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 :مقدمة

:أغلب حوار اليوم هو حول النشرتني عن االنتماء للوطن
:والثانية&  "إىن لو مل أولد مصريا": النشرة األوىل بعنوان

وقد ترآزت الردود هذا األسبوع "لوددت أن أآون مصريا"...
 .طلعت مطر.ىف شكل تعقيبات على مداخلة اإلبن الزميل د

أما بقية أغلب احلوار فهو تعقيبات مطولة، تكاد تكون
مقاالت مستقلة، فرتآنا معظمها آما هى مرحليا حىت نستقر على

ا ىف حالة أن يتزايد حجم بعض التعقيبات أآثر مناتفاق م
ذلك، مما قد يضطرنا أن نعود نتساءل عما إذا آان علينا أن
حندد حجم التعقيب ابتداء، أم نواصل نشر أغلب ما يصلنا حلني

 اضطرار أشد، 

احرتام آل، أو أغلب، ما يصل –ما أمكن  –مازلت أفضل 
 . حرفيا

 .تلقائيا) اآلخرين(اء وعلى الراسل أن يتذآر األصدق

 ما رأيكم؟

  جتليات احلنان: مقدمة عن احلب واجلنس مث

 لبىن الغالييىن. أ

أوال أستحلفك باهللا أال تزيل عبارات املديح آكل مرة أريد
دمت حتدثت ىف احلب وصعوبةوما(........) أن يعرف  للكل

ملشاعرى ما(فأحتت  استحداث مفردات جديدة له ىف العربية
، هذا شأنك أن تنحت وتثرينا، وشأىن أنا أن أقرأك)...أحتت

يااااااااااااااااااااه...) .. وأعبر عما جاش عندى(....
!فوق ماتتصور آم هى أسطورية هذه املقالة، أراحتىن بشكل

  ملاذا؟

آأنثى شرقية حمبوسة داخل مفرداهتم وال أقول مفرداتىأنا 
،...باشوف .. ، أحن آثريا، باحن...فأنا أحب، أعشق 

وتعرب، وتسعد، تتنفس، وتعيش تتصارع مشاعرى تتسابق لتبوح
  .وترتاح
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والنظرة .. وآأنثى شرقية ُتحسب على الكلمة... إال أىنِّ
..أنا آأنثى شرقية يعتصرىن الشعور بالذنب  والشوق.. 
، وعى جمتمعى آامل..ومامل أفعل .. أقصد   على ماملباإلمث

..لصديق ما  يفرض على الشعور بالذنب إن شعرت باحلنية
أعتقد واهللا) احلب الشرعى ( شخصا ما خارج إطار .. أحببت 
مشاعرنا بكل تنوعاهتا اليستطيع شخص واحد استيعاهبا أعلم أن

 صحيح ياسيد العارفني؟! 

قررت أن أغمض عيىن أغمض حواسى آلها، أخشى مشاعرى، بت
 هل جيدى ذلك نفعا؟ هل 

 هذا احلل ؟ يرضيهم

تفسر آتاباتى أىن هرطوقية، امرأة.. فقررت أن أآتب 
  !!طب أعمل ايه؟ ؟"دون جوانة"

 أبعزق نفسى؟

أنا يا سيد التفاسري واملفردات، أحب احلب الذى حتدثت عنه
بالضرورة، أحب آلغري مقرونا بالتفسري املرتبط باجلنس 

مايستحق أن يحب حسب معايريى، أحب أصدقائى الرجال والنساء
 ... مبستويات احلب األربعة الىت ذآرَتها

وعلى إيه آرت الكالم ماانت فاهم وسيد العارفني، واهللا انك
 العارفني بكل ماجتيش به هذه النفس من جتليات، تقلبات سيد
.. 

 !م االجابة بل أمحل هم الدعاءواهللا اىن ال أمحل ه: يقول عمر

حرية، قررت أن أدعو وقفت حائرة مباذا أدعو لك؟ بعد آثري
 روووح : لك باللغة البسيطة الىت حتبها

وآمان، وسأغرف منك آمان يا شيخ ربنا ينفع بيك آمان
وآمان، سأحب واللى يقول يقول، سأرجعهم ملقالتك وخلى

وربنا يفك أسر داخل نفسه ومفرداته ينفك أسره احملبوس
  .ىف حب اجلميع مبفاتيحك، وخلى الدنيا تشبع حب

 أآرر ال حتذف ما تعتربه جماملة وأعتربه أقل وصف

 أثقل عليك، بس برجوك لن أستحلفك حىت ال 

 :حييى. د

أنت تعرفني يا لبىن أنىن ال أعترب آالمك جماملة، أنا أحذف ما
ور فرٍد واحد مثلىأتصور أنه قد يفهم منه أننا نبالغ ىف تقدير د

ال يفعل إال أنه جيتهد فيقول، أنت تعلمني أن ما يهمىن هو حتريك
 !.الساآن، ال قيادة تابعني ال حيبون أنفسهم بقدر آاِف، فيتبعون

آل ما فعلُتُه ىف خطابك هو أنىن رفعت بضع آلمات، ووضعت 
بدال منها ما هو بني قوسني مما رجحُت أنه أخف وقعا، وإن آان

قل صدقا، اعذريىن وساعديىن ىف احرتام إصرارنا علىال ي
 .التواصل دون إعاقة من سوء فهم هذا أو ذاك
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أما حمتوى خطابك ففيه من الشجاعة واألمل واإلصرار ما
يشرف املرأة عامة، واملرأة العربية خاصة، وآمل من خالل مثل
ذلك أن أجد ىف نفسى وقلمى واجتهادى ما يعينىن على االسهام

دفع، منك، ومن آل من هى ىف موقفك، أنتىف احلفاظ على هذا ال
هكذا تْدعمني فرضا قدميا أشرت إليه صدفة ىف اية أول آتاب ىل

وهو أن البداية الستكمال )"1969(عندما يتعرى االنسان "
مسرية اإلنسان املعاصر ليكون إنسانا حبق، تبدأ من املرأة،
برغم من آل ما حلقها من ظلم وهتميش، وأنه حني تتحرر املرأة،
قد يستعيد الرجال ثقتهم ىف أنفسهم، ويكفون عن قليل أو
آثري من غرورهم الذى يغطون به نقصهم، فنتواصل معا نكمل

 )فشل لنعاوْدأو ن(املسرية 

**** 

 )صباحا 11آخر حلظة اخلميس الساعة (لبىن الغالييىن . أ

والقلوب مع"حبذا دآتورنا الفاضل إرسال إسم األغنية 
أو أى معلومات عنها أو اسم!!" مش سايبه فّكه: بعضها

املؤلف للعودة إليه ىف بقية أعماله، ونفس الطلب بالنسبة
ة، شكرا وجزاك اهللا عنا ألفملقالة األمس عن احلب والكراهي

 .خري

 :حييى. د

األغنية هى آلمات العبد هللا، وهى ضمن جمموعة أناشيد
ليست شعرا، آتبُتها لألطفال آمقدمة لكتاب ابن) أراجيز(

