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 : مقدمة

 اليوم متنوع متقطع، أغلبه تلقائى، وبعضه جزء الربيد
ىف  ، وقد أشرت إليه سابقًا"التدريب عن بعد"من حماولة 

، لذلك سوف نرد)آنظام بريد اجلمعة (2008-2-1يومية 
 .الفقرات مستقلة عن بعضها البعض بشكل أو بآخر

 : ملحوظة
حىت التعقيبات الىت مل َتْذُآر اليومية املعنية،..... 

 .وضعنا هلا رابط حبيث ميكن الرجوع إليها

**** 

:اإلشراف على العالج النفسى (2008-2-6: مجال ترك. د
 تنشيط حرآية النمو أثناء العالج إىل أين؟

 املقتطف
حيتاج هذا اإلشراف ىف هذه املهنة، ورمبا ىف أى مهنة أخرى،

 أدىن، مث يستقل املعاجل بنفسه ليصبحإىل أربع سنوات آحد
 اإلشراف انتقائيا، وبأساليب متنوعة

  : مجال ترك. د
ألمهية هذه املراحل األربعة ىف تكوين املعاجل أتفق معك ما
ولعلى أضيف ضرورة إجراء" املرحلة األوىل"النفسي، خاصة 

/مع املرشح هلذه املهنة" مقابلة نفسية"و" اختبار نفسي"
نظرا خلصوصية هذا) الطب النفسى والعالج النفسي( الصنعة 

التخصص، إنه ىف حاجة إىل شخصية متماسكة تتوفر فيها جمموعة
 معالشخصية املتوافقةوالتوازن النفسى من املواصفات، أمهها 

، وذلك حىت جننب االختصاصصحة نفسية سليمةالذات إضافة إىل 
محاية للمهنةمن ال تتوفر فيه املؤهالت الدنيا ملمارسته، 

 .وللمرتشح ذاته

حتضرىن ىف هذا الصدد أمثلة ملآس عديدة آان ىف اإلمكان
جتنبها لو قمنا بدراسة نفسية املرتشح ومساته الشخصية، قبل

االنتحار"أذآر ىف هذا املوقف . السماح له بولوج هذا التخصص
 عندما) سنة أوىل ختصص(لزميل ىل ىف الدراسة اجلامعية " الفظيع
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، ىف إحدى"الضطراب الثناقطيبا"أدرك حقيقة إصابته بـ
انتكاسات االآتئاب اجلسيم آانت ايته املفجعة أن ألقى

)سنة ثانية ختصص(بنفسه أمام عجالت القطار وأخر انتحر ىف 
بعد إدراآه حقيقة اضطرابه النفسي، وحىت حنمى أيضا هذا
االختصاص من الشخصيات املضطربة الذين يكونون عادة حمط هتكم

م والذين يعزون اضطراباهتم إىل أّن ممارسة هذااحمليطني هب
وحيضرىن أيضا هنا... حسب زعمهم" تؤدى إىل اجلنون"االختصاص 

قول أحد املرضى، و آان قد عوجل من قبل عند زميل عرف عنه
ال أدرى من منا"بعض اإلضطرابات السلوآية والوجدانية 

 ".املريض هل أنا أم الطبيب

ديد حمكات ومواصفات واختباراتأؤآد إننا ىف حاجة إىل حت
نفسية خاصة باملرتشحني هلذا التخصص حىت نتجنب بعض املآسى و حنمى
 .االختصاص ممن ال يقدر على ممارسته حيث يسيئون إليه عن غري قصد

 :حييى. د 
، فهذا النوع من املداخالت هودعىن يا مجال أشكرك أوال

قرة بذاهتا، وتقولالذى يثريىن، ألنك تقتطف مجلة بذاهتا، أو ف
 وال توافقىن، رأيك فيشجعىن على الرد حتديدا، مث إنك توافقىن،

فأطمئن، وأراجع، فيضاف إّىل وأستفيد، مبا يتيح ىل فرصة
 .إآمال عرض وجهة نظرى، أو تعديلها

بالنسبة ملوافقتك على هذه املدة فأنا أشكرك، لكن يا
اإلشراف هىأخى باهللا عليك دعنا نتذآر أن مدة التدريب و

ممتدة طول العمر، أنا أستفيد من إشراىف على أبنائى وبناتى
بقدر ما يستفيدون، وعندما بدأت أنشر بعض عينات اإلشراف،
أدرآت مدى ما يصلىن منهم، ولسوف أشرح بالتفصيل الحقا معىن
اإلشراف الذاتى، وأيضا آيف يكون املريض مشرفا على الطبيب

، وسوف تصدقىن آيف أن أبنائى)عىآما فعل آثري من مرضاى م(
 .وبناتى يشرفون على أثناء إشراىف عليهم، بشكل أو بآخر

نرجع مرجوعنا إىل اجلزء الثاىن من رأيك وهو ضرورة إجراء
 مع املرشح هلذه"مقابلة نفسية" و"اختبار نفسى"

نظرا خلصوصية) الطب النفسى والعالج النفسى(الصنعة /املهنة
يث املبدأ يبدو ذلك اقرتاحا معقوال، أماهذا التخصص، فمن ح

 :من حيث الواقع وإمكانية التطبيق فخذ عندك

ال فمن ناحية، أنت تعرف أن أغلب االختبارات النفسية -1
، وبالذات هى غري صاحلة ال للتشخيص والتقيس إال نتائجها

 .للتكهن باملآل

 مث أننا جمتمع ليس فيه معايري موضوعية، وبالتاىل ال-2
وعندى أمثلة" املقابلة الشخصية"كن االطمئنان إىل مي

