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I01<I2009>01א

""אמ−489

 )121حلم: (نص اللحن األساسى

رأيتىن أسري ىف شارع آورنيش اإلسكندرية مستهدفا العمارة
الىت أرى ىف إحدى شرفاهتا السيدة األنيقة بصحبة زوجها

فلما فرت اهلدف ذاب املنظر ذوبانًا سحريًاوأبنائها الشبان 
ناعمًا حىت اختفى وحل حمله شارع العباسية ومازلت أسري حنو
العمارة اجلديدة الىت تطالعىن من إحدى نوافذها الفتاة الىت
ال ُتنسى ولكىن وجدت النافذة خالية فقررت االنتظار آالعادة

قضبان الرتامىف حمطة الرتام ولكىن مل أجد للمحطة أثرا وال ل
 .أثرا على طول الشارع

 :التقاسيم

قرصُت جلد ذراعى فشعرت بأمل معقول، عضضت على سبابىت... 
فرحت باألمل وشعرت أنىن أصبحت"....آه"بأسناىن فقفزت أن 

أملك األزمنة واألماآن واألشياء، رأيتىن أنا الذى ىف شرفة
الشقة ىف عمارة آورنيش االسكندرية، ورأيت أن فتاة
العباسية هى ابنىت ترفل ىف ثوب زفاف مل أر مثله من قبل،
وهى تزف إىل أحد الشبان من أبناء الشرقية، وذهبنا معا إىل
مطار العلمني نودع أخاها إىل آندا، وحني عدت رآبت مرتو
األنفاق الذاهب إىل املرج وإذا جبوارى السيدة األنيقة تبتسم

آها جبوارى ابتسم هلاىل ىف أدب جم، وحني أقدم الكمسارى ور
وحياىن، ومل يطلب التذاآر، وعادت فتاتى تطل من النافذة
ومسعت صوت الرتام يتهادى الناحية األخرى، وهدهدتىن يد والدة

 :حانية تربت على آتفى وهى تقول

 .أنقذتنا يا بطل بالعدم من العدم 

 )122  حلم: (نص اللحن األساسى

الظلمة راحة عابرةالليل سجى فاحتوتنا غرفة وهبتنا 
وفرحًا محيمًا وترامت إلينا من الطريق ضجة فهرعت إىل خصاص
النافذة فرأيت قوما حيدقون بشخص مألوف اهليئة وينهالون
عليه باللعنات واللكمات وهو مستسلم ال يقاوم حىت شعرت

 .باللكمات خترق جسدى
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 :التقاسيم

أسرعت بالنزول وأنا أشعر أنه مظلوم، ومبجرد أن خرجت
أمل أقل: الشارع حىت أشار إّىل صائحامن باب العمارة إىل 

لكم؟ ها هو ذا، فالتفت اجلميع ناحيىت، وترآوا الرجل، مث
اجتهوا إّىل مجيعا آاملسحورين سْيرًا، فهرولًة، فرآضًا، فوضعت
ذيلى ىف أسناىن ورحت أجرى وأنا أمسع ضحكات الرجل املألوف

ة،اهليئة تتعاىل قهقهة حىت مألت السماء آلها، توقفت فجأ
فتوقف اجلميع وبيىن وبينهم مسافة أخذْت تزداد وحنن ال نتحرك،
مث استداروا وعادوا إىل الرجل الذى آف عن الضحك ينهالون
عليه باللعنات واللكمات ونسوىن متامًا، ومل أشعر هذه املرة
باللكمات خترق جسدى، لكنىن مل أشعر أيضا بلذة التشفى أو

 .متامًا فرحة االنتقام، فقد آان يشبهىن
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א/א−490

 :مقدمة

)التدريب عن بعد(ترجح آفة مناقشة احلاالت واإلشراف 
االآلينيكية الطبنفسيةأآثر فأآثر مع رجحان جرعة املادة 

املرتبطة بثقافتنا اخلاصة، مع غلبة مدرسة العالج التكاملى
 .ىف أغلب األحيان

–ومع األحداث األخرية املفجعة ىف غزة، يصبح األلزم فاأللزم 
–بعد األمل والتعليق والبكاء والصياح واالستغاثة والشجب 

 آل موقعيصبح األلزم فاأللزم مواصلة معارك احلياة واملوت ىف
 .ىف آل اجتاه

 .ونرجو أن تكون مثابرتنا هذه بعض ذلك

**** 

 )28(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 هل حيدث حتسن هبذه السرعة؟

 مدحت منصور. د

فرض هل تكون فرصة االنتكاسة أآرب مع التحسن السريع على
 أنه حتسن حقيقى؟

 :حييى. د

 :يتوقف هذا على نوع التحسن

باستعمال مزيد من" هربا فيما يشبه الصحة"إذا آان 
امليكانزمات، فإن االنتكاسه حمتملة ليس فقط مبثل املرض األول

 .وإمنا ىف صورة أى اضطراب آخر حسب الظروف التالية

أما إذا آان التحسن السريع هو نقلة منائية آان املريض
مستعدا هلا، فجاء العالج القصري يتممها أو يسمح هبا،

 فاالنتكاسه أقل احتماال،

هذا آان واردا ىف الرد ىف سياق اإلشراف آما جاء ىفوآل  
 .النشرة
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 نرمني عبد العزيز.د

أعجبتىن احلالة آثريًا ألىن شاهدت مثل هذه احلاالت الىت عندما
تشعر باألمان والتسامح مع املعاجل فورًا يهدأ آل شىء
وتستطيع أن تكمل اخلطوة األخرية ىف العالج أو زى ما بنقول

 ".ِبْتَتلم بسرعة"

 :حييى. د

، وجائز استعماله ليس"بتتلّم بسرعة"مجيل تعبري 
–جبمال –بالضرورة مع وجود الفرآشه، ألن تعبري يتلم يستعمل 

ىف احلياة العادية، وأنا أحب أغنية من بلدنا ال يعرفها
 " يا غصن الباْن.. اتشعطر وانا اّملك،"الكثريون تقول 

 حممد املهدى. أ

على وجه التحديد ما هل هناك معايري تستطيع هبا أن تعرف
إذا آان حتسن املريض هو حتسن ِفْعلى ومنائى أم أنه حتسن زائف؟

 .أرجو اإلفادة

 :حييى. د

نعم، لكنها معايري إآلينيكية غامضة عادة، إن املعايري
مثل اختفاء األعراض أو العودة للعمل، أو(السلوآية 

نقطةوحدها ال تكفى للتمييز ىف هذه ال) التفاهم مع احمليطني
بالذات، املعايري الىت تسأل عنها تظهر أحيانا ىف أوصاف

أصبح أقرب، أصبح أآثر نضرة،"املريض : عادية حني نقول مثال
أصبح أحسن استماعا، أصبح مشارآا إجيابيا ىف آذا أو آيت،

آل هذه املعايري هى الىت. زادت مبادراته أو طالت مثابرته
 .جد ىف التحسن الدفاعىتصف التحسن احلقيقى أآثر وهى ال تو

 حممد املهدى. أ

فإننا جيب أال نقلق من التحسن السريع ىف: وعلى ذلك... 
بعض األحيان وأال نشكك فيه على طول اخلط، بل علينا أن

 .نفحصه بعناية ودقة

 :حييى. د

 نعم

 نعم

 عماد شكرى. د

رمبا(هل توجد عالقة بني حضور اجلنس والدين مبعناه احليوى 
 .التحسن السريع ىف هذه احلالةو) الفطرى

 :حييى. د

آسف ألن صياغة سؤالك وصلتىن صعبة جدا، فنحن حنتاج آتابا
وليس فقط" (حضور اجلنس مبعناه احليوى"بأآمله لنفسر تعبري 

 حضور الدين "ورمبا ليس أصال ممارسة اجلنس، أما ) ممارسة اجلنس
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مشتمل أصعب وأصعب،/معرىف/فهو توجه وجداىن"مبعناه احليوى
هنا ال تزيد األمر وضوحا، وميكنك الرجوع إىل" الفطرى"وصفة 

الفطرة،( 2007-11-4حماوالت تعريف الفطرة ىف يوميات نشرة 
عن الفطرة واجلسد(2007-11-6، نشرة )والقشرة واالنشقاق

ال ميكن احلكم) وغريها(مثال، وىف هذه احلالة  )وَتْصنيم األلفاظ
على أى من ذلك إال بعد فرتة طويله وحمكات دقيقة، ونقد

 .مستمر

 نعمات على. د

هل عمل املريض آمؤذن هو الذى آان حيميه طوال الوقت من
 !!اإلحساس بالذنب

 :حييى. د

 .بل لعله آان أْوىل أن ُيشعره بالذنبال أظن، 

 حممد إمساعيل.أ

معرتض إن ليه حضرتك اعتربت السلوك اجلنسى مع احليوانات
عادى عند الفالحني، أنا معرتض على ده؟ ده أنا حلد دلوقىت مش

 عارف أقبل املمارسة املثلية، حاقبل ده؟

 :حييى. د

أو أنا مل أعترب ذلك أمرًا عاديا مبعىن أنه شىء سليم
مسموح به، ولكن مبعىن أنه أمر متواتر وليس نادرا آما نزعم

 ىف ظاهر أحاديثنا،

ولك آل احلق أن تعرتض آما تشاء، لكن عليك أن تتذآر أنه
رمبا مل تتح لك الفرصة لتباشر بنفسك هذه الظاهرة لتعرف ما
جيرى فعال، أما عدم قبولك املمارسة املثلية فأنا مثلك ىف

ابع زيادة انتشار هذه الظاهرة ىف الغربذلك، ومازلت أت
وال أفهمها بدرجة آافية، وقد أفهمها يوما) وىف التاريخ(

 .ما، من يدرى؟

 حممد إمساعيل.أ

، هى جامدة جدا12-27أنا قرأت التعتعة بتاريخ  -
وعجبتىن آخر حاجة، بالذات املقارنة بني مظاهرات الهور

 .ومظاهرات نقابة الصحفيني

 .التخوف من الفرحة ومتفق جدًا مع حضرتكآما وصلىن  -

 :حييى. د

أشكرك، ألن الكثريين مل يستطيعوا أن يتحملوا القبول
 .والرفض معًا، مع أن آال منهما تكمل األخرى

 هالة محدى . أ

حاسَّه بالتناقض الفظيع بني تاريخ هذا املريض اجلنسى
 وظيفته آمؤذن، أشعر بلخبطة جواياامللىء وبني متسكه ب
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 :حييى.د

هناك تصاحل بينه وبني تارخيه وبني وظيفته أظن أنه آان
هذه، وىف حدود املادة املتاحة مل يلحظ املعاجل، وال َذَآر املريض،
ما يشري إىل أى شعور بالتناقض داخله، آما أن تارخيه اجلنسى
امللئ، هو ملئ ال أآثر، سواء آان هذا امللء خياال أو واقعا

 .نسبيا أو آليا

أن التناقض آان –ثل املريض م –أنا شخصيا مل أشعر  
 .موجودًا وفظيعًا آما وصلك

 هالة محدى. أ

أنا برضه لو مكان الزميل املعاجل آنت حاختض من التحسن
السريع ده، آنت حاسة، إن فيه غلط، بس فيه حاجة آده
وصلتىن من آالم حضرتك إنه فعًال ماصّدق لقى العالج وشبط فيه،

 .وعشان آده منتظم على العالج

 :حييى .د

هذا ما تصورت أنه التفسري األقرب، برغم غرابة سرعة
 .التحسن

 رامى عادل. أ

إذا تسامح اآلخر، وتلطف، يهون آل صعب، ويرتاآم رصيدا
النوايا حى من املشاعر، مث يأسرآما اشتياقا جارفا فال ختتيبء

سالكني طريق املشاق معا بيسر، وقلبكم معلق، نابض، مشمس،
الورد متأل جوارحكما، برغم الندوب ونكهةفتذوبان مثالة، 

 !وبرغم النزف

 :حييى. د

 ما أحلى التمىن

 والشعر

****** 

 الذراع واحلزام: يوم إبداعى الشخصى

 طلعت مطر. د

إال هذه اليومية حىتمل أجد أحدا يشارآىن األمل هذا اليوم 
 اتصلوا ىب هذا أنىن حسبت الناس قد ماتوا، فكل الذين

الصباح مل يذآروا شيئا عن املوضوع وآأن ال موضوع أصال وإمنا
أمور ختصهم أو آيفية قضاء ليلة رأس آانوا يتحدثون إما عن

