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 :مقدمة

على حوار بريد اليوم عرض خمتلف اآلراء حول احتماليغلب 
توقف النشرة وإعادة ترتيب األولويات، مث إنه يعرض جرعة
أآرب مما جاء عن طريق الربيد االلكرتوىن، لألسف على حساب بناتى
وأبنائى من املتدربني اجلادين، آما ننتشر استجابة للعبة

بشكل قد يسمح "الطيبة"سابقة، وعدد من االستجابات للعبة 
مبناقشة بعضها حني نعود لعرض اللعبة األصل الىت -الحقا  –

 .جرت ىف برنامج القناة الثقافية، والىت سوف ننشرها قريبا

 " لعبة املثالية: "مجال الرتآى. د

بالفصحى إىل جانب" اللعبة"أسعدىن إدراجكم هذا األسبوع نص 
تأصيل البعد العرىبالعامية املصرية، إىن أمثنها خطوة هامة حنو 

على أن يتم الحقا) ىف مرحلة أوىل(ألحباثك و دراساتك العلمية 
و لعلى آمل مستقبال ترمجة هذه األلعاب إىل. حتقيق البعد الدويل

مل ال أليست اللغة وسيلة تواصل و هذه. اإلجنليزية والفرنسية
األلعاب وسيلة استكشاف البعد اإلنساىن العميق داخل الفرد

حىت) إزاحة األقنعة(لة اخرتاق حواجز الدفاعات النفسية ووسي
أدرك حساسيتك من. يتم استكشاف الشخصية جبميع أبعادها

اللغات األجنبية وخاصة اإلجنليزية، ولكن بأى حق حنرم من ال
يفهم العربية املشارآة ىف هذه األلعاب، و إىل أن حيني موعد هذا

 .ة الفرنسيةالبعد، أعلمكم استعدادى توىل الرتمج

***** 

عزيزى حييى، مرة أخرى أستسمحكم مشارآتكم لعبة هذا 
األسبوع، ال أخفيكم أن النص العرىب ساعدىن إىل حد آبري ىف

 .صياغتها بالعامية التونسية

مية باملية لدرجة أنو" التصرف الصحيح"أنا حنب نتصرف  - 1
 )أآون أحيانا قاسيا مع نفسي( ساعات نكون قاسى مع روحى 

حىت أنا نستطيع خنىب عيوىب... مثاىل  قال زعما هو -2
أستطيع أن أخفى عيوىب وسلبياتى(وسلبياتى ونقول أنا مثاىل 

 وأدعى املثالية
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و هل ميكن للواحد منا يكون مثاىل و هو جيعان أنا لو -3
أدعيت( أدعيت املثالية و أنا جيعان نكون نكذب على روحى 

 )املثالية و أنا جائع، أآون أآذب على نفسي

ما أسهلش باش نتكلموا عن املثالية، على خاطر هذا -4
ما أدعيت يوما(أنا عمرى ما قلت أنا مثاىل و ال ادعيت هذا 

 ) ىف حياتى أىن مثاليا أو تفوهت مبا يعىن هذا

طبعا أنا مثاىل و نصف، لو آان احلال موش هكا فأنا -5
نعترب روحى على األقل مثاىل بالنسبة للناس اللى نشوفهم و

على األقل مثاىل بالنسبة ملن( عرفهم و نتعامل معاهم ن
 )أعرفهم وأشاهدهم و أتعامل معهم

يلزمك تلعب اللى يرحبك...هوما يغشونا هبذه املثالية  -6
مهما آان، أنا شخصيا ماحنبش نشارك ىف هذه املسرحية و ما
حناول نلعب باللى يرحبىن آان ملا نتأآد باللى أنا ما نضر حد

يع املشارآة ىف هذه املسرحية و ال أحاول أن ألعب ماال أستط(
 )يرحبىن إال عندما أآون متأآدا أن ليس ىف ذلك ضرر ألحد

أنا ماذا بّية صرت مثاىل ماآيفى حد لكن خيسارة أنوا -7
املثاىل ىف هذا( املثاىل ىف هذا الزمن يعتربوه طيب و على نيتوا

 )الزمن يعتربونه ساذجا و قليل احليلة

لو آان الناس الكل صاروا مثاليني ىف هذه احلالة أنا -8
ممكن حنشم على روحى و نتخلى على برشة سلبيات و حناول باش

أخجل من نفسى و أختلى عن( نقرب من املثالية و نكون آيفهم 
 )سلبياتى و أسعى للتقرب من املثالية حىت أآون مثلهم 

نا نستهزأممكن تستهزئ ىب لو آان شوفتىن مثايل، حىت أ -9
بك و نقول اإلنسان يعادى اللى جيهله و انىت منني ليك باش

أستهزأ بك و أقول( تعرف املثالية و إال تفهم معناها 
اإلنسان عدو ما جيهله، و من أين لك أن تفقه املثالية أو

 )تدرك معناها

موش هلذا احلد، الشطارة أىن نكون مثاىل و زاده فايق -10
و أيضا واعيا مبا( و إال يتعدى علية و ماخنلى حد حيصلىن 

 ).يدور حوىل و ال أترك اال ألحد أن خيدعىن أو يتجاوزني

 :حييى. د

 !معك يا مجال؟" وبعدين"

أن حبا ورغبة منك ىف –تنصحىن أن أآف عن هذه اليومية 
فأحاول، مث تأتى اليوم –األهم فاملهم : أضع أولويات أعماىل

يارىب:مثل هذه اللعبة وغريها فأقول وتقول ىل آالما طيبا ىف 
أين أضع هذا الكالم على سلم األمهية، ولوال النشرة ما خرجت
هذه األلعاب إىل النور هكذا، ماذا أفعل معك وأنا أحرتم آل

 .آلمة تقوهلا ىف آل اجتاه

تصور يا مجال أنىن قد اعتدت اللجهة التونسية اجلميلة
 . شكرا. ت مرتفعبعد لعبك هبا، وأرددها أحيانا بصو
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 )3من  3" (ىف اهلْردبيز: "..السياسة ولغة الشارع:مجال الرتآى. د

آلمة الشعب، بالنسبة ألغلب حكامنا: "... املقتطف
هو صاحب" الشعب: "اتهدين هى آلمة أوضح وأآثر حتديدا

، وهو الس املكلف بإلغاء"جملس الشعب"الس الذى يسمى 
 .دور الشعب، فيما يهم الشعب

أوىل خطوات) الوعى به(إن حتديد الداء ووضع اإلصبع عليه 
أوان ما... أزفت اآلزفة و آن األوان ...التغري 

ومن آان ىف شك فقد...أن ينجلي) نعرفه/أعرفه/تعرفه(
 أليس الصبح بقريب ...آفتنااملدونات، طريق إىل اليقني

 :حييى. د 

 أقرب مما نتصور ورمبا

  األيديولوجيا املفتوحة"الصحة النفسية و: الرتآى مجال. د

 بنظرية   االستهداء   فكرة   عن   يتنازل   من   إن: " ... املقتطف
، خفية   لنظرية   يستسلم   إمنا ،  الوعى   من   ما   بدرجة   ما 
 وراء   من   خالهلا   من   يدار   أو ،  يعلم   أن   دون   هو   يديرها 
  ).عادة لغري صاحل املريض، رمبا لصاحل شرآات الدواء(  ظهره 

ما ينطبق على ميداىن الطب النفسى و علم النفس ينطبق
على مجيع امليادين و لعل ما تشاهده اليوم على مستوى

الوطنأستهدف فيه أساسا (السياسة من فوضى و خراب 
قد" نظريات خفية"حسب أجندة منتظمة، هو نتاج ) العربي

"أسوار مسيكة حمكمة"أو داخل " ظلمة ليل هبيم"تكون أعدت ىف 
 ...).ولكنها ىف وضح النهار و على عينك يا...يا ليتها ( 

أتساءل هل تنازل العرب عن اإلستهداء هبدى نظرية ما حىت
،... )علينا/ أعظم وما خفى (يلحق هبم ما نشاهده و نسمعه

لقد ابتلينا بكثرة النظريات و امللل و النحل، قسمتنا إىل
جمموعات هشة سهلت اخرتاقنا، آما ابتلينا أيضا بإعدام
النظريات مجيعا عدا نظربة الزعيم امللهم والقائد الفذ

حّولونا" ... ما أريكم إال ما أرى"وسيطر الفكر اآلحادى و 
 ).إخرتاقه أيضا سهل(قطيع مشلول اإلرادة 

 :حييى. د

ومع ذلك، فالنظرية تتكون من واقع حى ليس نظريا، وسط
 شوك اآلالم، ولسع اليقظة، وتفجر اإلبداع،