فظيعة حىت ىف جمال تعيني وآالء النيابة فالقضاة، فقد
أتيحت ىل الفرصة أن أشارك ىف برنامج تدريىب ملساعدى
النيابة، ووآالئها ملدة سنوات، وإذا ىب أفاجأ أثناء

أى بعد(التقييم بأن أغلبهم بتقدير مقبول دفعة نوفمرب 
وآنا نعرف أن تقدير جيد جدا هو أقل تقدير) (لفالتخ

 فسألت زمالئى املستشاريني فأخربوىن بأن ذلك ) جييز الرتشيخ
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 ألم أبناء مستشاريني ّمت اختيارهم بعد املقابلة الشخصية،

آذلك رحت أحذر املرة تلو املرة من اقرتاح االعتماد على
االختبارات النفسية واملقابلة الشخصية لدخول اجلامعة بعد

ة العامة حىت ال نفاجأ بأن أبناء أساتذة الطب قدالثانوي
حلت عليهم مواهب التطبيب من سن السادسة، أما أبناء
أساتذة اهلندسة فمن صغرهم حيبون لعبة امليكانو اسم اهللا

إخل، صدقىن يا مجال هذا هو ما سيحدث ىف أى جمال.... عليهم 
 .أو ىف جماالت أخرى آثرية

هم ليس هو آيف بدأ املتدرب،أنىن أرى أن امل : اخلالصة
ولكن املهم هو إجياد آلية لتقييم هل يتقدم أو يتأخر من
خالل التدريب، وأنت تعلم أن التنبؤ بنمو من يتصدى للعمل
هبذه املهنة الصعبة أو تطوره من خالهلا أو جتمده بسببها ال

 ميكن البت فيه بشكل مسبق يدعو للطمأنينة 

 استعداد ملرض نفسى خاصة ىفمث إن الذى يعاىن أو عنده
Cross roads crisis املرحلة الىت أمسيها أزمة مفرتق الطرق 

قد يكون أقدر على النمو وفهم املريض من حيث املبدأ، فإذا
أتيحت له الفرصة أن يستوعبه جمتمع صحيح وبتدريب مسئول،
وإشراف مستمر فإنه يكون معاجلا أفضل من زميله الذى بدأ

فرط" حىت ميكن وصفه بالتشخيص اجلديد وما جدامرسسليما 
 وهو منط يصلح ألى عمل إال الطبHypernormality "العادية
تنبو: "هذا املرسوم جدا والعادى جدا، املتزن متاما. النفسى

فكيف يتقمص احلرآة العشوائية" احلوادث عنه وهو ملموم
 .والتفسخ ليلمه ويلم نفسه معه؟

حرتاما لرأيك، هو التأآيد علىالذى أتصوره ا: البديل
جدية التدريب، وموضوعية املتابعة وتكرار التقييم،
وبالتاىل أرى إتاحة الفرصة ملن يشاء أن يتصدى للمسئولية
على أن تتحمل املؤسسة واملسئولون هبا مسئولية الفرز

املهنة تنتقى شاغلها بقدر ما هوالطبيعى، فكما تعلم 
 )ةىف الظروف السليم (خيتارها

أما املصائب والكوراث الشخصية الىت ذآرهتا ىف مداخلتك،
فهى حقائق مؤملة، لكنها أيضا واردة ىف آل مهنة، واتمع
املهىن السليم قادر على رصدها وميكن أن مينع تفاقمها

 .بالوقاية املناسبة ىف الوقت املناسب

 ليس فيمن يفشل وينسحب أو ينتحر، ولكناملصيبة يا مجال
ستمر وينجح فيبدو متاسكا جدا وهو خيفى إمراضيةفيمن ي

 Folie آامنة بداخله، ويروح يستعمل مرضاه مسَقطا ملرضه 
imposé ،أى ميرضون نيابة عنه 

 وآلما علت وظيفته وزاد جناحه زاد خطره  

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10:أسامة عرفة. د
 اجلمود آف للحرآة

 التناثر حرآة ىف اجتاه واحد
  احملصلة ىف آالمها صفر
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 :حييى. د
مل أفهم يا أسامة آيف يكون التناثر حرآة ىف اجتاه واحد،
األرجح عندى أنه حرآة عشوائية مفتِّتة متفتته ىف آل

 .اجتاه، وىف أى اجتاه

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: أسامة عرفة. د
 اجلمود فرط احلرآة الضامة

 :حييى. د
رأىي أن احلرآة الضامة ال تكون مجودا إال إذا بلغ فرطها
اندفاعًا أن تتداخل أجزاؤها ىف بعضها البعض فتعاق

ة الضامة حول فكرة غائية حمورية متتدأما احلرآفتتجمد، 
وهى تتجمع حوهلا األجزاء لتوليف حمتمل، فمهما بلغ فرطها
فهى آدح إىل الواحدية لعزف سيمفونية الكون املمتدة إىل

 .وجه احلق تعاىل

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: أسامة عرفة. د
 احلرآة التناثرية الفصام فرط

 :حييى. د
الفصام يا أسامة ليس بالضرورة فرط احلرآة، حىت لو آانت

 هو مخود احلرآة آما-مثال–   تناثرية، فالفصام السلىب
 تعلم، أحيانا ما أراه رمادا بعد احلريق

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: أسامة عرفة. د

املوت حرآة أآثر وعيا، هى حرآة بنائية حرآة ىف اجتاه
لكنها غري الفصام، إذ أا حرآة ملستوى وجود أخر واحد،

جيوز تشبيه اجلمود و ليست تبعثرًا ىف نفس املستوى، ال
 املوت فاملوت حياة وليس عدما؟والفصام ب