راجيز هذه موجودةوأظن أن جمموعة األأوسم وصفى، . آرمي هو د
، وآنت قد سجُلتها أيضا بصوتى، وال أعرف إن آان هذاباملوقع

 .سوف أرى، وترين، شكرا. دخل املوقع أم ال

**** 

 )14(،)13(اإلشراف على العالج النفسى :التدريب عن بعد

 إبعد عن املبدع، وال ِتْتخالْش عنه

 أميمة رفعت . د

وأنا آنت ماشى: "قراءة هذه اجلملة أنا أيضا فزعت عند
الفصلني معاها فصل بفصل وباحطلها شوية مالحظات وآده على

 "ى استعجلت وراحت إدهتا للناشراللى اديتهم ىل، ه

أنه البد من الفصل بني العالج النفسى أوافقك الرأى متاما
وردا على الضيف الفاضل الذى ظن أن ما. والنقد األدىب

آتبته هذه الكاتبة آله ضالالت، أسوق له بعض األمثلة
 :البسيطة

ىف القرن التاسع عشر" جريار دى نرفال"الفرنسى  الشاعر
آان ذهانيا، وقضى فرتة) أوروبا ن الذهىب ألدب ىفوهو القر(

وآان من طويلة من حياته مرتددا على املصحات النفسية
 " احللم ما هو إال حياة أخرى آاملة"عباراته الشهرية أن 
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آان يكفيه ىف" وعامل األرواح ينفتح على مصراعيه من أجلنا"
فتتغري الصورة بأآملها ىف قصائده أن تقابله آلمات بعينها

الكتابة لتنقل القارىء فجأة من بلد آلخر ومنذهنه أثناء 
زمن آلخر، بل ومن عامل الواقع إىل عامل األرواح واآلهلة القدمية

مل يكن من الضرورى أن يفهم. وشياطني األرض وما حتتها
آان له فشعره، برغم غرابته،. القارىء آل ما آان يكتبه

ه تفقدوقع سحرى ىف النفس، حىت أن النقاد أمجعوا أن قصائد
قد سبق عصره ىف" نرفال"وبذلك يكون . فسرت من سحرها إذا

قبل أن تبدأ فعال هذه) الالمعقول(الرمزية والسرييالية 
 فقط بذاتيته وتلقائيته وإبداعه اخلاص..التيارات الثقافية

 .جدا

مل يصحح له أحد شعره، ومل حيكم أحد على أعماله من واقع
فرنسى آخر من العصر شاعر" رينيه شار"حالته املرضية 

يكتب قصائدا سياسية بإسلوب ، آان)القرن العشرين(احلديث 
 آنت أدرس إحدى دواوينه وأجد صعوبة شديدة ىف. سريياىل

التعامل معها، فجمله و أفكاره غري مرتابطة ، بل أنه على
خيتار أحيانا آلمات ال وجود هلا ىف مستوى اللفظ والكلمة آان

مل... معتادة ويا بطريقة غريبة غرياللغة أو يستخدمها حن
ومل يصف أحد آلماته incoherence يصف النقاد شعره بأا

بل وا القارىء عن فهمها بطريقتهم فهى neologism بأا
بل آان.. ذهانيا "\شار" \مل يكن ...تعىن له هو الكثري

 ...مناضال سياسيا شديد البأس

مل األحالم والفانتزيا هومثال أخري هو أحالم جنيب حمفوظ،، عا
وختفى هذه الرموز وراءها عوامل أخرى،. أساس الرمزية والالمعقول

بعضها عند الكاتب واألخرى عند القارىء، قد يستطيع هذا األخري
التعرف على صداها وقد ال يستطيع، هذا ال ينفى وجودها

أى..حىت نتعرف على شىء ما  فهل منسك القلم األمحر ونصححها...أصال
 قلم؟ حىت لو آان عاملا مزيفا خلقناه حنن جبرة.. شىء

أعتقد أن ما ميثل عائقا أمام العالج النفسى أو النقد
 .األحكام املسبقة  الفىن هو باألساس

العالقة بني اجلنون"حييى على مقالك . أشكرك يا د
وأرجو أال ترتاجع، أآمله فهو يفيد الكثريين، ومن" واإلبداع

 ...الحقا سيفيده ال يفيده اآلن

 :حييى. د

أرجو أال أتراجع ليس فقط عن مواصلة تناول وشرح
، ولكن عن أشياء أخرى آثرية آن"العالقة بني اجلنون واإلبداع"

 )غالبا. (اآلوان أن أتراجع عنها، هلذا لن أتراجع عنها

 حممد شحاته . د 

أين هذا: سؤال يلح على خاطرى آلما قرأت ىف هذا الباب
ا تعلمناه ىف الكلية من علوم نظرية وتطبيقيةمن آل م

 يصلىن دومًا من تعليقاتك ) اخل...تشريح وأنسجة وطب اتمع (
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إحساس بأن هذا العمل حيتاج إىل إنسان خبري باحلياة ودروهبا
أآثر مما حيتاح إىل طبيب مبعىن السماعة وجهاز الضغط، أحتاج

 .إىل خربتك ىف بداية الطريق حىت ال أمل

 ل ذاك؟ما عالقة آل هذا بك

 :حييى. د

 آله متصل بكله، 

، وأتصور أنArt of Healingأنا طبيب، أمارس فن الألم 
آل طبيب هو آذلك، أواصل نقد النص البشرى لصاحله، أعيش

، بقدر ما أعيشه ىفCorpus-callosumاإلبداع ىف اجلسم املندمل 
حارة القصيرين، أو ىف مغاور جنيب حمفوظ، أو على شاطئ دهب،

سط جبال وادى فريان، أو مع نبض قلب عم على السباك،أو و
أرى أن الغوص ىف خربة احلياة ودروهبا، هى هى خربة السماعة
وجهاز الضغط، ونبض االنسان، وحلن الطبيعة، ومن أى من هذه
الوقائع واآلليات آلها، أو منها جمتمعة، يصلىن حلن اإليقاع

 .احليوى املتناغم

لذين استسلموا لغري ذلك، وال يسامحاهللا يسامح األطباء ا
 الشرآات إياها

 .يا شيخ 

 )رد آخر غري االسبوع املاضى: (حممد أمحد الرخاوى. د

سيبدع اال بعد ان فعال املبدع هو الذى ال يعرف ماذا.....
 !!!!!يبدعه

من رحم اهول واالغرب انه ىف آثري من االحيان خيرج اى ابداع
!!!!ل قد يكشف اوال يكشفالتام ىف رحلة سرب جمهو

يكتشف اى مبدع حقيقى ان االبداع هو ابدا ما وبعد ان يكشف
 !!!!ابدا مل يكشف حىت يكشف وهكذا

 :حييى. د

ومع ذلك فاإلبداع هو أرقى أنواع اإلرادة وأمشلها،... 
لكنها إرادة اإلبداع بالوعى املتضفر، وليست إرادة إختاذ

، هو"اهول التام"ىء امسه قرار اإلبداع، مث إنه ال يوجد ش
فقط حضور بعيد عن التناول املسطح اجلاهز، صحيح أن سرب