االآرب وأصابىن صداع شديد وحزن فادح وشعرت باحلنق. السنة
يات املتحدة تناشد محاس التوقف عن إطالقحينما قرأت أن الوال

وللمرة األوىل أشجع املظاهرات مع أىن ال أومن هبا ..!الصواريخ
ولكن ما الفعل؟ ألديك وأحسبها تفريغا وبديال عن الفعل،

 إجابة يا أستاذى العزيز؟
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 :حييى.د

 !؟!أين أنت يا طلعت

 مل أعد أرحب باألمل لألمل

 وليس للتفريغوال أرى جدوى للمظاهرات، لكنها ضرورية للتعبري 

الفعل جار على مستوى التحضري إلنقاذ البشرية عرب
التواصل اجلمعى التحىت، ولعله جيرى أآثر ثورية على مستوى
التغيري األقرب واألجنع، مع أنىن صرت أآثر خشية من أى تغيري

 .سريع مل نستعد حلمل مسئوليته بالقدر الكاىف

 حممد سيد. أ

سوف أجد آنت اعتقد أنىن   هذاالعجز؟يااااه آل هذااحلزن آل 
عندآم ما يطيب خاطرى ويدفعىن للتصاحل مع نفسى أو على االقل
التماس العذر هلا على سلبيتها وعجزها لكنىن وجدت قلبا مكلوما

 . بالربود آما أصابت غريه جمروحا مل تسطع السنون ان تصيبه

 سيدى هل هؤالء ارمون بشر؟

 تنا دم أم ماذا؟قاد هل ما جيرى ىف عروق

 اخريا هل لنا عذر؟

 هل سنظل نتفرج؟

 ماذا نفعل؟

 :حييى. د

 طلعت مطر. عندك حق، برجاء قراءة آخر ردى على اإلبن د

،ومعاعلى آل واحد أن يفعل آل ما يقدر عليه ىف موقعه 
 ، ودائمًا وغدًا اآلن

 .أما ما ينفع الناس فيمكث ىف األرض

 مدحت منصور. د

إحساس بالقهر باخلوف بالسحق يرتاآم وتأتىمن سبعة وستني 
مصائب فلسطني والعراق ليرتاآم إحساس آخر بالعجز، وآهة خترج
ذليلة يرهقها العار وأشعر بالنار نار العجز، خترج أنات

 صيحات استغاثة إىل أين

أشعر أىن ىف عامل من األموات خونة مزايدون مضللون وأنا منهم
الشحاذون العولة وأنا من العجزةأنا معهم بل أنا هم، طابور 

 منهم و جترى دموعى طز و لكن انتظر ها أنا أملح ابتسامة
بداخلى آأىن جنم بأحد األفالم آأىن أحبث عن تصفيقة داعرة، أمل أقل

أنا آلهم ماذا فعلت وماذا أفعل خشيت العصا لك انا هم بل
جريدة ورأيت مانشيتات والتعليق والنفخ فلم أستطع أن أقرأ

املذحبة فتجاهلتها ومل أفتح إذاعة أو تلفاز خشيت على أعصاىب
الرقيقة أن هتتز بل خفت من مزيد من العجز هربت من العجز

 .النذالة بالنذالة والتواطؤ مع

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3768



 I01I2009>02א – אא

 :حييى.د

برغم صدق صراخك يا مدحت إال أنىن أرفض جلد الذات هكذا،
 .هذا أدعى ملزيد من العجز

 .ال

 أسامة فيكتور. د

فائدة ولكىن أخاف عليك آثريًا منلألمل فائدة وللكتابة 
نعم أنت مسئول وأنا.. حتميلك لنفسك مسئوليات صعبة جدًا

مسئول وغرينا مسئول، ولكن أشعر وآأنك حتمل نفسك وحدها
املسئولية آلها رغم أن العبارة الىت آتبتها أنت ال تعىن

آان ساعتها جيرى حوىل ما ينبهىن إىل احتمال مشارآىت: "ذلك
 ".مهاجمرما مسا

فلو مسحت هون على نفسك قليًال لصاحلك ولصاحل مرضاك
 .ولصاحلنا، حفظك اهللا ونفع بك

وعندما استكملت قراءة باقى املقال النصف األعلى من
 .اطمأننت عليك ومحدت اهللا) 2(صفحة 

شكرًا لعبارتك الىت آنت أحبث عنها طيلة حياتى السابقة، وعندما
صدور الناس آنت أظن أىن وحيد وجمنون آانت تدور خبلدى دون رؤياها ىف

 ): تعريف اجلنون هو الشذوذ عن القاعدة أو عن مجوع الناس(أيضًا 

 :حييى. د

 لست وحيدا وال عاجزا، احلياة فعال تتجدد –هكذا  –أشعر أنىن 

–هذا القتل البشع ال يستطيع أن يوقف استمرارها، فهى 
 .إىل األحسن واألرقىقادرة هتدر دائما باخلري املتولد  –احلياة 

 .أما تعريفك للجنون فأنا أتفق مع بعضه، لكنه ليس آل شىء

 عماد شكرى. د

مثة أنواع من املوت، ذاك الذى تتولد منه احلياة وهو"
وموت آخر يبقى ىف القاع...." الذى يؤلف بني الفرد وناسه و

 .مزيج من العزلة، والكراهية واحتقار اآلخر

 :حييى. د

 .هذا صحيح

 عمرو حممد دنيا .د

مل أعد أحتمل أن أرى أو أمسع أو أقرأ، فعًال آفاىن، مل أعد
أحتمل، رمبا آان هذا هربا أو يأسا، ورمبا آان قرفا وغما
ما هذا الذى جيرى من قتل وتدمري وإفساد وسحق اجلمال ووأد
الرباءة ومسح اإلبتسامة، أنا مذهول لعدم استطاعىت فهم ما

أتصور أن فيه دافع لكل ده مش فاهم فعال،حيدث فعًال مش قادر 
ياريت تفّهمىن يا دآتور حييى إيه اللى.. فيه حاجة غلط

 ..!!بيحصل ده؟ وليه؟ وإيه إللى وراه
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 :حييى.د

ليس املهم أن نفهم، املهم أن نفعل، وأنت قادر على ذلك،
 .وأنا آذلك

**** 

 2008-12-26: بريد اجلمعة/حوار

 زآريا عبد احلميد. أ

 الىت خلخلت حالة) االنسان والتطور(شكرا هلذه النشرات 
الىت أجرب -خارج الزمن والتاريخ تقريبا -والعيش   العزلة

وشكرا. جراء الظروف العامة املذآورةعليها العبد هللا من 
على هذا الزخم، والعوامل -جمددا وآسف لندرة تعليقاتى 

لكون -املبهرة الىت تدخلنا اليها هذه النشرات التطورية
 .من آمبيوتر شخصى مداخالتى تتم من حمالت النت أى ليست

 :حييى. د

 العفو

فقدأدعو اهللا أن تتاح لك قريبا فرصة احلاسوب الشخصى 
 .آاد يصبح مثل القلم اجلاف

 زآريا عبد احلميد. أ

ما ذآرته يا دآتور حييى من استشراف لغد مأمول وآمال
على ختليق املخ-تطوريا -جليلة ىف أن تغدو شبكة النت قادرة 

استيعاب االجنازات السابقة من العاملى اجلديد الذى ميكن له
خميف آذلك حضارات وثقافات، وبقدر ماهو جديد وجليل لكنه

حىت -أن أمريكا هلا اليد الطوىل  -آما هو معلوم لكم –لكون 
خاصة مع توىل قيادهتا من هم على على هذه الشبكة -االن

 .بوش  شاآلة السيد

الشيطان األآرب آما ذآر وأظن أهنا ىف هذه األحوال تغدو
اليوم، وخبصوص ما رمحه اهللا ولريمحنا اهللا آذلك من هذا) اخلوميىن(
)واالجتماعية االقتصادية(آر عن تأثري ظروف العوملة العامة ذ

 على املرضى النفسيني، تذآرت مجلة وردت على لسان الراوى ىف
املرآيا ىف واحدة من تعليقاتة اخلامتة) احملفوظية(الرائعة 

املوجزة لوجهة نظره ىف الشخصية املعروضة مفادها أن اخلارج
يساعد آثريا على  ذا صلحإ) الظروف العامة املشار إليها(

وهو ما بات عسريا على ما أظن ىف مصرنا) النفس(صالح الداخل 
 ).حمروسة(يبدو مل تعد  اآلن الىت على ما

 :حييى. د

أو حىت علمى،) تكنولوجيا(أوافقك على أن أى إجناز تقىن 
ميكن أن يستعمل ألغراض إجيابية آما ميكن أن خيدم أغراضا

تفتيت الذرة حىت اهلاتف اجلّوال، الذىخبيثة وسلبية من أول 
يهمىن هنا هو فكرة تنامى الالمرآزية، مبعىن أننا، أنت وأنا

 شرآات ) ورمبا بالرغم من(نتواصل اآلن دون إذن  –مثال  –

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3770



 I01I2009>02א – אא

الدواء ووزارة اإلعالم ومنتجى أفالم هوليود ىف وقت واحد،
أما من الذى سرتجح آفته ىف النهاية، فنحن وشطارتنا، أرجو

 .الغد السبت، ففيها تطوير لنفس الفكرةأن تقرأ يومية 

 مدحت منصور. د

ألمر ما باعت املرأة(تعليقا على ما جاء ىف التعتعة 
يبدو أن املسألة بسيطة، ميكن، آل مكتتب...) مقشورا  مسسما

يصبح مالكا، عشان يتصرف ، جنيه 400ياخد أسهما حبد أقصى 
يكمل، فيهم حايعمل آود ىف البورصة، تيجى رجله، يا إما

يشرتى ويبيع وده مهم علشان رؤوس األموال األجنبية يعىن
يا إما تتلعب لعبة ينخفض بتتحكم ىف البورصة بشكل آبري، 

 سعر األسهم والناس دى غشيمة يبيعوها بأى سعر ويلمها منهم
 . صناع البورصة املليارديرات و بعدين سعرها يزيد تاني

 :حييى. د

 .آل هذا الذى جيرىواهللا ما أنا فاهم حاجه ىف 

إيش حال خالىت هندية، وأنور ، وأم حممد، وأبو امساعيل،
 .مثلى" سهم اهللا"وآل من له أسهم، أو حّط على فهمه 

 حممود حجازى. د

احلمد هللا له ما أخذ وله ما أبقى، نسأله الصرب، مل أجد إال
 .آالمك أستاذى ألرد عليك به

ائما أراكاليوم رأيتك إنسانا آخر، آنت د: أستاذى
العامل احلكيم املسيطر واملتحكم ىف آل شىء وآل شىء لديه
مربمج، حىت املوت نّظرته وحاولَت التصاحل معه، ولكن أمام ما
حدث رأيتك أستاذى إنسانا آخر، آنت أمجل وأرق ما رأيت ألىن

 .ألول مرة آراك إنسانا

 .لك أستاذى آل الدعاء، ولكل أهلنا ىف غزة

 :حييى. د

 رقتك أنت،وصلتىن 

لكنىن فزعت للصورة األوىل الىت وصلتك مىن، أو عىن، قبل أن 
 )غالبا(ينكشف عىن غطائى هكذا، مع أنىن لست إال هكذا، 

 ماذا أفعل؟

 .احلمد هللا والشكر لك
**** 

 )120حلم (و) 119(حلم    ":نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 )119حلم : (أسامة فيكتور. د

وصلت إىل احلياة ىف وقت ما ووقفت ىف الطابور غصبًا عىن،
وفجأة وجدت نفسى. ال أدرى! إىل أين؟... وسار القطار 

 .ومل أندم.. أختار شيئا ما بعد أن فاتىن قطار واثنني
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 :حييى.د

 !.ال تعقيب

 119حلم : عادلرامى . أ 

واقتحم رجل ما الصف، فخلعت املرأة نقاهبا، مث
وارتفعا ىف مشهد ال ينسى وبدون سابق إنذار سقط التقيا

الرجل وارتطم، ومل تأُل املرأة جهدا، فنزلت إىل األرض آى
 .بدونه تتابع رحلتها

 :حييى. د

يبدو أنىن فّوُت للدآتور أسامة معك يا رامى هذه املرة حىت
 .جوعى إىل استثنائكأبرر ر