 :حييى. د
 بصراحة عندك حق 

جاءت آلمتك هذه ىف الوقت املناسب تدعم حماوالتى األخرية
 ".موت"لتصنيف املوت، أو قل لتصنيف استعمال آلمة 

لقد تراجعت مؤخرا بعد أن رحت أعامل املوت مرة 
نقلة بني، ومرة باعتباره وعى بني الوعينيباعتباره 

املوت، مث إىن عدت أميز بني اخلاص والوعى العامالوعى 
وهو (واملوت الوعى، واملوت العدم، واملوت الفقد، السكون

،)أقرب إىل ما ذآرت أنت اآلن من حيث أنه ليس عدما
وعندى ىف هذا آالم آثري أؤجل تفصيله اآلن، لكنىن سوف أرجع
إليه إلتزاما، مث إنك تعرف سىن يا أسامة، فأجد نفسى

ماذا بعد: وأنا أقرتب من هذه اخلربة بشكل حثيث أتساءل
آل هذا؟ ماذا إذا ما دخلت خربة املوت ووجدته غري آل
ذلك، بصراحة، حىت اآلن، ال أجدىن أفزع من احتمال اآتشاىف

 .ربنا يسرت! خطئى ىف آل ما ذهبت إليه، تصور يا أسامة؟

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: أسامة عرفة. د
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ىف حني أن اجلمود والفصام توقف، إال أن املوت هو حرآة ىف
 للزمن اجتاه، وإن ظهرت لنا توقف حبساباتنا شبه احملدودة

 واإلبداع أو قل للحياة 

 حييى. د
تفكك،تعتعٌة فمرة أخرى الفصام ليس مجودًا بالضرورة، هو 

، آل ذلك ىف اجتاهفملخ، فتباعد، فتفسخ فتشظى، فتناثر
سلىب، فهو ليس فرط وال تناثر فقط، وهو ليس توقفا
بالضرورة إال ىف اية املطاف، ال تنسى التفرقة بني مرحلة
اشتعال احلريق، ومرحلة الرماد بعد احلريق، حىت هذا

ه مجر قابلالرماد ال يصح أن نستسلم لظاهره فقد يكون حتت
 الطالق الطاقة من جديد

أنا معك أال نقرن املوت بالفصام اللهم إال إذا آنا نعىن
 املوت اجلمود أو العدم 

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: أسامة عرفة. د
احلياة هى فن احلرآة بني: دىوآما علمتنا سي

 الضام واملتناثر أو قطىب الضم والتناثر
 :حييى. د

لقد أصبح اإلشكال لدى اآلن يا أسامة هو أن أدرب.. 
نفسى أنا ومن يثق ىف جتربىت، على حتمل مثل ذلك جنبا إىل
جنب مع احتواء التناقض أملًا وإبداعًا متحرآا طول

 . ذلكالوقت، وأنت تعرف مدى صعوبة آل

  املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: أسامة عرفة. د
هذين القطبني إال حرآة بني) نبض احلياة(وما نبض القلب 

 دومنا الوصول ألحدمها

 :حييى. د
س نبض القلبأوافق على أن هذا هو نبض احلياة، ولي

ختصيصا، فما نبض القلب إال النموذج الظاهر احملدد تشرحييا
وفسيولوجيا لإليقاع احليوى الذى ال يقتصر مفهومه على
نبضات القلب الىت هى النموذج الرائع لإليقاع الذى يشمل

 ).وآل حرآية جدلية نشطة(آل شئ 

  صعوبة احلياد وضرورته2008-2-12 :أسامة عرفة. د
آثريا ما يصلنا تعليق من مرضانا أن مايصلهم منا ليس

 و يردف بعضهم أن ما وصله مما هوحنن ماهو بل ما نقوله
بد أن نعى ال أنا آان العامل الفارق ىف عملية التغيري،

و أيضا دفاعا معوقا، خصوصاحدود حيادنا حىت ال يصبح ه
يكون آاشف اللعبة و يسيبك غرقان ىف أن املريض غالبا ما

 .احلياد و ياخد منك اللى هو عاوزة برضه

 : حييى. د
اهللا ينور بصريتك أآثر، لكن على اهللا زمالؤنا يصدقون،

 .وأرجو أن يكون مجال معنا هنا

  صعوبة احلياد وضرورته2008-2-12 : أسامة عرفة. د
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حني حترتم عريك أمام مريضك وَتقبل: أقول ملن يتدرب لدى
 السكة عليك وعليه آشفه لك، سوف تسهل

مرضانا بيقرأونا زى ما احنا بنقرأهم وأحيانا أوضح 
 من قراءتنا هلم 

 أساتذتنا/ رضانايأتى احلياد و حنن عرايا أمام م من أين

ملا أال قى معاجل مكتف وصلب ىف تدريب زمالئى األصغر ... 
شوية أزنقه مع مريض وأقوله تعرف تبقى أمه؟ يتخض
ويقوللى إزاى؟ أقول له ترضعه مث نكمل حسب التساهيل مع

  زميلنا املتدرب

 : حييى. د
أشكرك يا أسامة، وأصدقك وأفرح أنك تدرب األصغر، فقط

 أو آما"واحدة واحدة عليهم": خربتى حاسبأقول لك من 
 ".رفقا بالقوارير"آان أىب يقول ىل 

  **** 

  الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب2008-2-9: آرمي شوقى. د
 بس واثق اىن لوآتاب األمري مليكافيلى انا ماقرتش.... 