 !!ال يهمك

  فتوحةاأليديولوجيا امل"الصحة النفسية و: مجال الرتآى. د

، الصحة النفسية:.....اإلنسان هو" ... املقتطف 
 :......."،العالج هو:......، املرض النفسى هو:......هى

 : اإلنسان هو
 الكائن احلى الذى آرمه اهللا بالعقل
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 : الصحة النفسية هي
 :القدرة على

 اإلحساس بالذات و باألخر . 1
 االستمتاع باحلياة . 2
 األخذ والعطاء. 3
 التأثر و التأثري. 4
 احلب و العمل . 5
 التمتع باألعضاء و احلواس. 6

 :املرض النفسى هو
 :عدم القدرة على

 اإلحساس بالذات و باألخر . 1
 االستمتاع باحلياة . 2
 األخذ والعطاء. 3
 التأثر والتأثري. 4
 احلب والعمل . 5
 التمتع باألعضاء و احلواس. 6

 :العالج النفسى هو

جتاوز املعانات و اخللل وللتخلص أو " املريض"مساعدة  -
وحماولة إجياد توازن جديد يشعر فيه) النفسي(اإلضطراب 

وذلك باإلعتماد على عديد) أنظر ما سبق(بالصحة النفسية 
 من الوسائل، دوائية، عالجنفسية، عالمجعرفية،

 :حييى. د

،"التأثر والتأثري"توقفت فعال، وفرحت باعتبارك آل من 
ة فالتأثري وحده الذى حيرص أمثالنامن عالمات الصحة النفسي

عليه ليس آافيا لنكون أصحاء، التأّثر هو حقنا أيضا، وهو
جزء من إنسانيتنا ضمنا، آذلك فرحت باهتمامك بالتمتع

 باألعضاء واحلواس،

هو جمرد نفى ملا هولكن دعىن أحتفظ على أن يكون املرض  
، فاملرض فعل نكوصى مفسخ، وظالمى ىف ذاته، فال يصح أنصحة

نكتفى ىف تعريف املرض، بنفس ما هو صحة، بل علينا أن نضيف
 . إىل ذلك جانبه السلىب الغائى تدهوريا

  )2008-4-18( )بريد اجلمعة/ حـوار(: أسالم أبو بكر. أ

 اعمالك الىت تكتشفها وتقدمها لنا ىف اليوميه.... 
 انا ارى ان اليوميه ،ليكن، لكنىن...اعمال مل يتم اجنازها، 

الىت تكتبها هى روح املوقع او املغذى او احلدث االعظم او آل
التجديد وان آان احملتوى يتجدد اذا هذا و هى ما تبقى على

شكل وطعم يد او او و لكن يبقى لليومية هذهآان فيديو جد
 أخر،

أطالبك باالستمرار وليكلل جهدك اهللا ىف ان ينفع بك 
  الناس
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انت تعطى ألعمالك حىت القدمية فرصه للظهور جمددا فمن أين
بدأت امتنعت عن هذه اليوميه؟ هلا فرصه ان تظهر ان

يعيشالرضيع ان  اليوميه ىف سبتمرب املاضى واظن انه من حق
  اآثر من ذلك

لكن هذه آانت من وجهة نظرى آمتابع للموقع فقط، و
 .آمصمم موقعكم فلى وجهة نظر اخرى متاما

 :حييى. د

 .بصفتك يا إسالم مصمم املوقع، بارك اهللا فيك، فأنت تأمر

 2008-4-18) حوار اجلمعة(: إميان. أ

آثريًا الالالالال من فضلك ال تتوقف عن اليوميات فهى أفادتىن
ومن حقوقنا على تارخيك اال تتوقف، انا ال أوافقك على فكرة

قد تعودت قراءة خواطراك، دعىن أمسيها الكتاب، انا بصراحة
متأآدة أن هناك آذلك، ىف آل صباح، من فضلك استمر، وأنا

 .اهللا يعطيك العافية املزيد،

 :حييى. د

قوىل يا إميان للصديق مجال الرتآى، مع أنىن فرحت برأيه
 !!جدا، وىف آل خري

  )بريد اجلمعة/حوار( :حممد أمحد الرخاوى. د

تنهيها واحدة بعد اخرىأرى أن تتفرغ لكل املسودات آى 
اذا آان عندك وقت آخر لليومية ىف نافذة مستقلة من املوقع

بريد اجلمعة وان يكن حرا او تعليقا فليكن وأقرتح أن يثبت
 على آل املقاالت او الكتب او اى حمتويات اخرى من نفس املوقع
وىف نفس الوقت اذا اردت ان تكتب ىف اليومية دون التزام

 !!!!ليكن امسها اليومية غري اليوميةيومى فلتفعل و

 :حييى. د

 شكرا يا حممد، وسوف أفكر ىف آل اقرتاحاتك

  )آومة رعب(يومية : حممد أمحد الرخاوى. د

  احببت الشعر وآنته

 )الغائب طول الوقت احلاضر(بالغيب اعلم ان يقينك هو 

  فاذا آان آذلك وهو آذلك فهو اليقني

 فال جتزع حىت بعد املوت وان مت

 فاملوت هو الصحوة الكربى

 يقني وهو اليقني املا بعده

 " ولذلك خلقه"
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 :حييى. د

شكرا يا حممد، مل أآن أتصور أنه سيصل إىل أى واحد بأى
 . جرعة، احلمد هللا

 ربنا يسرت، ويقدرنا يا شيخ

 18/4/2008) بريد اجلمعة: (أمحد صالح عامر. أ

أعرتض على ايقاف هذه اليوميات يعىن تفتح نفسنا على
القراءة وبعدين ببساطة توقف اعتقد أنه ليس من حقك وحدك
هذا القرار، بس أنا عارف آم املهام الىت تقع فيها وحجم
املطلوب منك آعامل ومرىب ومعلم الجيال اسعد بأىن واحد منهم،

ح تضيق هذا العمل اشفاقا على اهود واالنتفاع بذلك ىفاقرت
 .اعمال أخرى

 حييى: د

 حاضر

 2008-4-18) حوار اجلمعة(: حممود حجازى. د

سوف تتوقف، اليوم مل اصدق ما قرات وأن هذه اليوميات
أن أبلغىن الدآتور حممد الرخاوى مبشارآىت إياه ىف اإلعدادمنذ 
علمية عن دور اليوميات ىف التدريب، وأنا أحاول لندوة

اليوميات؟ وملاذا اإلجابة عن سؤال واحد وهو ملاذا تصدر هذه
اإلحلاح؟ وملاذا مل حتبط من تكاسل البعض؟ ووجدت إجابات أرضتىن

ة وعرفت بعض مما حتاول أنخالل حبثى أثناء اإلعداد للندو من
وإن آنت متحمس للتفرغ إلصدار تقوله من خالل هذه اليوميات

 .آتاب عن الفصام

 :حييى. د

 ىف انتظار ندوتك أنت وحممد، وربنا يعمل ما فيه اخلري

 2008-4-18) ار اجلمعةحو(: عدىل الشيخ. د

 دآتور حييى ..معلمى واستاذى 

 لست انا السائل اعاله...خلط اوال هناك

 :حييى. د

 حصل خري، شكرا لك وللسائل أعاله

 : عدىل الشيخ. د

 ..خبصوص حريتكم و غريتكم حول ما هو أحق بالوقت :ثانيا
فقد آانت ىف حد ذاهتا مفيده ىل، ومنبهه ألمهية استغالىل

أحق به، ليست ىل اقرتاحات واضحه ملا هو) استغاللنا مجيعا(
 .املشارآني وأظن ان ذلك يرجع اىل اختالف اهتمامات

شعر(وان آانت ىل رغبه واحده و هى اإلآثار مما هو أدب 
 )قصة أو
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 :حييى. د

لكن يا عدىل ، أغلب اآلراء تتوجه إىل االجتاه اآلخر، العلم
أخريا أن أنشروالتخصص، مع أنىن مع رأيك خصوصا وأىن أستطيع 

 .نصوصا أدبية صعبة، آنت قد حنيتها جانبا سنني عددا

 : عدىل الشيخ. د

مملوء باخلري هو الذى آل وقت" ..حتضرىن هنا آلمة مجيلة
 " سيحسب من عمرنا

 :حييى. د

وما هو" خري"ومن ذا الذى يستطيع أن حيكم على ماهو 
 العراقعكسه هبذه البساطة، أال تعرف أن بوش يقتل اآلالف ىف

