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א/א−469

 :أما قبل

 عزاء واعتذار

 لألسف، مل أتابع احلادث ىف حينه، 

حالت ظروىف أن أتابع بريدى اإللكرتوىن ىف الفرتة األخرية آما
 ينبغى، 

الحظت بعد مضى وقت غري قليل أن هناك من الزمالء األفاضل
أمرية سيف الدين، وأن حالتها تتقدم. د.من يطمئننا على أ

إىل أحسن، وأنا ال أعرفها شخصيا وإن آنت مسعت عن محاسها
 ونشاطها وعلمها آل ما هو واعد طموح،

ملهم زهري. مث فتحت أخريا هذا الربيد احلزين من الزميل د 
أمرية،. د.احلراآى من سوريا وهو ينعى زميالت وتلميذات أ

ويسأل اهللا. مارى. دينا، د. د دعاء حبيب،. املرحومات د
 لألستاذ الدآتورة أمرية متام الشفاء،

 إذن فهو املوت يرتبص بنا دون تفسري أو استئذان

إذن فهو الفقد حيرم بعضنا من بعضنا، دون تأمني أو
 تعويض

إذن فهو القدر يلعب آما يشاء، وعلينا أن حنرتم قواعد
 اللعبة، مع أننا ال نعرف هلا قواعد

 دنا أحد باخللود، مل يعـِ

 )ىف هذه الدنيا(وال هو مطلب جيد 

 ففيم املفاجاة؟

 املوت حق،

 لكن الفقد صعب

 وال آلمات تفيد

 فلماذا العــزاء؟ وفيم التقصري؟
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 :يا ترى

 فيم آانت تفكر مارى وهى عائدة إىل أهلها،

 وفيم آانت تتحدث دعاء مع دينا، 

 أمرية فرحة هبن وبنفسها معا. د.وآيف آانت أ

ال أعرف أيا  -آما ذآرت –قصري، مع أنىن نعم، أشعر بالت
 منهن

 آما أنىن يقينا أعرف أن الكلمات ال تفيد

 فماذا يفيد؟

 ضد عدم،   إذا آانت هى معرآة وجود

نتصاحل معه، حىت  فليكن املوت، آما تصورنا وحنن حناول أن
من خالل ما تناولناه به ىف هذه النشرات، فليكن هو ذاته

 أخرية،  أزمة منو أخرى، وليست

)مع أنه عندى آذلك(للفرد   آذلك  إن مل يكن املوت
 فليكن آذلك، للجماعة، مجاعة البشر

 أو يهون جزعهم،   لألهل خيقف أملهم  ال شىء يقال

الذين  وال شىء يضاف ملشاعر الزمالء والزميالت األفاضل 
 عرفوهن أآثر، 

 ففقدوهن أآثر

وال نعرف من – غالبا –آل ما منلكه وحنن ما زلنا أحياء 
 آل ما حدث إال ما حدث،

هو أن حنسن فهم ومحل مسئولية الدعوات الكرمية ىف مثل 
 : هذه الظروف ، وحنن نردد

 اللهم ال حترمنا أجرهن، "

 وال تفتنا بعدهن، 

 "واغفر لنا وهلن

 لكن آيف؟

 للحياة أعمق،  بأن حنسن انتماءنا

 وأن يدفع من يقدر دينه ملن ال يستطيع 

ستلهم املوت لتكون احلياة آما أرادها اهللا لنا ،وأن ن
 وبنا،

 فلنحرتم الفقد،

 لكن ال نستلم للعدم 
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 وهللا ما أخذ

 وله ما أبقى

 وهو مع الصابرين

 الفاعلني 

 .احلاملني أمانة من رحل، ومن بقى، ومن يأتى بعدنا أبدا  

 حييى الرخاوى

 واآلن إىل بعض ما نشارك به فيما هو حياة

 فقد زاد احلمل بفضل اهللا

 املوت وعظة

 فاحلمد له أوال وأخريا

***** 

 الربيد

 :مقدمة

ألنه أسبوع العيد، فالربيد خفيف خفيف، ليس بالضرورة
 نتيجة آلثار العدوان املعـِدى، 

 ونستحق  أعاده اهللا علينا مبا حيب ويرضى، 

 إذا آنا ال نستحق ألننا ال نفعل ما جيعلنا نستحق   طيب،

 فما العمل؟

 ه حدود رمحته وفضلهلكن بأى حق نضع حنن ل

 دعونا نعمل فورا حىت نستحق 

 وآل عام وأنتم خبري

**** 

 )1(يعلمنا " عرجبى"آهل : حاالت وأحوال  

 العالقة باملوضوع، والقدرات املعرفية: بعض ماهية

 عمرو دنيا. د

وصلىن أىن ما زلت آل يوم أتعلم من املرضى أآثر مبئات
املرات مما اقرأه ىف الكتب ومازلت اآتشف آل يوم خربات
معايشة أعتقد أنىن لن أجدها ىف أى مكان آما أىن أرى أىن

