
 I08I2008>08א – אא
 

I08<I2008>08א

 א/א −343

 :مقدمة

ألن الربيد بريد، وألن احلوار الذى نفتعله هو مصنوع، وبه
ما به من ظلم على احملاور الضيف، فيستحسن أن يكون تعقيب

 . رًا ما أمكن ذلك، حىت ميكن حتقيق اهلدف منهالزوار خمتص

وليد طلعت. بعض التعقيبات، مثل تلك الىت اآرمنا هبا د
بعضها قصائد مجيلة رائعة وبعضها نقد: تصل إىل بضع صفحات

 مطول، 

 .وىف مجيع األحوال يصعب صياغة الربيد ىف شكل حوار 

هناك اقرتاحات لتجاوز هذه الصعوبة، إما أن ننشر ما
على أن نشري إىل ذلك ىف" زوار املوقع"صلنا مطوال ىف باب ي

مقدمة الربيد، وإما أن جنعله ملحقا للربيد حىت نثق أنه سيصل
إىل متابعى احلوار من األصدقاء املهتمني، أو أن نتوآل على اهللا

 الدنيا" ونبهدل"وخنتصر، وحتذف، 

 ؟..ما رأيكم

**** 

 78وحلم  77حلم :"نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 )80حلم (منري شكر اهللا . د

 :بطريقة رمزية قرأت احللم والنص على النص

 الدنيا أو اخلالق= قرأت األم 

فأقبلت أمى على قلقة وأقسمت بكل ميني أنه ما من قول"
:نقراها ميكن أن" قالته أو فعل فعلته إال بدافع احلب اخلالص

الدنيا أو الطبيعة أو اخلالق خلقنا هكذا بكل حب وترآنا
]أو عدمها[وحنن مسئولون عن إختياراتنا  ذلك لنختار بعد

فإن هذا" بأننا مل نكن نقصد اعتذرنا وحىت لو وعما حيدث لنا
مشاعرنا هل هى دعوة لتحمل مسئولية لن يغري من األمر شيئا

 و اختياراتنا وعدم التنصل من املسئولية الواعية حلياتنا؟

  
 اويـــالرخـــــــ ىــــــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2609
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 :حييى.د

 هذا بالضبط هو ما هربت منه، 

عن مواصلة  –52بعد احللم  –هذا هو ما دفعىن أن أتوقف 
 النقد تفسريا، أو حبثا عن رمز 

 ".تقاسيم"ما أجلأىن إىل ما امسيتة هذا هو 

 .شكرا يا عم منري

فستجدىن جاهدت ألجتنب 52-1إن شئت أن ترجع إىل األحالم من 
 مثل ذلك، 

 .مث رفضت أن أآمل

 .شكرا

 .أآِمل أنت إن شئت، على أن تتحمل مسئولية ما يلحق بالنص

 .شكرا

 حممد أمحد الرخاوى . د

 وصاية ون تكلف والتتجلى حقيقة الفطرة ىف التلقائية د

فاجتمع مديح الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع انطالق إبداع
جدىل مل يفهمه املشيعون، فامليت مل ميت أصال بل الفن ىف تناغم
 هو ىف وعى فائق

 موتتهم االوىل  ال ميوتون اال

 اآلن فقط عشت هذه اآلية

 :حييى. د

 لست متأآدا

 منري شكر اهللا. اقرأ أيضا ردى على د

 )79حلم (رامى عادل  .أ

وانطلقت فجأة آل خماوىف، وجتسدت ىف مقاطع من أغنية
هجرتك، وتذآرت عيناها ورعايتها ومججمىت، واذا بضحكات

آرامة، واذا بالليل يقدم تنبعث ساخرة حمطمة ما تبقى ىل من
وصديقى ال السرتيح لكن التواصل. ىل راحة طاملا عانيت الجدها

نان، واذا باملمرض اللعني يرآل احدالذى يدعى انه ملك اليو
 شكرا. واحلنني جيرفىن للقاء، أى لقاء. حنوى املرضى وهو ينظر

 )80حلم (رامى عادل . أ

 وتال ومنا، مرددين ان هذا خري من ان نفرتق، ورددت على
مسامعى ودادها، وجتاوبت معها بكلمات صدءه، ففغرت فاها آى

ها لتنبهىن برقه ان النارفقد الن جانب تلتهم شيئا ما، ومع ذلك
 مع السالمه. حىب وقودها احلجاره، فانزلقت ىف حجرها مؤآدا هلا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2610
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 :حييى.د

 يا عم رامى؟" وبعدين"

 !!وبعدين؟

 !!مازلت استثنيك

 وبعدين؟

لن أحتمل مسئولية هذا االستثناء وحدى، سأحيلهم عليك،
 .ولو جزئيا

**** 

 2008-8-1حوار بريد اجلمعة 

 منري شكر اهللا . د

قلت: " أريد التعقيب على مجلة من حوار اجلمعة السابق
)يوميا 38باقى (لنفسى إن السنة قد أوشكت على االآتمال 