الذآى هو عدم قريته حالقى انه قال انه من شروط احلاآم
و لو...مش برضه الغاية تربر الوسيلة...الشعور بالذنب
وحيد حامد آان له رأى تاىن ىف فيلم معاىل ان السيناريست

الوزير المحد ذآى حيث اصاب معاليه األرق والكوابيس جراء
 ...ذنوبه

 :حييى. د
رمي أنا ال أذآر فيلم معاىل الوزير تفصيال،بصراحة يا آ

أما آتاب األمري فهو ليس درسا ىف النفعية فقط، ولكنه
 .درس ىف واقعية بشعة

حني صدر احلكم برباءة املتهم ىف حادث القتل اجلماعى ىف بىن 
مزار، بعد أن تفضل زمالء أمناء بإثبات أنه ليس به مرض

ْكم ليؤيد الرتجيح الذىعقلى خيليه من املسئولية، جاء اُحل
ذهبت إليه ىف مقابلة إعالمية سابقة عقب احلادث مباشرة،
مث دعيت إىل مناقشة احلكم على اهلواء ملتابعة ما سبق أن
أبديته من رأى، وإذا باللواء الذى رسم ظروف القبض

ويصر على التشكيك ىف حكمعلى املتهم يتداخل هاتفيا 
اسة احلكم أو إشارة إىلاحملكمة وشجبه، دون مراعاة لقد

، واحتد النقاش وأنا أحاول أن أحولأساليب استئنافه
"هنا" "ليس"بينه وبني جتريح القضاة إلثبات موقفه، وهو 

أمتىن لك نوما"أصال، فظللت لعدة دقائق أقاطعة قائال 
سعيدا، أمتىن لك نوما هادئا، يا سيادة اللواء أرجو أن

– أقول ذلك وأنا أتصور ،"اخل..تستطيع أن تنام الليلة
 أن هذا التنبيه له أثر ىف إبالغه–آما رسم وحيد حامد 

رسالًة ما، أعىن أن يقلقة موقفه هذا فيحرمه من النوم،
ولكنىن حني عدت تلك الليلة إىل بيىت وجدت أنىن أنا الذى مل 
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أمن من فرط انزعاجى للسهولة الىت يتعاملون هبا مع
تبلد املشاعر ملالقانون واألرواح، والىت حتتاج إىل قدر من 

 .أستطع جمرد تصوره

  الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب2008-2-9:أميمة رفعت. د

شره وظلمه و رمبا لو شعر الظامل بالذنب لكفانا اهللا
ظلوم بأنه ضحية ، مثولكن ماذا عن شعور امل. النتهى األمر
فيظل ضحية مدى احلياة ،جيرت قصته اجرتارا، يعجبه احلال

الرثاء من فيبكى على نفسه ويرثى حاله، مث يستجدى
اآلخرين، فيحصل على مراده مرة بعد مرة، مث تبوخ القصة

اجلميع ظهورهم، و يصبح عنده حينئذ بأآملها فيدير له
 ...احلياة ميع حقها ىفقصة جديدة آضحية منبوذه حيرمها اجل

ىف خضم تقمصه الضحية يتوقف عن التفكري وعن الفعل و عن
 .يتجمد... احلياة و

أال نرى هذا النموذج على مستوى الدول آما األفراد؟ مع
فعلى املستوى الدوىل هو مثري لإلمشئزاز ألنه رمبا الفارق،

فيحتاجون املساعدة، بل ان أما األفراد!! آان متعمدا 
 .دهتم واجبةمساع

 اللعبة؟ هل وجدت هذه احلالة حظها لديكم ىف سر

 :حييى. د
حتديدا، ولكىن" سر اللعبة"ال أظن أن ذلك جاء ىف ديواىن 

أذآر أنىن تناولت هذه القضية بشكل مباشر ىف ديواىن ىف
 :أغوار النفس حني قلت

 قتله؟   اختار اللى    إال   َأِقتل   ممكن   انا   هوا   

     اتنني   عاملها   جرمية بقى ت

    اتنني   عاملها   جرمية   آل

 ، القاتل زى    املقتول   ذنب

 . استسلم   أصله  

وأعتقد أىن سأعود إىل ذلك آثريًا وأحبث عنه أيضا ىف ديواىن
 .سر اللعبة وشرحه ىف السيكوباثولوجى

**** 

 ب الشعور بالذنب ىف السياسة واحلر2008-2-9:يامسني. أ
...قد ذّآرىن باملسيحية حييى نيابة عنهم.إنتحارك يا د

 ومبوت سيدنا عيسى ليغسل ذنوب البشر

تتقمص ليس املرضى وأولئك أيضا أرى أنك حتاول أن ...
ولكن آيف ميكنك حتمل آل... الطغاة فقط، ولكن حنن أيضا

 آل هذه اآلالم؟... هذا

 ...حىت رؤيتهاأو ... آالمك و ال عجب أننا ال ميكننا حتمل.. 
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 :يىحي. د

شكرًا يا يامسني ولكن دعيىن أصارحك أنىن مع احرتامى ملشاعرك
 .رفضت فكرتك، ورمبا موقفك

أنا مل أفهم أبدا هذه الفكره املسيحية، مع أنىن تصاحلت 
مع أفكار مسيحية رائعة أخرى اتسع هبا أفقى مثل أن اهللا
واحد ىف ثالثة أقانيم، ومثل التناغم ىف امللكوت، ومثل أال

طعامنا أمام اخلنازير فإا تدوسها، أما حكاية أننضع 
فردا يتعذب ليغسل ذنوب اآلخرين فأنا مل أتصاحل معها

 أبدا 

اية التعتعة الىت تشريين إليها آانت بالنسبة ىل اجلزء
األهم وقد فرحت أنك التقطيها، ىف حني غابت عن آثريين، آل

