورط املنظمة: املشكلة احلقيقية والسؤال هنا
 .الدولية ىف آل هذا؟ هل توخى احلظر أم أسباب أخرى

 :حييى. د

، لكن اإلهلاء ليس فقط عن األزمةآل هذا حمتمل الصحة
املالية العاملية، وإمنا ما يعنيىن هو إهلاؤنا عن جوهر

، وهى القيم الىت"األوىل بالرعاية والتنمية"األهداف والقيم 
ميكن أن حتافظ على بقاء النوع البشرى بديال عن القيم

 .الزائفة الىت تتضخم هكذا بال وعى آاف

*** 

 بريد اجلمعة/حوار

 رامى عادل. أ

على روى اهللا ظماك يا دمدحت، فقد داويتىن من ان احدا ال يصرب
 .خبليل قراءتى اال قليال، فالرحله ىف السماء أو اليها ال تكتمل اال

 :حييى. د

 مدحت. عليك الدور للرد يا د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   22



 03I07<I2009א – אא

 نعمات على.د

 استجابات اإلنسان الطبيعى مثل استجابات املريض النفسى؟هل 

أشعر أن إستجابات املريض النفسى أآثر صدقًا وإحساسًا،
 .ولكن ىف رأىي أا مفيدة جدًا ومؤملة جدًا وبتكرب قوى

 :حييى. د

 آله مفيد

*** 

من: استلهامًا )9(حوار مع اهللا     يوم إبداعى الشخصى 
 موقف العبدانية مواقف موالنا النّفرى

 عبده السيد على. أ

املوضوع آده بيتصعب بالنسبة ىل أآثر، والفطرة اللى لغوصت
فيها بدماغى بعدت العالقة، ما قربتهاش، والبيولوجى لوحده مش

 .علشان أبقى عبداىنحمتاج اجتهاد إال من حتييد الدماغ 

 :حييى. د

 الصعب صعب

 وما يصل يكفى

 تسهيل مثل هذا الصعب تشويه له

 عمرو دنيا. د

اللهم أجعلىن منعوتًا عندك بك وأهلمىن البصرية أن أآون
 .آذلك وتتجاوز آوىن منعوتًا مبا منك أو مبا عنك أحيانًا

الكالم بالرغم من أنه يبدو صعب قوى إال أىن حاسس بيه
 .وفعال حاسس بسهولة وقربه من قلىبجبد، 

 :حييى. د

وهو يشكو من الصعوبة قبلك  يا أخى" عبده"قل للصديق 
 .مباشرة

 رامى عادل .أ

حممد أمحد الرخاوى عن/ حيضرىن اآلن حديث األخ الدآتور 
"صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة"اآلية الكرمية بسم اهللا 

لم على وجه التحديد ماوتذآر آم آان متحمسا لآلية وال أع
 .عالقاهتا بأن نكون منعوتني بـ اهللا

 :حييى. د

أريد أن أرجع إىل ما اقتطفته أنت من حممد، فأنا ليس عندى
 .نص املقتطف، والبد أن له رأيا
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*** 
 : امتداد للربيد

 حييى الرخاوى. د Xمجال الرتآى . د

 !!) العام اخلاصاخلاص العام، هو (

 :مجال

 صديقى العزيز و ز ميلى الفاضل ،ىالربوفسور حييى الرخاو

أتواصل معك من جديد بعد شبه انقطاع أماله طارئ صحى
حتم على التوقف لربهة من الزمن، آانت فرصة للتأمل... 

والتفكري ىف ما أجنزت و ما أريد اجنازه، وما تسمح به
 .ى والطريقة الىت توخيتهاإمكاناتى بعد مراجعة نسق عمل

 حييى

مل حيدث انقطاع أصال يا مجال، وال شبه انقطاع، أنت تعلم
ذلك، وال أظن أن الكتابة أو املراسلة، أو حىت املشافهة هى

أو التواصل، يا مجال يا أخى،" للوصل"الوسائل الوحيدة 
 ؟يا رجل يا إبىن، يا صديقى، سالمتك ألف سالمة، ما ذا حدث

 :مجال

عودتى من جدة اية إبريل، أحسست برغبة متزايدة إثر
رغم أخذى ساعات آافية من النوم(للنوم أثناء النهار 

(، إضافة إال ما الحظته ابنىت الوسطى شروق )أثناء الليل
أثناء النوم مع اضطرابات ىف" شخريي"من ارتفاع ) ثالثة طب