–حىت اآلن  –األرجح أنىن (واقرتاح الصديق مجال الرتآى خيايلىن 
 ...)"لن آخذ به 

ن أصبحت أنا معتادا على الكتابة لك وهلذا املوقعبعد أ
أشعر أن من حقى أن أطلب منك بالفم املليان أال تأخذ.. اجلميل 

باقرتاح الدآتور مجال، بل أن تستمر ىف التواصل معنا حنن الذين
 .حنتاجك معنا وملناقشاتك والستشاراتك وهلذا املوقع البالغ األمهية

 :حييى. د

 ربنا يسهل

 ري شكر اهللا من. د 

عن العالقة الىت بدأت تنشأ بينك وبني حفيدتك........  
هذا احلب الذى ميكن أن] : وأرجو أال أآون قد جتاوزت حدى[ 

ولكن من ناحية أخرى ممكن. نعتربه برىء و صاىف و بدون غرض
املسألة ليست حب صاىف برىء فقط ال غري وإمنا ممكن أن: أن نقول

صغرية ىف اإلعتماد على الكبري و هى ترىتشمل رغبة الطفلة ال
و. إخل... أنه ميكن أن يوفر هلا مزيدا من احلنان والدلع 

ممكن أيضا أن تشمل رغبة الكبري ىف التواصل مع األجيال األصغر
 .و رضاؤه بأنه مرغوب وحمبوب من طفلة ال تكاد تنطق

هل: نفس الشىء ىف عالقات احلب بأنواعها ومستوياهتا املختلفة  
حنن الذين خلقنا أسطورة احلب املثاىل الذى حيب أو يعطى فقط بدون

على سبيل املثال األمومة وتصورنا هلا على أا –إنتظار لألخذ 
وآأن األم هذه ر فياض وليست بشر من حلم" عطاء بال حدود "

ودم؟ أم أن احلب بطبيعته هو عطاء وأخذ؟ هل احلبيب أو احلبيبة
ن واحلب ويأخذه يفعل ذلك من باب العاطفةالذى يعطى احلنا

وهى ميكن أن.. أيضا " املنفعة"فقط أم من باب " الرومانسية"
 تكون منفعة وجدانية قبل أن تكون جسدية؟ 

  
 اويـــــالرخـــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2611
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الذى اقصده هو حريتى فيما إذا آانت هذه املشاعرتعترب
وهل اإلستفادة.. مشاعر عطاء أم أخذ أم اإلثنني معا 

حلب أو العاطفة الىت التنزل مبستوى ا" األنانية"أو " املادية"
أدرى ملاذا نتصورها أو نفرتض أا سامية ؟ بالضبط مثل رغبىت
أنا ىف املزيد من التواصل عرب هذا املوقع ألىن مثال أستفيد منه
شخصيا و مهنيا وليس فقط من باب حب العلم واحلوار الفكرى

سواء ىف احلب أم" املادية"هل نعترب هذه اإلستفادة . السامى 
 secondaryالعالقات األخرى شىء أشبه باملكاسب الثانوية  ىف

gain  مثال؟ 

 :حييى. د

يا عم منري، ما هذا؟ ما هذا؟ وهل فتحنا ملف احلب
 ؟ !!والكراهية إال ملراجعة آل هذه املزاعم يا شيخ

أرجو أن تبحث عن ما سبق نشره وهو ليس قليال، آله ىف
")2008"الوجدان واللغة والرتمجة  2008-7-30نشرة (األرشيف 

واحملاولة مستمره، وهى شديدة الصعوبة وحتتاج ملشارآة جادة،
هل تفضلت باالجابة عن العشرين لعبة اخلاصة بالكره نشرة

، واللعبات العشرين اخلاصة باحلب)2008-7-22(و )21-5-2008(
، ناهيك عن لعبىت)2008-7-22(، و)2007-7-15(نشرة 

الكراهية حىت نناقشها من واقع احلال وليس من تصوراتنا
 .عنهما

 وليد طلعت . د

ربنا خيليك بس.وهيا دى برضه قصيدة أطفال يا عمنا
يقروها الكبار ويفهموا ويتعلموا، مش بقلل من النص وال

اللى باحرتم جدا مساحة )االطفال(املتلقى املفرتض للنص 
التلقى عندهم وامهية اننا نتوجه هلم جبدية، بالعكس انا

ان النص اوسع من انه يتصنف وغريه من النصوص املشاهبة شايف
 . اللى مسعتها منك

 :حييى. د

، وال أظن أنه يهمىن)وليست قصيدة(بل هى أنشودة لألطفال 
أن يفهمها الكبار، إال باألطفال الذين بداخلنا إن مل نكن
قد أجهزنا عليهم متاما، إن أردت االطالع على آل أراجيز

 .األطفال، فهى باملوقع

 وليد طلعت . د

موضوع استقطاع أجزاء من الثالثية ونشرها آقصص ده....
 ميكن لو منصنفهاش آقصص ونطرحها آأجزاء من.ائك موضوع ش