**** 

 !!احلذاء الطائر، والبصقة العاملية، ومسئولية الفرحة: تعتعة

 أسامة عرفة. د

 وما قولك ىف أمة سلبية تتوحد خلف فردتى حذاء ترقص
 حراك؟ غزة بال وهتلل و تنزف الدم والكرامة ىف

 :حييى. د

أرجو يا أسامة أن تقرأ النشرة ثانية، فأنا ال أتوقع
 .منك أنت بالذات هذا التقييم

 :بل من فرط غيظى

 .أرجو أن تقرأ النشرة مرة ثالثة

 "بال حراك"وأن تراجع تعبريك 

 .عذرًا

 ناجى مجيل. د

بالرغم من استحقاق الرئيس بوش الضرب باحلذاء، إال: معرتض
مل أفرح برشقه هكذا، ذلك ألنه رد فعل متكرر من العرب حيث أنىن

يقتصر دوما على االستهجان والنقد وإلقاء اللوم على الغرب
دون التقدم لفعل يغري هذا الواقع املتخلف حضاريا، لقد

 .استكفيت ومللت من هذا النمط املتكرر اىل ما ال هناية

 :حييى. د

رحا باحلذاء؟ ماذا قلتوهل رأيتىن يا ناجى حتزمت ورقصت ف
أنا حىت تعرتض، لعل اعرتاضك هو على القذف باحلذاء، وليس على
ما جاء ىف النشرة، مث أمل تنتبه أنىن مل أشاهد املنظر أصًال
برغم مضى بضعة أيام على تكراره آل مخس دقائق ىف آل
الفضائيات؟ أمل يصلك موقفى من ذلك؟ مث إىن اجتهدت ىف حماولة

حلذاء إىل موقف عام ال يقتصر على العربترمجة قذف ا
 اخل، آيف مل يبلغك آل هذا،.. واملسلمني

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3772



 I01I2009>02א – אא

 .أو دعىن ألوم نفسى رمبا مل أوضح موقفى بدرجة آافية

 مدحت منصور. د

حاولت أن أتظاهر مل أشعر بالفرحة، حاولت فلم أستطع،
هبا فلم تظهر، حدث غزو العراق أهانىن وآسر آرامىت وأشعرىن

حييت أظن و أشعر أن احلذاء ىف وجه سيظل يرافقىن ما بعجز
أن ميحو ما آان من الغزو بوش وإدارته بالكامل لن يستطيع

 وخلع رئيس دولة مل حيصل على حماآمة عادلة ناهيك عن توقيت
إعدامه والذى رفضه جالدوه أنفسهم حرآهم ما بقى هبم من خنوة
العرىب ىف معاملة أسريه متعللني بأن القانون العراقى مينع
اإلعدام ىف اإلجازات الرمسية فيضغط الوغد ليجللهم بالعار

 .جمردا إياهم مما بقى هلم من الكرامة

 :حييى. د

، مث تشعر هبما ىف غزو67تشعر بالعجز واإلهانة يا مدحت ىف 
العراق، مث تتكلم عن حق صدام ىف حماآمة عادلة، مث حتتج

 .إلعدامه ىف يوم غري مناسب

 مث ماذا؟

 .يا شيخ 
 .ماذا؟مث 
 مروان اجلندى. د

أنا مل أشاهد حادثة احلذاء الطائر، ومل أسع لكى
 أشاهدها، وذلك خوفًا من أن أحزن 

ولكن ألن يقف رد الفعل عند هذه –ليس على بوش طبعًا 
النقطة فقط وتتحول هى إىل آل املوضوع وننسى القضية

 .األساسية ومسئوليتنا احلقيقية

ن خفت من عدم قدرتى على حتملأعلم أىن مبسوط مما حدث ولك
 .مسئولية فرحى وانبساطى

 :حييى. د

وال أنا شاهدته إال مرة واحدة مؤخرا بعد آتابة تلك
النشرة، وقد فرحت أنك شارآتىن اإلحجام عن الفرحة، وأعجبت

 بقدرتك على االحتفاظ بشرف مشاعرك هكذا،

 أظن أن أحًدا ال يصدقنا،

 .لكن هذا هو ما حصل 

 الشاذىلحممد . د

مبا ارتكبه من جمازر وانتهاك ال حمدود –أظن أن بوش : وصلىن
ال ميكن أن يرى االهانه من ضربه باحلذاء –لقيمه ما هو إنسان 

أآثر من جمرد نباح آلب، املشكله ليست ىف شخص بوش حتديدًا، فهو
لكن ماذا قد يكون الفرق مع من –غري مأسوف عليه–قد ذهب 

 .أننا ال نستحق أن نعامل غري هكذايليه؟ حنن السبب ىف 
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 :حييى.د

 بوش مل يذهب

 بوش باٍق ىف داخلنا

لوال أنه بداخلنا ملا حكم العامل هكذا بكل هذا القبح 
 .لكل هذا الوقت

 "هكذا"ال أوافقك أننا نستحق أن نعامل 

 " هكذا"ال أحد يستحق أن يعامل  

فنحن: نتحمل املسئولية، الجدال ىف ذلك، وعليه" هكذا"حنن 
حدث، لكننا ال نستحق أن نعامل هكذا والمشارآون فيما 

 ".هو"

 ".باحلذاء"ال يكفى أن يعامل بوش هكذا 

هى جمرد صيحة هلا داللتها ال تستأهل الفرحة، وال تربر أية
 وقفة

 .وخالص 

 أمحد عثمان. د

متشابكة –تعلمت وتدربت ىف مدرستكم أن أرى األشياء معا 
رجم"اربط بني ما حيدث بقدر ما يفتح اهللا علّى به، فأجدىن  –

، وما أمارسه"املوقف العرىب اإلسالمى العام/نكبة غزة/بوش
يوميا ىف حياة أسرة، مريض ما، فأجدىن أآثر إصرارا على
مزيد من اإلجيابية هلذه املمارسة، وأنا مؤمن أن موقفى هذا
البد وأن حيدث فارقا إجيابيا ولو بعد حني، هذا ما وصلىن، وهو

 .هذا األسبوعما أشارك به 

 :حييى. د

 .أنا أآثر ائتناسًا بك يا أمحد اآلن

 رباب محودة. أ

 أشارآك الرأى ىف الفرحة باحلذاء الطائر مع أنه اغضبىن 

 ولكن سؤاىل هل هذه الفرحه مشاتة؟

 اعتقد ذلك وأرى أهنا ليست عيبا أو حراما 

ولكن اذآر أىن دائما ما أفرح الشياء ىف) مشاتة املظلومني(
اية تؤدى إىل عواقب وخيمة مثل فرحة تدمري الربجني وماالنه

 .حدث بعدها من دمار

 :حييى. د

أنا ال أذآر أنىن ذآرت أنىن فرحت باحلذاء هكذا بشكل
 مباشر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3774



 I01I2009>02א – אא

أظن أنىن ضبطُت نفسى متلبسا باحتمال أنىن قد أفرح فرحة
 "تربير آخر"حبثت هلا عن 

 ال أظن أن فرحىت أو فرحتك، مشاته

 .اُملجهضة واجب احلذر من الفرحة السريعة

لكن ال ينبغى أن حيرمنا آل هذا احلق ىف الفرح، على أن
 يكون بداية الاية 

 حممد شحاتة. د

آثريًا ما أغاظتىن تلك الفرحة الزائفة الىت منارسها ليل
هنار على مستوى األفراد واتمعات، وتساءلت عن سر سعادتنا

نه ىف البدايةالطاغية بفوزنا ىف آأس األمم األفريقية رغم أ
 ".ماتش آورة"والنهاية 

 :حييى. د

 ال ال ال

 أنا لست آرويا 

 لكن الفرحة بفوزنا بكأس األمم مل تكن رد أنه ماتش آورة

 ال ال ال 

 حممد شحاتة . د

 !هل حنن ىف أزمة حقيقية بسبب عجزنا عن الفرحة مبا هو أهل لذلك؟

 :حييى. د

 !رمبا

 حممد شحاتة. د

أن أآون متشائمًا لكنىن تنبهت اآلن إىلال أريد : إضافة
 .أننا ال نستطيع أن حنزن آذلك مبا هو أهل لذلك أيضًا

 .أشكرك وأعتذر عن التعميم

 :حييى. د

 .عندك حق ىف االعتذار عن التعميم

 حممد املهدى. أ

املعتذر) اجلرسون(أعجبىن تشبيه موقف بوش بالنادل 
وآأنه ال يشعر بأيةللزبون عن لسع لسانه باحلساء الساخن 

غضاضه عما فعله مباليني البشر طوال الثماىن سنوات، آما
تعجبت لضحكته الباردة الىت فسرها البعض أنه ال يعرف أو ال
يشعر باملعىن الضمىن وراء قذفه باحلذاء بل وآأنه يقول للعامل
أمجع أروىن ماذا بيدآم، أنتم ضعفاء عجزه حىت لو أردمت

فعلته بالعامل، فأنا لن أشعر،إشعارى بفداحه ما 
 .وسأزيدتكم غيظا بتبلدى
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 :حييى.د

 الغيظ غري الغضب غري فعل التغري،

 .آمل أن تتسلسل مشاعرنا ىف االجتاه الصحيح 

 مىن أمحد فؤاد. أ

أنا حاسه إن احنا بس اللى حاملني اهلم مما حيدث: وصلىن
 .ال أحد يباىل: وأنه

 :حييى. د

قد أوافقك أن ال أوافق، فالكل يباىل، أو األغلبية، لكىن
 .ال تكفى، وقد تضر" الوضع جالسًا"املباالة من 

 مىن أمحد فؤاد. أ

عندى قلق من اللى جاى وخصوصا اللى بيحصل ىف فلسطني، مش
 .عارفه حايوصل أليه

 :حييى. د

 وال أنا

 سوف ننتصر ىف النهاية  –حنن الناس  –لكننا 

 هذا الكائن البشرى –غباًء –إال إذا انقرض 

 حممد دنياعمرو . د

أنا تابعت احلدث على اهلواء مباشرة باملصادفه فلم أفرح
ولو لوهله بسيطه بل شعرت بأن هذا ال يكفى أن يشفى غليلى
وأنه ال يرضيىن وال يكفيىن وال أجد أى سبب للفرحة هبذا احلدث
فهذا البوش قتل منا املاليني ودمر العامل وال يكفيىن جمرد

 من احمليط إىل اخلليج ما هو إال حيلةالرمز آما أن فرح املاليني
 .العاجز وال تدل هذه الفرحة سوى عن عجزنا وفقرنا

 :حييى. د

 !عندك حق

مث دعىن أذآرك أن الفرحة ليست فقط من اخلليج إىل احمليط،
 وإمنا هى عرب العامل

 نادية حامد. أ

أتفق مع حضرتك ىف أنه جيب أال نفرح بفرحتنا إذا مل
 .ورًا لنعمل فعال عرب العامل آلهتدفعنا الفرحة ف

 :حييى. د

 ياليت 

 سيحدث 
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 حممود حجازى.د

مل أستطع أن أرفض هذه الفرحة حىت ولو آانت جمرد تفريغ،
توقفت عند مشهد الفتاتني اجلميلتني ومها حتمالن الشموع وهل
 تستطيع هذه الشموع محاية غزة ومنع ازرة، ومنع التواطئ؟

 :حييى. د

 .عندك حق 

**** 

 )4من  3(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 "سامح"عودة إىل حالة 

 رامى عادل. أ

! مليح، خصب، مآلن أن يصطبح سامح بوجه ليس مثة اعجاز
يشرفه بصحيح، يستجيب اىل هلفته جيعل منه عنوان لوجوده، 

 !باله، وجها آنسا صافيا سعيدا ويصربه على ما

 :حييى. د

 ياليت 

حىت ينتهى التعليق على احلالة،  –أيضا  –أرجو أن تنتظر 
 .يوم الثالثاء القادم غالبا فهى صعبة
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تعتعة

الىت" الدستور"محدت اهللا أنه ألسباب ما، تأجل نشر تعتعة 
آتبتها قبل أحداث جمزرة غزة وما تالها، آانت تطويرا لفكرة

 تصورت من خالهلا" املخ العاملى اجلديد"حول ما أمسيته طرأت ىل 
أن شبكة اإلنرتنت العاملية، وهى حتاول أن تستقل عن سلطات