ىالتنفس، ولفتت نظرى من أنىن ىف حاجة أن أستشري أخصائ
أمراض اجلهاز التنفسي، لكىن مل أر داعيا لذلك، ورغبة ىف

ىف أمراض اجلهاز التنفسى املتعلقة" مبحاضرهتا" إقناعى أمدتىن 
عندها، الحظت أن عديد من" باضطرابات التنفس أثناء النوم"

األعراض تنطبق علي، وآان أن اتصلت بزميلى أخصائى اجلهاز
الىت خلصت أىن أعاىن من التنفسى وأجريت الفحوصات الالزمة

زيادة ىف الوزن مع اضطرابات التنفس الليلى قد تكون هلا
مما حتم على عالقة خبلل يف نظامي الغذائي و بعض من اإلجهاد،

أصدقائى إلزامى حبمية غذائية صارمة ودفعى للعودة/زمالئي
آنت هتاونت عنهما هذه السنة لكثرة(للسباحة والرياضة 

اليت قد(من ساعات العمل املكتىب و البحثي احلد  مع) مشاغلي
 )تتجاوز أحيانا احلدود العادية

 حييى

تورة الصغرية شروق، ومربوكآمرة أخرى سالمتك، وشكرا للد
ابنىت" مىن: "، على فكرة يا شروق")شطورة("الطب، 

، وعلى وشك ان تكون!!)يعىن(لألسف، " نفسية"طبيبة، و
عة أشهر، وبرغم ذلك،أستاذا ىف طب قصر العيىن بعد بض

قد صارت" شروق"فإىن مل أفرح آثريا أن ابنىت بل حفيدتى 
مشروع طبيبة مجيلة، حافظى على مجالك يا شروق، مجال عقلك
ومجال حسك، ومجال روحك، ومجال ُآلـّك، وال تصدقى آل ما

 تقرأين ىف دروسك، إحفظيها، 
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أتىواطلعى األوىل بتقدير امتياز آما تشائني، ولكن حني ن
ليس آل ما هو مكتوب ىف للتطبيق، تذآرى أنك شروق، وأنه

الشخري ليس ،دروسك صحيح، وال آل الصحيح قد آتب ىف دروسك
مرضا، وزيادة الوزن ليست سببا، ىف عمق نوم أبيك الطيب
هذا هكذا، السبب هو إخالصه املفرط لعمله على حسابه

ه ىف أمانةحلسابنا، قوىل له إن اهللا سوف حياسبه على تفريط
آيف ميأل الوقت مبا هو"احلفاظ على صحته، وعلى وزنه، وعلى 

، وسوف ترين عجبا من سرعة اسرتداده صحته"أوىل بالوقت
وإشراقه من شروقك، سّلمى على سحر وذاآر وليلى الكرمية، مل
ولن أنسى زيارتى لكم أبدا، آيف آربِت هكذا يا بنت من

أنه ليس آل ما هو، "وراء ظهرى؟ دون إذىن؟ وعلى ذآر 
" مكتوب ىف دروسك صحيح، وال آل الصحيح قد آتب ىف دروسك

"مع الرخاوى"أنا ىل برنامج يذاع ثالث مرات أسبوعيا امسه 
يصل إىل اخلارج، أهز فيه وأنقد القيم السائدة، وهو ما

القناة، خاصة عند الشباب، "تنمية التفكري النقدى"أمسيه 
وأعتقد أا تصل إىل تونس "ــاأنـ"، إمسها جديدة وجادة

دون تشفري، وترددها ووقت" النايل سات"فهى تبث على 
إذاعة الربنامج مثبتان ىف بريد اجلمعة املاضى، أو قبل
املاضى، ىف نشرتى اليومية، هل تقرئينها أحيانا؟ املهم

 .دعيىن أعود ألبيك يا حبيبىت، فقد شغلىن أمره

 مث ماذا يا مجال؟

 :مجال

وقفة للتأمل واحملاسبة واملراجعة، خلصت بعدها إىلآانت 
(لكن ليس مبا آان عليه ... أال خيار ىل ىف مواصلة مشروعي

آوىن ىف نفس الوقت املهندس والباىن واملنفذ واملشرف
إن العمل الفردى ال يطمئن"، أمل تقل ىل ذات يوم ..)واملتابع
؟.."يا مجال تبدوا متعبا"؟ أمل تقل ىل ذلك اليوم .."يا مجال

، أمل ميازحىن الربوفسور..)أجبتك إنه تعب السفر ال أآثر( 
آربت يا"قلت له ...) شو مجال عملت آرش" عكاشة مؤخرا جبدة 