الرواية قد يغرى اللى يقراه للدخول ىف عامل الثالثية،
لنص مكتمل ومستقل الن الطرح آقصة يوحى بان. ويكون أفضل

بذاته وده ممكن يكون حاصل فبعض املقاطع، ومقدر تعبك ىف
االنتقاء، مهما آان متاسكها لوحدها من عامل روائى آامل

 0)أحيانا(وللمقطع  اعتقد فيه ظلم للنص األصلى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2612
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 :حييى.د

راجعت نفسى بعد احملاوالت احملدودة السابقة، وانتبهت إىل
أن هذا مدخل جديد لقراءة النص، وهو أقرب إىل منوذج

، حيث Hologram" هولوجرام"التصوير أو التسجيل األحدث 
متثل آل وحدة صغريه، آل الصورة، وليس جزءا من الصورة، أما

على أا عينه من نص أطول، فهذا أشبه للدعاية تصنيفها
الىت تكتب، على غالف بعض الروايات تشويقا لقراءهتا، وهذا

 .هو ما مل أقصد إليه أبدا

، يبدو أنىن سوف استمر ىف....بعد إذنك ياعم وليد
اإلصرار على احملاولة، سواء آانت قصة قصرية، أم وحدة

 .المتكاملة من بناء أآرب أمشل تكام

 وليد طلعت . د

وطبعا يا استاذنا انت رديت على دآتور عصام،.... 
ان آان دلوقت عايش باالجنليزى، ميكن تكون دى ومعلش اعذره

بيفكر وبياآل دلوقىت لغة التعبري األآثر عفوية عنده، ألنه
 بيها ... وبيشرب 

 :حييى. د

قعرمبا يا وليد، ألنك ال تعرف عصام مثلى، ال ميكنك فهم مو
هو مصرى  –آما أعرفه –هذا التنبيه املوجه إليه، ألن عصام 

)وهو تشكيلى أيضا(بل إن تشكيله  –عامى عرىب حىت النخاع 
 .يصلىن بالعربية

 !.ال تقل ىل آيف 

 وليد طلعت . د

 يا أستاذ وبعدين هوا فيه حزب معارضة بيتشكل وال ايه ؟خري

 :حييى. د

 مل أفهم قصدك

 وال أرفض ذلك

 يد طلعت ول. د

عصام.حابب برضه يا استاذ وانت سيد العارفني اقول ان آالم د
وآالم ناس آتري غريه، وانه آرت خريه طرح تصور معقول، ده رؤية

مانتجاهلهوش، لكن آالمه فتح الباب فاحتماالت تشخيص املريضة مهم
سائدة مبعىن اقدر اقول اا(عشان نتكلم شوية عن اجتاهات تانية 

 ).وآثرة املمارسني هلا وقوة ادائهم االعالمىاالنتشار 

 :حييى. د

أنا أرفض جتاهل أى معلومة مهما بدت هامشية، فما بالك بالتشخيص
ليست هى ما يتفق عليه" احلقيقة"يا شيخ، مث إنىن أظنك تعرف أن 

األغلبية ىف مرحلة تارخيية معينة، إن ما بغلىن ىف هذه املسائل بعد نصف
 :ة مل يعد حيتمل التفويت أو التقريبقرن من املمارس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2613
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 تزييف العلم أصبح أخفى وأخطر من تزييف النقود، 

وغسيل أخماخ شباب األطباء، بل وأغلب األطباء، أصبح 
 أقذر من غسيل األموال أحيانا

أآاد أقول ملرضاى أال يسرعوا بالشفاء حني أتابع ما ينشر
مما يسمى علما، وأجده يتعارض مع سرعة استجابتهم، ضد ما

 ملنشور من أن هذه العقاقري ال تشفيهم هكذا، يزعم ا

آثريا ما خيطر بباىل أن هؤالء العلماء ىف معاملهم أو وراء
مكاتبهم مل يروا بأنفسهم مريضا واحدا بلحمه ودمه، فهم
يتعاملون مع ما يصلهم من أرقام، وما حتت أيديهم من مواد،

نهامث يصدرون أحكاما، عادة لصاحل من يقبضون منه، أآثر م
 !)وال مؤاخذة(حىت لو مت ذلك الشعوريا !! لصاحل املرضى

 .فأعذرىن والنىب يا عم وليد 

 وليد طلعت . د

ويتبقى مدرستكم الكرمية وغريها من احملاوالت اجلادة... 
معاآم أو مع غريآم على اللى مابتلقاش آتري فرصة إا تتدرب

أقليةممارسة العالج النفسى مبناهجه املختلفة، ندرة و
عشان آده اد ايه املوقع ده مهم.ىف غالب الوقت  واستثناء

العلمية معانا ده فرض واد ايه تواصلك خبرباتك الفنية
)ضرورة قصوى.. حتمية تارخيية .. فرض آفاية .. تكليف (