وغري العراق، مدنيني وعسكريني حتت زعم أنه ميثل حمور اخلري،
وأنه بذلك ميأل وقته باخلري ألنه ميحق حمور الشر، خلها ىف سرك،
وحاسب من األيام وحاسب هلا، حاسب على رقابيك من حبلها،

 "!اهللا يرمحك يا صالح"

 2008-4-18) حوار اجلمعة(: أميمة رفعت. د

عن نقد) رمبا مؤقتا(حينما قرأت أنك تفكر ىف التوقف 
فرتة النقاهة حزنت ، فقد تعودت منذ أن بدأت متابعة أحالم

أقرأ آل مخيس لكاتبني مهمني أن -أشهر 4منذ  –هذه اليوميات 
 الرخاوى ، فتغيري العادات ليسمعا؛ جنيب حمفوظ و حييى 

!!و رمبا أآون قد أدمنت يوم اخلميس هذا... باملهمة اليسرية
وجود أعمال أخرى مفتوحة حتتاج إىل ولكنىن اتفهم جيدا

رمبا حيول عملية إآماهلا، آما أن العدد الكبري ألحالم النقاهة
النقد لروتني ممل يفقد الناقد محاسته وبالتاىل إبداعه،

و مل أآد .قصرية هى بالتأآيد ضرورة لعمل مثل هذا فإجازة
األرجح أنىن(فاجأتىن بالثانية  اختطى الصدمة األوىل ؛حىت

 )أهم إلجناز ما هو) (سأتوقف عن إصدار هذه النشرة اليومية
هل أفهم من ذلك انك تكتب هذه اليومية و أنت ال تشعر !!!

ن يتابعوناألهم هذا سيصل ألناس اهم مم بأمهيتها حقا؟ هل
بفكرك وال بالنسبة ىل أنا مل اآن على علم اليومية؟

بكتاباتك، فأنا ال أقطن القاهرة، ال أعمل أو أدرس بالقصر
اذهب ىف حياتى إىل مستشفى املقطم، و لست من رواد العيىن ، مل

آم تظن من األطباء أو . لقد عرفتىن اليومية بك.املؤمترات
أو مثل ظروىف؟ من اإلسكندرية العاملني ىف اال النفسى ىف

حمافظات اخرى؟ آم تظن من العاملني باال النفسى ال يعرف
مصرى آان أو( املقطم و يعمل ىف دول عربية  القصر العيىن او

اليوميات رتبت ىل اوراقى و و تعرفه اليوميه بك؟ هذه) عرىب
 تعلمت و ما زلت أتعلم و اضع خططا. فتحت ىل آفاقا جديدة 

 ).أشهر فقط 4(لم املزيد، فما زلت ىف البداية ألتع

 :حييى. د

يا أميمة ربنا خيليك وينفع بك، وإن آنت أشفق عليك،
 .أنا أتابع اجتهادك وأدعو لك بالتوفيق
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 :أميمة رفعت. د

بدأ بعض زمالئى يقرأون معى بعض ىف املستشفى الىت أعمل هبا
يؤمنوا يوما مواضيع اليوميات، وهذا تقدم عظيم هلم و هم مل

واحدا بالعالج النفسى للذهانيني، يذاآرونه ىف الكتب
..اإلمتحانات وينجحون وحيصلون على الشهادات و ويكتبونه ىف

هم ال. هذه اليوميات بعضهم يعيد النظر اآلن بفضل. خالص
 يكتبون ىف بريد اجلمعة آسال أو خوفا أو عدم مقدرة على

 (يس مهماالتعبريال أعلم ولكنهم بدأوا يقرأون أتظن هذا ل
هؤالء يطلبون منك أن ترتك هذه) جهدك فعال الذين حيرتمون!!!

 ؟؟)ال حيرتمون جهدك فعال املوجهة ملن) (األقل أمهية ( اليوميات 
آنت أنا أتذآر أنىن عندما دخلت ىف هذه اليوميات ىف يناير

تشكو من تناقص عدد القراء، و اآلن أجد أن القراء بداوا
قررة لربيد اجلمعة حىت أنك ذات يومامل يزيدون عن املساحة

اجلمعة هو حوار،حىت و بريد مددهتا إىل يومني فماذا يعىن هذا؟؟
لو آان مفتعال، ونافذة إلبداء الراى يفتقرإليهما آل طالب

ىف بلدنا، النقد و الشعر والقصص واملشاعر املتبادلة علم
الوعى وتعتعة األفكار و واألحاسيس التلقائية و حتريك

 آل ذلك ليس باملهم أو هو أقل امهية ؟ أقل أمهية..لكلماتا
من ماذا؟ و األهم الذى يدعو إليه اجلادون ، هل سيصل

الكتابة آل يوم آيف؟ مىت؟ إلينا؟ هل سيؤثر نفس التأثري؟
ال موضوع شاق جدا، و هو جمهود ال حيسدك عليه أحد، فلماذا

فيكون....معةيكون مثال أربعة أيام ىف اإلسبوع، مث حوار اجل
لقد إخنلع قلىب .لدينا فرصة لإلستيعاب لديك فرصة للراحة، و

أن اعلق به على من هذه الفكرة حىت أنىن نسيت ما آنت أود
 . أحالم فرتة النقاهة وغريها من األفكار

  .السديد اهللا يوفقك للرأى

 :حييى. د

 أقل أمهية من ماذا؟: ولكن قوىل ىل: آه صحيح رمبا عندك حق

ملاذا؟ وآل موضوع له دافعيته، دى املواضيع تتزاحم: مث 
 . وتتنافس، والشاطر يسبق، ورزقنا على اهللا

!! واحد يساوى مخسة+ أربعة : ابتسمت وأنا أقرأ اقرتاحك 

 خل اِمليه تبقى ميه وواحد"يعىن هى جاءت ىف هذين اليومني، 

 !!"عالربآة

سهل، وهو حيسمهاواهللا ما أنا عارف ماذا أفعل، ربنا ي
 مبعرفته 

على فكرة يا أميمة العالج النفسى للذهانيني مدرسة
بأآملها ليس فقط للطب النفسى وإمنا للحياة آلها، وهى
مهمة شديدة الصعوبة، أنا ال أثنيك عن شئ، فقط أذآرك أن

ليست آالما أساسا، هى لغة هلا -مع الذهانيني –املسألة 
 مقاال أبعاد وقنوات متعددة، أذآر أنىن آتبت ىف الثمانينات 
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ميكن أن ترجعى إليه ىف"العالج النفسى للذهانيني"باآرا عن
، رمبا يتفق مع مرحلة باآرة)الة(املوقع اإلنسان والتطور 

ا خالل الربع قرن األخري، وقدىف خربتى الشك أا تطورت آثري
 .أعود لتحديث هذا املقال وغريه، حني أعيد قراءته قريبا

 )2008-4-21(لعبة الطيبة: أميمة رفعت. د

األلعاب وصلىن من ردك على احد اسئلىت أنك ختشى أن استعمل
بطريقة غري مسئولة ىف العالج اجلمعى، واحلقيقة أنىن مل

ذر شديد رد التجربة ورؤيةواحدة و حب استعملها سوى مرة
أا مل تكن و احلقيقة) لعبة الشعور بالذنب( ما سيحدث 

جتربة سيئة، فقد آشفت ىل الكثري عن إحدى املريضات، و آشفت
ومع ذلك مل أآرر هذه. نفسها وحرآت مناطق ىف وعيها ألخرى عن

بعدها أنىن ىف حاجة الن أعرف عنها التجربة ثانية فقد شعرت
 :اآلتى ولذلك فأنا أجرب األلعاب على نفسى وأدرس .أآثر

ما حيدث ىل جسميا من تسارع مثال ىف ضربات القلب أو -1
 ...النفس حلظيا التنفس أو إنقطاع

-أهرش ىف رأسى–أجفل قليال : ما حيدث ىل ىف لغة اجلسد  -2
 ...أمتلمل ىف الكرسى–أبتسم  –شفىت  أعض على

طبعا ال..غضب – راحة -توتر–ضيق : ما حيدث ىف مشاعرى  -3
أستطيع رصد آل شىء ، ولكن هذه التجربة القت ىل بالكثري من

عما حيدث للمرضى أثناء العالج بل وأثناء روايتهم الضوء
و قد آنت أظن أنىن( أآثر  اآلن أفهمهم. ألعراضهم ومشاآلهم 

 لقد تقدمت آثريا آمعاجلة بفضل هذه األلعاب). أفهمهم جيدا
هذا جبانب حتريك وعيّى انا شخصيا(رى آثرية وأشياء أخ