 ،)مل أعد شابا(سى أمحد 

 حييى

، لعلك ال تعرفسى أمحدأحب هذا النداء التونسى اجلميل، 
رب بـ،أننا حني آنا أطفاال آان األصغر ينادى منا أخاه األآ

ثالثة ذآور قبلى(، وملا آنت أصغر إخوتى الذآور "فالن..سى"
فقد آان أخى األآرب هو سى أمحد،) مباشرة أحدهم مات طفال

والذى يليه سى حممد، أما أنا فحني آربت مل أجد من يناديىن
، ألن مْن بعدى مها بنتان، دخلتا مدرسة فرنسية،"سى"بـ 

آلمة ال أعرف هلاabaihالياء مبط " (أبيييه"وانقلبت سى إىل 
مثلما انقلب آل شىء ىف حياتنا يا مجال فصار احلزن) أصال

 . ، وهكذا"ِدبرَشْن"األمل احلى اجلميل امسه 

العمل الفردى فعال ال يَطِمئن يا مجال، ومع ذلك ففضلك ىف
موقعك وشبكتنا أفضل من مأزقى ألف مرة، أنت وحدك

نشئ واملستمر وآل شىء، ومعاملبدع واحملرر واملهندس وامل
 ذلك عملك 
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ليس فرديا أبدا، حني قلت لك ذلك آنت أعىن العمل القائم
على فرد واحد، وأنت أصبحت مؤسسة يا مجال فاطمئن، أما
ما أفعله أنا، سواء بالنشرة أم بالفكر املختِلف قبلها

حىت االمتناع املطلق عن) أو عجزى(وبعدها، مع عزوىف 
دوات واملؤمترات واللقاءات وأغلباملشارآة ىف الن

املراسالت، فهو مأزق فردى أآرب ال أعرف له حال قريبا،
 .وأنا املقصر

وأحيانا إىل(برغم آل ذلك فإن العامل مل يتحول إىل أحسن 
إال بأعمال فردية، حني نعيد قراءة التاريخ سوف) أسوأ

الفعل اجلماعى قد مت حني استوعب فرد وعى مجاعتهجتد أن 
ودفعهم إىل ما هم جاهزون له أو قادرون عليه،بأمانة، 

هذا هو الفرق بني وليس إىل ما هو متفرد به منفصال عنهم،
النىب والديكتاتور، العمل الفردى هبذه الصورة األوىل هو

 أبقى وأآثر أصالة، 

مث ملاذا نشغل أنفسنا مبا يبقى؟ أمل يقل شاعرنا العرىب 
أمت، فال صُلحت دعد لذى خلةأهيم بدعٍد ما حيت فإن "

، هذا بعد أن تراجع عن مديح هو اجلهاء نفسه حني"بعدى
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فواأسَفى من ذا يهيم"قال 

إذا نظرت أنت للشبكة، أو نظرت أنا للنشرة ،"هبا بعدى
من"وغري النشرة، فأى األمور أفضل، أن نبكى على أيهما 

دمها بعدنا؟ أم أن ندعو عليهماأو يتعه" ذا يهيم هبما
من! يا للعرب!!! (بالتوقف حىت ال يصلحان بعدنا ألحد؟

 !!)قدمي

مث إن املسألة ىف النهاية ليست إال مسئولية فردية نلقى 
، صحيح أنه سوف"وآلهم آتيه يوم القيامة فردا"هبا اهللا 

-سبحانه–حياسبنا على ما فعلنا، وعلى ما ترآنا، ولكنه 
بنا أيضا على ما مل نفعله، وآان أوىل بنا أنسوف حياس

 نفعله فيما أتاحه لنا من وقت، 

 .آل هذا وارد فيما حناوله يا أخى، واحلمد هللا

، فهذه خدعة آربى يا سى"آربت يا سى أمحد"أما حكاية 
حني أشفقت أنت على شيخوخىت أن أآتب آل يوم، وحني. مجال

خشية أن يكون قدتأخرت النشرة يوما ففزعت وهاتفتىن 
أصابىن مكروه صحى حال دون صدورها، استقبلت عواطفك
وحرصك على صحىت باحرتام وحمبة بالغني، لكنىن مل أَفهم تعبري

الذى استعملَته آنذاك، فهل تريدىن اآلن أن" شيخوخة"
، فمن الشاب"آربت يا سى أمحد، مل أعد شابا"أفهم قولك 

 إذن؟ 

ف الشباب، الىت آتبته ىف أآثرال أريد أن أرجعك إىل تعري
احلفاظ على القدرة على الدهشة،"من موقع، ومن ذلك أنه 