وجيعله داميا عامر. من خالل باب االستشارات املهنية وخصوصا
 أستاذ يا

 :حييى. د

يا يا وليد، وليس ىل مدرسة باملعىنأنا لست معاجلا نفس
الشائع، بل إنىن أآاد أقول إنىن لست طبيبا نفسيا مبعىن الطب

،"مرضانا"املؤسسى، أنا وتالميذى وزمالئى منارس حياتنا مع 
بعضنا حكيم ناقد، وبعضنا متأمل أو متوقف ناقد أيضا،

 )يسمى مريضا(

وفمث نأمل أن يبارك اهللا فيما نفعل، ونعلم أنه س 
 .حياسبنا عليه

 حممد أمحد الرخاوى . د

 أو belief or faith اوافقك على صعوبة ترمجة اإلميان اىل 
صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة وحنن له "\ ما شابه
فهى) املشى على الصراط(تقطيع الرواية اما عن "\عابدون

ما طلعت زمان آلها انا فاآر اىن قريتها اول فعال متقطعة،
فس واحد هى ليست رواية باملعىن احلبكى للرواية، هىىف ن

أليس تعريفك الواقع اآلخر برؤية عارية لتساعد على الألم،
 "فن الألم"النفسى انه  للطب

 :حييى. د

 أشكرك يا حممد على موافقتك ومشارآىت حريتى، 
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وبالنسبة للقصص القصرية الىت تستقطع من الرواية مستقلة
د طلعت حاال، فأناولي. لتمثلها، فأرجو أن تقرأ ردى على د

أآثر منها قصصا قصرية، أو أجزاء" وحدات ممّثلة"أعتربها 
مقطعة، ورمبا أنشر بعضها دون اإلشارة إىل أصلها، ألخترب

 !!املتلقني، جتربة أخرى

 ) االبن املسئول عن املوقع(إسالم أبو بكر . أ

 اهال ازيك يا اسالم-
 دآتور حييى احلمد هللا ازيك يا -
 ىف هذه الورطة؟تضعىن  اسالممعقوله يا  -
 دآتور؟ أية ورطة يا -
 )مث فطنت إليها، فانا اعلمها متاما(

  ة؟اليومي: وقلت
 ايوه -
 ربنا جيعلها ىف ميزان حسناتك ان شاء اهللا  -

 :حييى. د

 ربنا يسهل

 إسالم أبو بكر. أ

:اخرى من فضه ختنق إصبعى ىف م مث رفعت يدى أريه ورطة(
 )دبلة خطوبة(

 رى هذه يا دآتورات -

 إسالم مربوك يا -

  اهللا يبارك فيك يا دآتور هذه ورطة أخرى -

لك يا دآتور حييى انه ليس هناك شيء آنت اود ان اقول
 نفعله اال و حنن متورطون فيه، سواء اذا آان عمل او زواج،

او حىت اجللوس على مقعد مل يكن ذهىن حاضرا مبا يكفى آى خيطر
ىف احلياه ورطة، فهل حنن حنسن دنابباىل هذا، ولكن وجو

هذا استغالهلا ونكون على قدر املسؤلية الكافية، اعتقد ان
 هو السؤال و اجلواب واملعىن

بالء حسنا، ىف وسعى ان اقول حنن على االقل حناول أن نبلى 
 . واهللا املستعان، قل آمني

 :حييى. د

 آمني

**** 

 ثورة ضرورية: !!)2008(الوجدان واللغة والرتمجة 

 وليد طلعت . د

 إا قفزة الوقت فوق اجلسد

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــــا يــــوميـــ"   2615
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 آنا تناسينا خالفاتنا األبدية

 -دون التقاء طريقان-اآنا ارحتلن

 ولكننا

 إذ تنازعنا لوعة البعد

 واختالف املواقيت

 حزًنا أصيال إذ نتفجر

 يسموننا

 .شرآاء احملبة

 من حنن يبدو أّنا أحياًنا ننسى

  وندور نفتش عن أنفسنا

 حينا فينا

 الغري حينا ىف طرقات

 ولكن

 حني حناط مبن نأمنهم

 وخنالط دفًئا

 وشًذى مل نألفه

 لوبا حتكينكون ق حني

 وعيونا المعة خترتق مسواٍت رحبة

 الروح نبتسم آثريا ألشقاء

 .ومننحهم أمجل ما فينا

 :حييى. د

 رحبت مبحاولتك الطيبة 

 ) دون اعرتاض(وىل عليها بعض التعليقات 

 "شرآاء احملبة"مثال، مل أحب تعبري 

 لكنىن رحبت مثال بالتفتيش عن أنفسنا

 "ىف طرقات الغري" 

 وهكذا

 ًاشكر

**** 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2616
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 خمتار حممودحممود.أ

أبويا آان سايق األوتوبيس وهى آانت قاعدة مجىب آلهم
آانوا موجودين بس ماآنشى حد مهتم بيها غريى و أتكلمنا و

وملا صحيت من النوم آنت دفيان قوى سعيدة ضحكنا ومرت حلظات
ياه دأنا. ربنا محدت. وشبعان قوى وفرحان قوى و حزين قوي