 .ى مهما آربتسأظل تلميذا ملرضا

 :حييى. د

 تصور يا عمرو أنه بقدر فرحىت مبا وصلك هكذا، خفت أال 
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فعال،  نكون قدر تلك املسئولية، إذا آنا نتعلم من مرضانا
فنحن مدينون ليس فقط هلم، ولكن علينا أن نوصل ما تعلمناه
إىل آل الناس، ليس لكى نقيهم من املرض فحسب، ولكن لنعرف

لعلنا نستطيع أن نسهم ىف من حنن، ورمبا ملاذا حنن، وآيف حنن،
 .إيقاف ما يالحقنا من اغرتاب ويهددنا من تراجع

 عمرو دنيا. د

حييى وصف الشخصية قبل املرض فعال شخصية. مش عارف يا د
ولو ماآانش هو النوع ده، إمال  مضادة للمجتمع وال إيه،

 !يكون إيه ؟

 :حييى. د

نون،من حيث املبدأ ، ال يوجد ترادف بني من خيالف القا
ومن يسمى الشخصية ضد اتمع، قد ختالف القانون وال تكون
آذلك، وقد تكون آذلك وتكون أذآى من أن ختالف القانون،
لقد ذآرت ىف قراءتى للحالة أنىن ال أتفق مع ابنىت ساندرا،
الىت قدمت احلالة، ىف هذا التوصيف، فال هو صحيح، وال هو

ه املنتقى، ومل يكن ضدهمفيد، فعم عبد الغفار آان له جمتمع
أبدا، هو آان مستثارا دائما، مندفعا، آارا فارا، حذرا

 .، فيما أرى"ضد اتمع"مهامجا ، وآل هذا ليس 

**** 

 )2(ة العالقة باملوضوع والقدرات املعرفي: حاالت وأحوال

 .غابة الكر والفر: والشارع" النمر"العرجبى 

 حممود حجازى. د

 ؟"مسارا جدليا صحيحا"مش فاهم وأرجو توضيح معىن 

 :حييى. د

،التعبري صعب، عندك حق، لكنه واهللا العظيم هو ليس منظرة
 . وال طق حنك

هو املسار الوحيد الذى أعرفه لتطور البشر أساسا، ورمبا
 تطور احلياة برمتها،

احلكاية هى أننا إذ ننمو حنتوى ما قبلنا من أحياء 
وتراآيب، ال نلغيها وال نتجاوزها، حنتويها بالتبادل

، وبالتناسب، وباجلدل، وهذا األخري هو اآللية)اإليقاع احليوى(
ع مما يبدو أضدادا، أو مراحل حياتية متنافرة،الىت تصن

تصنع من آل هذا آيانا جديدا قادرا على مواصلة النمو
بنفس اجلدل، فإذا أضفنا إىل ذلك أن هذا ال يتم ىف حالة

يسلك نفس املسار معنا" آخر"الكيان البشرى إال ىف حضور 
وبنا وضدنا، فهو التحدى امللقى ىف وجه البشرية، والىت ال

 لوح مالمح جناحه حىت اآلن بقدر آاف،ت
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 يا ترى هل أوضحت أم زدت األمر غموضا؟ 

 .أشعر أنىن زدته غموضا

 عمرو دنيا. د

وصلىن أىن أول مرة آخد باىل إن ممكن العالقة باملوضوع أيا
وأيا آان املوضوع هى فعال مبثابة حتصني ضد   آانت العالقة،

ينوأنه مش الزم تكون متار   التدهور املعرىف لدى اإلنسان،
ذهنية أو أنشطة معينة للحفاظ على هذه القدرات

 .املعرفية

 :حييى. د

هذا صحيح، لكن العالقة باملوضوعات البشرية أصعب، ألا
متارس نفس احملاولة معك آموضوع، وعم عبد الغفار آانت عالقته

، وهذا هو ما حافظ"ناسا وحرآة ويقظة وآرا وفرا"بالشارع 
 .عليه

 حممد سيد. د

 معى أن آلمة املوضوع ىف املصطلح االجنليزى هل تتفق
 object  relation  الكائن(املمكن استبداهلا بكلمة  من(

  قد يكون فالكائن هذا) العالقة بالكائن (فتصري الرتمجة 
 وهبذا حنقق آونه آيانا، إنسانا أو موضوعا حيا أو غري حى

 منفصال

 :حييى. د

 .، ال أتفق معك، عذرا..ال 

 دلرأمى عا. أ

خلف نواته،  آخر، عالق، مستهجن، يتواري بداخلنا
الذي هو هذا اآلخر. فتسعفه سدته احملكمة، ال يتسرب وقوده

قد اعتربه الزمن، او اجلوع، فال تزيده وحدة عم عبد: حنن
الغفار اال ضراوه وفتكا، لكن عالقه صميمه قد يغدو هبا هذا

 .شافيا ..االخر السام بلسما

 :حييى. د

 ليقك األول معقول،نصف تع

أما التجريد الالحق ملا هو بداخلنا على أنه الزمن، أو 
اجلوع إىل آخره، فهذا ما ال أقصده عادة، وال أوافق عليه
آثريا، الزمن، واجلوع وما إىل ذلك بداخلنا أيضا، لكنىن حني
أقول أن مث آخرا بداخلنا أقصد آيانا حقيقيا متحرآا آامنا