 . فشكرا لك). بالطبع

 :حييى. د

ملن حياول جادا مثلك، مث إنىن مل أقصد - بعد اهللا–الفضل يرجع 
أى شئ يشري إىل احتمال عدم املسئولية أو قلتها، فقط أذآرك
وأذآر نفسى بأن اخلربة هى األصل، وأن النتيجة هى احلكم، مث

ىل أن األلعاب ىف العالج اجلمعى ليست حمفوظة، وال هىألفت نظرك إ
معدة مسبقا أبدا، وال هى مكررة عادة، وأن أغلب األلعاب
املنشورة والىت سوف تنشر ىف النشرة هى ليست أآثر من األلعاب
الىت لعبناها ىف برنامج سر اللعبة ىف قناة النيل الثقافية مع

، هناك بعض)وال عصابينيال ذهانيني : ليسوا مرضى(األسوياء 
األلعاب ظهرت ىف النشرة اقتطفتها من جزء من العالج اجلمعى وهى
ال متثل إال دقائق معدودة، مما جيرى، آما أن هناك ألعاب
جتريبية، أفكر ىف ابتداعها خصيصا هلذه النشرة، وهذا يتوقف

 .على مدى االستجابة واملشارآة

ألعاب العالج اجلمعى الذى منارسه هنا نؤلفها ىف أغلب
التو واللحظة، وهى جديدة عادة، ومن واقع املمارسة،

جلسات على 6أو  4وتكون لعبة واحدة، أو اثنتني آل 
 .األآثر
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 2008-4-18)حوار اجلمعة(:عال أمحد. أ

............... 

وجدت اشياء آثرية......... بصراحة حلظة تصفحى للموقع 
حتتاج اىل زمن آبري الحتواء آل ما بداخلها، حسيت ان حضرتك

ومتر مرور الكرام مبعىن اىن مش عايز حاجة تعدى عليك آدة
نقلتك اختيلت حضرتك قاعد بتكتب وىف نص الكالم آتبت حاجة

م فرحتّلها وسبت اللى آنت بتعملهحلاجة تانية حسيت اا اه
احلرية بصراحة حسيت ان حضرتك من آرت حريتك حبيت توصل لنا

بس آمان ده عبء آبري على حضرتك النه ىف رأىي احنا آمان
االنسان مهما استطاع ان يعطى لن يستطيع ان حيصى البسيط ان

 على حضرتك آل ما يعطية، بس بصراحة خايفة

 :حييى. د

أآثر مما آنت أرجو، وسوف أحاول من جانىب أنهذا ! يا عال
أقلل من استطراداتى، وحناول معا حتمل احلرية فهى رحم اإلبداع

 .ىف آثري من األحيان

 2008-4-18) حوار اجلمعة(: حممد غنيمى. د

 ، واهللا أعلم ، أنىن على وشك التوقف عناألرجح: "مقتطف
إصدار هذه النشرة اليومية ، رمبا حني تكمل عامها األول ،

 ، "حاجة إىل آراء آل من يهمه األمر لست متأآدا ، ومازلت ىف

أستاذنا ، واضح جدا أن أمر اليومية قد أصبح عبئا على
وهذا يؤآد أا سوف تتوقف قريبا، رمبا بعد أن تكمل عامها

على األآثر ، لكن يبقى أملنا دائما أال يتخلى أستاذنا األول
جاز ىل أن أعترب نفسى واحدا ممن وإن. عنا آليًة يوما ما 

 : اآلتى ، فإىن أقرتح" \من يهمه األمر"\عناهم أستاذنا بـ

حرصا على وقت وجهد" \يومية"\أن تتوقف اليومية آـ •
 . أستاذنا

لى األقل مثال ، حفاظاع" \نصف أسبوعية"\أن تستمر آـ•
 . املريدين/الطالب على أمل

 مفتوحة إىل ما شاء" \بريد اجلمعة/حوار"\تبقى نافذة  •
 . )من لنا بعدك يا سيدى؟(اهللا 

واجهة ن يقوم مدير املوقع مشكورا بإعادة تصميمأ•
املوقع حبيث جيعل لكل واحد من األبواب الواردة ىف التصنيف

مساحة مستقلة ، واإلشارة إىل أية (9-4-2008 يومية(املبدئى 
خارج نطاق اليومية إدراجات جديدة يسمح هبا وقت أستاذنا

 )أو النصف أسبوعية ، أو ما يراه أستاذنا(

بالتنسيق مع مدير(املريدون /الطالب ن يقوم بعضأ•
نوعا(اإلجنليزية  باستكمال مشروع الرتمجة إىل اللغة) املوقع

، من أجل الكثري ممن يهمهم األمر خارج سجن )من أداء الواجب
 . العربية اللغة
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عن فكر(أن يتم دمج منتدى الدآتور مجال الرتآى •
املوقع هنا منعا للتشتت، وأن يتفضل ىف) أستاذنا

موضوعات مريديه بكتابة/أستاذنا بالسماح لبعض طالبه
 منفردة حتت إشرافه وتقوميه ومتابعته

العهد ، وأناملوقع مازال حديث  أن) وأآرر(قلت سابقا •
وبفاعليته هناك الكثريين ممن يعنيهم األمر ال يعلمون به

مريد أو حىت زائر أن يقوم بنشر/هكذا ، وأن على آل طالب
 . أمكن ، آى تعم الفائدة عنوان املوقع آلما

 . آمني.. الدارينىف متعك اهللا بالصحة يا أستاذنا، ونفعنا بعلمك

 :حييى. د

وأترآها أمام من يهمه األمرهأنذا أثبت آل اقرتاحاتك 
أن حندد –واألمر آذلك  –، وليس من الضرورى )..ومثلى(مثلك 
 .الذى يهمنا أآثر مسبقا" األمر"ما هو 

 2008- 4- 20املسئولة عن ترويج اإلدمان  عن القيم: حممد غنيمى. د

يدعو للتأمل دون  -أيضا ما  -أحسب أن ىف آالم هذا الشاب
 تعليق أيضا،

تعليقى على آالم صديقنا  ما رأيك يا أستاذنا ىف أن أجعل
 .؟ لعلك ال متانع)أو مقتطفات من حوار(الشاب ىف صورة حوار 

 :حييى. د

 .آسف يا حممد، سوف أدخل حماورا ثالثا دون استئذانك

النشاط الوحيد اللى بأعمله ىف حياتى إىن دلوقىت  :الشاب
 بآخذ خمدرات،

دا انا اهه ! ودا من قلة األنشطة يعىن؟ !يا سالم :غنيمى. د
فوق االربعة  زىي زيك وحاسس اىن حمتاج اربعة وعشرين ساعة

وعشرين ساعة علشان اخلص اللى ورايا ، الحظ اىن قلت علشان 
 !فيه اخلص اللى ورايا مش علشان اعمل اللى نفسى

 :حييى. د

أنت تقيس آالم الشاب بنفسك، وهذا من أشهر ما خيرج منا
حبسن النيه، وسوف تالحظ ألفاظ الشاب وهو يرفض مثل هذه

 .املقارنات حىت بأبيه ىف مقتطف الحق

شخصية  أنا مشكلىت الكبريه هى مشكلة آل املدمنني :الشاب
 اعتمادية ، داميا مستىن حاجة من بره

 !مفيش بدايل ائى؟ !الزم احلاجة دى تكون خمدرات؟وهو : غنيمى. د

 :حييى .د

أظن يا حممد أن املسألة ليست ىف ما إذا آانت هى هذه
احلاجة أم تلك، ولكن ىف االعتمادية، سواء على املخدر، أو أى

 .آيمياء، أو أى آخر يقوم عنه بكل العمل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   1906
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....حاسس إن التغيري هاجيى من بره مش من جوه،  :الشاب
 وده مش هاحيصل،

يا سيدى من بره وال من جوه انت فاآر حكاية :غنيمى. د
 . خد بالك اننا الزم حناول التغيري دى سهلة اوى آدا ، بس

 :حييى. د

ويا حبذا لو راجعت لعبةأنا معك ىف ذلك يا حممد، 
 .من إىل صواب رأيك عن صعوبة التغيري، حىت تطالتغيري

 عارف إن مافيش حاجه ختليىن أبطل من بره، تفكريى :الشاب
 سلىب

 !معىن آدا انك عاوز تبطل ، وال ايه؟.. آالم مجيل : غنيمى. د

 :حييى. د

ترمجة آالم املريض له هبذه املباشرة، ال يصله عادة آما
م اجلميل مع وقفنرجو، البصرية املعقلنة عادة ال تكفى، والكال

التنفيذ قد يكون معطال أآثر مما يبدو ألول وهله، ويعىن
ترمجته ترمجة فورية هكذا، ال ينفع معى على األقل ىف معظم