بقية تى رمحها اهللا آلهمهى والد آنت عطشان قوى للقاء ده
 العائلة

 :حييى. د

 يرمحنا ويرمحكم اهللا

ما رأيك يا حممود أنىن أشعر أحيانا أن للرمحة رائحة
 !عطرة

**** 

 املالهى العصرية: إبداعى اخلاص

 وليد طلعت. د

  ْك أقدم تكسبإفتح عين
  هذا بيت الرعب،

  تعاَل
 هيا هيا، قم وتشجع

  ان آنت ختاف األشباح
  وختاف األقنعَة األوجه
  فتعال الينا وتدرب
  خض جتربة اخلوف وشارْك

  ىف مقتلة الكون
  ..تعّلم 
  صوب

 واُقتْل
 ال تتأْمل

  بدل وجهك
 ُآْل، ال ختجْل

 مباح أآُل اجليف اليوم
 خلمر هنا ليل صباحوا

 والعذراء ألجلك تأَثم

 وتدور تدور األرواح
 ىف الساقية بغري نواح
  فلصْلب ُشدت أيدينا
  وبرغم عّنا عريَنا

 وسخ العامل ُأسقينا من
  وخسرَنا أمجل ما فينا

 قد سرقوا صوت مغنينا 
 اآلهات فعدمنا حىت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــ"  يــــوميــــــــا "   2617
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 ونزلنا
  مل نأخذ ثأرا

  بل بايعنا ومتطعنا
  ناورفعنا األعالم هتف
 حبياة السيد راعينا

  أغمض عينك
 واحىن رأسك
 أغلق فاك

 تتكلم وال
  يرضى عنك السادة

 واعلم

 أن العدل اليوم محرم

  قم ال جتزع
 والعب وارتع

 ناور
 داهْن
  نافق
 واخدع

 تشبع آل ما شئت لعلك

 :حييى. د

 آنستنى مشارآتك

 هذا نص مكمل

 شكرا 

 مدحت منصور. د

رة شطارة، ألوانات دعارة، قرب جرب،روليت، روليت، جتا
تقول أل وال تقول آه، دور واجرى جترى العجلة وشى يا بغل ال

 .واحلم واخسر، عايزينكم يا محار ومحارة

 :حييى. د

 ...!!طيب

 محدا هللا على السالمة 

 !ما هى أخبار العملية؟

 .ربنا يطمئنا عليك

**** 

 أسامة فيكتور. د

 وصلتىن وأعجبتىن فقرة

 أخلع...  إخلع

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2618



 I08I2008>08א – אא

 ولأنت األ

 بل أنت األول

 نلعب من أول

 :حييى. د

 ال أعرف ما الذى أعجبك فيها،

 إياك أن تكون الظنون قد ذهبت بك إىل حيث مل أقصد،

 ومع ذلك، فأنا موافق جدا، 

 .لك ما ذهبت إليه، حىت لو مل تعرفه حتديدا فهو رائع

 رامى عادل. أ

تغتالىن بعقيدهتا، تثنيىن عن اخلوض، ورمادية صيحتها ىف
فجر سوداويتها، ومتلق ساآنيها، قرب املرفئا، والرآب

افاديها، تدمهىن بالرد القارص، حتتال, االشقي، تسألىن الشطء
 .علينا بصنيع الغى االوحد، تنسيىن الزورق

  

 :حييى. د

 أهال رامى

 رامى عادل. أ

,بعثر خطابي، خلته جوادا عابرا لدهليزي، رمقىن مبشكاته
انه الزاخره القصوي، وآفه الراقصألو, بعنقى زعانفه نشب

 باألجواء تنال مين، تسبقين

 :حييى. د

 تسبقنا،

 ال نتسابق

 ليكن

 فهو الرفض معا، لنا، بنا، آلنا

 ، 19/2/1981وإليك هذا املقطع من قصيده مل تنشر آتبت ىف 

 هيا حناول أن نتجاوزها باستمرار

...... 

...... 

-3- 

 ؛   اخلطوات مىن    تقفز

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا   " 2619
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  . أالِحقها

     ، أحلقـُها

  . أحلقـُها   ال 

  ، مقطوعه   األرجل

  ، أعني   بال   والسيقان

  شتى،   طرق إىل    تشري   األقدام   آثار

  . شوطا   منها   بكل   فأسري

 -4-  

  ، األملس     والوجه

  .   املقطوع   والذَّنب

  ، اهض الوعى      وجنني

  . أنفاسه     يلفظ

  ، األطفال     لفاظواأل   

  .  مأوى   عن   تبحُث

  . جدوى   ال ... 