املرآزية، هى مبثابة مخ عاملى  املال واالستغالل واالستهالك
جديد يتشكل ويتربمج مبا يناسب مرحلة اإلنسان املعاصر، محدت

د بدا ىل أنه من غرياهللا أن هذه التعتعة تأجل نشرها فق
 .أن يكتب أى آاتب بعيدا عن هذه البشاعة الىت جترى  الالئق

لقد  طيب ماذا أآتب، وملاذا أآتب؟ وملن أآتب؟ مث ماذا؟
آتبوا آل شىء ىف آل اجتاه، بكل أسلوب، آتبوا غاضبني حمرضني
مهَيجني ساخطني، آما آتبوا مربرين، مؤجليني، متعقلني، متفرجني،

ول مؤشرالغضب بعيدا عن إسرائيل وآْشف دور أمريكاحت. جبناء
، أوعلى اجلانب!!اهتام إيران والفرس والشهداء  واملال، إىل

سباب مصر وختوينها، واستمر الرتاشقق بني الفريقني: اآلخر
، حىت آادت تتوارى أشالء الضحايا الشهداء وأهنار"باأللفاظ"

ب، وملاذا؟ أليسالدم الطاهر بني ثنايا الكلمات، فماذا أآت
األْوىل أن يتواصل جهد آل الناس آل الوقت للسعى الستعادة

شبكى جديد ميثل أنواعا أرقى  ىف تشكيل  عقل البشرية معا
تصحح خلل التعصب، وجلطات احلروب،  من التواصل البشرى

 ونزيف استغالل البشر للبشر؟

أنالذى جيرى عرب العامل اآلن تواصال إلكرتونيا، يعلن آيف 
الناس قد امتلكوا أداة تبدو قادرة على مواجهة احلكومات
اخلائبة واألموال القاتلة، آاد اإلعالم التقىن الشعىب
التواصلى التلقائى األحدث أن يؤآد المرآزيته وقدراته،
تتضاءل سطوة الدولة والشرآات على وعى الناس باضطراد حىت

 .يبدو أن مث حتوال نوعيا حيدث للبشر

أن الذى جيرى ىف غزة، والعراق، وأفغانستان، وآلخطر ىل 
العامل املظلوم، واُملسَتغل، هو خلل جسيم ىف تآلف املخ العاملى
احلاىل، وأنه مل يعد من املمكن أن ينصلح هذا اخللل مبجرد رأب
 صدع القهر بأنواعه، أو وقف نزيف حروب اإلبادة، تصورت أن 
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لألبرياء، بقدراحتالل ألرض الغري، أو قتل   اجلارى ليس جمرد
ما هو هتديد ملسار البشرية مجعاء، وما مل يتكاتف آل البشر

 .إىل االنقراض لصده، فنحن هندر دم الشهداء األطهر، ىف طريقها

تصادف حدوث عطل آابالت اإلنرتنت منذ أسبوعني وأنا أعايش
  حماوالت مخ أخى األآرب إلعادة الرتبيط لتجاوز آثار جلطة

ونات خمه حتاول االلتفاف حول التلف بكلمفرتسة، آانت نيور
قوة احلياة، جتلى ذلك أآثر بعد أن غادر املستشفى إىل بيته

ليغيب من جديد، آنت أقرأ ىف عينيه  حيث آان يفيق حلظات،
جهود إعادة برجمة خمه، آنت أقرأ فيهما أمله، وحماوالته
للتعرف على وجهى حني أقرتب منه، آانت عيناه تربقان بالرضا
وأنا أمّلس على رأسه، وحني أحنىن ألقبل يده السليمة آان

ذات صباح، فتحت ىل ابنته. يسحبها مىن آما آان يفعل ىف صحته
، أخذت أتعجب من قدرة"!بابا قاللى ازيك يا عزة: "مهللة

املخ البشرى أن يقبل التحدى هكذا، ومل ينطق بعدها إال بضع
 املعزى يطمئنىن علىابنه ىف" أمين"آلمات منها ما قاله ىل 
،"زى الفل"أجاب " إزيك يا بابا"مجال هنايته، أنه حني سأله 

 .مث رحل راضيا مرضيا

بدا ىل أن شبكة االنرتنت أصبحت هى املخ األحدث: بالقياس 
للعامل البشرى، وأن أفراد البشر عرب العامل أصبحوا
ة،نيورونات هذا املخ الذى يعاد تشكيله ىف مرحلة برجمة جديد

استعدادا للنقلة القادمة ىف تطور البشرية، تصورت أن عطب
الكابالت الستة آان مبثابة جلطة إلكرتونية، وأن إعادة

من خالل الشبكة العربية للعلوم -مثال عرب تونس –الرتبيط 
 الىت مسحت  مجال الرتآى، هى.النفسية بفضل اإلبن الصديق د

-الىت أآتبها يوميا -اإلنسان والتطور" نشرة"بتواصل صدور 
  ،"موقعي اخلاص"آما آانت تصدر قبل العطب الكابالتى على 

آانت املقابلة بني ما حياوله مخ أخى، وما جيرى حملاولة جتاوز
 .العطب اإللكرتوىن الكابالتى شديدة الوضوح

مع امتداد القياس خيل إىل أن آل فرد عرب العامل قد أصبح
بشرى العاملى اجلديد؟، وأنخلية إنسانية مفردة ىف املخ ال

واألنزفة -اجللطات -يتجاوزوا   على وشك أن" معا"البشر 
الناس"هل حنن، . الىت سببتها القوى التدهورية املفرتسة

، قادرون على جتاوز هذا التخثر اإلنقراضى الناتج عن"اخلاليا
جبلطات أآوام النقود املتعفنة  انسداد قنوات تواصلنا

 ؟ !كار املنغلقةاملغرتبة، واألف

 مث شاءت إرادة اهللا أن تفشل حماوالت مخ أخى، لكن زاد
 أملى أن ينجح املخ العاملى اجلديد ىف ترتيب براجمه األحدث
لتذيب اجللطة اإلسرائيلية وما شاهبها من آل أنواع نزيف

 .االستغالل واإلبادة عرب العامل

، ولنقدسوإىل أن حيدث ذلك، فليتواصل االستشهاد ملن خيتاره
التضحيات، ولندفع الثمن طاهرا غاليا، باحلرب، واإلبداع،

 .واألمل، والصرب، والتواصل للتغيري
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 )2من  1(والعالقة باملوضوععن املؤسسة الزواجية

أعتقد أن احلديث عن املؤسسة الزواجية سوف: قبل النص
هذه النشرة. يتكرر آثريا، فيلتحملنا القارئ واملتدرب معا

اليوم، هى احللقة األوىل من حلقتني، ليس ألن الكالم فيها طال،
قدم نفس احلالة ىف مقابالت اإلشراف مرتني، بينهما شهران

انت آل مرة مبثابة تقدمي جديد لنقطة جديدة حسبوآ. آامالن
 .تطور احلالة

حلقة اليوم ليست اجلزء األول من نشرة طالت، لكنها ما 
 .دار ىف االستشارة األوىل

وسوف ننشر يوم األحد القادم االستشارة الثانية بعد 
 .شهرين

 االستشارة األوىل 

 صباح اخلري يا دآتور حييى  :أمحد الشافعى.د

 صباح النور  :حييى. د

سنة، التالتة 28هى حالة سيدة عندها  :أمحد الشافعى.د
من تالتة، هى بتشتغل ىف مهنة عالية بس هى حاليا واخدة
أجازه ومسجلة درجة املاجستري وواخده اجلزء االول، وشغالة ىف

حاليا هى متجوزة بقاهلا أربع سنني من زميل ىف نفس. الرسالة
سنني، تني وعندها ابن واحد عنده تالت املهنة أآرب منها بسن

والدها على املعاش، ووالدهتا بتشتغل ىف نفس مهنتها تقريبا،
 .وعندها أختني متجوزين وبيشتغلوا برضه ىف نفس املهنة

بتعاىن حضرتك حولتها ىل من متان شهور، آانت املشكله اهنا 
بقاله أربع سنني ما بيتغريش ىف احلده وسواس قهرى مستمرمن 

وهى جربت آل األدوية، ولّفت على آل الدآاترة بتاعته خالص،
من بداية ما جت هى ماآانتش منتظمه ، ومافيش أى حتسن خالص

خالص، يعىن بتجيلى مرة آل شهر مثال، أول ما ابدأ اشوف
حاجه وابدأ اعمل يعىن نظام يومى ىف حاجة معينة، مثال إهنا

 البيت، تكمل رسالة تنزل الشغل، إهنا تعمل مش عارف إيه ىف 
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املاجستري اللى هى مسجالها، هترب على طول وماجتيش، من شهرين
تقريبا جت هى وجوزها وانا أصريت ىف اجللسة دى ان مها االتنني
حيضروها مع بعض، يعىن إن الزوج يبقى قاعد معانا حاضر

وأنا واجهتة معانا الكالم واالتفاقات اللى حاتتم بينا، 
اللى عندها، وحجم االعتمادية عليهطبعا بطبيعة املشكله 

اللى هى وصلت له، وإن ده الزم نشوف له حل، زى ما يكون هى
يعىن جوزها مستغلة املرض ده ىف حتديد نوع عالقتها جبوزها، 

شايفها مريضة ومقدر ده خالص، فشايلها بقى من على األرض
شيل، هو راجل طيب وجمتهد ىف مهنتة، وبيمارسها ىف الدور

ى ىف نفس العمارة اللى مها ساآنني فيها، ومفروض إن هلااألرض
مكتب معاه، وهلا مواعيد وآالم من ده، بس ما بتنزلشى، وال

اللى يعىن بيعمل شغل البيت آله،  بتعمل حاجة، وآمان هو
بيجيب هلا الطلبات وبيديها الدواء، وبياخد باله من العيل

تة الظهر لغايةبتاعه من الساعة تال وينزل الشغل  الصغري، 
 .الساعة اتناشر أو واحدة بالليل

  وبعدين !! يا خرب :حييى. د

هى مستغله بقى يعىن حجم الدعم بتاعه :أمحد الشافعى.د
وترضيه طول الوقت إن هى بتديه عالقة ده بشكل سيئ جدا، 

هى مش حاسة فيها حباجة وإظن أن هو آمان وخالص،   جنسية،
 مش حاسس بيها 

 مش حاسس بيها؟ وّال حاسس اهنا مش حاسة بيه؟  :حييى. د

باين االتنني، يعىن املعنيني، يعىن هى مش :أمحد الشافعى.د
حاسه بأى حاجه خالص، وبتقعد طول الوقت متثل عليه إهنا

 مبسوطة وإن هى اللى عاوزاه 

يعىن هو فاقس ان هى مش حاسه، وال هوا بيستعبط :حييى. د
 وبيضحك على نفسه؟

ما انا ىف اآلخر وصلت الحتمال تقريبا ان :الشافعىأمحد .د
ال هو حاسس، وال هى حاسة، واالتنني عارفني، بس الكالم غري معلن

 يعىن 

فيه مثل ما يتقالش قدام الناس هنا، وانت :حييى. د
 عارفة غالبا، عن عيان وميت وحاجات آده، عارفة؟

نافاملهم انا فعال ا  ،..أيوه عارفة :أمحد الشافعى.د
آنت يعىن بعد املرات اللى هى متقطعة، انا فعال زهقت منها،

وحانعمل شغل وآالم من ده، ما فيش يعىن آل ما احط هلا خطة  
فايدة، هى مش ملتزمة حباجة خالص لدرجة ان هى ملا آانت
ساعات تنزل الشغل مع جوزها حتت، آانت تطلع الشقة بتاعتهم

أودة"وضة مسمياها ىف الدور الرابع، وهى عاملة فيها أ
ختش تغري فيها هدومها، وهى خايفة من ، "التطهري من التلوث

 .وخايفة من االيدز، ومن آل حاجة Cالفريوس 

 السؤال بقى ؟؟  :حييى. د
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اللى حصل ان انا ىف اجللسة األخرية :أمحد الشافعى.د
اتفقنا على تنفيذ تعليمات واضحة، وان ما ينفعش يبقى
الدعم بالشكل ده وانـِّـك حاتعملى وحاتسوى، وإهنا الزم تنزل

وتعمل شغل والزم تبدأ جتهز ىف الرسالة بتاعتها،  الشغل، 
زى ما يكون ما صّدق، وهـُـْب  املرة دى جوزها. البيت وآده