 إخل...جاهزا قادرا 

 أما اية تعليقك فهو أيضا معقول
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* * * * 

 )25(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 قىاألخال/العالجى واملوقف الشخصىالفرق بني املوقف 

 حممود حجازى. د

وصلىن أن الفرق بني املوقف العالجى واملوقف الشخصى األخالقى
ال يكون واضحا متاما آما ظهر ىف عرض احلالة إال من خالل

، أو ىف مراحل متقدمة من......املناقشة مع مشرف آبري، 
جل ملسريتهاملمارسة مع وجود مراجعة دائمة من خالل املعا

 .وطريقته ىف العالج

 :حييى. د

هذا صحيح، مث إن مشكلة األخالق، وقد قدمنا هلا ىف هذه
من ملف القيم( 2007-10-15نشرة النشرات منذ وقت باآر، 

من ملف األخالق حبث( 2007-10-16ونشرة ، )واألخالق ىف مصر اآلن
نفسه، هى مشكلة مل حتل أبدا، أمل يعترب دبليو بوش )علمى شعىب

حامى محى األخالق وممثل اخلري عرب العامل، أمل يصنف آل من خالف
فكره، ومل خينع لتهديد سالحه شريرا، بالنسبة لنا حنن أغلب
من الغلب، خاصة بعد أن حتكم ىف مسألة األخالق من ال يشتغل مع

 .نفسه وربه بالقدر الكاىف

الوقت ضرورى فعال قبل أن نتصور أننا نستطيع أن منيز 
 املوقف الشخصى من املوقف العالجى، 

ما(ناهيك عن أن نلتزم ظاهرا وباطنا باملوقف العالجى 
 ).أمكن ذلك

 زآريا عبد احلميد. أ

اذاعة املقالة ذآرتىن مبا مسعته من أعوام قريبة ىف
ىف املئة من املصريني فوق سن 40، عن آيف أن )ىب سى.ال ىب(لندن
فيما خيص) جال حتديداالر(صحية  يعانون من مشاآل 40ال

 املسألة اجلنسية

 :حييى. د

أنا ال أثق ىف هذه األرقام اردة ، قد تكون أآثر، وقد
وأحذِّر دائما من أن نستقى معلوماتنا عنا من   تكون أقل،

، وبيىن وبينك، أنا ال أثقBBCوسائل اإلعالم حىت لو آانت الـ 
نا، فالعينةأيضا ىف أرقام ما يسمى البحوث االنتشارية عند

    غالبا غري ممثلة، واألسئلة مباشرة، فمن أين تأتى املصداقية؟

 زآريا عبد احلميد. أ

شرفت وال أقول عانيت -املقالة ذآرتىن آذلك بالفرتة الىت 
 من -فيها باالخنراط ىف جلسات العالج اجلمعى  -من وعكات نفسية

من امضاء عايز( وآيف أن حضرتنا آان  ىف املنوات -اخلارج
أن حب االستطالع آان املوقف األبرز أو+  )سلطة ما بأنه عيان
  .املهيمن على العالج
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 :حييى.د

أنا شخصيا أعاىن آثريا من وعكات نفسية، ملاذا هذه
املبادرة بالنفى، مث إنىن أحتفظ ضد احلكم بأن حب االستطالع

هو قد يكون آذلك إذا آان على حساب هوموقف مهني ىف ذاته،
التغيري ، وحنن ال منلك أن نعرف إن آان مث تغيري قد مت من خالل

قد تأخذ شهورا أو سنني حىت  أم ال، فاملسألة  هذا االستطالع
 نتبني هذا من ذاك،

أنا لست ضد حب االستطالع ألنه منبعث من الدهشة الىت هى 
 عنده،أصل املعرفة، أنا فقط ضد التوقف 

ينبغى أن يكون اخلطوةاألوىل للمسئولية الالحقة على آل 
 .من يسمح لنفسه برؤية اجلديد جديدا

 على الشمرى . د

وتتهرب من  اا تقول جزءا من احلقيقة، هذه الست يبدو
الىت جيب أخرى وهلذا نفرتض ان هناك بعض املواضيع  اجزاء

 : التطرق اليها مع املريضة مثل 

 ساهم ىف تفاقم املشكلة؟ لزوج وغيابه عن املنزل نسبياهل عمل ا - 1

 حنن النعلم ماهو موقف الزوج من سلوآيات الزوجة؟ هل -2
يشك فيها ؟ فرمبا يفقد الزوج الرغبة ىف اجلماع اذا شك ىف ان

الحبا ىف  حتمل آل ماجيرى من اجل األوالد ، ورمبا زوجته ختونه
 .حلالهوا رمبا يكون هذا  بقائها ىف البيت،

 :حييى. د

يا صديقنا يا دآتور على الكرمي، لقد بينت مرارا الفرق
، ىف األول حنن"حاالت وأحوال"، وباب "اإلشراف عن بعد"بني باب 

ال نناقش إال النقطة الىت يثريها السائل، وقد نسأل سؤاال أو
آل نصف ساعةاثنني مبا يسمح به الوقت، اإلشراف آله جيرى ىف 