زى أن أتقمصاحلكاية أنىن حني تقمصت هؤالء ارمني مع عج
بالدهتم وموت مشاعرهم مما حيميهم من رؤية أو حتمل تبعة ما
يرتكبون، حني فعلت ذلك مل أستطع أن أآمل احلياة بكل هذا

 .اخلزى واألمل

يبدو أنه لكى يكون الواحد قاتال البد أن يكون متبلدًا
 .أوال

**** 

  الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب2008-2-9:حممد غنيمى . أ

وزيرة اخلارجية األمريكية-" \أولربايت"\ئلت مدام س
تليفزيونية ، عن استقالة اثنني من  ىف مقابلة-السابقة

ىف مفوضى األمم املتحدة ، مسئولني عن تنسيق براجمها
هانز فون"\و " \دنيس هاليداي"\العراق ، ومها 

ألنه مل يستطع أن حيمل ، وآالمها قدم استقالته" \سبونيك
ه وزر وفاة نصف مليون طفل عراقى راحوا ضحيةعلى ضمري

الغذاء والدواء، بسبب احلصار الذى فرضته الواليات نقص
على العراق ، فأجابت -باسم األمم املتحدة-املتحدة 

رمبا أنه مثن غال آما تقول، لكننا نرى"\: قائلة باحلرف
اهلدف الذى نطلبه يساوى ذلك الثمن وأآثر أن
تشعر هذه الليدى ور حييى إىل أى مدىأرأيت يا دآت!"\منه

 !!طفل؟ الرقيقة بالذنب على قتل حكومتها لنصف مليون

 :حييى. د
 .رأيت، رأيت جدا، وياليتىن مارأيت

 .هيا ال نتوقف عند األمل، هيا حنول دون التمادى ىف ذلك

 عن املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10:حممد غنيمى.أ
 هل نكره املوت ألننا جنهله ؟ 

 :حييى. د
 رمبا

 عن املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: حممد غنيمى.أ
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 هل اإلقبال عليه باالنتحار مثال يعىن حبه ؟

 :حييى. د
 ال طبعا

 عن املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: حممد غنيمى.أ

 هل حبه يربر اإلقبال عليه؟

 :حييى. د
 ال أيضا 

 ومن ذا حيب املوت؟ وال حىت املنتحر

حيب املوت، ولو أحب املوتاملنتحر يكره احلياة، لكنه ال 
 .فسوف حيب احلياة، فال ينتحر

 عن املوت واجلنون واإلبداع2008-2-10: حممد غنيمى.أ
هل تعترب عمليات املقاومة االستشهادية هى املعادل

 املوضوعى لالنتحار؟

 :حييى. د
املعادل"يا ترى هل تعرف مغزى وأبعاد حدود ما يسمى 

؟ لقد تعبت حىت فهمت بعض مالحمه، املهم رأىي أن"املوضوعى
املقاومة االستشهادية عمل أروع من أن تضعه حتت لفظ

آيف يكون استشهادا وانتحارواحد، وبالذات االنتحار، 
 . ومتامامعا ومها متناقضان أصال

**** 

  الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب2008-2-9: نشأتحممد   . أ
هل هذا التقمص املقصود بسبب التعاطف هو ما :تساؤل
 ؟ وهل جيب أن يكون موجودا مع آل املرضى(empathy) يسمى

 :حييى. د
ليس متاما، وأحب أن أشري إىل أنىن أتصور أن املسألة أآثر

العطفالىت هى غري (من التعاطف، وقد ترجم هذه الكلمة 
Sympathy (وهى ترمجةإيهاب اخلراط إىل املواجدة. إبىن د 
 عدد يوليو–"حنو املواجدة استخدامات الدهشة("جيدة، 

 .) جملة اإلنسان والتطور1998

أما أن يكون التقمص موجودا مع آل املرضى، فخربتى تقول،
ال يقدر على القدرة"يا حبذا أن يكون األمر آذلك، ولكن 

 . حبسب جهدهوآل" ال اهللا

   حوار بريد اجلمعة2008-2-8: حممد أمحد الرخاوى.د
أو آشكل(احلوارات  مل اتصور انه مل يصلك من آل... 

ان قضيىت هى غائية البشر واىن عندما) احلوارات السابقة
عباد غياب هذه الغائية عند آل البِشر،ل اصرخ اصرخ

هبم بعد ان اشهدهم الرمحن هم آل الناس طبعا وهو اعلم
 على انفسهم 
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 :حييى. د
وصلىن، لكن صوتك ياحممد عاٍل، والسخط شديد مالِحق،

 )مع أنىن ال أنتمى إال إليها(والغائية غامضة 

   حوار بريد اجلمعة2008-2-8: حممد أمحد الرخاوى.د
،حىت بعد.قضيىت وقضيتك هى احلرآة من اهللا واليه طول الوقت

يطلب ايام وصله، وحنن مل آل من انفصل عن اصله!!! املوت
ننفصل اذا اخرتنا انفسنا بذهابنا اليه، الينا، اىل آل

وعباد الرمحن الذين" فنفرح بكل شئ وحنب اهللا وحيبنا البشر
قالوا) باهللا(وإذا خاطبهم اجلاهلون  ميشون على األرض هونا

 ."سالما

 :حييى. د
بل حنن قد انفصلنا، هلذا نسعى إىل أصلنا، إليه، إذا آنا

 مل ننفصل فلماذا حتاول إعادة االتصال؟

   حوار بريد اجلمعة2008-2-8: حممد أمحد الرخاوى.د
مؤخرًا فوجئت بشعب طيب دمث جدا وىف سالم" باىل"حني زرت 

منهم% 80نفسى مجيل مع نفسه باين على وشوش الناس وهم 
عن هندوس فافتكرت ملا مصطفى حييى ابن عمى، ابنك، اتكلم