وإن اإلبداع هو أبدا ما مل يكشف: اهول قد يكشف أو ال يكشف
حىت يكشف، لكن دعىن أذآرك يا حممد بدور املتلقى، وهو يكشف

 .ما مل ينكشف حىت للمبدع، فهو الناقد األول وليس األخري

           املبدعة املريضة: مى عادلرا. أ

ينبغى لنا حتويرها، اننا ال خنرب هبا حىت, للحقيقه مفردات
 .جناية -انفسنا 

 :حييى. د

  ليست جناية متاما،
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 هى احلقيقة

**** 

 ...!!"إىن لو مل أولد مصريا: "تعتعة

 لعت مطرط. د

على تعليقك الغاضب على رسالىت أستاذى الفاضل، أشكرك
ولقد آنت متوقعا تقريبا هلذا الرد ألىن أعلم مدى مصريتكم
واعتزازآم هبا والىت أمحلها أنا اآلخر مها بني ضلوعى ليل ار

آدت أنوء هبذا احلمل وقد انقض ظهرى، ولكن هيهات فهو حىت
فال غرابة. اك منه حىت باملوتالفك آامن بني الضلوع فال ميكن

إذن من ان ينتابىن شعور باحلنق على بىن بلدتى النىن أريد أن
أما قرأت تعليقات. تكون هلم حياة ويكون هلم أفضل ما ميكن

مقالتكم؟ أما قرأت اليأس ىف هؤالء الشباب على
أليس هذا مقلقا بل ومرعبا؟ غري أن ما أقلقىن أآثر.آتاباهتم

ملون أنفسهم ادىن مسئولية عما وصلت إليههو أم الّحي
على الدولة أو احلكومة، آأمنا إم يلقون باللوم. أحواهلم

حنن؟ إليست الدولة هى. احلكومة شخص ما قد اتى من آوآب أخر
أليست احلكومة هى حنن؟ أليس الوزراء ورئيس الوزراء واجلهاز

وإن .وانت وأخى وأخيك أو احد أقاربك احلاآم آله هم أنا
حني نرضى ألسنا مذنبني. آان هناك قهر ما فلماذا نرضى به؟

والتاريخ خري. ملاذا ال نرفض حىت الدم. بنظام ال خيدم مصاحلنا
وإن مل نستطع فلماذا. صنعت الشعوب حضاراهتا شاهد على آيف

ال يستغل آل ما أوتى من سلطة أن يصلح ما ميكنه إصالحه دون
  ئ أبدا؟االنتظار لتغيري شامل لن جي

انا اعرف انىن اقسو على. حياول أستاذى الذى أحبه ألنه
نفسى آثريا ألنىن آنت أنتظر منها أآثر ولكنها خذلتىن فليس
غريب على ان اقسو على أبناء بلدتى إلنىن أنتظر منهم

 .الكثري

 :حييى. د

 شكرا يا طلعت على حتملك لغضىب،

نرضى بكل أننا رضينا أو –أو تصورك  –ورفضا لزعمك  
 هذا، أو بأى من هذا

طبعا أنا أعذرك، وال أعذرك، وأرجو أن تقرأ استجابات
الشباب املوجوع مرة أخرى، مث تقرأ موقفهم الثاىن بعد ذلك

 مما آتبت أنت، وأنا، املرة تلو األخرى،

 .مث دعنا حنرتم معا آل اجلارى وال نكف عن االستمرار 

 :وليد طلعت.أ

آتري من اللى آنت عايز قلت ىف مقال النهاردة....
اقوله، وباضيف ان حىت اللى هربوا منها واللى بيحاولوا

 ومش عارفني يهربوا واللى خرجوا اضطرارى زى حاالتى وغريى 

  
 اويــــالرخــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2715



 I08I2008>22א – אא

آتري منهم بيتابعوا الربامج والتحقيقات املتصورة
واملكتوبة آأا هتوصلهم بيها وناسهم وهيعوضوا هبذه اجلرعة

 تخلى واهلروب،التعذيب اليومى للذات احساسهم بال من

أميمة بشكل إنساىن. د) توقفت عند ما قالته......(
معدش املوضوع شوية الناس اللى(شديد العمق فحكاية القطر 

والزم ناخد بالنا ونلحق الحسن مش عارف ممكن حيصل) ساآنني فوق
 إيه؟

 :حييى. د

 .حاحيصل آل خري، غصبا عنهم مجيعا، هذا إذا مل نتوقف

 هيثم شبايك. د

هذه هى أول مشارآة ىل معكم أتشرف بأن تكون..... ..
تعليقاتى لو آانت.. وتوخبىن ..وتوجهىن ..فأرجو أن تساحمىن 

وآرائى أقل من املستوى آثريا فذلك من قلة خربتى وجتارىب أنا
خريج طب القاهرة، مصرى، شاء القدر أن, طبيب نفسى صغري

ملتحدة، أحاولأآون مقيم وأعمل ىف دولة اإلمارات العربية ا
أن أتغلب على عائق بعدى عن مصر وأن أتعلم وأمنى نفسى ىف
جمال ختصصى وىف احلياة بشكل عام مبا هو متاح ىل من إمكانات
بعيدا عن مصر، وصدقىن ياسيدى، األمر صعب، وذلك أساسا ألنىن
بعيد عن مصر، حيث أن مصر مهما آان واقعها فهى املصنع، هى

كل اخلربات والكفاءات لكل من حوهلا مهمااملنبع، هى املصدر ل
املهم لن أطيل على سيادتكم ىف .شأم ومهما ساءت أحواهلا عال

لوددت أن أآون(هذا الشأن حيث أن لدى تعليق على موضوعنا 
 ).مصريا

جيب أن نناقش موقفنا من هل توافقىن سيادتكم على أننا ال
سلبا حدا سواءآكتلة ووحدة واحدة، نقف منها موقفا وا) مصر(

 أو إجيابا؟؟؟ أال ترى أن ىف ذلك نوع من أنواع الال موضوعية؟؟؟
جيب أن نفصل ونفرق بني مصرين ...فأنا ىل رأى أرجو أن تصححه ىل

هى الىت) مصر الواقع( !!!)مصر الواقع(و ...)مصر املعىن... (
السلبية، واحلنق، والغضب، نشعر جتاهها بكل هذه املشاعر

وتتباين ردود...القرف ...احلزن، بل وعفوا واإلحباط، و
أفعالنا جتاهها مابني الرغبة ىف اإلصالح أو التغيري أو اهلروب أو

والتخلص) آمجلس الشورى(حىت الرغبة ىف حرقها  التنصل أو
حىت من باب حرية آل تلك األراء نسبيا مقبولة. .... منها

 !!!....ماشي..... الرأى والفكر 

الذى نبت حوله آيان(هى العمق، اللب ) مصر املعىن(أما 
 الذى بدونه نصبح آالشعوب(، األصل )آل مصرى فينا

العديدةالىت حتاول شراء أصول هلا باملال أو بالتنازالت وذلك
، التاريخ)الىت بالها ون(، القيمة(ولن تكون...آى تكون 