حىت الساعة  عة السابعة والنصف صباحاثالثاء من السا
الثامنة ىف مستشفى دار املقطم، ويوم األربعاء ىف نفس الوقت

 )نصف ساعة(تقريبا ىف قصر العيىن، وتعرض عادة ىف آل جلسة 
حالتني أو ثالثة، واهلدف منه هو توضيح نقطة أو أآثر متعلقة

ت، وبالتاىل ، إمسح ىل أن أقبل آل االحتماالبسؤال حمدد
الحقا دون  والتساؤالت لىت ذآرهتا سيادتكم، والىت ساوردها

تعليق، علما بأنىن ال أوافق على ما وصلىن من أغلبها، مث
 . أحيلها إىل الزميل املعاجل لعله يستبني األمر ويستفيد منها

 على الشمرى . د

ما الذى استجد وجعلها تستفيق من نومها العميق -3
قبيح وال يطاق بعد هذه املدةو ان الزوج بشع  وتكتشف

 الصورة؟ جعلته ىف هذه الطويلة ؟ أم أن سوء العالقة بينهما

 :حييى. د

 حيول السؤال إىل الزميل املعاجل 
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 على الشمرى.د

أليس من اجلائز ان تكون الصورة معكوسة؟ أى اا -4
عالقة ىف امرأة اخرى ؟ او انه زير اآتشفت ان زوجها على

مستوى آبرية على  ن صدمةهلا آا  نساء؟ وان ذلك بالنسبة
الوعى فهربت ىف جماهل الالوعى للبحث عن حلول غري توافقية

ولكنها تتأمل من تأنيب الضمري مما جعل إلعادة التوازن
 .العالقة غري املشروعة ليست آاملة

 :حييى. د

   حيول السؤال إىل الزميل املعاجل، بعد شكر الدآتور على

 على الشمرى . د

املتوفرة حاليا من مصدر واحد هى الزوجةاملعلومات  آل
عوىن فكر/األوالد مثال؟ رمبا د فقط وال ادرى هل يوجد مصدر آخر

املظلم أعتقد اننا اذا امطنا اللثام عن هذا اجلانب .بذلك
 .نتوصل لوضع خطة عالجية جمدية  او اجلهة العمى رمبا

 :حييى. د

 حيول السؤال إىل الزميل املعاجل، مع الشكر 

 نعمات على . د

مكاملات تليفونية مع أشخاص ال  سيدة متزوجة وجترى
تعرفهم وتذهب للراجل ىف بيته وال تنام معه آيف؟ طبعا

توثيق العالقة  إىن الزم أصدق آالمها ، بس ميكن مع  عارفة
مث آيف يرضى الراجل  آخرى،  بينها وبني املعاجل تظهر حقيقة

؟ أريد معرفة معلوماتاللى هى تعرفه بذلك والينام معها
 أآثر عنه؟

 :حييى. د

من قال أنك ال بد أن تصدقى آالم املرضى على طول اخلط، مث
برجاء أن ترجعى لردى حاال على الصديق الدآتور على
الشمرى، وأنت ال حتتاجني إىل توضيح الفرق بني باب اإلشراف عن
بعد ، وبني حاالت وأحوال، فأنت تسامهني بشكل مباشر ىف

 .، آما سريد ىف بقية تعقيبك حاال"إلشراف عن قربا"

 نعمات على . د

نفس  عيانة هلا  عندى  بصراحة أنا عندى نفس املشكلة،
وملا عرضتها على حضرتك قلت ىل نفس الكالم  املشكلة تقريبا،

ففكرت ىف موقفى الشخصى واألخالقى وتعجبت من تقبلى  تقريبا،
أن التقبـّل البد أن يكون ولكن مع الوقت اآتشفت  ملا تفعل،

نقف بعدها وقفة مع املريض  بعدد معني من اجللسات،  مشروطا
ونعيد التعاقد ثانية على شروط جديدة، بس  أو املريضة،

أهم حاجة تكون العالقة بني املريض وبني املعاجل فيها ما يكفى
من صراحة، وأن تشعر املريضة بأن املعاجل يشعر باالحاسيس

 .ااخلاصة هب
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 :حييى.د

 صحيح

 حممد إمساعيل. أ

وليه ده مايبقاش   إمىت أعرف أن ده موقف أخالقى مش موقف عالجى؟
 موقفى شخصيا، هو مش آل معاجل بيعاجل بوجوده وباللى عنده؟

 :حييى. د

أظن أن الرد ىف اليومية مل حيسم هذا األمر بشكل جازم، وقد
  أوصى املشرف باالستعانة بكل مستويات اإلشراف، آما أآد على أن
تكون مهمة الطبيب هى التطبيب، مبعىن فك اإلعاقة، وحفز النمو،
ويا حبذا منع النكسة، وهى مهمة ختتلف عن مهمة األمر باملعروف

 والنهى عن املنكر الىت يقوم هبا غريه بكفاءة على مسئوليته،

، فهذا صحيح، لكنىن حملت"بوجوده"أم أن املعاجل بيعاجل  
طر على باىل من خالل تساؤالتك،سؤاال مل تسأله أنت، لكنه خ