لسفات اهلندوساملوضوع ده، وافتكرت ملا اتكلمت انت عن ف
عالقة الناس دى بربنا اآيد او البوذيني وفعال قدرت ان

املهم البلد آلها. احنا مش عارفني عنها حاجة
  ....!!!!!!!!!أصنام

 :حييى. د
آلمة: ومع ذلك، إذا قلت ألحد الذين هم هنا ممن تعرفهم

: فإنه سوف ينربى لك فورا قائال وبدون أدىن ترددهندوس
وهذا هو!!  وخالص، يا خرب!بدوا البقرآه مش اللى بيع

أنا، وابىن، وابن أخى آلُّ من موقعه، ندافع عن حق
 !اهلندوسني ىف اهلندوسية، يا ترى هل لعائلتنا أصل هندى؟

 املوت واجلنون واإلبداع عن 2008-2-10: حممد أمحد الرخاوى. د
الدنيا ابدا، مل اخدع هبا مل تتمكن أنا مل اصاحب.... 

ابدا مىن، بل اشقاىن أن أنفصل عن اصلى، مل جيرؤ ان
الدنيا ان تصرعىن يتخايل امامى ظالل الزيف، مل تستطع

حيسبون حساباهتا، مل أمسك أعلم اىن حتما اشقى من حوىل ممن
ليس هلا جذور، أحب  أوقن انأية شعرة من شعراهتا ألىن

من هم مثلى، املوت ارجوه اصرب، ال يفهمىن ال يدرآىن إال
 .أتسلح برمحة ربي

 :حييى. د
،)انظر ردى على حممد غنيمى(ال أحد حيب املوت يا حممد 

 واحدة واحدة لو مسحت، من فضلك

يا شيخ؟ ال... من أين لك آل هذا اليقني !! واحدة واحدة
 .تكن واثقا هكذا

**** 
   حوار بريد اجلمعة2008-2-8 :رامى عادل.أ
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املهم رسوخ هذه الطبيعه العذبة والتقاءها مبا هو... 
هى خلصت عندى مبحاولة ابليس ان(واقع عملى وتطورها 

إبليسوتقدم جبيوشه وفشل، .. ينقذىن من غياهب اخلانكه
ومراتاته يقعوا ىف غرامى وآل دول بىن ادمني، وأخش النعش

دنا. ده اجلبل اتدك يا جدعان. واشوف اهللا بقلىب طبعا 
أميمه اا. دونت اغلب اخلربه دى وعرفت يا عم حيى ويا د

  .بتتكرر حبذافريها ىف آثري من اانني

 :حييى. د
تطع أنهذا موت آخر يا رامى، ال أنكره عليك، وال أس

 .أفهمه اآلن

**** 

قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة احللم (2008-1-7: تامر فريد. د
)31 ،32(  

 أرجو التوضيح

إن اإلبداع ىف أحالم جنيب حمفوظ ىف نظرى هو قدرته على إنشاء
ناء لغوى مبدع فلماذا نعيد القراءة تفصيال هكذا؟ أم أنب

 ميكن قراءته بأآثر من صورة؟) احللم(النص اللغوى 

 :حييى. د
النص"أفضل أن أمسى هذا النوع من اإلبداع باسم ... 

، وليس النص اللغوى، وطبعا هو ميكن قراءته"التشكيلى
بأآثر من صورة، ال أحسب أنك تعىن صورة، فالنص هو

بأآثر منلصورة، والقراءة هى فك شفرهتا، لعلك تقصد ا
 . ، وأنا أوافقك متاما على ذلكطريقة

ولكن انتظر يا تامر، فأنا أريد رأيك ورأى من يتابع
إال أنىن) 35(هذه احملاولة، برغم أننا وصلنا إىل احللم 
متهيدا للدراسةمازلت مرتددا هل أآمل بنفس الطريقة 

مثال، وأنتقل إىل) 50( احللم  أم أتوقف عندالطولية
 . القراءة اجلامعة مباشرة

ال أخفى عليك أن الذى ورطىن ىف هذه الطريقة الىت أمسيها
أصداءالطريقة التشرحيية هو عملى السابق ىف قراءة 

السرية الذاتية، وآانت قراءة تشرحيية أيضا متهيدًا
 للقراءة اجلامعة الىت مل أآتب منها إال فصال واحدا

تعطيك سواء ىف األصداء أو ىف األحالم القراءة التشرحيية
، وهى توقعىن ىف حرج شديد،أجبدية العمل جمزًء، ال أآثر

ال الرتمجة إىل وأعجز أن أجتنب استسهأحاولخاصة وأنا 
الرموز احملتملة، بل إن هذا املنهج آاد يوقعىن ىف ورطة
أسخف وهو أن أقرأ رواية العطر لزوسكند بنفس الطريقة،
لكن حممد إبىن رىن رًا شديدًا، فعدلت فورًا وأنا أشكره،
.ماذا أفعل يا تامر ؟ أنا انتظر رأيك ورأى آخرين فعال

، ولو اللتقاط) 50( احللم خاصة أنىن أنوى أن أتوقف بعد
 .أنفاسى وإعادة النظر
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**** 

 )31احللم  (2008-2-7: حممد حييى الرخاوى. د
هل آان) "31(ىف الفقرة األخرية من التعليق على احللم 

  هبذا الوضوح؟األآثر إيالمًا" احلقيقى"داخله يرى عمق املوقف 

أذآر جيدا موقفكم من السالم عندما زار السادات) 1
دون(القدس، بل وأذآر مىت وصلىن وآيف تأثرت به وتبنتيه 