بالستيك باردة الذى بدونه نصبح آأشجار بال جذور، أشجار(
الذى طاملا آنا من(، هى الوطن)متتلئ هبا املوالت احلديثة آالىت
اآلخرين معىن هذه الكلمة فجاء تعبريهم عنها مقتبسا علم
 الذى به يكون (، األمل )الىت لوالها ما آنا(، األم )عنا
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هى املذآورة باخلري) مصر املعىن(، )لدينا الدافع لالستمرار
مصر املعىن هى إخل...نيرب العاملني وسائر األنبياء واملرسل من

مصر الىت ال متس وال ميكن أن متس من قريب أو بعيد حيث أا غري
قابلة للتقييم ومل خيلق من املعايري واملوازين ما يستطيع أن

)..ملصراملعىن(مصر املعىن إنىن أعتقد أن الذى جيعل  .حيتويها
ردآتو بل إن مصر املعىن يا ... شيء ما...هو ذلك ال ..معىن 
 ...شيء ما نفسه أو هذا ما أعتقده...ال...هى ....حييى 

 وساحمونا

 دآتور نفساىن صغري 

المؤاخذة نسيت أسألك عن تعليقك على) اخلميس: (الحقا
 احلريق؟

 :حييى. د

 .أهال هيثم

 ال أوافقك..ال 

بعد تقديرى حلماسك، واحرتامى ملشارآتك، دعنا نبدع
العالقة مبا يوثق بيننا، وهو االختالف، أنا ال أوافقك على أن

، ال أوافق على هذا الفصم)مصرين(هناك مصر ومصر أخرى 
 الذى استأذنك فامسيه الفصم اهلروىب، 

إما أن يكون املعىن هو الواقع الذى نصنعه، وإما فهو ال
وجود له، أصبحت أآره التجربة، وأحذر املفاهيم، قد أوافقك
على أن هناك واقع يفرض علينا فرضا، وواقع نصنعه حنن

ا بل هو واقع، انتبهت اآلن أنىن حنيصنعا، ليس أمال وال حلم
، قبل أن أآتب شرحا على1976آتبت ديواىن سر اللعبة سنة 

دراسة ىف علم"ليخرج آتاىب األم ) مضطرا(املنت 
، انتبهت وأنا اقرأ رسالتك اليوم أن مثل"ولوجىالسيكوباث

ذلك خطر ىل ورفضته عدت إىل املنت دون الشرح ووجدت أنىن ردُدت
ذىومازال هو نفس الرد ال) عذرا(عليك رمبا قبل أن تولد، 

 .حيضرىن اآلن

،"واقع"عن ما هو " معىن"وجدت أنىن رفضت فصل ما هو 
 :ولكن قبل أن أقتطف ذلك دعىن أذآر لك أن النهاية قالت

يا من ترقب لفظى العاجز، بعيون الفن املتحذلق، أو..ال"
تفهم روح غنائى حبساب العلم األعشى، ال حتسب أىن أآتب شعرا،

طفئ نارى، بدموع الدوحخبيال العجز اهلايب، أو أىن أ
 هذا قدرى،.. ال..الباآى، ال

 فليحرتق املعبد،

 ولتنْذُر الريح رماد األصنام

 ولُتسال نفس ما آسبْت

... 
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أو

 فلنتطور 

 إذ يصبح ما ندعوه شعرا

 .هو عني األمر الواقع

ىف) تعتعة(سوف جتد يا هيثم نفس هذا املعىن ىف يومية الغد 
 .ًا من املنفى ليحضر فيناوداع حممود درويش عائد

 برجاء أن تفهم من آل هذا رفضى لفرضك أن َثم مصرين

 ال توجد إال مصر واحدة هى ما نصنعه أنت وأنا،

 وهى هى إنسان الدنيا ىف آل مكان،

 .لكن لندع آال ينطلق من قاعدته

 .أما تعليقى على احلريق، فهو أن أوصيىن وإياك باالستمرار مهما آان

 هل يكفيك هذا؟

 .هو يكفيىن

 حممد أمحد الرخاوى. د

اما عن تعليق رامى فاملعرفة تصيبىن فعال، بس مش ىف مقتل،
  املعرفة صابتىن ورب العرش جناىن

 :حييى. د

 .....على اهللا تكون جناة إىل معرفة أرحب فأرحب

 ونسمع رامى اجلديد معا، لعل وعسى

 )الفطرة(رامى عادل       . أ

ىف عتمة القوقعة املفتتة، شرجية املنبت، طلت من..... 
البوار هاتفه، ناشده للصغار، تفرش جناح الزغب، وهتدهد

 .موج الصخر، تتلقى بكره اجلاى

  سالم عليكم

 :حييى. د

 وعليكم السالم

**** 

 بريد اجلمعة/حوار

 وليد طلعت

عايز ابعتلك يا عمى ديوان رد الفرجة على بعضه بس
هحاول انشره السنة دى خايف اآون بتقل عليك وارهقك انا

 رمستله اللوحات الداخلية فعال) مراتى(وفدوى 
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 اذا اديتىن املوافقة مش هبعته اال 

 ..رغم اىن حمتاج اتونس برأيك

 حاىل بقه واعرف ارجع اطري ميكن ملا اخلص منه أشوف

 :حييى. د

استمر يا وليد، وال" جمرد الفرجة"ليس هناك شىء امسه 
تعتربىن مرجعك، لقد تعلمُت أال أتدخل ىف أية حماولة إال بعد

 .متامها احرتاما لكل ما ميكن أن يضيف

 )حدود الذات: عن ندوة: (منري شكراهللا. د

أميمة وأنا يوم .أوال أشكرك على مقابلتك الكرمية لنا د
 الندوة اجلمعة املاضى باملقطم وآنا سعداء 

  .ومبقابلة حضرتك وجها لوجه ة،حبضور الندو

أعجبىن ردك على املشارك الذى سأل عن موضوع التدين
وترآيزك على أننا جيب أن نتحمل املسئولية الىت يفرتض أن اهللا
أعطاها لكل منا شخصيا بدال من تعليق املسئولية آلها

  .طريقة طفولية على الشيخ أو القسيسب

آان مهما جدا وآنا" حدود الذات"موضوع الندوة .... 
متشوقني لسماعه ولكن أصارحك أىن توقعت أن يتوسع الدآتور

آالم رفيق حامت املتحدث أآثر من ذلك وآنت أود لو آان هناك
أآثر عن التطبيقات العملية واإلآلينيكية هلذا املوضوع

املوضوع بصفة شخصية ألىن آان املفروض مهتما هبذا آنت. اهلام
حماضراتنا ان أقوم بتحضري حماضرتني عن نفس املوضوع ضمن

 هل: وعندى سؤال متعلق باملوضوع األسبوعية ميستشفى املعمورة
املريض الذهاىن عامة أو الفصامى بصفة خاصة الذى يعاىن من

حية أخرى وىفميكن أن يكون من نا فقد أو شفافية حدود الذات
اآلخرين و أحد مراحل مرضه أقرب إىل الوعى باحلدود بينه وبني