 ،"واملغامرة باجلديد

مث دعىن أذآر لك إحدى األلعاب الىت حتبها وتشارك فيها، 
هيا جرهبا حىت مع أسرتك، فقد طلبت مرة من جمموعة من

 :أن خيتار آل منا ثالثة أعمار ) ليسو مرضى(األصدقاء 
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بغض النظر عن العمر" حاال"به  "يشعر"السن الذى ) 1(
 احلقيقى

 لو ان األمر بيده  يتمىن أن يكونه اآلنالسن الذى ) 2(

 لو أن األمر بيده  يرفض أن يكونه حاال،السن الذى ) 3(

، وآانت اإلجابات شديدة الداللة، )هذا آله خبالف سن شهادة امليالد(

يقيـم آل من الالعبني اآلخرا أن فإذا أضفت إىل اللعبة ملحق
مبا يصله من عمره، فكم عمرك يا مجال ؟ أنا شخصيا أرى أن

سنة، برغم أنك تبدو أقل، فمىت أجنبت 26عمرك ليس أقل من 
شروق وسحر يا رجل؟ هذه معجزة راجع نفسك إْذ، ال بد أنك

 ").آربت ياسى أمحد قال"قال "( خدعت ليلى، ما رأيك؟ 

 :مجال

الكربى سحر تتخرج طبيبة هذا العام وللسن ابنىت
 "..أحكامه

 :حييى 

ما! ؟ طبيبة أنت أيضا مثل شروق؟ وفقٍك اهللا "سحر"ما هذا يا 
هذا يا مجال؟ احلمد هللا، يا رب بارك وانفع هبما، الطب يا

، آما أحملت لشروق حاال مل يعد فنا مجيال يليق بكما،"سحر"
الطب أصبح مؤسسة خييل ملنمجيلتنان رقيقتان آما عرفتكما، 

يلتحق هبا أا مؤسسة علمية، مع أنه فن يستعمل العلم
وأشياء أخرى، الطب ىف اخلارج تديره شرآات األدوية وشرآات
التأمني واحملامون، األطباء يعملون حتت أمر وإذن هذه املؤسسات،
العلماء الذين تستعملهم هذه املؤسسات العمالقة يبحثون فيما

م من مشروعات استثمارية مالية دوائية، وليس فيمايقدم هل
يستأهل البحث، وإذا آان جيلى ىف بالدنا قد شاهد هذا التحول

وهل –دون أن يشارك فيه بالضرورة، أو حىت أن يقره (السلىب 
إذا آان جيلنا قد: املهم) أخذ أحد رأينا؟ وهل حنن لنا رأى؟

ت وشروق وجيلكماشاهد هذا التحول السلىب، فدعيىن أآلفك أن
أن تصلحا ما أفسده القرش والطمع والقوانني املكتوبة والعلم
الزائف، أملى ال ينقطع ىف الشباب مهما فعلوا فيهم، فهم
أقرب عهدا بالصنعة اإلهلية يا شيخة، إياك أن تنسى، إن اهللا

 . تعاىل ال ينسى، ال تأخذه سنة وال نوم

 :أآمل أنىن أآلمك أنت، هه نسيتآسف يا مجال 

 :مجال

لكىن مل أستوعبها ىف حينها أو.. آانت آل هذه إشارات
إىل أن تبني ىل اآلن أن املشكلة ليست تعب.. ألقى هلا باال

إمنا أعمق من هذا، إنه خلل ىف تنظيم.. أو آرب سن.. سفر
و آان ان... حياتى وحتمل مسؤولياتى على حساب البدن و حقه

محدت... وصلتىن الرسالة.. رفكان هذا اإلنذا... احتج بدني
اهللا أن نبهىن هلذا، آمال أن أآون استوعبتها و قمت بالتغيري

 ...الذى آان ال بد منه
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 :حييى

بل األرجح عندى أنك استوعبتها من البداية، لكن مل يكن
ثــم بديل، إا أمانة ألقيت ىف وعيك مبا هو أنت، دون

ال، فذآرت اسمإذن منك، إنه سبحانه ألقى عليك عمال ثقي
ربك وتبتلت إليه تبتيال، فكانت الشبكة، وسوف تستمر إىل
أن يأذن اهللا، أو يقفلها الشيطان رغما عنا، وهو قادر
على ذلك امتحانا لنا، وأنت تعرف وسائله وأراك