 ) جدًا(ودفعت مثن ذلك باهظًا ) نضج آاف

، ولكنىن ال)موقفكم: أى(قد أتصور أىن أعرف مربرات تغريه 
أوافق على هذا التغري وال أحبه، ليس هناك طريق آخر

إال عند من(أصال، إال تعميق اهلزمية بغباء منقطع النظري 
أفكر أحيانا ىف الدخول مع الكالب ىف) [يريدون االنتحار

 ]معرآة حياة أو موت

 :حييى. د
األرجح عندى أنىن مل أغري موقفى، وأتذآر أنىن آتبت ىف هذا
آثريًا وأتعجب أنه مل يصلك، مع أنك آنت أول من أبلغُته

لة وآان عمرك مخسة عشر عامًا أو أقل، آنتهذه الرسا
هذه هى بطولة: أوصلك إىل املدرسة وقلت لك، على ما أذآر

لقد ضحى: اخلائن، مثل بيتان حني سلم باريس، ورمبا زدت
وآان شرطىالسادات بنفسه ومسعته وتارخيه حبا ىف وطنه، 

لقبول ما يسمى السالم بعد ذلك هو أن نتأمل، ال أن نفرح،
، ال أن ننتظر قبض الثمن، وال هذانستعد لدفع الثمنوأن 

وال ذاك وصل ألحد، ورمبا هو مل يصل للسادات نفسه، مازلت
معرتفا باجلميل له، لكن هناك عمق خطري ىف املسألة ال أنكر

 .إن آنت قلته لك أم ال

لعلى أآثر واحد يعرف عيوب السادات، وهى عيوب الفالح
: مصر، بكل عيوب طني مصراملصرى الذى هو جزء من طني

تقديس الرتاب، والذآاء البدائى، الذى ينقذه أحيانا
حبيل لئيمة يتميز هبا، لكنه هو هو الذى يقتله آثريا،
هذا الرجل السادات ضحك على بيجن وآارتر فعال، وجنح أن
يأخذها شربا شربا من فم األسد، لكنه صدق نفسه أآثر مما

ضحى هبا غرورا انتحارياينبغى، وضحك على نفسه وهو ي
 .اخل... فعال

وبني. تعترب أن مصر هى أنتهناك فرق شديد يا حممد بني أن 
، أعتقد أن خطأ السادات،هو مصر" أنت"أن أن تتصور 

أنه مل ينتبه إىل هذا الفرق، رمبا، بدأت أشك ىف ذلك من
 فوجدته قد تقمص مصر،"البحث عن الذات"سريته الذاتية 
ون ابتلعها، ورضيت باحملصلة على أية حال،مث خشيت أن يك

 .ألا لصاحل بلدى، أرضى، فأنا فالح مثله

، وملقلت املوقف احلقيقى األآثر إيالماالحظ يا حممد أنىن 
 .األآثر صوابا، أو األحسنأقل 

 مث إن املسألة أنىن ال أآتب مقاال أو موقفا سياسيا يسمح 
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املسألة هى نقد أدىب لنص بنيه، لك أن حتكم له أو علي
والتناقض هنا رائع ال، آتبه مبدع نعرف موقفه، أيدينا

 ظهر ىفيعيبه وال يشري إىل أنه تراجع، ولو أن تراجعه
 آان ما تراءى له ظاهرا ابداعة ليعلن موقفه األعمق، مث

على أرض الواقع هو موقفه األسلم واألذآى واألآثر
وحنن ننقده، أن نرى املوقفني معا،مسئولية، فما املانع 

 وأن حنرتمهما معًا؟ حىت نتعلم من آل ذلك يا أخى؟

وعلى هذا، فأنا أيضا مل أغري موقفى ، بل لعله زاد عمقا
 ،ألنه زادىن أملا طول الوقت

بني سالم نصفق له، وعناد نفخرإننا توقفنا عند االختيار 
 ،به، حىت لو آان عناد الغىب املحتل

مازلت أقول أنا مع سالم نتأمل له، وننطلق منه،آنت و 
ألننا مهزومني حىت بعد االنتصار األخري، واهلزمية هى بداية

 االنطالق إىل طريق آخر

 :حممد حييى الرخاوى. د
حنن مل ننحت طريقًا أخرى بعد ؟؟ نعم ، ولكن اهللا يظل... 

عادال، وعلينا حنن أن نعيد النظر ىف فهمنا للعدل لكى
طيع اآتشاف أنه موجود ومتحقق فيما هو حادث وحيدثنست

وسيحدث، خاصة وحنن ال نعرف ما سيحدث، ولكن يظل علينا
أن نتعلم أن العدل والظلم ىف مسألة احلضارات اليقاس
بالسنني، بل بالقرون، وأننا مل نراهن على القرون بقدر

 . ما ندعى احلق والكرامة 

 :حييى. د
ت ذلك تصوروا أنىن أهرب من مسئوليةأنا معك، لكنىن آلما قل

اللحظة الراهنة، مث ال ننسى أننا مل تعد فقط ىف انتظار قياس
 مجيعا–موقفنا أو دورنا ىف حضارة قادمة بقدر ما أننا 

)اجلنس البشرى( مهددون بانقراض نوعنا -املنتصر واملهزوم 
 مبا ىف ذلك آل ما نسميه حضارات متعاقبة 

 . أعرف ما الذى استفزك هكذاحىت اآلن يا حممد ال

 حممد حييى الرخاوى. د
يرى عمق[إن ما يستفز ىف اجلملة املقتطفة من تعليقكم 

 الذى"احلقيقى"فهو لفظ ] املوقف احلقيقى األآثر إيالمًا
ال منهجية، ال تتناسب مع عموم) دومجا(متارسون به قطعية 