  بينه وبني األشياء؟

 :حييى. د

إن الذى علمىن املعىن احلقيقى حلدود الذات هو املريض
الفصامى املرضى الفصاميني بالذات، وأحدهم هو الذى آتبت

"البيت الزجاجى والثعبان"على لسانه قصيدتى ىف ديوان 
واسم فرعى مل أنتبه إليه إال اآلن هو "ملهى العرى"باسم 

وأظن أنىن نشرت القصيدة آلها "حدود الذات وصكوك امللكية"
حني يشف جدار النفس يكون النظر إىل"ىف النشرة هبذا االسم 

 "املرآة جرميْه

 :إىل أن قال

مل يكن الداخل ملكى يوَما، واملفتاح املزعوم خرافة،".. 
 "والباب بال مزالج، واملتهم برىُء جمهوُل االسم، قيل له ذاتى
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،"اسم للشهرة، مفعول به، ْمل حيفظ ما ميلك، ما دافَع عنه"
 !".آان"ما 

 أليس ىف آل ذلك رد على سؤالك يا عم منري؟

 منري شكر اهللا. د

يبدو أن ما يهمىن هو آيف ميكن إستخدام ذلك ىف العالج؟
قرأت ىف آتاب متأثر بالتحليل النفسى هو على قدر ما

 Keeping Boundaries آثريا هبذا الكتاب أعرتف أىن تأثرت
وهذا الكتاب األمريكى يربط بني تطور حدود الذات

أن النفسية وبالتاىل احلدود العالجية الىت يفرتض واإلضطرابات
على املريض ولذلك فهو حيرص احلرص عليها سيكون له تاثري إجياىب

آثريا على تأآيد وتوضيح احلدود بني املعاجل واملريض واحلرص على
الىت حيرص" الصحيحة"فهل جمرد العالقة العالجية . عدم جتاوزها

هل هذه -املعاجل على توضيح احلدود بينه وبني مريضه  فيها
اخللل ىف الوعى حبدود لة بتصحيح هذاالعالقة وحدها آفي

الذات؟ وهل بالفعل أن العالقة العالجية الصحيحة تستلزم
حدود صارمة بني املعاجل واملريض؟ أسأل هذا السؤال ألىن وضع

تتبعها وتنصح هبا ختتلف آثريا عن الحظت أن طريقة العالج الىت
جالعال فهل املوضوع يتوقف على أسلوب. الكتاب الذى ذآرته 

أم على املعاجل شخصيا أم على ماذا؟ وهل ميكن ان نقول أن آل
حدود - خمتلف من التعامل مع احلدود  حالة تستلزم نوعًا
 املريض وحدود العالج؟

 :حييى. د 

أظن أن ما تشري إليه هو شىء آخر، هو أقرب إىل الدعوة
إىل حياد املعاجل، والتزامه حبدود دوره املهىن، وهى قضية

بعد ما تكون عن مسألة فقد حدود الذات للمريضأخرى، أ
 .ترآيبا سيكوباثولوجيا

وقد سبق أن تناولت موضوع احلياد هذا ىف اآثر من موضع ىف
باب اإلشراف عن بعد، آما ناقشت اختالف ما منارسه عما شاع ىف

مجال الرتآى ورددت. ثقافات أخرى حني ناقشت اإلبن والصديق د
يومية اإلشراف على العالج" ة مستقلةعليه ردا طويال ىف يومي

 ).3(النفسى 

 أرجو أن يكون لديك فرصة لإلطالع على آل ذلك،

هذا عن توضيح احلدود بني املريض واملعاجل بل وبني أدوار
يومية اإلشراف على العالج النفسى األخريةاملعاجل املتعددة 

  "إبعد عن املبدع"

أخريا أنتهزها فرصة هنا فأضيف بعدا مهما مل تتطرق إليه
إن" إجيابيا"فقد حدود الذات الندوة، وهو ما يتعلق بفكرة 

وآمرحلة ىف، أزمات النضج، وهو ما حيدث ىف لتعبريصح ا
 .إن صح التعبري" اخلالق"ممارسة اجلنس ، وأيضا ىف اإلبداع

 .ولنا عودة 
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*** 

 هل للذات حدود

 أميمة رفعت. د

آان أردت التعليق فعال على الندوة عن حدود الذات ولكن
مساء  لدى مشكلة بالكمبيوتر منذ اإلثنني املاضى مل حتل سوى

 .فعذرا.... اخلميس

رفيق. أود أوال أن أشكرك على حسن الضيافة، وأشكر د
فقد فتح ىل بابا مجيال للمعرفة أل منها لعل ما يصلىنحامت 

 .يقلل من جهلى الشديد بعض الشىء

وبالتاىل عن آتابه Didier Anzieu أول مرة أمسع عن هذه
وقد فهمت ىف بداية الندوة أن ، Le moi peau "الذات اجللد"

الذات، اجللد سيكون تعبريا جمازيا ليقرب للمستمع صورة حدود
بني خصائص اجللد ووظيفة -"أنزيو"من وجهة نظر  –ه وللتشاب

حيتوى، مرن وثابت ىف الوقت ذاته، يبعث: حدود الذات آونه
اخلارجى إىل الداخل من بالكثري من املعلومات من العامل

ولكن بدا ىل من عرض املوضوع. إخل...أحاسيس خمتلفة وطاقات
اجلسمذلك أنه أآثر من تعبري جمازى، وأنه آعضو ىف  بعد

بالتالمس والتالصق ونقل أآرب قدر من بإمتداده وإتساعه يسمح
وأن هذه .املعلومات إىل الذات بالداخل حىت تنمو تنضج

أو أى(العملية تبدأ منذ الطفولة ىف ظل رعاية األم للطفل 
وقد أربكىن اخللط بني الصورة اازية واألخرى). رعاية بديلة

–رفيق عن أنزيو، بل أنه .داحلقيقية فيما يريد أن يوصله 
بدت ىل مقدمتكم عن حدود الذات وماهيتها، –باملقارنة 

رفيق من مقوالتكم أآثر ثراء وعمقا.الذى عرضه د واملقتطف
  .ومنطقية

من السهل ختيل للذات حدود دون اللجوء إىل أى تشبيه
الدينامية بني بل أنىن وجدت احلرآية. مادى مثل اجللد أو غريه

ات واخلارج وبينها وبني حدود الذوات األخرىحدود الذ
املقتطف، أآثر مرونة وحرية من اجللد اجلامد بالداخل، حسب

  .مهما بلغت مرونته وتعددت مسامه

 :حييى. د

لست أرى ىف مفهوم حدود الذات أى جماز أو جتريد، بل إنىن
له حضوره واقعا منائيا بيولوجيا حرآياأعامله باعتباره 

 التفسخ الفصامى بالذات ومآله املرعب، آما أنحني نفقده ىف
له حضوره آمرحلة ىف النمو واألهم ىف اإلبداع، وآما قلت
للدآتور منري حاال، أآرر لِك أن لنا عودة مطولة ىف ذلك
غالبا، أعىن ىف مسألة الفقد اإلجياىب املؤقت ملا يسمى حدود