 .األحيان

العالقات االنسانية باملخدرات، الواحد آان بيعوض :الشاب
محل بقى املخدرات مش ها ترفضىن أنا املتحكم ىف املوضوع، مش

ثال يرفضىن، الواحد مش مستحمل ها يروح يدورأروح لواحد م
فيه، الواحد جمروج لوحده، املخدرات عمرها ما على ناس تََََجرح

 . ما تروحش حلد، وما تاخدش خمدرات تقول أل،

على قد ما بأآره وحدتى باحس إا أحسن من :غنيمى. د
معاك حق، وانا جربت دا بنفسى ، وما .ىفَّ قعدتى مع ناس ختنق
 .فكرتش آخد خمدرات

 :حييى. د

اعرتافك حبقه، وحقك ىف الوحدة، مجيل، لكنك عدت تقيسه
بنفسك يا شيخ، هذا املقطع بالذات من آالم املريض شديد
الداللة ألنه يعرى صعوبة وصعوبات العالقة بالواقع بشكل
صارخ، آما أنه يظهر آيف أن املخدرات حتل حمل اآلخر، فتجسد

مطيع، حتت الطلب، ال يرفض، وال" شخص آخر"رمزا وتقوم بدور 
 ...يتخلى، وال خيون

يومية اإلبداع"اخل ميكنك أن ترجع أيضا إىل نشرات 
يومية عن التواصل والطفولة"، "التواصلى واإلبداع اخلالقى

عن صعوبة "يومية اغرتاب التواصل بني البشر"، " والرباءة
 .التواصل

من خالل هذااإلدمان " بعض"هذا وأعتقد أننا إذا فهمنا 
 .البعد ألمكن األمل ىف إحالل آخر حقيقى مهما بلغت الصعوبة

 .وسوف أرجع إىل آل ذلك تفصيال ىف األغلب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1907
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ها تعمل ) ها(املخدرات الواحد يضرهبا ما يقولش :الشاب
 .إيه يا واد

 !مش فاهم :غنيمى. د

 :حييى. د

أظنك سوف تفهم أآثر يا حممد من الفقرتني التاليتني حيث
معرآة(الشاب آيف أن املخدر ينهى املعرآة  سوف يذآر
 .قبل بداتيها، ومن مث الراحة السلبية) التواصل

خالص مافيش حاجة بعد آده، أى حاجة الواحد :الشاب
 يعملها ختلص ويدور على بعدها، اممم

آانت تريح أى مشاعر ،) ها(ماآانتش ختلى فّيه  البودرة•
لدنيا، مش عايز حاجةا آنت بأحس إىن مش حمتاج بىن آدمني ىف

 بعدها غري بودرة ثاىن، هى دخلت من هنا والدنيا سكتت من
 هنا

طب آفاية بقى! انت هتغريىن وال ايه؟!.. يا راجل :غنيمى. د
 !بتجيبها منني احسن آمان شوية هاسألك

 :حييى. د

أعترب تعليقك هذا من أصدق ما جاء ىف حوارك، على شرط أال
 .يكون سخرية آله

الزم تتحدف ىل الكورة  –أنا مش بتاع مبادرات  :الشاب
 .وبعدين أرميها

طب ماتيجى نلعب سوا؟ احنا االتنني حندف ، واحنا  :غنيمى. د
 نتلقى االتنني

 :حييى. د

 .شكرا. أيضا هذا تعليق طيب

 2008-4-21لعبة الطيبة : رانيا. أ

ليه ماتكنش اللعبه اوضح حبيث ان آل واحد ممكن منها
 صحته النفسيه اخبارها ايه او مقياسها يعىن  يعرف

 :حييى. د

ال يا رانيا ال، املسألة ليست هبذه البساطة، ياليتك قلت
اللعبة رمبا تفتح بابا الحتمال أن نتعرف على بعض ما هو"

األمل هكذا هبذه املباشرة ليس من حنن بطريقة أخرى، هذا
 .وظائف هذه األلعاب أبدا

 : رانيا. أ

منها حالتنا  ارجو من سيادتكم عمل لعبه او جتربه نعرف
 النفسيه وشكرا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1908
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 :حييى. د

طبعا ال، إن هذه األلعاب ما هى إال حماوالت متواضعة ىف هذا
االجتاه، وأنا ال أحب، وال أرحب باستعمال تلك االختبارات

بعض املواقع ملثل هذه األغراض السطحية الذاتية الىت تظهر ىف
 .السهلة

  2008-4-18بريد اجلمعة : مشرية أنيس. د

حييى أرجوك أن تستمر ىف اصدار النشرة فهى.د أرجوك يا
قابلت حضرتك ىف أآثر .أملى أنا ىف مواصلة التعلم والشوفان

أطلع. حماضراتك من مؤمتر و آنت آل مرة أطلع بشئ جديد بعد
حاجات مكنتش واخدة باىل منها و دلوقت انت تفضلتشايفة 

دورية و يومية فرجاءا رجاءا ال حترم أوالدك وعملت ده بصورة
مريض حمريىن فأنا شايفة أعراض فصام آنت ىف جلسة مع. من هذا

غرقانني مع و لكن مش قادرة احط ايدى على حاجة معينة وآنا
و آل ما)جوزانه عايز يت(بعض طول اجللسة ىف موضوع واحد 

و ىف النهاية..احلكاية دى يدخلىن فيها تاىن  أحاول نطلع من
لعبت معاه احدى األلعاب وألول مرة ىف خالل الساعة يقول انه

 .متلخبط ومش عارف يعمل ايه

 :حييى. د

هذه األلعاب يا مشرية هى عادة غري صاحلة للتطبيق آما هى
لعاب أثناءعلى آل احلاالت، أو حىت على معظمها، وأن األ

العالج تنبع وتؤلـَّف على الفور أثناء العالج، وهذا حيتاج
خلربة خاصة، لكن ميكن اآتساهبا تدرجييا، آما أن اخلربة الىت
ينتهى إليها مريض الفصام بالذات قد ال تكون بنفس الفائدة
الىت ينتهى إليها العصاىب أو الشخص العادى، اللهم إال ىف

د مقارنة بالعالج الفردى احملدورعالج مجعى تأهيلى ممت
 .التفاعالتى

 ) 6عودة إىل ملف اإلدمان (: مشرية أنيس. د

 املقال بالنسبة للمقتطف الذى ىف اية

امجفأنا شايفة حاجة من تعاملى مع املدمنني املتعافني بربن
فاملدمن املتعاىف هبذا الربنامج بيكون انسان... خطوة 12ال

مواجهة عيوبه وزى ما حلو جدا و حقيقى جدا ال خيجل من
 خطوة بيتغلب على العيوب اللى اتغرزت 12بيكون من خالل ال

 ...جواه من عيشة و تربية زى اللى آلنا اتربيناها

غريه تيجىلكن ...شوية هو بس جت معاه ىف خمدرات فصعبة
معا ىف ادمان خفى زى ادمان عمل أوجنس أو دين أو ادمان أى

ودى أفتكر أصعب ىف التغيري مع ان الدنيا...تانية حاجة
 ..خربانة برضه بتكون

 :حييى. د

 عندك حق، لكن برجاء احلذر من التعميم،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1909
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أوال هذا آالم يفتح أبواب األمل للمدمنني، حىت أن هناك
 سابقا،شرآات ىف اخلارج تطلب للعمل هبا مدمنني 

دخول احلمام"لكن مرة أخرى هذه ليست دعوة لإلدمان ألن  
سكة اللى يروح"هى ، وساعات بتكون احلكاية "مش زى خروجه

 ؟"ما يرجعش

 ) 7(اإلشراف على العالج النفسى : مشرية أنيس. د

تعليقاتك على االشراف ألا أآيد هتساعد ياريت تثرينا
 .املكتوب وتوضح نقاط آثرية من الكالم

 :حييى. د

 .أغلب اآلراء آانت عكس ذلك برغم أنىن أميل إىل رأيك

 20/4/2008) 6عودة إىل ملف اإلدمان (: نرمني عبد العزيز. د

ىف إطار القيم اجلديدة ىف البحث عن عالقةأين نضع قيمة 
 عصر اإلدمان؟

 حييى: د

طبعا أنا مل أشر إىل القيم اإلجيابية، وال إىل القيم اآلنية
 . نشرة األخالقاألخرى، أرجو أن ترجعى إىل 

عينة خللفية اإلدمان وقدجمرد  -القيم الىت نشرت  –هذه 
 .تظهر مصائب ومضاعفات أخرى، عادية ومرضية