دمونهمواقفكم وال مع أى منهجية منصفة، واحلق أنكم تستخ
آثريًا استخدامًا ال خيتلف آثريًا عن استخدامات غريآم من

وهم أضداد(األصرح دومجا، خاصة عندما يتحدث آل منهم 
 .اخل" الصحيح"وتفسريه " احلقيقى"عن الدين ) وخصوم

 :حييى. د
املوقف احلقيقى األآثرباهللا عليك يا رجل ما دخل .... 
املوقف!! ليك يا شيخ حرام ع احلقيقى؟بالدين إيالما

 الواقعى املؤمل املنهزم املغامر "احلقيقى أقصد به املوقف 
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 أين آل هذا من االسرتاحة عند الدين" ..املستسلم، ليبدأ
 !.احلقيقى األوحد يا شيخ؟

**** 
تنشيط: اإلشراف على العالج النفسى (2008-2-6: هالة منر. أ

 حرآية النمو أثناء العالج إىل أين؟
 : وصلىن من عرض هذه احلالة اجلديد التاىل

وصلتىن التفرقة بني احلرآة ورصدها، وبني استيعاهبا* 
وواقعية تفعيلها، مل تكن هذه النقطة واضحة هكذا ىف ذهىن

 النوعيةقبل قراءة اليومية، آان لدى خلط بني احلرآة
 .وحمتواها أو مسارها وبالتاىل قيمتها

 وصلتىن إضافة من ذآرك حمكات اإلجناز العادى :أيضا* 
 .اللى بنقيس بيها بعيدًا عن منطقة النقلة العالجية

 :حييى. د
 أشكرك

**** 
:اإلشراف على العالج النفسى (2008-2-6: ماجدة صاحل. د

 تنشيط حرآية النمو أثناء العالج إىل أين؟
 :مالحظات أخرى

"بليه"أعتقد أن الفرق بني تدريب املعاجل النفسى وتدريب 
وآيف أن التغري. امليكانيكى يكمن ىف تعريف العالج النفسى

يضالناتج عالجا يكون بسبب العالقة اإلنسانية بني املر
والطبيب، مما قد يفسر اختالف املستوى ىف العالج بني
املتدربني حىت بعد الوصول للسنة الرابعة واعتماد ذلك

 .على درجة منو آل من الطرفني

 :حييى. د
ماجدة، هل تقصدين منو آل من املريض.مل أفهم يا د

 والطبيب؟

 .إن آان ذلك آذلك، فأنا معك 

**** 
 )عن املوت واجلنون واإلبداع (2008-2-10: ناجى مجيل. د

"وجود آخر"أثناء قرأتى اليومية ، تصورت أن املوت هو 
هذا الوجود اآلخر يشمل وعى آخر ومفردات معرفية خمتلفة

طبق علىوهذا ميكن أن ين. ختص ومتيز هذا الوجود اآلخر
واملوت النفسى املرضى وأنواع) وما بعده(املوت اجلسدى 

 .. أخرى

 :حييى. د
أسامة عرفة، فأنا.ناجى أرجو أن تقرأ ردى على د.يا د

باعتبار( من دخول هذه اخلربة، وحني أعيشها -سّنا–اقرتبت 
 .أعدك أن أخربك ولو ىف أحالمك) أن املوت حياة

أنا لست...  ختف هكذا،تأخذها جدا يا ناجى وال!! ال ال 
 !هلذه الدرجة" وراك وراك"
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  )27احللم  (2008-1-24: مى عبد السميع. د

ينقشع بيقظه"انتابىن شعور غريب بالراحة عند قراءة 
ولكن عند" رحم احلاىنال"ومل أفكر ىف " دافئة بالسرور

 قراءتى للقراءة وجدته أقرب ملا قد يكون آذلك فعال

"مث ان الوعى خباطر القتل هكذا ، جعله يرتد إىل ذاته 
 برجاء التوضيح أآثر 

"حبيبىت"بالرغم من آلمة " قد رأيت حبيبىت فهرعت حنوها
الىت استخدمها شعرت أيضا حني قراءتى هلا أا من نسج

 رى ملاذا؟خياله ال أد

أوجعىن إحساسه بأنه غري مرغوب" ورمت بنفسها ىف العاصفة"
 فيه،

 : هذا ما وصلىن من قراءتى 

 وصلىن االحساس أا آانت تلعنه 

 :حييى. د

إذا آانت احلبيبة نفسها هى من نسج اخليال، فما هو
 الداعى أال تكون حبيبته اخليالية فعال؟

 وملاذا تشكني أن ذلك هو جمرد تصوره؟ 

مث ما هو الداعى أن تتصورى أنه غري مرغوب فيه وأا 
 إىل طريق– آما تصور هو –بالتاىل جترى منه، ال تدعوه 

، مث ال حيول دون)روميو وجوليت(اخلالص؟ وهو االنتحار معًا 
 ذلك إال مدرس احلساب القاسى املنقذ املستهدُف للقتل معا؟

حلق ىف وجهةأنت وماترين على أية حال، لك آل ا: عموما
 نظٍر أخرى

**** 

أغنية) 4( الشعور بالذنب2008-1-30: دينا طلعت. د
  لألطفال، ورمحة بنا

 :وصلىن

أن اآتساب حرية اإلرادة يوّلد احتمال الشعور بالذنب   ·

قد يكون الشعور بالذنب رغبة ىف االعتمادية املطلقة  ·
 وعدم التغيري 

 ذآر الذنب إصرار للعودة إليه والوجد به   ·

 :حييى. د

 أنا شاآر لك يا دينا 

 هذا هو لب ما أردت توصيله
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