تاريخ رائع يستحق أن. تقاومها حىت اآلن، آان اهللا ىف عونك
األصغر، برغم أنحنافظ عليه مجيعا، يارب يعرفه األصغر ف

األصغر ليس هو األقدر، إحكه يا مجال، إحكه لشروق وسحر
 وآل من هو أصغر

 :مجال

، مباشرة بعد التفرغ2000آنت شرعت تأسيس الشبكة سنة 
عاما 12من إجنازى معجم العلوم النفسية الذى تطلب مىن 

، ومت إطالق املوقع على)2000إىل  1988من (بالتمام و الكمال 
، اآلن وبعد حواىل السبع سنوات من إطالقه،2003نة الويب س

 ...قد أآون حققت بعض الشيء
 :حييى

بل حققت آل شىء ميكن حتقيقه ىف هذه املدة الزمنية، وهذا
هو املأزق احلقيقى، لو أنك آنت فشلت، أو حققت ربع
ماحققت، لكان األمل أن تواصل حىت حتقق ما حققت اآلن، أما

نية األساسية وحدك، فقد دخلناوقد أشدت آل هذه الب
 ، فماذا أنت فاعل؟امتحان القبول، وليس امتحان النجاح

 :مجال

أرى أن على أن أواصل مشروع الشبكة ما قدر اهللا يل ذلك،
ساعيا لتأسيس فريق يتعاون معي يف مرحلة أوىل ليتوالها الحقا
، مع العمل لتوفري الدعم املايل الكاىف من اهليئات واملؤسسات
لدعم مسرية الشبكة وتطويرها، فإن وفقت ىف هذا، أآون قد

وإن فشلت، يتوقف هذا" إستمرارية الشبكة"أرسيت أسس 
اآتمل مسرية قد  املشروع العلمي األآادميي، بعد أن يكون

..تقارب العقد من الزمن، عندها تدخل الشبكة التاريخ
 ...وآفى به حاآما على و على ما أجنزته ىف هذه املرحلة

 :حييى

توفري الدعم املاىل الكاىف من"هذا هو مربط الفرس، 
واهللا –، أنت تعلم "اهليئات واملؤسسات لدعم مسرية الشبكة

آم شرآة تنتظر منك إشارة لتدعم شبكتك، –أعلم 
حتت" علمى"شبكتنا، مباليني الدوالرات، آخر دعوة ملؤمتر 

أو ما رعايتهم، جاءتىن أمس ملؤمتر عن العقاقري النفسية
ىف نوفمرب القادم، بورت ماريناشابه ذلك، مؤمتر يعقد ىف 

وآان مؤمتر اجلمعية املصرية للطب النفسى قد عقد الشهر
إخل إخل، وحنن بالقاهرة مسرياميس إنرتآونتننتالاملاضى ىف 

نفرح هبذا التمويل، وال نربطه مبا نفعل وحنن نكتب ىف
 بل اهلالو ما يقا" (املاعرفشى إيه"وصفاتنا حقنة 
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آل أسبوع(بثمامنائة جنيه مصرى احلقنة الواحدة ) برييدول
هذه الشرآات يا، يكفى هذا لو مسحت، لو مسحت،)أو اثنني

مجال مستعدة أن تقدم لك آل ما حتتاجه الشبكة، دون شروط
، أنا لست أعرف!!!!!!!هل مث آرم أآرب من هذا ؟!!!!!! 

نه بعد انسحابك ىفآيف قاومَتها حىت اآلن، أنا واثق أ
، أو بعد عمر طويل، أو)ال قدر اهللا(حياتك رضا واحرتاما 

بعد أن ُتسلمها لالقل حرصا وأآثر واقعية، واثق أن هذه
الشرآات جاهزة يا رجل، ملن يشري هلا بإصبعه، وسوف نفرتض

وقانا اهللا مجيعا شر أنفسنا سرا –حتما بالغ أمانته 
ات ىف أقل من مخس دقائق مجيعوسوف حتل هذه الشرآ -وعالنية 

آل املصادر املادية األخرى يا. املشاآل املالية والعملية 
وقد يثبت أنه ألعن(فيما عدا التأميم احلكومى،  –مجال 

، أقول آل املصادر)ألنه قد يسوقها للشرآات من الباطن
األخرى جهدها قليل، وعمرها قصري، ليس عندى حل يا مجال،

هى حل سلىبمترات الىت متوهلا هذه الشرآات حىت مقاطعىت للمؤ
قبيح حيرمىن أن ألقاك وألقى الزمالء وجها لوجه، ِدفئا

 ، ُحلب، وعيا ِلقلب

ما علينا، األزمة غري قاصرة علينا، لكن لعلك تتابع
آرائى ىف هذا الشأن ليس فقط لتعرية من ميول املؤمترات،

ول األحباثولكن من ميول هيئة الصحة العاملية، ومن مي
واالت العلمية، ومن ميول انتخابات بوش، بل وأوباما،
ومن ميول اإلضرابات واالنتفاضات الربتقالية والبنفسجية،

ومن ميول.. ومن ميول حرب العراق االستباقية، ومن ميول 
 ومن ميول،.. 