من% 10يعىن وصل ما ال يتجاوز  قل متاما،  ح الدعم بتاعه را
متشى على احلاجات اللى اتفقنا اللى آان موجود، وهى بدأت 

يعىن بقالنا دلوقىت حواىل شهرين حصل تقدم عليها، بانتظام، 
آبري جدا بالنسبة للحالة عموما، وحجم االعتمادية عندها قل

ودها ىف التخلى، وبقتبشكل واضح، بس دلوقىت جوزها باين ز
 .بينهم سيئة، وبقى تقريبا سايبها معظم الوقت  العالقة 

 ازاى يعىن؟  :حييى. د

يعىن شال إيده، زى ما يكون َخَلع يعىن، :أمحد الشافعى.د
وبقى طول الوقت مواجهها بتقصريها وحبجم اللى هى فيه، وهى

انا شايف ان: بقت متأذية منه، أنا ما اعرتضتش وقلت هلا
حىت لو ده احلاصل زى ما انت بتحكى، ده احسن لك، يعىن ده ىف 

مصحلتك، وانت مادام بتتحسين، وحىت لو حجم العالقة اللى
موجود بيقل، فاحنا ماشيني ىف اجتاه االحسن، وإن هوه ملا يشوف

 منك حاجه أحسن، حاتبقى العالقه متوازنة شوية

تحمل أربعلكن واضح ان االمور زى ما يكون الراجل فضل م
لدرجة ان فيه تلميح  سنني، وجه دلوقىت يطلـَّع اللى عنده، 

 .دلوقىت باالنفصال، رغم التحسن اللى موجود

 والدين؟ :حييى. د

 االتنني مسلمني  :أمحد الشافعى.د

 بالدين، املمارسة الدينية  قصدى عالقتهم  :حييى. د

 هو ملتزم جدا دينيا  :أمحد الشافعى.د

 يعىن مزودها؟  " جدا" :حييى. د

ال أبدا، يعىن بيصلوا ويصوموا انا :أمحد الشافعى.د
 " جدا"باعترب ده 

  طيب إيه بقى اللى انت عايزه؟  :حييى. د

  انا مش عارف اعمل إيه دلوقيت،... :أمحد الشافعى.د
انا يعىن خايف ان انا ابدأ يعىن اتدخل ازاى بعد آده؟ 

ا وترجع االعتماديةأحاول ان انا اغري موقفه فريجع يشيله
مش حابب ان االمور متشى وتشتد األعراض، وىف نفس الوقت 

 بالشكل ده ، أعمل إيه؟

إنت زى ما تكون برتجـّعنا لفرويد وإبداعه، مع :حييى. د
قصوره برغم آل االحرتام، حا نبتدى برؤية فرويد من حيث

تالقى هنا مؤشرات للحكاية: عالقة الوسواس باملسألة اجلنسية
لكن إذا اتنقلنا من فرويد لبعض  دى، لكنها مش آفاية،

 طلعوا من عبايته، أقصد املدرسة اإلجنليزية اللى 
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للتحليل النفسى، يعىن ميالىن آالين وفريبرين وجانرتب وغريهم،
نالقى نفسنا ىف حدوتة تانية، يعىن املسألة مش أساسا خلبطة ىف

، يعىن نبدأ من النظر ىف العالقة"عالقة"اجلنس، أل دى مسألة 
اللى أحد جتلياهتا اجلنس، أقصد العالقة باآلخر، يعىن املوضوع،

وضوع، ما هى امسها مدرسة العالقةونرآزعلى العالقة بامل
باملوضوع، هى بالنسبة له موضوع، وهو آذلك هو بالنسبة هلا

الواقع بصفة عامة، وواقع نالقى نفسنا ىف مواجهة موضوع، 
 ثقافتنا بشكل خاص، 

وهـُْب نواجه املؤسسة الزواجية عموما، وىف مصر خصوصا،
 . ودى حدوتة تانيةوبرضه ىف البالد العربية، هيا هىَّ تقريبا، 

زى ما يكون اجلنس اللى انت وصفته، وبرضه األعراض،
بيعلنوا مع بعض صعوبات العالقة باملوضوع باآلخر، حىت

ظهرت ىف شكل  آل املشاآل اللى انت قلتها، واللى  الفشل،
ىف أى مؤسسه زواجية ىف مصر خصوصا، وىف  اعراض هى موجوده

ر بالشكل ده، وال باحلجملكن مش ضرورى تظه  العامل غالبا، 
ده، ميكن تظهر ىف شكل خناقات على فلوس، على تربية الولد،

يبقى احلاالت دى بتجرجرنا. على أى حاجة هايفة أو مش هايفة
ازاى نصنع من هذه ملواجهة واقع ما لوش حل سهل، يعىن 

املؤسسة املغلقة القامعة الباردة عادة، حياة حلوة وصادقة
إليه البشرية، إنت يا أمحد متجوز حديثا، تليق باللى وصلت

مش آده، فأنا خايف اللى احنا بنقوله ده يلخبطك بدرى
إمنا هى مسئولية على أى حال، آه مسئولية ممتدة  بدرى،

ممتدة ممتدة، وان ما آانتش متتد بكل صعوبتها بأعراض أو من
غري أعراض، ونعرف إن الصعوبات ممكن تستمر حىت املوت بصراحة،
نبقى مش واخدين احلكاية جد، أنا مش عايز أبالغ، لكن
اجلواز قصدى إن ما آانشى فيه حرآة وشغل طول الوقت، طول
العمر، حايبقى يا تلصيم يا آذب، أنا مش قصدى يبقى فيه
حرآة يعىن صراع، أله، أنا قصدى ختبيط جاد، ومرة تصيب ومره

ه ملست آل حاجةفإنت من غري تنظري ومن غري الكالم ده آل ختيب، 
بتلقائية جيدة، شفت اجلنس، وشفت االعتمادية، وشفت
االستعمال، وشفت الطهقان بعد االستحمال، وشفت هتديد املؤسسة
من أساسها، لكن ما حددتش أولويات آفاية، وال حمكات تقيس

 . التاىن آفاية بيها واحد ورا 

تيجى بقى تعمل ايه؟ انت عندك مشكله ظاهرة اللى هى
، مش هوه الوسواس برضه اللى جاهبا للكشف"َعَرضال"

واالستشارة، وبعدين لقيت نفسك بتشتغل ىف خلفية شديدة
إهنا من عيلة اخللفية اللى وصلتىن منك : الداللة واألمهية

آلها بتشتغل مهنة واحدة، مهنة عالية، اصحاهبا فامهني إهنم
م منأحسن من الناس، يعىن نباهة وشطارة، وآليات قمة وآال

ده، ودى واحدة متثل العيلة دى، وآخر العنقود، وآلهم
طيب، بنات، راحت متجوزة واحد من نفس املهنة برضه، راجل 

زى أى واحد وجعان حبقيقى  ومتدين، وما بيفكرش يهلس، 
تيجى الست  جعان، مش بس جعان عالقة، ميكن جعان آل حاجة،

 عني، فإحنا َملا دى تشتكى وتتعب وتروح لدآتور نفساىن بعرض م
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نرآز على العَرض يعىن الوسواس، ونعمل شوية شغل، يعىن سواء
باألدوية، أو بالعالج السلوآى، أو باإلتنني، أنا باشوف إن
دى بداية آويسة، وآتري بتجيب نتيجة معقولة على قد شكوى
  البنية، بس يعىن إذا اآتفينا بكده الزم ننسى احلواديت

بالعرض، واسم املرض، وآالماللى انت قلتها دى آلها، وهنتم 
 .، إنت ما عملتش آده...من د ه وخالص

انا بعدت خالص عن املنطقة اللى فيها :أمحد الشافعى.د
الوساوس وطلبت ان احنا نظّبط بقية احلاجات يعىن حجم اإلعاقة

 . احلقيقية اللى معطلة حياهتا

آرت خريك، انا بقى زى ما اآون بادعوك دلوقىت :حييى. د
احنا نبص للوسواس ىف املقام يعىن آن األوان إن  ، للعكس

األول، يا ناخد معلوماتنا عنه بالقراية، يا باخلربة،
 ...وبصراحة االتنني الزمني، ونشوف له حل أسرع شوية 

انا فكرت ىف ده يادآتور حييى بس انا :أمحد الشافعى.د
إن لو راح الوسواس بسرعة خفت عليها، خفت عليها فعال من 

كن تتفك، يعىن جييلها فصام زى ما حضرتك علمتنا إنمي
الوسواس ساعات يكون دفاع ضد الفرآشة، خصوصا إن الست دى

 عندها تاريخ عائلى إجياىب للفصام، 

 مني ىف عيلتها؟  :حييى. د

 .خالتها على طول، فصام صريح :أمحد الشافعى.د

آده عندك حق، عندك حق أآرت مما لو آانت عيلتها :حييى. د
خالية من الفصام بالذات، بس دى مش قاعده، وإال حانسيب آل
األمراض اللى بنعتربها دفاعات ضد الفصام، وانت عارف رأىي

ونقعد نتفرج عليها،  إن أغلب األمراض آده، نسيبها بقى
 .عشان خايفني من الفصام

إيه؟ أنا فكرت ىف ده برضه امال نعمل :أمحد الشافعى.د
... 

طيب يا ابىن، ربنا خيليك، إنت فكرت تفكري ىف :حييى. د
االجتاه السليم، بس ناقصه التحضري والوقت والتوقيت، إنت
بتقول إن آل املدة على بعضها متان شهور، وهى ما انتظمتشى

 ربع ربع إال من تالت شهور، باينهم حايرسوا على شهر 

يعىن، آلهم متان شهور وآخر شهرين مها :أمحد الشافعى.د
 املنتظمني 

شهرين، وضيف عليهم شهر متقطع أو أآثر ىف املدة :حييى. د
 اللى قبل آده، يبقوا يرسوا على تالت شهور ونص، إيه رأيك؟

 . فعال مش آفاية :أمحد الشافعى.د

يبقى انت عملت عمل جيد حلد دلوقىت، أوال إنك :حييى. د
النتظام ىف حضورها اجللسات إىل انتظام، مثقدرت تقلب عدم ا

 إنك رآزت على تنظيم األداء اليومى بدل ما تتسرع وترآـّز 
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على األعراض، وعملت عالقة بالزوج، وبقى حيرتم آالمك، وهى
يبقى فاضل يعىن انتقاء آمان خدت باهلا من النقلة، 

التوقيت املناسب للتدخل ىف األعراض بأقل ضرر ممكن، يعىن ال بد
بعد شوية وقت تانيني، مش عارف قد إيه، واللى  املغامرةمن 

بعد ما عملتو مع بعض العالقه حيصل حيصل، ولو حصلت أى حاجة 
الدنيا مش حاتتهد، هوا ملا يقل الوسواس الطيبة دى، 

آدفاع ضد الفرآشة، ميكن تظهر عالمات خفيفة تدل على بداية
لية إعادةفرآشة، التفكيك اخلفيف خفيف هو ضرورى ىف عم

التشكيل لدفع عملية النمو، إللى هى هدف العالج إللى حبق
فيبقى الفصام اللى انت خايف منه، وارد، إمنا وحقيقى، 

قصاده فرصة حقيقية تستاهل، عشان آده التوقيت مهم، وارد 
والراجل مستحمل ومتدين طول ما هى بتيجي، وبتتغري،  هى  

 باملعىن األخالقى، يبقىومافيش هتديد للمؤسسة الزواجية حىت
الوقت لصاحلنا، يعىن لو حّود الزوج وشاف له تصريفه آدا وال
آده، حا تبقى املسألة حمتاجة جهد أسرع وأصعب، إمنا احلمد هللا

الراجل مافيش، هـُْس هـًْس، وهى برضه من الناحية دى هـُْس 
تبقى فيه فرصة أرحب شوية، لو آان الراجل أقل هـًْس، 

وراح يدّور على حقه مع حد تاىن، و أقل التزاما، تدينا أ
سواء بورقة أو من غري ورقة، آان ده حاميثل خـُْرم يسرَّب آل
اللى احنا بنعمله، إحنا دلوقىت عندنا وضع آويس بيسمح
بشوية صرب زيادة، وباالستمرار ىف التحضري ملهامجة العرض اللى