  . املعجم   شروح   صفحات   غصت

16/2/1981 

**** 

 " العني الداخلية"استدراك حول 

 فةأسامة عر. د

 أظن أن األمر متواتر فالعديد من املرضى خصوصا الفصاميني
يصف بعض العمليات العقلية ىف األغلب اجلزئية أو حتت الكلية

للتكوين النفسى وأحيانا يتخذ ذلك وآذلك الرتاآيب احملتملة
املرضى لغة أآثر تعقيدا أو رمزية أحيانا آأن يصف ىل أحد

ذا الرتتيب الذى أعتربهأن بداخله فار وقرد وقطة ومحار وهب
بل وأزعم أنىن أستطعت بتجميع ما تيسر ىل من ..الدقة شديد

املنحى من بناء نسق افرتاضى للرتاآيب أقوال املرضى ىف هذا
باللغة والعمليات النفسية أفرتض أن له ما يوازيه

النيورونية مما مل يكتشف بشكل آامل بعد ولكن هكذا األمر إْذ
لينيكى النتاج املعملى ىف طرح الفروض،االآ يسبق التأمل

وعلى املتأملني االآلينيكيني حتمل ما سيتهمون به بعدم
العلمية ىف هذه املرحلة من تطور هذا العلم وال يرتددون ىف

فمثال.. تأمالهتم فهذا أفيد للعلم على املدى األبعد  إعالن
النسق الذى أفرتضه يساعدىن ىف فهم مرضاى بشكل أفضل آما

 ساعدىن ىف التواصل معهم بطريقة أجدى وميكنىن ىف استيعابي
 .الكثري من مفردات التناثر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2620
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 :حييى.د

أرجو أن تصدقىن فأنت تعرف ما أعنيه(أشكرك يا أسامة 
، مث أرجو أن أبلغك موافقىت اإلمجالية على ما ذهبت)بشكرى
رائع، لقراءة مرضانا، وأنفسنا، وهو "عملى"آمنهج إليه 

 ، "لبشرىنقد النص ا"ما أصبحت امسيه 

 :مث تقبل مالحظاتى على تعقيبك آالتاىل

خاصة الذهاىن وبالذات(أنا أحذر من ترمجة رؤية املريض  :أوال
 من املرض" النشطة"إىل رموز أو حىت أعراض، خاصة ىف املرحلة ) الفصامى

أنا أبدا بالتعامل مع ما يقوله املريض باعتباره 
 "واقع آخر"

إىل أعراض أو رموز رد" خربته"ملاذا نتعجل ىف ترمجة  
 أننا نعجز عن أن نعيش مثلها؟

أيضا تقلقىن ألا تذآرىن" تأمالت"استعمال آلمة  :ثانيا
وهو ما Armchair psychology" علم نفس الكرسى الوثري"بفكرة 

 أرفضه متاما، وأوافق حىت السلوآيني ىف رفضه مع اختالف األسباب

اما، لقد أتاحه لناما تقوله يا أسامة هو عكس ذلك مت
اهللا حني أتاح لنا فرصة أن نعايش مرضانا لنرى بأعيننا ما

إن صدقنا وصدقناهم–يرونه بأعني خربهتم حىت لو امسيناها مرضا 
 .؟ هذا واقع أوقع من الواقع"تأمال"فكيف تسمى هذا  –

، ولكن"عدم العلمية"لقد فهمت ما تقصده بـ  :ثالثا
العلم األحدث فاألحدث، ليس فقطعلينا أن نراجع مفهوم 

بالنسبة لعلمنا العملى، وإمنا بالنسبة لكل العلم، إن
فلسفة العلم وإضافات العلوم األحدث، الكموية والرتآيبية
والشواشية وعلم املعرفة قد غريت آل املفاهيم التقليدية،

 "ىف رحاب الطب النفسى احلقيقى. "وحنن األوىل بكل هذا العطاء

 .ة أخرىشكرا مر

 وليد طلعت. د

أل أل بقولك أل متنطقش يا أخى خش اهتمد ونام عنيك.......
م القعدة عالباب ده هوا فيه ايه وبعدين بقولك امتققت

 .هيزعل هيزعل

يا أخى وانت مالك انت بينا، واحد وأستاذه إيش  ·
 )أربع صفحات(إخل ....إخل .....أخششك انت

 :حييى. د

ذا اجلهد، والنقد، والشجاعة،شكرا يا وليد على آل ه
ولعلك قرأت مقدمة احلوار اليوم، وعرفت الصعوبة، حىت ىف نشر

، وهو حوار صادق"وليد اآلخر"حوارك الداخلى أو اخلارجى مع 
وحقيقى، مع أنك آتبته بشكل مرسل، وحبروف متشابكة مع
بعضها البعض، وسطور داخلة ىف بعضها البعض، مث أيته

 عظم القصةبإعادة نسخ م

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2621
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أحيل نقدك وحوارك اخلالق إىل باب زوار النشرةفكرت أن
 .اليومية ىف املوقع، لكنىن وجدت أنه ال يصلح حىت هبذه الصورة

 .ال أملك إال أن أشكرك، وأرحب بك مرة ثانية 

**** 

 !!)2008(للغة والرتمجة الوجدان وا

 على الشمرى. د

اللغة هى وسيلة أساسية، وهى الىت بواسطتها نقوم
بتغليف مشاعرنا إليصاهلا لالخرين بوعى او بغري وعى واللغة
قد التعرب عن وجداننا بصدق نتيجة إلغراقها مبفردات النفاق