إياك أن تتصور أنىن أثىن عزمك، لكنىن أعرفك مبا تعرف، وال
تصور يا مجال –حال، ال أجد حال، ومع هذا  أجد حال، ال أجد

إن(سوف جند حال  –حنن البشر  –أنا على يقني من أننا : 
آسف يا رجل،. أى واهللا). آتب للكائن البشرى أال ينقرض

 .أسف واهللا دعنا ننتقل إىل ما هو ىف أيدينا اآلن

  :مجال

صديقى الفاضل، لعل فيما ذآرته سالفا، توضيحا ملا.... 
ىف ظاهره مع اليوميات، لكىن متابعها" انقطاع تواصل" يبدو

عن قرب و هى ُتحّدث يوميا على الشبكة، آنت أعلمتك فيما
للكثافة وللعمق... سبق أىن ال أستطيع متابعة نسق تردادها

الذى تتميز به، و لعدم اجيادى املساحة الزمنية الكافية
من أحاسيس وما خيطر ىف ذهىن أو حتدثه ّىف  للتعيقب بتدوين

ويتواصل شبه صمىت مع.. ومتضى اليوميات ترتاى .... مشاعر 
 ...ما أشعر به من ضيق لعدم تفعيل ما بلغىن آتابة

 :حييى

إياك يا مجال أن تتصور أنىن ال أعرف انشغالك، أو أنىن
انتظرت منك أآثر مما فعلت، وتفعل، أنت معى دائما

واحدا، آما أنكتنقدىن، وتصححىن، حىت لو مل تقل حرفا 
 ، وتعرفىن )مع أنه ال توجد خصومة أصال(تصاحلىن على زمالئى 
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مبن ال أعرف، وتدعو ىل مبا يصلىن، أعلم ذلك حني ُتستجاب
دعوتك، أنا أستطيع أن أميز مصدر الدعوات حني تستجاب ىل

أنت حتدث نشرتى يوميا على الشبكة، مث نصرب معا على!!! 
رب من سبعمائة نشرة حىت اآلنالزمالء حني يقرأون ما يق
مائة فكرة غري مسبوقة، لعلهاأعتقد أن هبا ليس أقل من 

آلها خطأ، لكنها مائة، بل إا لو آانت خطأ لكانت أوىل
بالتصحيح، نصرب عليهم، ونصر على إرساهلا آل يوم، آل
يوم، هل هناك أآرم من هذا منك يا أخى ؟ يا رجل صل

سالم، أنت فعلت أآثر مماعلى النىب عليه الصالة وال
تصورت، وأمشل مما توقعت، يا رجل آم الف زميل تصلهم

إال من يعدون على(شبكتك شبكتنا يوميا، وال واحد منهم 
قد اهتم بسؤال واحد، أو استفسار، أو رفض، أو) األصابع

 حىت شك، أو تقريع،

يا مجال يكفى أنك أنت مجال الذى أعرفه، وأنك العرىب
لذى دعاىن ألقول وجهة نظرى العلمية النابعة منالوحيد ا

ثقافتنا ىف صفاقص قبل آل ذلك، يا مجال ربنا خيليك،
ويبارك فيك حىت لو مل تكتب ىل حرفا واحدا بقية العمر
الذى بقى لنا، فأنت معى بالرغم منك شئت أم أبيت،
ملاذا حتمل نفسك آل هذا اجلهد املضاف يا أخى، هل أنت

 عليك ملاذا أخذت حكاية اختبار الشخصيةناقص؟ مث باهللا
 بكل هذه املسؤولية هكذا يا رجل؟

 :مجال

االستبيان"أستاذ حييى، يشرفىن إعالمك حتويلى آامل أسئلة 
للعامية التونسية رغبة" حول الشخصية ىف الثقافة العربية
إعداد و آنت قد فرغت من ىف تفعيل التأسيس هلذا االختبار

الذى جاء متضمنا آامل" ذا االستبيانمشروع ه"آتيب عن 
أسئلة االستبيان بالعربية والعامية املصرية والعامية