ماذا يكون املوقف لو أن منظومة املعاجل شخصيا تسمح: وهو 
 مبثل هذه التصرفات وتعتربها أخالقا متينة ومتام التمام؟

أنا ال أريد أن أرد على سؤال طرحته أنا، لكن لنتذآر
معا أنه سواء آان املعاجل متزمتا، أو منطلقا، فكالمها موقف

هى عن تداخل املوقف الشخصى مع املوقف املهىن يسرىشخصى، والن
على اإلثنني ، وحكاية بيعاجل بوجوده، ال تعىن أن نفتح الباب
على مصراعية لتأثري وجوده هذا مهما آان نوع وجوده، هناك
عوامل آثرية جدا تشكل هذا الوجود الذى ال يصح أن يقتصرعلى

اصة والعامة،من ضمنها الثقافة اخل  موقفه الشخصى آفرد،
ملا يرتتب على احتمال  واللحظة التارخيية، والبعد الطوىل
 إخل..اخللط بني مستويات املواقف وبعضها،

 حممد إمساعيل. أ

مىت ممكن أرجع ىف الشروط اللى حاططها لعيان علشان يكمل؟
 يعىن هو لو ما عملش إيه ممكن أرجع ىف الشروط؟

 نوان خمتصروبالنسبة لليومية وصلتىن بس برضه الع

 :حييى. د

أا وصلتك، أما العنوان، فال بد أن يكون خمتصرا،  املهم
 إن ما يعيب العنوان عادة طوله ال إجيازه،

إخل ؟ واإلجابة آما...مث نرجع حلكاية مىت أرجع ىف الشروط
تعرفها غالبا، هى أن املسألة شديدة املرونة، وختتلف من

ريا ما يعجز املعاجل عن حتديدحالة حلالة، ومن معاجل ملعاجل، وآث
وقت بذاته إلعادة النظر ىف الشروط، وىف هذه احلالة يكون
لإلشراف دور مفيد جدا، لكن يظل املعاجل مسئوال أوال ،
والقياس بصفة عامة هو مبدى الضرر، وحجم املضاعفات، وسوء

، وآل هذا)تربيرية مثال(استعمال العالج ألغراض غري عالجية 
 )مع اإلشراف ما أتيح ذلك(ة املعاجل ومهارته مرتوك خلرب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3602



 12I12<I2008א – אא

 إسراء فاروق.أ

حاسة إىن عندى صعوبة ىف أىن افصل فصل حقيقى بني موقفى
وبصراحة ملا.. العالجى وموقفى الشخصى ىف آثري من األحيان 

باحاول أعمل آده باحس بلخبطة، وباحس إن اللخبطة دى
 ومش عارفة أعمل إيه؟.. واصلة للعيان 

 :حييى. د

ه األمانة، وأرجوك أن تقبلى فكرة أن تصلأشكرك على هذ
خلبطتك للمريض، ألن املريض يقبل منا ذلك، بشرط أال يكون
اهتزازا أو ربكة، اللخبطة مبعىن احلرية األمينة يشارآنا فيها

 .املريض، وآثريا ما يسهم ىف حلها معنا

مث إن حماوالتك الواعية شىء طيب، لكنها ليست آل ما هناك،  
مستمرة ىف التدريب والعالج فالنمو، وحتاولني على فأنت ما دمت

آل املستويات الىت تعرفينها عن نفسك، والىت ال تعرفينها، فإن
اإلشراف(هذا هو املهم، االستمرار واألمانة والوعى واآلخرين 

 .آل يوم أآثر فأآثر   جديرة بأن تشحذ خربتك) واملريض

 إسراء فاروق. أ

دى بدور على موقفى آمعاجل مش عارفة أالقيهحييى ىف احلالة . أنا يا د  
 وده بيخليىن قلقانة؟.. ، ىف حني أن موقفى الشخصى حاضر ىف ذهىن آويس 

 :حييى. د

بيىن وبينك، وليس فينا من زعل، ال أحد منا يعرف موقفه
الشخصى احلقيقى، إننا نعرف ما نسمح ألنفسنا أن نعرفه،

ن، أما ما نتطور إليهوهذا هو غاية املمك!!) حاضر ىف ذهىن(
وحنن نتعلم، وهو موقف شخصى أيضا قد يكون آامنا فينا من

 اآلن، فهو أمر آخر

 .أرجوا اال أآون قد زدتك قلقا

 هالة محدى. أ

وصلىن من النشرة أىن آنت هابقى قلقانة من مسألة الوقت
من غري ما أغري أى شىء،) املريضة(اللى أنا باقعده معها 

فة هاتصرف إزاى؟، وساعتها آنت هاعملوآنت برضه مش عار
برأى حضرتك ىف إىن أستىن حلد ما يكون فيه عالقة جامدة بيىن

وساعتها حاديها حرية االختيار ما بني إا تسمح ىل  وبينها،
 .مبساعدهتا أو إا ما جتيش ّىل تاىن