تشكيالت االرتباط الثنائى بني األحياء(: نرمني عبد العزيز. د
  !)والبشر

طور اإلمتالء(بكل من أرجو توضيح أمهية وآيفية القيام 
بني آل unfolding phase & filling phaseالـ ) وطور البسط

من الطرفني وآيف يقوم هبا آل فرد وآيف ميكن للفرد أن يسمح
هبا لألخر بطريقة صحية للمحافظة على منو العالقة ىف إطار

 صحى؟

 حييى: د

 حاضر سوف أفعل ىف حينه إن شاء اهللا

 2008-4-18عة بريد اجلم: رامى عادل.أ

 هو انت مش حاسس ان النشره قويه آفايه؟

 ,لو اننا ملا حنس بضعفنا نتوقف تبقى آارثه

مث هل ينسينا هذا قصتك القصريه وحوارك الطيب مع البحر
عم حييى هو حضرتك تنكر انك بتشعر بالذنب. العنيف اهلادى

وبتقول انا .وبيعصرك الوجع النك عندك علم ومش قادر توصله
 من ربنا فني اما نتقابل يوم القيامه سالم يابه هروح

 تعرف انك مش لوحدك اللى بتبكي؛ لوحدك..وارجوك 

 اىل اللقاء اىب وصديقي 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1910
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 :حييى. د

 ماشى

  "األحدب والسياسة، والقفا، ولعنة العمر"تعتعة : رامى عادل.أ

الذى يبقى معى من تعتعه اليوم صورتك وانت شعرك طويل،
ومنفوش نفشه سرياليه، وآاظم غضبك، وبتلبس بنطلون فوق
بنطلون بيجامه انيق منقط، وآانك تستعد لسبات ما ابغضه،

مصلحتك انت ادرى مبصلحتك، وتقول ىل حمدش من الدآاتره يعرف
لبنطلون اياهتقوهلا وانت بتتخانق مع البنطلون اآلخر فوق ا

وتتعاىف على البنطلونني، وتدخل احدمها داخل الشراب وتستمر
نيله، وافشل ان اخفى دمعه ولكنك 60ىف اخلناقة املنيله بـ

وتستمر ىف حربك الضروس استعدادا حلرب اخرى ال يعلم, تراها 
 مداها اال ذى اجلالل واال آرام

 :حييى. د

آل هذا؟ وآيف رمست واهللا يا رامى أنا أتعجب من أين عرفت
هذه الصورة التشكيلية هكذا؟ أنا أحيانا أمسح لنفسى أن

رمبا تكون عندك وسائل: أفكر مثل أصدقائى الطيبني، وأقول
 ،"حقيقىت"للتجسس على 

 .هكذا عريتىن دون إذن

 .ربنا خيليك

 2008-4-22) آومة رعب(يومية  : رامى عادل.أ

 ذهب ومل يعد،
 ممتطيا الضباب الشائك،

 راقدا خلف سور التيه املفاجيء،
 العقا طينة االرض اخلليله، 

 حمتدا زاعما انه الرافض االوحد،
 فرموه بغصن الفل،

 راعوه محلوه توجوه بتاج من خشب،
 اه يا قلوبا من حطب،

 غزال شرد فمال الدود وقد ورد من آل حدب،
 ال مل يغب، 
 ..ماله وجم
 فقط ارتطم

 .اله وهن
 .ال مل يان أن يعدل فقد عزم

 :حييى. د

هذا يا رامى أبلغ ما جاءىن من نقد ملثل هذا الشعر الذى
جعىن، فأنشر بقيةعزفت عن نشره سنينا، وردك هذا قد يش

 .املقامات ولو متباعدة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1911
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 2008-4-22)آومة رعب(يومية:مدحت. أ

 انتابىن الرعب

 مل أفهم آل املعاىن

.اآلخرولكن أحسست أن سيادتك قد تكون ىف حماولة الستكشاف العامل 

 حييى: د

 رمبا

***** 

 "لعبة الطيبة"بريد خاص عن االستجابات 

سر"برنامج قبل أن نعرض نص االستجابات آما جاءت ىف (
  )2004-9-1اللعبة بتاريخ 

 )2008-4-21(لعبة الطيبة: أميمة رفعت. د

 يتهيأ ىل آل واحد بيفتكر نفسه طيب، انا: اللعبه االوىل
  دا انا شايفة اىن طيبة جدا

من انا حاسة إىن لو بقيت طيبة اآرت: اللعبه الثانية
  آده حالقى نفسى عبيطة

وهو انا ما باحبش حد يقول علّى طيبة : اللعبه الثالثة
  مش ميكن يقصد إىن عبيطة... مش عارفين، 

ه طيبه وهبـَل، ده اناآفاي !!!أل بقى  :اللعبه الرابعة
  الود ودى أفهمهم معىن الطيبة إيه

انا مش متصورة حد ضعيف ممكن يتوصف : اللعبه اخلامسة
 طيبة بأنه طيب، عشان آده أنا ما حببش حد يقول علية

أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه :اللعبة السادسة
 . أستاهل ضرب اجلزم دا أنا.... طيبة،

 ؟؟ أنا!!الطيبه ضد القوه وال إيههى  :اللعبة السابعة
 دى آلمة مايعة و ما هلاش معىن) طيبة(شايفة إن آلمة 

أبقى طيبة من غري مااعرف إىن أحسن ىل :اللعبة الثامنة
 .طيبة، حلسن أفقد تلقائيىت

ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال هو: اللعبة التاسعة
 عليه طيب، طب ده أنا من الشعب ده لكن غضبانة و

 .ثائرة

الطيبة احلقيقية هى إىن افهم مث أتفهم : اللعبة العاشرة
 .الفاء و اهلاء بفتح التاء و(

 2008-4-20لعبة الطيبة : رمي. أ

واحد بيفتكر نفسه طيب،  انا يتهيأ ىل آل :اللعبة االوىل
 دا انا شايفه اىن مش طيبه خالص

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   1912
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انا حاسس إىن لو أبقى طيب اآرت من آده :الثانيةاللعبة
 اآرت من آده باجلزمحالقى نفسى بانداس 

انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو :اللعبة الثالثة
 .عارفين، اصله مش ميكن يقوىل آده هللا ىف هللا مش

آفايه طيبه وهبـَل، ده انا !!!أل بقى  :اللعبة الرابعة
 الود ودى انزل ضرب ىف آل الناس اللى ىف الشارع

يتوصف بأنهانا مش متصور حد ضعيف ممكن  :اخلامسة اللعبة
 يقول عليا طيبه طيب، عشن آده أنا مبحبش حد

أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه: اللعبة السادسة
 أنا أستاهل آل اللى جيرى يل طيب، دا

؟؟ أنا!!إيه هى الطيبه ضد القوه وال :اللعبة السابعة
 شايفه إن الطيبه مرادف للضعف

اعرف إىنأبقى طيب من غري ما  أحسن ىل: اللعبة الثامنة
 طيب، حلسن ازعل على نفسى اآرت

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال :التاسعة اللعبة
لكن احلقيقة اننا عليه طيب، طب ده أنا من الشعب ده

 شعب ذليل مهان

إىن امحى حقى قبل الطيبة احلقيقية هى: اللعبة العاشرة
 ما امحى حق غريي

**** 

  2008-4-20لعبة الطيبة : مشرية أنيس. د

نفسه طيب، انا يتهيأ ىل آل واحد بيفتكر :اللعبة االوىل
 دا انا شايف اىن الطيبة دى وش أنا البساه على طول

انا حاسس إىن لو أبقى طيب اآرت من آده :الثانية اللعبة
 حالقى نفسى ضعت

انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو :اللعبة الثالثة
 مش ميكن مبثل ... مش عارفين،

انا آفايه طيبه وهبـَل، ده!!! أل بقى  :الرابعة اللعبة
 الود ودى أطيح فيكوا آلكم

ممكن يتوصف بأنه انا مش متصور حد ضعيف :اللعبة اخلامسة
 طيب، عشان آده أنا حسه اىن خبىب ضعفى بالطيبة دي

....أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيب، :السادسة اللعبة
 و أتبهدل أآرت من آدهدماغى  دا أنا أستاهل آخد على

؟؟ أنا!!إيه هى الطيبه ضد القوه وال :اللعبة السابعة
 شايف الطيبة قوة

غري مااعرف إىن أحسن ىل أبقى طيب من :اللعبة الثامنة
  طيب، حلسن اتوجع قوي

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1913
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مظلوم ومطحون يتقال عليه هو ينفع شعب:اللعبة التاسعة
طيب، طب ده أنا من الشعب ده لكن آارهة ضعفه واستسالمه