اضع حمكاتهى جاية بيه، وانت ماشى حبساب مظبوط ألنك و
إلجيابية العالقة بتهديك للمرحلة اللى أشوفها أول بأول،
وللخطوة اللى جاية، االنتظام ىف احلضور اللى مت مؤخرا ده
نتيجة لصربك على عدم التزامها باملواعيد وال بالتعليمات،
ده لوحده يعترب نقلة آويسة، يعىن إحنا دلوقت وصلنا حلضورها

و حا ننجح خنليهم تالت اربعل آويس،  شهرين بانتظام،  
شهور مث ستة مثال، خري وبرآة، ساعتها تبتدى تشتغل زى ما
انت عايز باألدوية وغري األدوية ىف األعراض، إنت عارف أنا
باّدى الدوا إزاى، يعىن بنحط احلسابات دى آلها ىف االعتبار،

 هى بتاخد أدوية إيه دلوقىت ؟

 وأنافرانيل جبرعة متوسطة هى بتاخد ستيالزين :أمحد الشافعى.د

عليك نور، إنت عارف أنا باحرتم األنافرانيل ىف :حييى. د
احلاالت دى قد إيه، باحرتمه ألنه بصراحة بيجيب نتايج آويسة،
وانت عارف فكرتى اللى ورا الفرض اللى انا حطيته وباشتغل
بيه ىف املنطقة دى، أنا باشوف إن األنافرانيل زى ما يكون

نيورونية ىف املخ أوهلا ىف آخرها، يعىن حلقة بيقطع حلقة
مقفولة، ده اللى بيخلى الفعل أو املخاوف تتكرر زى ماهى،
آل ما العيان يعمل حاجة، ألن احللقة مقفولة، بقية خمه تاخد
خرب إنه ما عملهاش، يقوم يعملها تاىن، وهكذا، ييجى

يقطع احللقة دى،) وحاجات تانية حديثة زيه(األنافرانيل 
يروح بقية املخ واخد خرب إن احلاجة اللى اتعملت اتعملت،
يقوم ما يكررهاش، طبعا األنافرانيل مش بيعمل آده لوحده،

دى بالدوا، وهات يا عالج إحنا الزم نلقط قطع احللقة 
 عشان احللقة املقفولة تتفرد سلوآى، وهات يا عالج معرىف، 
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خط حمىن تتقلب وتكّون برامج جديدة ختلى اللى آانت حلقة 
، طبعا ده مش وقته لكل التنظري ده،قابل لالمتداد، والتقدم

والفرض ده ال ميكن إثباته بالتجارب العادية، إمنا ما دام
بيجيب النتايج اللى احنا عايزينها، يبقى يتثبت وقت ما
يتثبت، نييجى للدوا التاىن اللى هوا االستيالزين، ده دوا

 Majorت اجلسيمة طّيب، وبرغم إنه هو من املهدئا
Tranquilizer إال إنه حنيـّن، طبعا أى دوا من

ينفع لو ظّبـطت اجلرعة  Neurolepticsالنيورولبتات 
املناسبة، فايدة النيورولبتات هنا إهنا بتحجـِّم نشاط أى مخ

إللى احنا خايفني منه ليكون متحفز قدمي، وهوا ده املخ 
وده اللى انت آنتللتنشيط املستقل أول ما الوسواس يقل، 

بتشاورعليه وتقول أنا خايف من الفصام، يبقى انت بالشكل
ده بتشتغل ىف الوسواس وعينك على الفصام، ده من ناحية
الدوا، واحلاجات التانية ماشية زى ما انت ماشى واتناقشنا
فيها، يعىن حاتستمر ىف آل ده وانت عمال تشتغل ىف العالقة مع

 .جوزها، ومع شغلها

خلى بالك ضبط جرعة الدوا أسهل من ضبط جرعةبس  
العالقة مع جوزها بالذات، يعىن املسافة بينها وبني جوزها،
آموضوع، مش عارف بقى حاتقدر تظّبطها ازاى مرحلة مبرحلة،
يعىن حتط احتمال إن لو هى احتسنت مش بس ىف الوسواس، يعىن

طبعا اتغريت، ميكن جوزها يبعد أآرت، وميكن أى حاجة تانية،
ما ختليش احلسابات دى تسبقك، إوعى حساباتك تبقى وصية
زيادة على خربتك، وآدى احنا اهه مع بعض، أنا مش متأآد

يكون ىف عونك إيه اللى ممكن حيصل، لكن خلينا نشوف، وربنا 
وجيزيك خري، وتستحمل، ما هو ما دام احنا عّرضنا نفسنا

ما الناس بتيجىطول  نستحمل الناس  للشغلة دى يبقى الزم 
وتطلب اللى عندنا، نديهم اللى عندنا، واللى مش عندنا

 عند ربنا، وال احنا حاجنيبه منني؟ 

 شكرا  :أمحد الشافعى.د

**** 

 وبعـد

، وبعد شهرين متاما، عاد نفساالستشارة األوىلانتهت 
الزميل يعرض بعض جوانب من نفس احلالة وآأنه مل يعرضها من
قبل، مث تذآرناها معا، وأآملنا، وهذا ما سوف نعرضه ىف

  .االستشارة الثانية

 ".التدريب عن بعد: "يوم األحد القادم ىف نفس الباب
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א−493  אמ

 من هناك؟

 إىل هنا؟

 !)وبالعكس(

1980-2009 

 :قبل النص

وترّجح البندول ما بـني مدنيـة 1980آان ذلك أيضا سنة  
 حافلة آفلة، وبدائية سافلة غافلة،

قد انتقلت من باريس إىل الطائف لظروف مـا، مـروراآنت 
بالقاهرة ليوم واحد فشعرت باملفارقة، مث وجه الشبه األعمق،

 .وآأنه تعددت التجليات، والعدم واحد

حضرىن اليوم تقابل جديد وأنا أتابع تصريح ممثل االحتـاد 
األورىب أن هذا الدم الذى جيرى ىف غزة هو دفاع اسـرائيل عـن

شرآاء فيما جيرى، لكنىن انتبهت –هكذا  –عرت بأم نفسها، ش
أم قد ال يكونون أآثر إجراما وعبثا من آثري مـن رؤسـائنا

أن الذى جيـرى: وملوآنا حني يصرحون بثقة مفرطة، ويقني بالغ
 ".سيئ خالص"، ألنه "هو ال يصح أبدًا جدا"ىف غزة 

ّليـا،شعرت من هذه املقابلة األخرية آيف يتساوى القاتل خت
 .مع القاتل شلًال

 .حضرتىن املقابلة القدمية، وإن آان ُقْبحها أقل

 :فاقتطفت منها مايلى

**** 

 :بادئة

 األعمى   الوقواق   طار

  - احلرية   النور   َبْهر   من  - 

 األملس   الوجه   فارتطم
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 املصمت   الوهم   جبدار

**** 

 :من هناك

 تظهر   مل     مشس   وتورات

 ُيْحَفْر   مل   نفٍق ىف 

 ْاجلذع   اجلسدين السياُف    فصل

 طاْر . .   طارْت

 ظاهْر   نزٍف   بال   السكني     فنزعت

   .   احلسرْه   ُسمِّ   مرارِة   رغم

  هنا   من 

 الَفيَلْه   ترآُبَها   وبالٌد

 ُتَساْق     والناس

 الواْق   الواْق   أقطاُر

 الدَّبَقْه    النائمة   اخلائفُة

 األوراق على    الوهم   النقُش

 الرتياْق   املنزوُل

 باخلري   أبشْر

 بالشر   أبشْر

 اجلمعْه   السبت   األحد   اليوم   فرق   ال

 "السُّمعْه "  والرجل   سواسية   والناس

 والفتوْى   السيد   والقرش 

 الصفوْه   والدين

 التجهيْز   سابقة   والثورة

  ] مشروطْه   ُتستورُد [ 

 األوجاع   آل ُتِشفى 

 االستمتاع   ولزوجة   الرؤية   آالم

 الرؤيه   ْهبر   يعّتم   والنظم

      آالم أىِّ  ىف  املعَنى    بقايا   بدسِّ   التفكري   عن    التكفري   عصر ىف 

 :من هناك 
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 االسماهولحضنىفاملرأةإرمتت

 السم   آأس   غيبوبة   فاختلطت

 الدم   العرق   بدخان

 املطروَحْه   وتأوهت

 استئذان   دون   اللعبة   فانتهت

 احللوه   باريس   غادة   يدها   مدت

 النشوة   بنفس   املشوار   أآملت

 "الذاتى   االستكفاء   حييا"

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

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

 املدفونة   اآلمال   جيوب   متشيط

  هدى    غري ىف    يضرب

 الهْث   رعٌب

 : هنا   من 

 السُّذَّْج   األطفاِل   عقل    بكارَة   الشيخ   فّض

 :   األعرج   العصر   لغة :  فأعادوا   َأْقَرَأُهْم

  ألزْج،   األشطُر :  واألْسَوْد   األصفر   الذهب   املوت   باسم [ 

  الناْس،   َساَس   أو خْطَفْه،    حيذق   ملن   والقرُش أغنْج،    واألحوُج

  ....]  واصْبر   فاشْكر تكُفْر،    لك     يظهر   إن شىٍء    عن   تسأل   ال

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

 يقتسُم   القسمة   حضر   من

 يبتسُم    الصرة   أخذ   من

 املصقوْل   القول   صدق

 الَغلبْه؟   فعالَم

........... 

 خامتة

 العتىب   وإليك رىب    غفرانك

  !! أرضى ... ترضى    لو
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494−"

 :اعتذار متكرر

حني مهمت بالوفاء بوعدى األسبوع املاضى باستكمال حالة
ختشبب مرضا، بسبب ، ذلك الصىب الذى توقف منوه حىت"سامح"

تورطه ىف مزيج من اللذة والقهر نتيجة خربة احنرافية قدمت
هو بنفسه  مشبوها حىت رفض" وجودا"ملوثا، و" اعرتافا"له 

متخشبا مطأطئ الرأس خزيا،  باملرض ، فحضر إلينا  آل ذلك
آان قد تبقى لنا  .مع أنه ليس مسئوال وحده عما حلق به

رض املناقشة الىت دارت مع الزمالء، مثإلمتام هذه احلالة أن نع
التعقيب النهائى، أقول حني مهمت بالوفاء بوعدى هبذا اإلمتام

 .وجدت نفسى عاجزا متاما عن ذلك

ال أريد أن أعيد ما سبق أن قلته ىف يومية أول أمس عن
الشعور املبدئى الذى يصيبىن بالعجز، حني تغمرىن موجات

هذا.  اندفاعٌة امامية خماطرةالالجدوى، وال ينقذىن منها إال
استسلمت هلذا العجز، وقلت خريا وبرآة، يبدو أن: الصباح 

النشرة قد قررت بنفسها أن تتوقف هبذا الشلل وأهنا سوف جتد
، رحت أبرر عجزى"حنن ىف ماذا أم ماذا؟"تربيرا هلا وهى تقول 

 : وأنا أآرر 

أن  ا،ما ذا يفيد أن يعرف الناس، عموما، وىف غزة خصوص
حبا غبيا وعطفا سلبيا -يعرفوا أن والدْى سامح قد أمهلوه 

ماذا يفيد أن  حىت نسوه ومل يعرتفوا به فكان ما آان؟ –
؟)حىت التصلب الكاتاتوىن الفصامى املتجمد(أفرق بني اخلزى 

وبني آل من اخلجل واحلياء؟ ما ذا يفيد أن أعود ألؤآد أن
هو بداية طريق العالج حىت –برغم آل ما آان  –احرتام سامح 

 إخل...لو بدا ذلك مستحيال؟

ىف انتظار إفاقىت من هذا الشلل الكتاىب بقفزة أمامية، 
رحت أقلب ىف بريدى اإللكرتوىن، فوجدت إسهامات متنوعة مفيدة،
من زمالء أفاضل، عرب الشبكة العربية للعلوم النفسية

م مستعدون أناستعدادا للذهاب إىل أرض املعرآة، بلغىن آيف ه
ىف ختفيف األمل، وعالج اجلزع، وآذا وآيت،  يسهموا بطبهم وفنهم

احرتمت حسن نواياهم، ومتنيت أن يكون ىف حقيبة علمهم ما
 يعينىن على ما أنا فيه أيضا، رحت أقارن مبادراهتم بعجزى، 
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ليس بسبب سىن، وإمنا بسبب أفكارى ومواقفى، وأنا أتساءل عن
مدى حاجتنا لتفسريات نفسية، أو هتدئة طبنفسية، أو إرشادات