 :حييى. د

 .ومعظم التعقيبات  هذا تقريبا ما جاء ىف املناقشة،

 ىهالة محد. أ

فعال ممكن  وهى إن املريضة  هلا،  فيه حاجة آده انتبهت
عوىن علشان تتحط حتت بندا إا مريضة، وده. تكون مستعملة د

 ؟)الفضحية(حايسندها أو ممكن خيرجها ىف وقت اخلطر 
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 :حييى.د

مش ضرورى الفضيحة، فاخلطر يأتى من داخلها مثلما يأتى
 من خارجها

 مدحت منصور. د

أنا عايزة أعيش .. دهعشان أنا ما ينفعش أآمل عيشىت آ"
 "أنا مش عايشة.. عيشة نظيفة 

الطالق وهى مش قادرة اللى وصلىن إن السيدة دى عايزة
ورشة خياطة و حمل حالقة وسنرتال إخل يعىن, تاخد القرار ده 

-مشال الصعيد يعىن ضغط اجتماعى , مستوى مادى أعتربه عاىل 
مش عارف -هاعشان ال مؤاخذه تشوف مزاج رمت جوزها ومخس عيال

الصول الربم ال أظن إن, إن آان فيه حاجة من األمالك بإمسها
بعد الطالق ستقيم عند األب أو األخ حمددة, يغلط الغلطة دي

مرغوب فيهاإىل أن يأتيها عدل آخر رمبا يتم اإلقامة غري
بابقىساعات " أحلم أن, إذا دعىن أختيل .الضغط لتقبله

أنا لو أضمن إن لو... عايزة أنزل على دماغه بإيد اهلون 
لو حد يضمن ىل خطة حمكمة ما فيش.. هادخل السجن  قتلته مش

يظن البعض أن السيدة.منه أختلص" هاقتله... وراها أدلة
 ال, إذا آانت ال تطيق الرجل ستفارقه مهما آانت النتائج 

لسيدة ال تطلب الطالقأظن ففى بيئىت مشاآل مشاهبة تصل أن ا
الذى  منها خوفها من لقب مطلقة ألسباب مادية و اجتماعية

 .ختشاه الكثري من السيدات هنا ىف طنطا

أتيح هلا البعض منها إال تبحث عن أشياء  هذه السيدة
هى حلني إشعار آخر ىف صفقة تشعر هبا لذلك  احلب فقبلت باملتاح
 واعية أا ال حتبه

 :حييى. د

م ماذا تريد يا مدحت بعد آل هذا، هل عندك اعرتاض علىمل أفه
؟ما دار من نقاش ىف اإلشراف؟ هل تريد أن توعينا أآثر؟ ماذا تريد

 مدحت منصور. د

عشان تعرف موقفك الديىن   إنت يابىن: " أنت تقول للمعاجل   
وال ما تقدرش، هاتتجاوز وال حاحتكى،تقدر  واألخالقى بتشوف إنت

واألخالق، والفرق بني القدرة خللى بالك، ملا بنقرب على الدين
الال شعور وحقيقة االمتناع واملسئولية، احلكاية بتهرب مننا ىف

أرجو من حضرتك." جامد، إحنا بشر غالبة، احلكاية صعب فعال
 حبأحاول أفهم بس حمتاج شوية توضي تفهمىن أآثر أنا

 :حييى. د

على ما أذآر، آان ذلك ردا على املعاجل وهو يقول أنه
شخصيا موافق على ما تفعله هذه السيدة من الناحية
األخالقية، أو شىء من هذا القبيل، آنت أريد أن أنبهه أن
موافقته هذه مل تخترب، وأن املريضة مل حتضر لطلب هذا املوافقة

 نظومته شخصيا،املشكوك فيها، إذا هو مل يقس هبا م
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أآتشفت خطئى فيما قلته، النه الأنا يا مدحت اآلن 
ينبغى أن نقيس موافقتنا من عدمها مبنظوتنا حنن ، ولكن

ينبغى  علينا أن نقيسها مبصلحة املريض، شكرا أنك نبهتىن ملا
 .أن أراجعه هكذا

 مدحت منصور. د

منظومة الدين أخريا مشكلىت أنا بعد إذن حضرتك ملا ترآت
و األخالق ىف تقييم الناس و النظر من خالهلا ومحلتها داخلى ىف

الوقت حصل إىن ما قدرتش أرفض حد عشان خطيئته و ىف نفس نفس
آده ليه ؟ و فيها قصص مشاهبة الوقت احرتت هو الناس بتعمل

 لقصة الست دى و ىف نفس الوقت بقول فيه سبب أو أسباب أو
ه ناس ميكن التمست هلم أعذارحىت مربرات إم يعملوا آده و في

...  أبسطها إىن شيطان أخرس وأقصاها اهتامات  و اهتمت نفسى
أنا احلقيقة مش هاممىن االهتامات قوى بس مش, حاجات مش و ال بد
 .حقيقى حمتار.. عارف أعمل إيه 

 :حييى. د

بصراحة وصلتىن أمانتك، وأرجو أن نقر معا أن املسألة
رجع إىل النشرات األوىل منذ أآثر منليست سهلة، وميكن أن ت