 و استسالمي وآارهة ضعفى

آخد حقى الطيبة احلقيقية هى إىن أتعلم :اللعبة العاشرة
 و من غري ضعف

**** 

 2008-4-20لعبة الطيبة : رامى عادل.أ

 بالعامية: أوال

انا بيتهياىل آل واحد شايف نفسه طيب دنا :اللعبة األوىل
 بيتهياىل اىن جمرم

نانا متهياىل اىن لو بقيت طيب اآرت م :اللعبة الثانية
 آده هاخد باجلزمه

مبحبش حد يقول عيه طيب وهو مش انا :اللعبة الثالثة
 عارفىن مش ميكن انا اخبث من اللى خلفوه

ال بقى آفايه طيبه وهبل دنا الود ودى :اللعبة الرابعة
 اقطع نفسى

انا مش متصور حد ضعيف يقولو عليه طيب :اللعبة اخلامسة
 انا آده ضعيف

انا لو اسكت على ظلم قال ايه طيب :اللعبة السادسة 
 دنا استاهل اتداس

هى الطيبة ضد القوة وال ايه انا :اللعبة السابعة 
 شايف ان الطيبة قوة سرية

احسن ىل أىن ابقى طيب من غري ما اعرف :اللعبة الثامنة
 حلسن تصدقوىن 

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال :اللعبة التاسعة
 عليه طيب هطظب أنا 

الشعب ده لكن دايق اهلوان ومصدق اىن: اللعبة العاشرة
 .مش طيب الطيبه احلقيقية هى اىن اختابث مفيش حل تاىن

 رامى عادل بالفصحى: ثانيا

خييل اىل ان آل شخصا يتصور نفسه طيبا انا: اللعبة األوىل
  شخصيا ارى انىن عاصيا

اشعر انىن لو اآون طيبا اآثر من هذا: اللعبة الثانية
 وف اجد نفسى ىف اهلاويهس

انا ال ارحب ان يصفىن احد باىن طيب: اللعبة الثالثة 
 اليس من املمكن ان البسه خازوق

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1914
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ال ال آفانا طيبه وبالهه لو ان اال مر: اللعبة الرابعة
 بيدى القمتها قيامه

انا ال اتصور شخصا ضعيفا ميكن ان يوصف: اللعبة اخلامسة
 احتملبانه طيب من اجل هذا انا 

لو اىن سكت على الظلم حتت زعم اىن طيب: اللعبة السادسة
 فانا استحق احلياه

هل الطيبه عكس القوه ام ماذا انا: اللعبة السابعة
 شخصيا ارى ان الطيبه قوه سريه آامنه

افضل ان اآون طيبا دون ان اعلم خشيه: اللعبة الثامنة
  ان يضطهدىن احدهم

ز ان نصف شعبا مظلوماهل من اجلائ: اللعبة التاسعة
 ومطحونا بانه طيب

انا واحد من هذا الشعب لكن ال ميكن ان: اللعبة العاشرة
 اوصف بالطيبه الطيبه احلقيقيه هى اىن اسكن اهللا ىف قلىب وروحي

**** 
 2008-4-22: ماجدة صاحل. د

واحد بيفتكر نفسه طيب، انا يتهيأ ىل آل :اللعبة االوىل
 .طيبة وال حاجةال دا انا شايفه اىن 

انا حاسس إىن لو أبقى طيب اآرت من آده :الثانية اللعبة
 .حقى متاآلحالقى نفسى 

انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو : اللعبة الثالثة
 .يكون بيشتمىنمش ميكن  حلسنعارفين،  مش

آفايه طيبه وهبـَل، ده !!!أل بقى  : اللعبة الرابعة
 .قدامى أطيح ىف اللىانا الود ودى 

انا مش متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه :اخلامسة اللعبة
 .طيبىت هى مصدر قوتى أحياناطيب، عشن آده أنا 

أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه: اللعبة السادسة
 .الظلم اللى واقع علىأنا أستاهل  دا إذنطيب، 

؟؟ أنا!!إيه هى الطيبه ضد القوه وال :اللعبة السابعة
 .أم غري متضادتني على اإلطالقشايفه 

أبقى طيب من غري ما اعرف إىن أحسن ىل :اللعبة الثامنة
 .أدعى الطيبة ىف غري مكااطيب، حلسن 

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه :التاسعة اللعبة
 .صعب على التعميملكن  طيب، طب ده أنا من الشعب ده

أعمل اخلريإىن  الطيبة احلقيقية هى: اللعبة العاشرة
 .وأرميه البحر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1915
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 :حييى. د

 ماجدة،. شكرا يا د

 يارب قدرك وقدرنا

**** 

 لعبة الطيبة: مدحت. أ

,أنا يتهيأ ىل آل واحد بيفتكر نفسه طيب :األوىل اللعبة
 دا انا شايف إىن طيب قوى قوى قوي

أنا حاسس إىن لو أبقى طيب أآرت من آده :اللعبة الثانية
 بردعةوبتشرى وأجيب ىل  حالقى نفسى بتباع

 أنا حمبش حد يقول على طيب و هو مش :اللعبة الثالثة
 مش ميكن مش شايفين, عارفىن 

 دا, آفايه طيبه و هبل!!! أل بقى  :اللعبة الرابعة
 الود ودى أطلع أميان آل واحد أذاني

يتوصف بأنه أنا مش متصور حد ضعيف ممكن :اللعبة اخلامسة
 بأىن قليل احليلةعشان آده أنا عشان آده أنا اتوصف , طيب

أنا لو اسكت على الظلم قال إيه :السادسة اللعبة
 اجلزمة دا انا استاهل ضرب, ياخى ديه ده,طيب

؟؟!!هى الطيبة ضد القوة و الال إيه :اللعبة السابعة
 حاجه واحده أنا شايف االتنني

أحسن ىل أبقى طيب من غري ما اعرف إىن :اللعبة الثامنة
 طيب حلسن أتشوه

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال :التاسعة اللعبة
أنا من الشعب ده لكن شايف إن الشعب طب ده, عليه طيب

 ده آله واخد على قفاه مش مسألة طيب

....الطيبة احلقيقيه هى إىن أبقى طيب  :العاشرة اللعبة
أقول آده لكن هى على أنا قلت خالص بس أنا مكنتش عايز

 دى رائعه األخرانيه, ا طلعت مجيلة جد, أى حال حلوه 

**** 

 لعبة الطيبة: أسامة عرفة. د

انا يتهيأىل آل واحد بيفتكر نفسه طيب، :اللعبة االوىل
 ........طيب دا انا شايف اىن برضه آده ممكن أآون

آده انا حاسس إىن لو أبقى طيب اآرت من: اللعبة الثانية
 .....حالقى نفسى إما مالك أو مستباح

باحبش حد يقول علّى طيب وهو انا ما :اللعبة الثالثة
 ........االثنني مش ميكن ننخدع احنا... مش عارفىن، 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1916
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انا آفايه طيبه وهبـَل، ده!!! أل بقى  :اللعبة الرابعة
 .....الود ودى أدى ناس آتريعلى دماغها

متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه انا مش :اللعبة اخلامسة
ميكن ده مشطيب، عشن آده أنا الزم أراجع نفسى ىف التصور 

 .......يكون برضه طيب

قال إيه أنا لو أسكت على الظلم، :اللعبة السادسة
 ....دا أنا أستاهل الذل.... طيب،

؟؟ أنا!!ضد القوه وال إيه هى الطيبه :اللعبة السابعة
 شايف أن الطيبة انك حترتم ضعفك وتعرف فني وامىت وازاى

 ........ تستخدم قوتك

ما اعرف إىن ىل أبقى طيب من غري أحسن :اللعبة الثامنة 
 .......طيب، حلسن أصدق

مظلوم ومطحون يتقال هو ينفع شعب :اللعبة التاسعة
مضطر أآرهه..عليه طيب، طب ده أنا من الشعب ده لكن

 .... ملا بقى وأآرهىن حلد

 الطيبة احلقيقية هى إىن ال أظلم وال: اللعبة العاشرة
ني أو مظلومني وأساعدانظلم وال أرضى للناس الظلم ظامل

 .........مساعدهتم الناس وأطلب

**** 

 )آخر حلظة(ملحق بريد 

 2008-4-23) 7االشراف على العالج النفسى (: أسامة عرفة. د

 الثالثالعالقة العاطفية باملريض بني دوائرها 

 االنسانية  –الشخصية  –املهنية 

ىف بعض احلاالت الىت ارتبطت هبا وتشابك البعد الشخصى مع
البعد املهىن أو آاد ومت اختاذ اجراءات فك االشتباك