خشيت أن تسمع أفكارى وأنا أصيح: ُنْصِحَنفسية، وبصراحة 
، ألنىن أعرف أنه يفيد أآثر آثريا مما"ماذا يفيد آل هذا؟"

اث غزة سوف تساهم ىفذهبُت إليه ىف نشرة السبت من أن أحد
هل هذا آالم يصح لواحد مثلى أن؟ تشكيل املخ البشرى اجلديد

هل ننتظر مكتوىف األيدى واألقالم، مشلوىل املدافع؟ يقوله اآلن
والصواريخ، حىت يتم تشكيل املخ العامل اجلديد بالسالمة؟ ما

 هذا الكالم باهللا علّى؟

احتفالية املساعدة النفسية  انتقل عجزى عن املشارآة ىف
والرتشيد الطبنفسى هذا إىل عجزى عن آتابة نشرة اليوم ألهنى

إىل االطالع_   لعلى أسخن نفسى -، فانتقلُت "سامح"هبا حالة 
بقية بريدى ىف انتظار إفاقىت من هذا الشلل  على

دعواتعلى دعوة من بني عشرات ال  فعثرت  الكتابىى،
املتالحقة الىت تأتيىن من هنا وهناك، ممن حيسنون الظن باحتمال

لست أدرى ما الذى جعلىن. إخل..استجابىت، أو يثقون ىف رأىي، 
أبدأ بفتح رسالتني ليستا ىف بؤرة اهتمامى، رمبا ألهنما من

أربع وعشرون(نفس املصدر بنفس العنوان بفارق يوم واحد 
، فتحت"ز الثقافة السينمائيةمرآ"من نفس الداعى ) ساعة

حلضور عروض سينمائية ألفالم جمانيةاألوىل فوجدهتا دعوة آرمية 
فلسطينية تضامنا مع اجلارى، قلت بارك اهللا فيهم، فأنا
انقطعت عالقىت بالسينما العامة منذ عجز مسعى عن مواصلة

 !!)حيلة تربيرية أقنعت هبا آل من حوىل (احلوار بشكل آاف، 

 : نص الدعوة آما وصلتىن أمس  وهذا هو

 تضامنا مع أهل غزة يعرض مرآز الثقافة السينمائية 

 -الدور األول -بوسط البلد -شارع شريف 36  مبقره
 :األفالم التالية  23927460: ت 

 "آتاب احلدود"الفيلم الفلسطيىن  5/1/2009األثنني املوافق 
  اًءللمخرج املصرى مسري عبد اهللا الساعة السابعة مس 
 "صمود"الفيلم الفلسطيىن  2009/ 1/ 8اخلميس املوافق  
  للمخرج املصرى فيليب زرق الساعة السابعة مساًء 

 الدعوة عامة وجمانية 

 مجيع العروض تبدأ ىف الساعة السابعة مساًء

وأنا  أسرعت إىل فتح الرسالة الثانية، من نفس املصدر،
أشكر ضمنا هذا التوجه، برغم عجزى عن املشارآة حىت حبضور
عروض هذا اجلهد املتواضع، متاما مثل عجزى عن جماراة نشاط

للعلوم النفسية، فإذا ىب أفاجأالزمالء عرب الشبكة العربية 
ر عن هذه العروض،وتعتذ  أهنا رسالة تلغى الرسالة األوىل،

سبب هذا اإللغاء بعذر خائب ال يقبله عقل مدرس  وهى تفسر
عن أداء  ابتدائى يعتذر له تلميذ ىف السنة الثالثة،

 !!!!!!!الواجب ألن قلمه اجلاف جفَّ حربه 
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 )بفارق يوم واحد(وهذا هو نص الرسالة الثانية 

وصمود – آتاب احلدود  مت تأجيل عرض األفالم الفلسطينية
ونأمل أن نواصل عروضنا فنية ىف أجهزة العرضبسبب أعطال 

 يناير القادم 14يوم 

 معجزة برن  بعرض الفيلم األملاىن 

فجأة، اختفى شلل الالجدوى الذى أصابىن هذا الصباح،
ألرد على املدير الفاضل هلذا  وجدتىن أقفز لألمام آالعادة،

ااتهد برسالة طالت مىن، وحني أعدت قراءهتا وجدهت  املرآز
الىت سوف أرجع" حالة سامح"تصلح لنشرة اليوم بدال من 

إليها، لست أدرى مىت، رمبا بعد انتهاء أزمة غزة، وهل
بل  إىل أجل غري مسمى؟ 1948بدأت منذ   تنتهى أبدا وقد

 .لعلها بدأت قبل ذلك بكثري

 "معجزة برن، ومعجزة غزة "

 سيدى الفاضل الكرمي 

 مدير مرآز الثقافة السينمائية

 بعد االحرتام والتقدير

أشكرآم على آرمي دعوتكم السابقة حلضور عرض األفالم
الفلسطينية، تضامنا مع إخواننا ىف غزة، ومن مثلهم ىف
العامل، فقد شعرت بأهنا قد تكون تذآرة، ملن شاء ذآره، مع

 . أننا ىف وقت ال حنتاج فيه إىل تذآرة

قوم بأدائهااجلميع يشاهدون العروض الواقعية جدا الىت ي
ارمون الطبيعيون واإلرهابيون الرمسيون القتلة، آما يقوم
بإخراجها النظام االنقراضى العاملى اجلديد، وهى تعرض حية

خشيت  شاشات الفضائيات واحملليات بشكل مكثف،  متجددة مألت
الطبيعى ىف االنفعال  معه أن نعتاد عليها حىت نفقد حقنا

سيدى أعرتف لك بأنىن جنبت نفسى لكن دعىن  املسئول هبا،
التعرض ملثل هذا االحتمال خوفا من اآتساب بالدة إعالمية
حمتملة، ال تفرز إال الرتديد والبكاء على أحسن الفروض، ذلك

مل أشاهد من آل ما جرى وجيرى إال أقل من مخس دقائق هنا  أنىن
وهناك، حرصا على استمرار حياتى نفسها، وليس فقط جتنبا ألمل

–باهللا عليك   أعيشه طول الوقت دون عروضك وعروضهم، قل ىل
 . ماذا يفيد األمل ىف ذاته مهما صدق -سيدى 

برغم آل هذا آنت قد فرحت بفكرة دعوتكم الكرمية لعلها
أمثاىل من اجلبناء إن شئت، فرحت مع  ختفف بعض ما يعانيه

ىف يقيىن أنىن لن أقبل الدعوة مهما آانت جمانية، فلم يعد
مقدور مسعى أو وقىت أن ينهل من هذا الفن اجلميل ما هو حق ىل
بشكل أو بآخر، خاصة وأنىن أعامل املعرفة احلرآية املصورة

مثلما أعامل تشكيل) والسينما عندى متثل ذلك خري متثيل(
فرصىت  احللم، دون ترمجة حمتواه، أو تفسريه، برغم آل حدود

كرت لكم هذه املبادرةلالستفادة من آرم دعوتكم هذه، ش
 .الطيبة، لعل وعسى 
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بعد مضى أقل من أربع وعشرين(لكنىن فوجئت اليوم 
الثانية ختطرىن بتأجيل العروض) امليل(هبذه الرسالة   )ساعة

بسبب األعطال الفنية ألجهزة العرض لدى سيادتكم، ما هذا؟
   ملاذا؟ ومل ميض على الدعوة األوىل أآثر من يوم واحد؟

وإذا بتفكريى التآمرى، يهامجىن وهو يشككىن أن هذه األجهزة
تشتغل بالسياسة من وراء سيادتكم، مث قفز إىل هـِمىت أن
  أبادر بالتطوع بإصالحها على حساىب ىف ساعات، فأنا أعرف من
أثق فيهم من تقنيني جنباء قادرين على التغلب على حرمان

 أحضر على أية حال فأنا لن -دوىن –الناس من هذه املشارآة 
نعم حرمان الناس من املشارآة ولو  -لألسباب السالفة الذآر

على أحد مقاعد دار  "من الوضع جالسا"آانت مشارآة 
 !!مشارآة باانخاصة وأهنا   ىف مرآزآم املوقر،  العرض

قفز قلمى قفزة أخرى تنفض عىن ما تبقى من الشلل املؤقت
  قد أصبحت هى القاعدة، اانيةاملشارآة وهو ينبهىن أن 

  وقد مألت  فكثري مما يصلىن من مقاالت التأييد والتحميس،
الصحف طوال وعرضا، مطابقة ملا جيرى على ألسنة القادة
والرؤساء ىف بيانات رمسية وتصرحيات مسئولة وخطب عصماء،

 .تصلىن باعتبارها مشارآة باان أيضا

أجهزة  أن يربر تصرفلكن ال، هناك احتمال آخر ميكن 
سخف هذا املوقف احلنجورى،  مرآزآم املوقر، فلعها أدرآت
وقررت  ،الكاذبة بالغضب ىف احمللفقررت أن ترمحنا من الفرحة 

أن تعفينا من املشارآة ىف ذلك، بأن جلأت إىل هذا اخللل
طول خطيئة املشارآة اانيةهكذا، حىت ال نقع ىف   االختيارى،

 الوقت

هلذه األجهزة رأى آخر أآثر عمقا وأبعد نظرا، أو لعل
فقد تذآرُت مرحلة من تطورى آنت أعترب فيها الفن مبثابة
البديل عن احلياة، وأنه أحيانا جيهض إبداعا على أرض

فتصاحلت على -بعد سنني عددا–، لكنىن عدت ) الثورة(الواقع 
ريكاإلبداع جدا ، ألنىن اآتشفت أنه ميكن أن يقوم بدور التح

فاإلبداع اجليد ليس دقادمة،   والتخطيط املسئول لثورة
بديال عن ثورة ممكنة، بل لعله هو نفسه إرهاصات ثورة  ائما

 .يشارك فيها قبل أواهنا

قلت لعل هذه األجهزة مل تصل بعد إىل مرحلة احلكمة اخلائبة
إليها، فأرادت أن حتتفظ لنا بغضبنا حىت  الىت وصلُت أنا
ية مباشرة على أرض الواقع، إذ غاية ما آاننشارك بفاعل

ميكن أن خنرج به من عروضكم هذا األسبوع هو أن ننظر ىف وجوه
متعاطفني مع  بعضنا البعض وحنن نغادر مرآزآم العظيم

 . وحنن منصمص شفاهنا أو غري ذلك، مما يشبه ذلك  اجلارى،

لكنىن عدت أعتب على هذه األجهزة أن تذهب هذا املذهب
ا ال تثق ىف قدرتنا على استلهام الفن باعتباره خطوةوآأهن

 متواضعة ىف االجتاه الصحيح، تعدنا مبثابرة متنامية، وحنن
على أرض الواقع  نستعد أن حنمل مسئولية أى إبداع ممكن

 ) .الثورة(
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مث تفسريى املتعدد  احرتامى لدعوتكم، مث تعجُّىب لتأجيلها،
أستلهم حديثا شريفا ،  جعلىن  األوجه ملوقف أجهزتكم،
 : فأبتدع له مقابال يقول 

 من رأى منكم مذحبة فليوقفها بدمه،"

 فإن مل يستطع فبعمله، 

 فإن مل يستطع فبفنه،

 "وهذا أضعف املقاومة

......... 