املتعلقة باالستبيان" املقتطفات"التونسية إضافة إىل مجيع 
الىت جاءت ىف اليوميات، آمل االطالع عليه وإبداء الرأى، إذا

على إنزاله ىف الشبكة و إعالم حظى برضاك و موافقتك سأعمل
لزمالء بواسطة بريد قائمة املراسالت، و تبقى الدعوة قائمةا

حتت(لتأسيس فريق عمل يتحمل مسؤولية إمتام هذا العمل 
 .)إشرافك إن مل تر مانعا ىف ذلك

 :حييى

احرجتىن يا رجل، أنا آسف،! يا خرب !! يا خرب يا مجال
وشاآر، ومقدر، لقد تراجعت أنا بشكل حاد وحاسم عن

هذا املشروع، ليس فقط لقلة عدد املتحمسني،االستمرار ىف 
صعوبات التواصل، والرتمجة إىللكن بعد أن أعدت النظر ىف 

اللهجات احمللية، مث التقنني ىف ثقافات فرعية خمتلفة، مث
فائدة هذا آله، مث االتفاق على آل من املصداقية والثبات

ت، بعد آل ذلك تراجعت فعال، وآتبلنا ىف املرحلة احلالية
تراجعى هذا ىف آل من النشرة وبريد اجلمعة بشكل شديد

 الوضوح، حىت ال أرهق الزمالء الطيبني الذين حتمسوا 
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وشارآوا ىف الرتحيب، وقد أوضحت آيف تبينت أن الزمالء،
سوف يلومونىن إذا أنا مضيت ىف عمل –آما أن اهللا تعاىل 

من غريه، وحني عدلت عن مشروع" أوىل بالوقت"ليس 
أن التقسيم -آما بلغك–تبيان هبذا الوضوح تصورت االس

العرىب الثاىن هو أوىل بالوقت، مث جاءت مالحظة وترشيد األخ
الواقع العاملىاألستاذ الدآتور أمحد عكاشة، فنبهتىن إىل 

وهو جزء من النظام العاملى اجلديد والعياذ(، اجلديد
مع، فعدلت مرة أخرى عن التمادى ىف هذا العمل، )باهللا

أنه عندى آتاب آامل منذ سبعة عشرة عاما عن التصنيف
)سوف أرفق نسخة من مسودته مع هذا اخلطاب(والتقسيم، 

ولعلك تذآر آيف تراجع التقسيم الفرنسى الذى وضع سنة
وتعهده الربوفيسور بيري بيشو، واستلهمناه 1968 -1967

العرىب/حنن ىف مصر بالنسبة لبعض فئات التقسيم املصرى
، مبا يقابل ىف"حاالت البارانويا"، مثل فئة DMP Iول األ

مث تراجع هذا Delire Chroniqueالتقسيم الفرنسى 
التقسيم الفرنسى أيضا إذ مل جيد القوة ليقف أمام

فاخلامس فما يستجد(التقسيم األمريكى الثالث فالرابع 
، ناهيك عن التقسيم العاملى العاشر فاحلادى)من تقسيمات

على حد علمى مل ينشر رمسيًا –لتقييم الفرنسى ا. (عشر
 .إخل!!) أبدًا

على فكرة، ومع احتفاظى حبقى ىف التفكري التآمرى، آل هذا
التفتيت واالحتكار حىت على مستوى الصحة العاملية
واهليئات الدولية هو حتت ضغط وخلدمة شرآات الدواء،

 ) وهذا حيتاج إىل تفصيل الحق طبعا(

نسبة لالستبيان ىف ترمجته إىل اللهجةفرحت جبهدك بال
التونسية اجلميلة، وقد أستأذنك أن أنشره ىف إحدى
النشرات اليومية احرتاما وشكرا، لكنىن ىف نفس الوقت

ىف) وأنا أعلم بوقتك(خجلت أن أآون سببا ىف إضاعة وقتك 
هذه الرتمجة املوسيقية الىت أفرح برنينها حني ترسل ىل

الىت تتفضل باملشارآة هبا ىف املوقع، مشارآتك ىف األلعاب
وسوف أعتز هبذا اجلهد مدى احلياة، ألنه أروع وأمجل من أن
ينسى أو جيّنب، جزاك اهللا عنا خريا، وهو لك ىف حسناتك
حتما، وىل ىف تثقيفى وتعرىف على من ختتلف هلجته عىن يا سى