احيانا لألساليب اللغوية الفنية االجتماعى واستخدامنا
الرتمجة ية ممايؤثر على حقيقة املعطى وجوهره، آما أنواإلبداع

قد تساهم ىف تشوية املعىن احلقيقى بعد أن حولناه من وعائه
 .بديل احلقيقى اىل وعاء

لكن الشى املؤآد أن اللغة غري اللفظية او لغة اجلسد
حتتاج اىل مهارات متقدمة لدى اآثر صدقا ومصداقية، ولكنه

 .ودمتم موز وحتليل امياءاهتااملتلقى لقراءهتا وفك ر

 :حييى. د

على، فقد وصلتك الرسالة، وال أعتقد أننا. أوافقك يا د
ميكن أن نستغىن عن اللغة املرموزة باأللفاظ، أو أن علينا أن
نسعى إىل ذلك، لكن علينا أن نعتربها لغة ضمن لغات آثرية،

ارة ،لغة اإلش: بلغة اجلسد -مثال–ولعله قد وصلك أنىن ال أعىن 
للجسد لغته الكلية اإلبداعية اخلاصة املستقلة، ومن.. ال 

 .بينها لغة احلوار اجلنسى

أما موضوع الرتمجة فأرجو أن جتده تفصيال ىف املوقع حتت
  "طيح الوعى واختزال املعرفةمسئولية الرتمجة بني تس"عنوان 

**** 

 ملف احلب والكره 

 وليد طلعت. د

  أعيد الكالم لتالت مرة

 أل مش عارف ان آنت لعبت اللعبة دى آاملة قبل آده وال

 اخل)...مث لعبها(

..... 

..... 
 )أن قال إىل( 

 رغم اىن قريت بعض االستجابات إمنا ميكن اآرت حاجة..... 
عالقة بذهىن هيا لعبة العيادة اللى آنت حضرتك طرف فيها

 ايه بقولك ان املوضوع صعب  واد(مع جمموعة من اصدقاءك، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) رتونيإلكإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2622
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 آمان. وآاشف لو مت بتلقائية شديدة زى ما املفروض يكون
التعليق واستقراء االستجابات مش سهل يا استاذ بس يلله

 .والرزق على اهللا) شوفان آأىن ناقص(وماله خلينا نشوف 

 :حييى. د

غالبا سوف أرجع إىل ذلك يا وليد حني نعود إىل املناقشة
 . ونصف " ناقص شوفان"الشاملة، فقط أذآرك اآلن أنك 

 ..وأنا آذلك 

 .طبعا

 وليد طلعت. د

 )إخل........... (

........... 

املسمى(الكره ده مش عارف ليه حاسس ان موضوع .....
انه غالبا ما بيتبل جوايا مش مشبعىن وحاسس) العاطفة

لفكرة عدوانية ما مش عارف بتسقط عليا من اى خرابة
امنا األآيد اا مش) ماهى مش حلوة وانا واد طيب وقمور(

دا انا حىت مقطع نفسى املتداول بتعىن الكره الكره مبعناه
املهم ان فعال )فرسكا قى علىمراتى قالت آده ّملا قرأت تعلي(

وحبق وحقيقى خالص ان العدوانية اللى بتتنطط دى ملهاش
خالص باىن باآره الشخص اللى متوجها له بالعكس دعوة

 مبحبهمش ما يلزمونيش بتتوجه أآرت للى باحبهم ميكن ألن اللى
. 

 :حييى. د

لعلك الحظت يا وليد أنىن أجلت نشر آل ما جاء ىف حماوالتك
ام ىف ملف الكراهية إىل حني ننشر االستجابات جمتمعة، وإنلإلسه

آنت تعجبت منك، مثلما فعلت بالنسبة آلخرين من عزوفك، رمبا
)2008-7-15نشرة " ألعاب احلب العشرين("دون قصد عن لعب 

ية ؟ ملاذا الرتآيز على الكراهية دون احلب؟ سوفما احلكا
 .نرى

أما ما أثبته هنا فهو رأى هام سينفعنا لتحقيق الغرض
ميكن ملا نعرف نكره بعض مانضطرش نقتل"الذى ذآرناه سالفا 

 "بعض

 وليد طلعت. د

 اول مرة(لقيىن النهارده باقول لواحدة من املريضات 
نا بنمارسه بشكل غريبما هو الطب النفسى عندنا ه..اشوفها
وزعالنة ومستوحشة وعندها نقدر املهم املريضة حزنانة) شوية

والىن مش للموت آوسيلة للراحة املهم) مش متين(نقول تفكري 
لقيتىن بعد شوية آالم حلو) خجالن بصراحة(عاوز اقول تفاصيل 