عام وقد تناولنا فيها بشىء من التفصيل هذه املشكلة،
من ملف القيم واألخالق ىف( 2007-10-15نشرة مشكلة األخالق، 

من ملف األخالق حبث علمى( 2007-10-16ونشرة  ،)مصر اآلن
، والقيم"البيئة"لغة الطبقة ( 2007-10-17، ونشرة )شعىب

إىل حل –طبعا  –دون الوصول  )الالأخالقية ىف األمثال الشعبية
 .حاسم

 رامى عادل .أ

ميكن الزوجه ظمآنه حبق وحقيقي، هى بذلك ليست ىف حاجه الن
 تبتل،

تربد إال أن تعطى لزوجها القعيد، ؤججة لنأن نارها امل 
 .رغم أن إعاقته حتول دون ذلك

االمل ىف تلبية نداء هذه املرأة مبعثه  أن  واغلب الظن
 احتياجه إحاطة الطبيب وصدق

 :حييى. د

 فهمت اجلزء األول، وهو صعب حتقيقه،

 .فلم أفهمه  أما التاىل 

نداء املرأة، وآيف يكون مبعثه  ماذا تعىن بتلبية 
 . إحاطة الطبيب وصدق احتياجه

حتتفظ  نسيت أنك الصديق رامى، أنت شاعر  !!!يا خرب 
 . بأغلب املعىن ىف باطنك يا رجل

**** 
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 )3(حوار مع اهللا:يوم إبداعى الشخصى

 أنس زاهد. أ

- املشاهدة  نتخطى املعرفة إىل العرفان لكى نصل إىل مرتبة
 ..الشهادة

 .. املعرفة إبنة العلم ، والعلم إبن القانون وأسريه

ال خيضع إىل سلطة وال ينسب إىل.. متفلت .. العرفان منفلت 
 .. أب

 .. حمطة ليس هلا طريق ميكن اتباعه العرفان

طريق، ال طريقة واحملطة.. الطريق إىل احملطة هو احملطة ذاهتا 
 احملطة طريق نستجلى مالحمه الىت ال 

 مالمح هلا ، وحنن نسري وقوفا

ال ميكن أن نشاهد دون أن نتوقف، وال ميكن أن نتوقف إال
التأمل ، وال ميكننا أن نتأمل دون أن اذا استجبنا لغواية
ولكن دون.. األعلى  مام أو اإلقالع إىلنواصل املسري إىل اإل

 .حرآة

 النشط املشاهدة حالة من السكون

 :حييى. د

إىل السكون ىف اية   اطمأننت حني أضفت صفة النشاط
 .تعقيبك

حذر من ميلك إىل التأمل، وترجيحك  عموما، فقد متلكىن
 احملطة على الطريق،

الطريق، وليس هناك تفضيلنعم البد من حمطة حىت نواصل  
بينهما، احملطة هى فاصل بني طريق وطريق، أو هى وقفة على
الطريق لنواصله، هذا هو أساس فكرتى أو نظريىت آلها عن

 ىف حفز حرآية النمو،  اإليقاع احليوىدور 

آل وحدة من وحدات اإليقاع احليوى النابضة تتكون من طور
التشكيل(يعقبه دور البسط ) لعله هو السكون النشط( لالستيعاب

 .وهكذا، إن آنت تعىن هذا، يزول حذرى) النشط أيضا

 قبلت ربطك العلم بالقانون، قد يكون العلم ابن القانون، 

لكنىن مل أقبل ان تكون املعرفة ابنة العلم، املعرفة أمشل  
 وأعم

ربطك العلم بالقانون مهم، خاصة وقد بلغ من مجود بعض
تكروا املعرفة، فأصبح العلم دينا آامالمقدسى العلم أم اح

له آهنوته اجلامع املانع لكل ما عداه من قنوات املعرفة
 والكشف واملشاهدة

 شكرا
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 على الشمرى.د

حديث ال حيتاج ىف موضوع احلوار مع اهللا احلديث ذو شجون هو
فقط حيتاج. إىل وسائط خاصة وأدوات معينة وال إمكانات حمددة

تستطيع ان تكذب على ما شئت من  النك النية والصدق اىل
مع اهللا سبحانه وتعاىل النه املخلوقات، وميكن إن تنجح بذلك إال

 يعرف ماال تعرف ويدرك ماال تدرك وىف هذا املوضوع العظيم
البد من اإلشارة اىل العوامل الثالثة  موضوع االتصال مع اخلالق

 والشهادة والغيب وهى املعرفة

 :حييى. د

 تور على، فأنا أوافقك على آل تلك املقدمة شكرا دآ

 .لكن توقفت عندما بدأت تشرح املفاهيم باللغة السائدة

لغة النفرى هى لغة شديدة اخلصوصية، حىت أن النص الذى
توحيه إىل آلماته يكاد يتالمس معها ال أآثر، وهو ال يفسرها،