ان: األول: الواجبة وبعد مرور سنوات اآتشفت أمرين
االنتقال بالعالقة ىف داخلى من البعد الشخصى إىل البعد

 .حب قد حيل األمر ىف زمن يتفاوت مداهاالنساىن األر

أن البعد الشخصى يبقى عالقا ىف موقع ما على: الثاىن
 .عمق ما داخل نفسى ال يواريه الزمن

 حييى: د

 موافق

من ذا الذى يستطيع أن يفض اشتباآنا ىف داخلنا،
 واشتباك الكل معه؟.. واشتباآهم معنا

 فتح اهللا عليك يا شيخ

 2008-4-22) آومة رعب(يومية : أسامة عرفة. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1917
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أنا ال أفهم ىف الشعر لكن االحساس الذى غمرىن مع ايتها
 .أا صفعة على وجه آل من وعى، ولكنه ارتعد وعجز

 حييى: د

برجاء قراءة تعقيب الصديق رامى عادل ىف هذا الربيد 
 . الذى يصل إىل مستوى النقد شعرا

 2008- 4- 20) القيم املسئولة عن ترويج االدمان(: أسامة عرفة. د

 ..املدمنني ال يتحمل جرعة الوعى بعض

قيمه السائدة البعض ال يتحمل جرعة االختالف عن اتمع أو
  فهل يكون االدمان بسبب هذه القيم و بسب الرفض هلا أيضا

القيم الىت عرضتم هلا هو التطرف وعدم أظن ما جيمع
التوازن فاالستسهال واملباشرة والتعميم واالمجاع واالختزال

اىن مجيعها تطرفلكيمياء والسعار االستهالآى والغرور االنس
ومبالغة ىف اجتاه أو آخر ونرى ىف بعض املدمنني أن فرط

مدمنا واذا آانت الفضيلة التدليل أو فرط القسوة يفرزان
هى الوسط بني رذيلتني أصبح املناخ املؤدى لإلدمان هو غياب

 .الفضيلة وشيوع آل ما هو متطرف

 حييى: د

من قيمة تعجبت آيف ال تعرف يا اسامة حىت اآلن موقفى
التطرف اإلجياىب، الذى أعىن به وضوح معامل املوقف وحتديد
األدوار، لقد آتبت ىف األهرام منذ أآثر من عشرين عاما مقاال

الفكرية بني التطرفالتطرف ىف حياتنا (ىف هذا الصدد 
، التطرف ليس هو ما يشاع عن أسامة بن الدن)والتعصب

والقاعدة أو ما ميارسه القتلة بوش وبطانته، التطرف هو
 رفض للميوعة واحلل الوسط، 

 هى الوسط بني رذيلتني،  –ىف رأىي  –والفضيلة مل تكن أبدا 

 دعىن أختلف معك بشدة هبذا الشأن

حنبذ التطرف مبعىن حتديد. الىت بالذاتوىف العالج اجلمعى اجلشت
ليتضح االختيار Figure & Back groundالشكل من األرضية 

فاملسئولية،ىف رأىي أن التعصب الساآن هو املرفوض، أما
التطرف للحق أو للحقيقة فهو الذى يسمح لنا أن نكتشف حقا

 آخر وحقيقة أخرى بعد أن يتعمق موقعنا األول، 

لقد ظلموا تفسري الوسطية ىف االسالم حني فهموها آما تذآر،
 " ليكونوا شهداء على الناس" "أمة وسطا"ونسوا ما أعقب 

الشهادة على الناس ليست موقفا حكميا، لكنها رؤية
 مسئولة ملا هو حنن والناس، 

لقد آرهت تعادلية توفيق احلكيم املائعة، وآرهتها أآثر
 حني لصقها باإلسالم،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1918
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 أرجو أن تتحمل االختالف يا أسامة ما استطعت، 

 وأنا آذلك

 2008- 2- 12   "صعوبة احلياد وضرورته": على سليمان الشمرى. د

شكرا على ما تقدمه من علم نافع ومهارات عالجية حبرفية
وعلى حرصك على استفادة أآرب شرحية ممكنة منال نظري هلا 

املعاجلني النفسيني واملهتمني ىف مسألة النفس البشرية ىف عاملنا
 .العرىب اجلريح

 :حييى. د

على واعذرىن إذا آنت قد حذفت أغلب تعقيبك. شكرا يا د
مع أنه شديد الفائدة، فقد وصلىن ىف آخر حلظة وآان الربيد قد

صعوبة احلياد"ة، مث إن هذه النشرة تضخم مبا فيه الكفاي
وقد ناقشتها بالتفصيل مع) جديدة وامنا(قدمية  " وضرورته

- 15ىف بريد اجلمعة بتاريخ مجال الرتآى . اعرتاضات وإضافات د
2-2008. 

 )2008- 4- 24( 51قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة حلم : أميمة رفعت. د

 51احللم 

لنقدكقراءتى  هذا ما آنت افكر به متاما منذ بداية
أنه افضل من ينقد أو حيلل قراءة ما، هو: لنجيب حمفوظ،
للكاتب ىف حياته، فهو حبكم قربه منه يعرف الشخص املصاحب

الشخصية، مما جيعل من افكاره، ودخائله، والكثري من جتاربه
 .نقده و حتليله مرجعا ىف غاية األمهية

البعيد شخصيا عن الكاتب، فهو حر ىف أما القارئ الناقد
وغريه، ومن تسجيل إنطباعاته عن النص وفهمه له هو وغريه

تعدد هذه اإلنطباعات وإختالفها تزداد املتعة للقارىء
فكره ثراء، وآلما آان النص ثريا آلما العادى ويزداد

زادت الرؤى وإختلفت وأمتعت وهكذا، ولكنها أبدا ال تكون
صمرجعا ألقرب فكرة خطرت ببال الكاتب عند آتابته الن

 .األصلى

احللم خطر بباىل فكرة سياسية ولكن مل خيطر بباىل ىف هذا
 !! إستمتعت هبذه القراءة فكم... هذا الزمن الذى مل أعشه

ىف النقد اآثر من مرة حتفظك الشديد إلستخدام الرمز الحظت
واحلقيقة مل أفهم ملاذا؟ على األقل ىف هذا النوع من األدب

ص احللم الرمز، فلماذا إذن الفمن خصائ  ،)الفانتازيا أدب(
الكتابة ليكون أشبه ما يكون فعال يستخدم الكاتب الرمز ىف

من باحللم؟ و قد الحظت اآثر من مرة أنك تقاوم ما وصلك
رمزية ىف األحالم، مع أن ما يصل الناقد ىف القراءة األوىل

صدقا مما يفرضه على تفكريه ىف القراءة بتلقائية هو أآثر
الرمز طاملا أن مث ما عيب. ا يليها من قراءاتالتالية وم

  إستخدامه ىف القراءة ليس مقحما وال مفتعال؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1919
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تلجأ للرمز مستسلما مضطرا، وأتعجب وجدتك ىف هذا احللم
 ...األحالم لذلك فهو من أمجل ما قرات لك من نقد ىف هذه

 :حييى. د

، فهذا يثريىن فعالبتعدد الرؤىأشكرك على ترحيبك : أوال
 مهما اختلفت معه 

هو الشخص.. ال أوافقك على أن أفضل من ينقد : ثانيا
النص نص مستقل بذاته،: املصاحب للكاتب ىف حياته فمن ناحية

والكاتب نص آخر، مث إن الكاتب املبدع حني يكتب نصا قد
ينفصل هو نفسه عن حياته الىت نعرفها، علينا أن نقف أمام

اتب ما يثرىالنص ىف ذاته لذاته، فإذا وصلنا من حياة الك
 بعض زوايا النقد فعلينا أن نأخذها حبذر شديد 

اإلبداع هو تشكيل آيان جديد متكامل، والرمز: ثالثا
الذى يصل أحيانا إىل األليجورى هو إحالل إشارة حمل حقيقة،
وأنا أحذر من ذلك، وال أحبه، حىت أنه آان سببا ىف عدم

التشكيل، وليسترحيىب بأوالد حارتنا إبداعيا، برغم روعة 
 .أبدا ألسباب دينية جامدة

ىف جمال التحليل النفسى أو –أما تفسري األحالم احلقيقيه 
باالفراط ىف ترمجة الرموز، فهو ما آخذه على -احلس الشعىب

 .بشكل حاسم) وابن سريين ايضا(موقف فرويد 

 .فعذرا، وأهال باالختالف

 ولنا عودة
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