بيهم باقول للمريضة واهم من آل حاجة الزم ربنا فتح عليا
زيك مامها آان قربه  نفسك ألن حمدش تاىن هيعرف حيبكتتعلمى حتىب 
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منك واجلميل ان املريضة خرجت وانا حاسس بشىء من الرضا
وآاا يا عيىن اول مرة(ىف عينها زى ابتسامة وامتنان وشايف

نفسها حتب نفسها جبد وآانت من زمان تتكلم مع حد وآأا
ىف آسف لالختصار املخل لكن انا ملعوب.مستنية حد يفكرها

اول مالقيتك وعشان آده براجع مع نفسى حاجات دماغى من
وتصوراتى عن اللعبة آلها وميكن آتريه فممارساتى املهنية

العالج حاسس اىن بارجع تاىن لتصورى عن ما جيب ان يكون
 .وأصدى النفسى والطبيب النفسى قبل ما اتغرب

 :حييى. د

 عالربآة،

 لكن ال تبالغ لو مسحت، 

 طويل وال تتعجل، فالطريق طويل 

وهو غري األنانية،(وأآتفى بأن أذآر لك أن حب النفس  
هو من أصعب ما حناول إرساءه ىف العالج اجلمعى،) بل عكسها

وأن الكالم فيه أو جمرد النصائح له فاعليه شديدة التواضع،
وأحيانا فاعلية عكسية لكنه أحيانا أيضا يكون أحسن من

 .قلته

، وممارسة بالغةهذا أمر يتحقق بنضج بالغ التعقيد
 املسئولية 

أن أحب نفسى حلساب اآلخر، الذى حيب نفسه حلساىب، فنحب"
بعضنا البعض ألننا بشر نستطيع ذلك، فيمتد ما نستطيعه

 اخل...إىل الناس " معا"

هذا حيتاج إىل عمر طويل نتحقق فيه لنتجدد معا، ال لكى
 .نتحقق فقط

 ما رأيك؟ 

 وماذا وصل ملريضتك من هذا؟

 داية طيبة، والطريق طويل الب

 .لكنه حتمى لنكون بشرا

**** 

 رامى عادل . أ

بالقبض والبسط - اخلاصه- اخنرط يف اموع وماله، اما فلسفتك 
يا بروفيسور، فامرها سهل شريطة ان تبقي سرا والباقي علي
الدعم الدوائي ملدك وجزرك هكذا، فايقاعك اللذيذ يأسرىن، أمال

 يريد أو ليس يفعل ما جتاوزك،/ يف التجاوز

 :حييى. د

 ومل ال؟
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 !تجاوز يا رجل

-خصوصا زيك –هو أنا ىف ديك النهار إىن أالقى حد 
 .ىنيتجاوز

**** 

 ملف احلب والكره تراجع أم مراجعة

 مروان اجلندى. د

أعجبىن التعليق اخلاص مبوقف األب من أنه قد يكون مسئوال
عن تصرف االبن معه هبذه الطريقة املهينة وأعتقد أن االبن

 .ذا بسبب سلوك دائم من األسرة مماثل لسلوك األب السلىبوصل هل

 :حييى. د

مبتابعىت لألب مؤخرا بعد ما آتبت اإلشارة إليه، رجحت
أآثر وأآثر هذه الرؤية الىت ليس ىل فضل فيها، وإن آنت

 تعهدت بتطوير الفرض، النابع منها

 .فأوافقك على موافقتك

**** 

 تأمل الصورة تطلع حقيقية: تعتعة

 مروان اجلندى. د

وصلىن مدى فائدة إدراك نوعية األمل، ومدى فاعليته، وأنه
 هو احلياة، وآيفية أن الفرح يبطنه

 :حييى. د

8/8اجلمعة (ة اليوم سوف جتد ذلك أآثر آثريا ىف ندو
الذى" لغة اآلى آى"ىف تعقيىب األطول على هذه القصة ) باملقطم

 .آمل أن أنشره ىف يومية الحقة

**** 

 )12(اإلشراف على العالج النفسى 

 أسامة فيكتور. د

جة تطلع ىف أى وقت زى حكاية اجلنسيةهو ممكن أى حا
املثلية بتاعة املريض ده، دا أنا آنت فاآر أن احلاجات دى
طاملا الواحد معداش بيها وهو صغري يبقى خالص راحت حلاهلا،
لذلك أنا خايف أعرف هو العيان ده وهو صغري مارس ممارسة

 جنسية مثلية وال أل؟ وما تنظريك ىف حالة اإلجابة بال؟

 :يىحي. د

 ليس ىل تنظري أو تفسري مغلق هلذه احلالة أو لسواها،
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وأنت تعلم يا أسامة أنه آلما حصلنا على معلومات أآثر
 آانت هناك فرص أآثر فأآثر، لرؤى أصدق وأصدق،

وهلذا حنن حنتاج أآرب قدر من املرونة، واملالحظة، واملراجعة 
 طول الوقت،

مالحظات ورصد نتائجاملسألة ليست مسألة تنظري، هى 
 واستمرار

 باستمرار

 .شكرا
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