 .الذات أثناء اجلنس والنمو واإلبداع مجيعا

 ة رفعتأميم. د

النقطة الثانية الىت مل أفهمها جيدا، هو هذا الربط
 ىف الطفولة و الوثيق بني الرعاية اجليدة
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أو(وقد إستشهد احملاضر . تشوهات حدود الذات أو عدمها
وفكرته عن Winnicott ب وينيكوت) حتديدا الكاتب الأعلم

والىت يؤدى Holding environment البيئة احملتضنة للطفل
عند الطفل، false selfهبا إىل ما يشبه الذات املزيفة  اخللل

أن وينيكوت آان قد إعتربها أقرب إىل ذات الشخصية وأعتقد
رفيق سؤاال متمنية أن يعمق.وقد ألقيت على د. الشيزودية

لدى الفكرة قليال ولكن يبدو أن الوقت مل يكن آافيا وله
ين مل حيظونسألت ماذا عن أطفال املالجىء الذ. طبعا العذر

ينشأون بالضرورة بتشوهات ىف باألم اجليدة أوالبديل، هل
 وماذا عن: الذات وحدودها، وأعيد صياغة السؤال اآلن

أو غريهم من األطفال الذين Autistic األطفال الذاتويني
 suffisament وجود أم جيدة يعانون من أمراض نفسية برغم

bon – حبسب –نة جيدة أو بيئة حمتض –رفيق .حسب تعبري د 
 وينيكوت؟

آنت أظن أن الذات البشرية أآثر قوة ومرونة من أن
أنا ال أنكر أمهية. تتشوه رد عدم وجود دعم ىف بداياهتا

الصعوبات من أجل األمومة والرعاية ولكن أال تقاوم احلياة
 اإلستمرار؟

 هناك ذات حقيقية: أعتقد أنىن قرأت لوينيكوت نفسه أن
ختتىبء دائما حتت الذات املزيفة حتتمى هبا، وتتفاعل مع فشل
األخرى ىف التكيف مع الواقع، فينتج عن تفاعلها أسلوب حياة

 .جديد ميكنها من اإلستمرار

مبكتبة 2007ذآرتىن الندوة مبؤمتر حضرته ىف مايو .. وأخريا
بالتعاون بني جامعةأقيم  "سامى على"اإلسكندرية للدآتور 

املرض بني النفس"اإلسكندرية وجامعة تولوز بفرنسا، بعنوان 
إحدى .entre l'ame et le corps La maladie""واجلسد

معاجلة حتليلية إيطالية عن حالة شاب مصاب احملاضرات قدمتها
اجللد فعاجلته هى ومل ينفعه أطباءpsoraisisبالصدفية 

 jeux deليونج" ألعاب الرمل"بالتحليل النفسى بطريقة 
sable . وآان من املثري فعال رؤية تفاعل اجلسد هبذه القوة

 .ىف مرضها وأثناء الشفاء مع الذات) ممثال هنا ىف اجللد(

 :حييى. د

ترآت هذا التعليق املطول ألنه وصلىن أنه مقال مفيد ىف
 .ذاته، أآثر منه تعليق حمدود

**** 

 "لوددت أن أآون مصريا".. : تعتعة

 منري شكر اهللا. د

 .املصرى يريد أن يأخذ أآثر مما يعطى -1

بالنسبة ملن ال حيصلون على حىت... ليس صحيحا"     ·
 وهم  ىف بلدنا" الغلبانة"آثري من الناس . حقوقهم املشروعة
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نسبة ال يستهان هبا يقومون باعماهلم جبد ونشاط على قدر ما
وال ادرى آيف ينطبق هذا الكالم. جهدهم تعلموا وعلى قدر

يأخذون إال على أغلب املصريني الذين يعطون الكثري وال
 .الفتات

ىف الكرامة الىت يتغىن هبا هى وهم، فهو يتنازل عنها -2
 .سبيل حتقيق أى مكسب

ذا قول مرسل فيه ظلم فادح لكثري من املصريني الذينه ·
حيافظون بقوة على آرامتهم بالرغم من وجود بعضهم على عكس

 .ذلك بالطبع

املصرى قد الف العيش ىف القذارة وانظر اىل الشوارع -3
 .الزبالة املصرية وأآوام

آلاملصريني ال يعشقون القذارة ولكن ميكن أن نقول أن  ·
نظافة مكانه اخلاص أحيانا لدرجة الوسوسة واحد حيرص على

األماآن العامة الىت ولكن بالفعل ليس هناك حرص على نظافة
 يراها املصرى منتمية للحكومة وليس إليه ولذلك فال حيرص عى

نظافتها خصوصا عندما جتىب منه احلكومة الضرائب حبجة النظافة
  .أبدا العامة الىت ال تتحقق

 املصرى مستكني يرضى بالذل واهلوان واليثور إال ثورة -4
 .القطيع

 قراءة صحيحة ومتأنية للتاريخ املصرى تنفى ذلك متاما  ·

املصريون أقل الناس إبداعا وهذا يفسر احتماءهم -5
 .بالتدين الشكلى

رأيت إبداع املرضى النفسيني املصريني ووجدته أنا شخصيا ·
؟ وال ننسى اإلبداع"بالطبيعيني"جلمال فما بالك ىف غاية ا

أما التدين الشكلى. الفطرى البديع ألطفال قرية احلرانية
وحىت هذا. فله أسباب أخرى إقتصادية وإجتماعية وسياسية

الناس تريد أن.. التدين الشكلى هو إبداع من نوع خاص 
لكثري من تبدو متدينة من الظاهر فقط وهو شىء حيتاج

  والتحايل" بداعاإل"

 .املصرى اليقدر قيمة العلم -6

اإلميان بقيمة العلم ليس قيمة يولد هبا اإلنسان وإمنا ·
يتم تدريبه وتعليمه وتثقيفه هبا و بالطبع لن حيدث هذا إال

فكيف تريد إذا آان اتمع بصفة عامة يؤمن هبذا العلم
 يزرع فيهللمصرى ان يؤمن بقيمة العلم إذا آان التعليم ال

 هذه القيمة؟

املصرى من أقل الناس انتماء لبلده وانظر اىل سلوك -7
 .املمتلكات العامة الناس وتعاملهم مع

 3نفس التعليق على رقم  ·

 .املصرى ال يتذوق اجلمال وانظر اىل شكل االرصفة ىف شوارعنا - 8
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"ماسلو"د حىت لو أخذنا برتاتبية احلاجات اإلنسانية عن  ·
وافرتضنا أن احلاجة إىل اجلمال تالية للحاجات اإلنسانية

هذا لن ينطبق متاما على املصريني وهناك أمثلة فإن.. األخرى 
األآشاك العتيقة على جوانب أنظر مثال إىل. . آثرية على ذلك 

هائلة السكة احلديد آيف زرع فوقها املوظفون املطحونون آمية
ة ذات األزهار أو زرعوا حوهلا بعضمن النباتات املتسلق