 وال يتوقف عندها،

فأرفض نشر بقيةلست متأآدا إن آان حيق ىل أن أستأذنك  
تعقيبك الذى عرفت فيه علم املعرفة، وعلم الشهادة، وعلم
الغيب، ألا تعريفات تقليدية جيدة، لكن ليس هلا عالقة، ال

 بلغة النفرى، وال باللغة الىت أستعملها أنا ىف قراءته، 

ومع ذلك فقد تراجعت عن جتاوزى حقك، وسوف أثبت بقية
هذا التنويه الذى أقدمه حاالتعقيبك آمال أن يقبل القارئ 
 .وهو يقرأه حىت ال ختتلط األمور

 على الشمرى. د

 احب االشارة إىل هذه العوامل الثالثة وهى املعرفة
  ان  والشهادة والغيب للتذآري فقط ويقال

صحيحة ىفهى جمموعة حقائق ومعلومات  :عامل املعرفة  - 1
وىف حقل او جمال معينة يعرفها او جزء منها من يعرفها

ومااوتيتم من" \قال تعاىل    الغالب املعرفة جزئية
سبحانه وتعاىل على علم وإطالع لكن اهللا" \العلم إال قليال

 . تام هبا والبشر على حسب اجتهادهم يكون نصيبهم منها

عن طريق مبعرفة اهول   وهى ختتص :عامل الشهادة - 2
املاء ىف اجلو مؤشر قوى او الشواهد آارتفاع نسبة خبار

قبل وجودها   شاهد على وجود املطر وتكوين الغيوم
هذا العامل خيتص هبا اهللا سبحانه وتعاىل وبعض ومعرفة

ان جدل قد اثري العلماء الذين خيتصهم اهللا بذلك واذآر
فةمعر   حول معرفة جنس اجلنني وثار لغط حول ذلك حيث

وتعاىل وعندما رجعت لآلية   اهللا سبحانه ذلك من اختصاص
ويعلم ماىف "\  الكرمية مل اجد ان ذلك مقصورا عليه فقط

ومل يقل بعدم إمكانية معرفة احد من": \...األرحام
 .وتعاىل خلقه سبحانه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3607



 12I12<I2008א – אא

وهو عامل هائل ومزيدا من األسرار وأسرار :عامل الغيب-3
فهوخاص باهللا سبحانه وتعاىل وال ومسبباهتا االسرار واسباهبا

والعامل اخلارجى يعلمه إال هو فمن الغيب ما جنهله ىف ذواتنا
 فماذا يكون احلوار مع اهللا غري املتناهى بأرقامه الفلكية

 وىف أى من العوامل أجدى؟  سبحانه وتعاىل

 :حييى. د

 سبق التنويه

 شكرا

 حممد أمحد الرخاوى. د

 املعرفة والغيب

 ب ليكشفاحتجب الغي

 اطيافه فيومض

 فيغشى السدرة 

 
 مث حيتجب

 لنكدح اليه

 فال يوجد

 اليقني اال اذا صدق 

  

 !!!بالال سوى

 والال اية

 
 املعرفة يقني الوقفة

 !!!باملعرفة تنتهى بالظن

 
 تدور االفالك ىف مداراهتا

 اذا ثبتت الوقفة

 ثباهتا وما أصعب

 اىل ان نالقيه

 :حييى. د

 احلمد هللا أنك مل تشجب آل ما عدا ذلك هذه املرة

 شكرا
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 رامى عادل.أ

بوقع ال تكون فرقانا اال/ال تتملك مىن الشهاده إال مكامله
 . تغرب وجها غائبا غائما غامضا غاضبا/ صداها

 :حييى. د

 أوافق

 رامى عادل .أ

أنا أعمل موظف. آل عام وحضرتك خبري: اخريا وليس آخرا
 .معدن رآة اتصاالت واألشياءأمن ىف متجر لش

 :حييى. د

 وانت بالصحة والسالمة، 

 ألف مربوك

**** 

 3-1ودعمه، بني اإلرادة واملعلومات " القرار"عن  :تعتعة

 عمرو دنيا. د

الدعم ويكرت املعلوماتربنا يكرت من القرارات ويزود 
 .ويبارك ىف املراآز، وربنا يرزق عبيده، وجيعله عامر

 :حييى. د

 املوضوع مل يكتمل، وال تؤاخذىن يا عمرو إن أنا مل أبتسم لتعليقك

 هاىن مصطفى. د

احلكومة اآلن تفكر ىف سحب الدعم املصروف على السلع
ة آونهفال أصدق بالطبع نيتها ىف دعم القرار خاص  األساسية،

 سلعة غري أساسية؟

 :حييى. د

وهذا التعليق أيضا رفضته، فأنا مل أعد أرحب هبذا النوع
 .من السخرية، أنا آسف، لك آل احلق، وأنا أيضا ىل حقى

عموما لك ولعمرو، للموضوع بقية وبقية، وميكن مشاهدة
برنامج العاشرة مساء آله الذى تناول املوضوع باملوقع فقد

استطالع نتائج مرآز املعلومات ودعم اختاذ(. نزل صوتا وصورة
 .)القرار حول مستوى القيم

 رامى عادل. أ

 .ربنا موجود

 :حييى. د

 غصبا عنهم
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