 . مجال

   :مجال 

ضطراباتالتقسيم العرىب الثاىن لال"فيما خيص إعداد 
لست أدرى أين يقع هذا املشروع ىف سلم أولوياتك،" النفسية

ولكىن أدعوا له رغم احرتاز الربوفسور عكاشة عليه، الذى يرى
أن علينا االخنراط واملشارآة ىف التصنيف األمريكى اخلامس
اجلديد، ولكن هذا ال مينع ذاك، خاصة وأن مشارآتنا إبداء

ن ترقى إىل مستوى من القوةالرأى ىف التصنيف األمريكى ل
لتغيري ما نرغب تغيريه ولن تكون مشارآتنا أآثر من ديكور
إلضفاء طابع العاملية على هذا التصنيف، إنا ىف حاجة إىل

 ، تصنيف يتماشى ورؤيتنا لإلنسان "تصنيف من نوع آخر"
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يعطى لإلميان باهللا" ثنائى البعد"وللكون واحلياة، تصنيف
الغيب أمهيته يف فك شيفرة سيكولوجية واليوم اآلخر وعامل

آن األوان أن نقدم إلنسان هذا اإلنسان ىف سوائه واضطرابه،
أحادى"الزمان تصنيفا آخر، خمتلف عن التصنيف احلاىل 

املادي، املشاهد، امللموس، اخلاضع للتجربة و...البعد
و ينكر على" عامل الشهادة"والذى ال يعرتف اال بـ..." القياس
وما له من تأثري" عامل الغيب" ان حقه ىف البعد اآخر اإلنس

بالغ على اضطرابه واستقراره النفسي،، هذا العامل األحادي
البعد، الذى يتعسف علينا إىل درجة أن ينكر حقنا ىف ادراج

ىف قراءتنا األمراض النفسية و تصنيفها،" عامل الغيب"بعد 
عامل"و"عامل الغيب(" ينكر علينا اعتمادنا حمورين 

ىف رؤيتنا للمرض النفسى قراءة وتصنيفا، إىن ال  ")الشهادة
باملفهوم  تصنيفا عربيا" التصنيـف الثنـابعـدي"أعّد 

نه تصنيف يعرتف باألثرإ... العرقي أو الثقايف أو األجناسي
معريف على/عقائدي/حيوي و ما هو روحي/الكبري ملا هو مادي

 منطلقاته و أسسه، ال ينكراإلنسان، إني أعده تصنيف خمتلف يف
على اإلنسان حقه يف اإلميان بأن هلذا الكون خالقا عزيزا

ممتحن على وجه هذه األرض و أن/حكيما قادرا و أنه ميتلى
أآانت خريا" اليقيـن" مرجعه إليه ليحاسب عن أعماله يـوم 

و ما الفوز احلق إال رضوان اهللا يف جنة اخللد و ما  أم شرا،
لإلنسان" البعد اآلخر"  إنه  ...هو اخلسرانعدا ذلك ف

و الذي سلبتنا القوى اخلفية  هذا البعد الفطري املتأصل...
 ).و ما زالت تعمل على طمسه فينا( حقنا فيه 

 :حييى 

ما آل هذه األحالم يا رجل، لقد!! أين ذهبت يا مجال؟
وصلىن تعقيبك على استلهامى املتواضع ملواقف النفرى،

ك التقطت بعض ما خطر ىل مما غمض على آثريين، معوفهمت أن
هذا البعد -وأعيش أو أحاول أن أعيش –أنىن أعترب 

:احلقيقى ىف التواصل مع الكون األعظم إىل وجه اهللا تعاىل
"احلياة"بيولوجيا مبعىن ""بعدا واقعيا عمليا قريبا و

وليس فقط الكيمياء والفيزياء، وهو نفس البعد الذى
مع بعضنا البعض ىف رحابه تعاىل، هو ليس بعدا نتواصل به

ميتافيزيقيا أصال، هو بعد حى ماثل هنا واآلن وىف آل
مكان، هو بعد أرقى وأمشل، وهو الذى يضمنا إلينا، دعىن

فهى -ميتافيزيقا –أعلن حتفظى على استعمال هذه الكلمة 
 آلمة ملتبسة، 

 :مجال  

لك، إىل أن جيمعىن عزيزى حييى، هذا بعض ما أريد أن أبلغه
 .بك لقاء بإذنه تعاىل تقبل حمبىت ومودتى وصداقيت

 دمتم ىف حفظ اهللا ورعايته ودام عزآم وعطاءآم

 حييى 

 وعليكم السالم ورمحة اهللا وبرآاته
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