 شكلها النباتات لتجمل من

أما األرصفة ىف شارعنا الذى أسكن به وهو يعترب ىف منطقة 
أصحاب الدآاآني إما زرعوا أشجار أو وضعوا شعبية فأغلب

 .بعض اصص النباتات والزهور

 :حييى. د

 طلعت مطر. هذه التعليقات أهديها لالبن د

أآثر تأملا منا، ولكن يبدو أن لصربهوأنا أعلم أنه  
حدودا أضيق، فأذآره أن للفعل الذى يتقنه، وندعو مجيعا

 إليه، حدودا تتجاوز حدود الصرب واإلعاقة،

 .وإال فلماذا نواصل العيش بكل هذا العناد والتحدى 

 حممد شحاته. د

أمسح ىل أن أرد ألىن مستفز مما قاله الزميل من االمارات
حتدث بصفىت واحدًا من أبناء جيل مل ير البلد الىتخاصة وأىن أ

 :رأيتموه

 .املصرى ياخذ أآثر مما يعطى: قال -1

 وآان من األجدر أن تقول إنه يعطى وال يأخذ شيئًا  ·

 .إن الكرامة وهم: قال -2

آال يا زميلى الفاضل بل هى حقيقية ولوال ذلك ملا  ·
 ا عنها بينما بقينا هنا نتنزعها انتزاعًاسافرت للخارج حبث

 .إن املصرى قد ألف العيش ىف القذارة: قال -3

وهل يستطيع أحد ىف الدنيا أن يتحمل هذه القذارة  ·
 ويعيش مث يعطى ويبدع

 .إن املصرى مستكني: قال -4

 !هو أبعد من آل هذا؟ ·

 .إننا اقل الناس إبداعًا: قال -5

حييى ولن أذآرك مببدعينا ىف آل. لن أحليلك إىل آالم د ·
جمال يكفى أن ترانا آشباب األطباء وحنن نتحايل على آل شئ

 .من أجل ان نتعلم جبد

 .إن املصرى ال يؤمن بقيمة العلم: قال -6
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قد اتفق معك جزئيا ىف أننا ال نؤمن بأمهية البحث   ·
سات لكن استشهادك الغريبالعلمى خاصة على مستوى املؤس

ال يعىن إال أنانية شعوب أخرى حتتكر –ولو صح  –بفريوس سى 
 .الدواء لنفسها

 .إن املصرى من أقل الناس انتماء لبلده: قال -7

يا دآتور البلد بلدنا رغم أنفهم حىت لو دفعونا  ·
 .مجيعًا للهجرة سنظل مربوطني هبا حببل لن يقطعوه، منهم هللا

 .إن املصرى ال يتذوق اجلمال: قال -8

وبرغم القبح الظاهر فينا فما فائدة شارع ورصيف  ·
 .دون قلوب هترع ملساعدة الغريب ىف أى وقت مهما آانت املخاطر

إنىن ولدت مصريًا بالفعل لكنىن: وبعد آل ذلك أجدىن أقول
 .آنت أحب لو آنا أفضل

 :حييى. د

 احلوار ساخن، والنوايا على اجلانبني طيبة، واألمل حقيقى

 .لكن النوايا ال تكفى 

 .وال تربر موقف أى طرف على اجلانبني

 مدحت منصور. د

..يعىن آل تعتعة حانقعد نعيط جنبها؟ وبعدين؟ أهكذا؟
حنبيعها مع اللى باعوها, وسخة قوى وقبيحة آمان أمنا بقت

نصفى حسابتنا معاها عشان أآلتناوال نقف نتفرج هببل؟ وال 
وربتنا وخلتنا بىن آدمني نعرف نتكلم؟ يعىن ماتعلمناش ىف

ليه, اجلامعة وأغلبنا ببالش يعىن ما أآلناش لقمة على أرضها
بنشوهها دلوقت وبنشوه نفسنا معاها؟ عشان ظلمتنا؟ ما هى

نكونشى الظلم عندها قدمي وتارخيه طويل،, ظلمت أبويا وجدى
قلالت األصل؟ نكونشى فقدنا جزء من إنسانيتنا وآيانابقينا 

جتيش بدل.... للخواجات وال للى مش خواجات؟  بعناهم ببالش
نولع فيها مش ده ميكن يشفى, ما نصلحها نتف عليها حنرقها

 غليلنا من خيبتنا وعجزنا أو تقاعسنا؟

مطلوب آتري مطلوب من آل واحد إنه جيود عمله ىف موقعه 
 خهاش أآرتوإنه ميوس

من, صعب ده يا رجاله ويا هوامن صعب إننا ننتمى لنفسنا
قلب االآتئاب الذى أعانيه تنزل دموعى على البلد، ويطلع

أل موجود رغم أنف!! مش موجود" شئ ما"الكالم ده وتقول الـ 
 .من باع ومن مل يبع

 :حييى. د

طلعت مطر موجود،. هو موجود، ألنك موجود، وألن االبن د
ا، وبنا، موجود، وألن ربنا احلقيقى موجود، فينا وحولنوألىن

 ومعنا، إليه، طول الوقت
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 مشرية أنيس.د

 مش عارفة متلخبطة بعد قرائىت للمقالة

عمرى بقول انا ما عنديش انتماء لللبلد دى فأنا طول
اتربتش ىف مصر ورجعت انا ما...واملوضوع ده آان عادى جدا

وآنت داميا اقارن بني النظافة... دخلت اجلامعة فيها 
لكن ....والشوارع الفاضية واهلدوء وبني زيطة بلدى والراحة

احساس عجيب ومش حلو....بيىن وبينك عشت حاسة اىن من غري بلد
سنني متواصلة بعدت عنها 10دلوقت بعد قعادى ىف مصر اآرت من 

ن ومش عارفة ايه اللى حصل وايه اللىحاليا ملدة شهري
جوايا ختليىن اغرق ىف حب البلد دى وامسها واعرف جبد ان اتفجر

 مىن ونص انا منتمية ليها بكل حته

 وجبد" حقيقية: "حاسة دلوقت ان العيشة ىف مصر

وبتخيل نفسى مكملة ىف عامل مصنوع انا فيه حاليا وعارفة
 اىن اآيد هتخنق لو آملت

  بداع ىف مصر ممكن ونصالنجاح واال

والناس الرائعة اللى بتدى ومش...بدليل شغلتنا دى
 مقابل مستنية

حممد. عادل اهللا يرمحه أستاذى د.شعالن، د.زى حضرتك، د
 ....املهدى

رأى حضرتك ابداع الناس اللى بتكافح آل يوم وعلى 
 وعايشة يوم بيومه

 حييى وشكرا ألنك مسعت لبنتك.د ربنا خيليك لينا يا

 :حييى. د

 "حقيقية: العيشة ىف مصر"حلوة حكاية 

 هى آذلك ملن يريدها آذلك،

ىف/رفيق حامت من. تصورى يا مشرية أن ابىن وصديقى د 
حيسدنا على مساحة احلرية الىت نتحرك فيها مع بعض،: فرنسا

طبعا هى نوع آخر من احلرية ليست له عالقة باحلرية
من آل من جلس على  فعلى السياسية، وال مبا حييط بنا من قهر

 !!وتدلت منه قدماه لقصر قامته) بأنواعها(آرسى السلطة 

 صح، إن شغلتنا ُتعلمنا الكثري، 

 .لكن الصحيح أيضا أن الثمن غال 

 !ولكنها تستأهل

 سارة أمحد. أ

اآن مصريا لوددت ان اآونلو مل  ... اضم صوتى لصوتك
ان اجد مفكرا مثل حضرتك مازال ...مصريا مقالك اثلج صدرى 
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 يرى ويشعر هبذا الشىء وهذه اهلوية املدفونه داخلنا،
راااااااااااااااائع ولكن قليل من اراهم ىف حياتى

ما يبدو من الظاهر أن" ما..هذا الشىء "يرون  اليوميه
البائسه ليس على االوضاع.. سوء االوضاع جعل الناس ثائرين 

آل منهم يرى املصرين اصبحو بل ثائرين على أنفسهم،...
ان ذات الشخص نسى انه منهم، آل منهم والعجيب... سيئني 

األصبع الذى اشار ولو آان حرك هبذا... يشري اىل السلبيات 
 .ملا آان هذا حالنا.... به ساآنا 

لألسف ال تعلم حكومتنا قيمة املصريني حىت اصبح املصرى ال
يعرف قيمة نفسه ولو آان لإلبداع وطن ألمسيته ارض املصريني
فهل من بلد جرى هبا ما جرى ملصر ومازالت الشوم تنهال على

لكى يغريوا شيئا ما زالوا هنا، ومازال يعملون رؤسهم وهم
ض واشرت اىل اهلهابأر عليك ان تراه اوال وان آنت... ما 

 .بالقطيع فماانت اال غنم يرعى مثلهم

 :حييى. د

 ومع ذلك، يبدو أن املسألة أصعب من آل تصور

**** 

 العالقة بني اجلنون واإلبداع

 خالد صادق. أ

لكن حاقدر أعلق علشان آده مشجايز اآون مافهمتش آويس 
هقول رأىي للزمن ومش عايز حد يعلق عليه الىن ماليش ىف علم

 .والكالم ده النفس

انا الصراحة مش مقتنع اننا ممكن نقارن اجلنون باالبداع 
وجه مقارنه الن اجلنون مرض نفسى ببساطة واالبداع الن مفيش

ار جديده بغضببعضها الستنتاج افك حاله تفوق ىف ربط االفكار
مفيدة وقدرنا اذا آانت النظر عن ما اذا آانت مفيده أم ال

واذا مل نستفد منها نستفاد منها هنسميها أفكار ابداعية
وبكده ممكن ترمجتها وفهمها هنسميها أفكار جمنونه وعجزنا عن

 واالبداع انون نقارن بني حاجتني االبداع

 :حييى. د

 أحرتم عدم اقتناعك، وأرفضه

، ما دمت"ومش عايز حد يعلق عليه"وأيضا أرفض حتذيرك 
يا خالد قد مسحت أن تعلق على غريك، فالبد أن تسمح لغريك مبثل

 .ذلك

أنىن أرفض هذا التبسيط وربط مسألة اإلبداع  آما
 .بالفائدة من عدمها

وأعتقد أنه بغض النظر عن ختصصك أو موقفك املعلوماتى،
 فإن جهدا أآرب مطلوب منك،
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حرآية الوجود"برجاء الرجوع مثال إىل آتاىب املرجع 
وسوف جتد فيه الرد أو رمبا يكفى أن تعيد ،"وجتليات اإلبداع

عن العالقة بني اجلنون" 2008-8-11قراءة اليوميتني يومية 
عن العالقة بني اجلنون" 2008-8-12يومية &  )"1(واإلبداع 
 )"2(واإلبداع 

**** 

 "احللقة واملضرب"قصة قصرية : يوم إبداعى اخلاص

 : رامى عادل. أ

مبفردك تكتتب ىف, وبقربك تبعثىن عرضا, بالنهاية مترغىن
االحايني، طربكمقيدا ىف سجلك , املكان جاهال, قعر السفينة

لتنتعش, احفادك تلعن قربك، وسط آوم الرتاب وجثث, مغادرا
تقذف سفرك ببشاعة لفظ, فتسهر حول املرايات, الذآرى
 .حييى عم شكرا يا. لطرقات

 :حييى. د

 شكرا يا عم رامى

**** 

 : وليد طلعت. أ

بدال ما تثور تِفن بتاريخ(تعليق على اليومية السادسة 
 )2007-9-7قدمي 

 :على املقطع الذى يقول

 قالوا عندك حّل تاِنى؟"

 اظْن: قلت

 ال بد ماهو طوْل ما احلر عايش ، ْمل

 إنه يدفع ما عليه

 يعىن حاتعمل ايه؟: قالوا

 أنا آل ده، قلت أشيل

 أل، وأآرت من آده،

 وابتـِِدى رغـْم اللى جارى

 لوْ ما فاِضلِشى غريى حىت

 ورينـا شطارتْك: قالوا

 خيبتْك ربنا يبارك ىف

 ُطــْز: قلت

 فيْك: قالوا
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 يـِئـِـْن ىف اللى ينام: قلت

 أوِ بداْل ما يثور، يفـِـْن

األمانة وبعدين يا أستاذ ده فعل بشرى أعانك اهللا على محل
 .وبتعمله انتا عملتهخارق وتاريخ جميد اللى 

ان) بعد سنة من النشرة؟(أما عن النهاية فرأىي املتأخر
الفن والوجع من أجبديات أى ثورة ممكن حترك الناس لقدام

زعالن قوى من وآتري من العظماء تصور وأنا ىف الثانوى آنت
شيخنا جنيب حمفوظ ألنه ىف نظرى وقتها آان بيفن مش بيثور

لدرجة اىن آنت باحسبه عالسلطة،مهما آانت عظمة إبداعه 
للزمن مش شئ امنا حتريك وعى الناس وترك عالمات فنية خمرتقة

هني، وميكن ييجى اليوم اللى نقدر فيه نعمل آل احلاجات مع
 .بعض

 :حييى. د

حمل الثورة أو أن يكون) اإلبداع(فرق بني أن حيل الفن 
 .بديال عن الثورة أو أن يكون حافزا للثورة

بني الشعر -أظن ىف رده على توفيق احلكيم  –ميز أدونيس 
شعر التحريض(وشعر الثورة ) إعادة تشكيل الوعى(الثورة 

 )إخل....إذ الشعب يوما أراد احلياة : مثل: على الثورة

اإلبداع"املسألة أن تثوير حرآية الوعى، يؤدى إىل 
 "للثورة اإلبداع"الذى ميهد بدوره " الثورة

 .ال تنتهى هى حلقات 

 ولنا عودة 

**** 

ختطت صفحاته األلف" دراسة ىف علم السيكوباثولوجى" -
 .صفحة حىت نسيت املنت
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