 فن مؤجال لفرتة تطول مهما طالتحىت لو آان أثر ال

مث إىن سيدى رجعت أخفف لومى على تلك األجهزة بتفسري آخر،
وقلت لعلها تعطلت بفعل فاعل، وبالذات بألعاب املوساد
الذآية، لكنىن هنيت نفسى عن مثل هذا الظن، حىت ال أهتم أآثر
فأآثر بالتفكري التآمرى، مع أنه التفكري الذى فرضه الواقع

 .أبله حىت يفيق من غفلته على آل

 آسف يا سيدى أنىن أطلت عليكم هكذا

معجزة"أما عن دعوتكم الكرمية ملشاهدة الفيلم األملاىن 
 الذى ال أعلم شيئا عنه طبعا، فإنىن اآتشفت من خالهلا "برن

أن أشاهده، فال بد أن التقنيات األحدث قد  آشفا جديدا دون
تنتجها بالد برة تقنية تـُصلُحابتدعت ىف مثل هذه األفالم الىت 

 عطل األجهزة تلقائيا مبجرد أن تدور بكرهتا

وإىن ىف انتظار دعوة من مرآزآم املوقر، ولو بعد مائة
  "معجزة غزة"عام، تصلىن ىف قربى، للمشارآة ىف مشاهدة فيلم 

 .وعليكم السالم
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 )آخر(اعتذار

يبدو أنىن سأطرح جانبا من هذه النشرات موضوع الطب
لفرتة ال" نفسية"النفسى حاليا، بل ورمبا آل األمور املسماة 

يبلغىنما زلت أعاىن من شلل الكتابة نتيجة ما . أعرف مداها
من اجلارى دون مشاهدة، جتمدت أصابعى على مفاتيح احلاسوب

، ذآرت أمس ما حضرىن من"سامح"وأنا أهم بالرجوع إىل حالة 
سخف التعرض حلالة صىب مبا عرفتم عنه، مهما آان ىف ذلك من

 .علم أو تنوير أو مسئولية عالجية

 .آيف أفعل ذلك وسط هذا اجلارى فينا وحولنا وبنا هكذا

 متواطئمن ال يتحمل مسئوليته فهو 

رحت أتابع مرغما بعض ما ينشر ىف بعض الصحف، بعد أن
قاطعت مشاهدة التليفزيون، متجنبا الصور حىت ىف الصحف ما

  بوجه خاص، وبعض  أمكن ذلك، وإذا بصحافتنا القومية
املسئولني عن املتواطئني الصحف العربية، تكثر احلديث عن 

حىت ليفىن مرورا مبحمود عباس وحسىن ية اجلارى، من أول هن
بسوريا وإيران، وأمريكا وحزب اهللا،: مبارك، مث بصفة أمشل

والالجئني الفلسطينني، ومجهورية مصر العربية، وال مانع من ضم
دارفور، وبنجالديش، واهلند أو الصني، من يدرى؟ آل هذا ليس

بآخر، عندى اعرتاض مباشر عليه، ولكلٍّ وجهة نظره بشكل أو
، فالمتواطئوناجلميع مشرتآون ىف املسئولية طبعا، وحىت حكاية 

فمن ال يتحمل مسئوليته فهو متواطئ بشكل غريمانع أيضا، 
  .مباشر

صدمتىن هذه اجلملة األخرية وآأهنا خرجت مىن غصبا عىن، هذه
مجلة خطرية، قد يصلىن عبؤها أول من تصله، أال يكفيىن ما ىب؟

أنا حتملت مسئوليىت  هل : اسبت نفسى متسائالمباذا أرد إذا ح
إن صح فعال، هل أنا فعلت أو أفعل ما يبعد عىن هتمة التواطؤ

فمن ال يتحمل"ما أهنيت به الفقرة السابقة من أنه، 
 ؟ "مسئوليته فهو متواطئ
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هل جيرؤ أن يسأل أى منا نفسه بشكل مباشر، أو غري
، املباشر أو غري املباشر؟ فإن آان اهللا قدتواطئهمباشر، عن 

أمر بالسرت، وآانت رمحته قد فاضت علينا بنعمة ميكانزم
الذى يلهينا عن أنفسنا حىت نستطيع أن نواصل" العمى"

واجلارى هذا احلياة، فكيف ميكن أن يستمر عمانا بنفس احلجم 
 جار هكذا، إىل هذا املدى؟ 

ريخ هذا الكائن احلىهذا الذى جيرى ليس ببعيد عن تا
، تاريخ هذا اإلنسان ملئ بالقتل"اإلنسان"الغىب املسمى 

والدم والظلم والقهر واإلبادة، تارخيه الذى أعنيه قد
سجلته األساطري أصدق وأدق من آل مراجع التاريخ املعروفة،
تـُنبؤنا األساطري آيف أآل اآلباء أبناءهم، وبالعكس، وآيف

آيف قتلت النساء رجاهلن، وآيف أبيدتقتل اإلخوة إخواهنم، و
شعوب حلساب أخرى، وآيف اختفت لغات لتحويل أصحاهبا إىل من
ليسوا هم، وآيف ُوئدت بنات، وُمحيت حضارات، وهـُدمت صوامع،

إخل، لكننا آنا نتصور أن األمور تسري إىل أرشد...وُسحق ضعفاء
قولهبعقله، بع وأآرم بعد أن نبهنا ربنا أنه آرم بىن آدم 
إليه سبحانه >==معا، حني أرسل هلم رسله هتديهم إىل بشريتهم 

وتعاىل، آنا نتصور أن هذا التاريخ الدامى قد أصبح حكيا
نطالعه ىف األساطري، فأذا به يواجهنا رأى العني، بأبشع

 .وأقبح مما مسعنا، وما مل نسمع ىف األساطري، وغريها

 ما العمل اآلن واألمر آذلك؟

ت والرؤساء يرتاشقون باالهتامات، أو يتبادلوندع احلكوما
األحضان والقبالت بني آل جولة قذف وسباب، ودع اهلتافات تصعد
إىل عنان السماء، دون أن تقلب نظاما ظاملا واحدا، ودع
أوباما يرقص مع مذيعة التليفزيون األمريكية بعوده
السمهرى وهو يلوح بآمال يبدو أنه ال يعرف حجمها، أو أنه
دون حجمها، ودع سارآوزى يصرح ىف شرم الشيخ أن محاس تصرفت

ودع ممثل االحتاد، )2009يناير  6األهرام (بشكل ال يغتفر 
ودع  األورىب يصرح أن ما تفعله إسرائيل هو دفاع عن النفس،

مريآل تنصح وتفىت وحتذر وتفسر وآأهنا تنصح بوصفة جديدة لعمل
آعكة عيد امليالد القادم حىت ال خترج بنفس بشاعة هذا العام
حيث املسئول عن نتانة رائحتها هى منظمة محاس وحزب اهللا،

، ودع النفسيني الطيبون يفتون آيف أن...و، ....، و....و
هذه األحداث اجلسام تسبب اإلآتئاب واألحالم املفزعة جدا جدا،

ما خيفف عن نفسيتهم بعض ما إىل   مث يرشدون الناس مشكورين
يعانون من مشاعر يستحيل وصفها بأجبدية الطب النفسى احلديث

ما تطاير منأو بغريها، ودع اجلراحني يلحقون أو ال يلحقون  
ليخلقوا مما تبقى منها شبه جسد مل  أشالء، جيمعوهنا إىل بعضها

يأذن اهللا بأخذه آله، ودع أصوات عربات اإلسعاف خترتق جدر
تعايرنا أننا ما  األنني املكتوم والصرخات امللتهبة وهى 

زلنا أحياء، ودع األمهات حيتضّن بقايا أطفاهلن وهن ينتحنب،
 ، ...و......، و....، و...و

مل أذآر أن عليك أيضا أن تدع تعبريات وجوه امللوك والرؤساء(
 ).واملسئولني العرب، منهم هللا، ألنك تدعها من تلقاء نفسك
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دع آل هذا جانبا دون أن تنساه، ودون أن تتقطع أملا 
وهو ال يرتآك تدعه، ودون أن تفرج عن غضبك بتعليق مغيظ أو

 تفسري دامع،

فكل مندع آل ذلك واحرتم ما مل تستطع أن تشارك فيه،  
 ،شارك بأى شىء بأى طريقة هو أفضل ألف مرة من مائة متفرج

،مسئوليتك أنت، مسئوليىت أنادع آل ذلك وتعاىل نبحث عن 
 " هنا واآلن"ىف هذه اللحظة حتديدا، 

قبل وبعد أن نتناقش عن مـَن املسئول من احلكام واألشاوس 
واألوغاد، ومل يبق أمامنا إىل أن نسأل الشهيد عن واألبطال

مسئوليته عن شهادته باملرة، وآيف مسح لنفسه أن يتخلى عن
حياته دون إذن منا، حنن اجللوس على مقاعدنا اآلن نفسر،

 !!وننظر، وحنكم، وال ننتظر

قبل وبعد هذه اللعبة الىت تتعاىل فيها األصوات، قد 
ف الدموع، وقد ينفجر الغضب،تذر تضبط نفسك فخورا وأنت 

 !!وخالص

 قبل وبعد اشرتاآك ىف مظاهرة احتجاجية رائعة،

بيقني واضح وثقة مطلقة آل من على  قبل وبعد تصنيفك
،"بطل"و" صامد"و" خائن"و" جبان"، و"مسئول"الساحة إىل 

 ". متواطئ"و" شهيد"و

أنت: تقبل دعوتى لكلينا أرجوك أن : بعد وقبل آل هذا 
أن ينظر آل منا ىف دوره ومسئوليته، خوفا من أنوأنا، 
ليس فيما مضى، وحنن ال ندرى؟، مسئوليتنا  متواطئنينكون 

 وأدى إىل ما حنن فيه، ولكن بدءا من هذه اللحظة؟

 ماذا أنت فاعل منذ اآلن بعد أن بلغك ما بلغك؟ 

 ؟ "متأل وقتك مبا هو أحق به"ماذا أنت فاعل حىت  

نصر املمتد ملن مل يشارك ىف املعرآةأليس هذا هو سبيل ال
 اآلنية بأى عذر أو بدون عذر؟ 

لقد مأل اليهود عرب ثالثة آالف سنة وقتهم مبا هو أحق به، 
من وجهة نظرهم، فكان ما آان من إبداعاهتم غرياملسبوقة، مث
ما تالها من طغيان غري مشروع، وبرغم التناقض الظاهر، فإن

اجلانبني بالقتل والتدمري ىف هذا ما آان، وهو يتجلى على
ناحية، واالخرتاق اإلبداعى طول الوقت ىف الناحية األخرى، وإن
رجحت آفة التدمري حاال، وهى الىت قد حترمهم من فضل آل

 .التارخيية بكل أسف إجنازاهتم 

نفسه عن ماذا وصله مما شاهد" حاال"ليسأل آل واحد منا 
اهد ومسع وقرأ، منأو مسع أو قرأ، وماذا ترتب على ما ش

بعد البكاء(إعادة ترتيب أوراقه شخصيا ىف فعله اليومى، 
ليسأل آل منا نفسه عن..) واألمل والغضب والعويل، وال أزيد

 .نوع إسهامه ىف صد اإلغارة اآلن ومستقبال
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 :أبدأ بنفسى

يفعل ىف النصف، ماذا ميكنه أن "هنا واآلن"واحٌد مثلى، 
 ؟ اليوم آله، أو الثالث ساعاتأو  ساعة القادمة

ما ذا عليه أن يفعل؟ حاال ؟ حىت ميأل وقته مبا هو أحق 
 ؟ متواطئابه؟ حىت ال يكون 

يواصل إصدار النشرة الىت ال بد أن تصدر غدا، آما ·
من يهمه"صدرت يوميا طوال عام ونصف عام فلم يقرأها 

 إال هواية، أو ضغطا أدبيا؟ ملاذا؟" األمر

عا ببعض ما أفاضه اهللا عليهيبادر بكتابة شيك ترب  ·
 ليشرتوا به أغطية للمشردين ىف هذا الربد القارص؟ 

يرتدى مالبسه الثقيلة ويشد الرحال إىل جبهة القتال  ·
مبا ىف ذلك آتابة لعل اهللا يكرمه بشهادة ترمحه مما هو فيه، 

 هذا الكالم؟

يقتدى بزمالئه األفاضل ويكتب عن اآلثار النفسية هلذه ·
األحداث اجلسام ليس فقط على الضحايا بشكل مباشر، وإمنا عن
اآلثار الىت ميكن أن ترتتب على هؤالء األطفال الذين امتحنوا

 بالبقاء أحياء وماذا يكون حاهلم حني يكربون؟

يتوجه إىل حيث ميكنه أن يساهم ىف ترشيد وتدريب  ·
 ختفيفاملتطوعني من شباب األطباء والتمريض للقيام بدور ما ىف

 اآلالم ورأب صدع النفوس؟ 

يواصل الكتابة حيثما أتيحت له الكتابة وهو حيّرض ·
الناس الذين رضوا أن يكونوا مع القواعد على مزيد من
التظاهر واالحتجاج لعل احلكومات تتحرك؟ تتحرك ىف أى اجتاه
بالضبط؟ تتحرك باجليوش أم بالنقود أم باالحتجاج أم بدعوة

 ن؟ أم باخلطب والتصرحيات فالتأجيل واالستعباط؟ عقد جملس األم

يتوقف عن آل هذا وينتظر إهلاما غامضا يهديه إىل ما  ·
 ال يعرف؟

ليست عندى إجابة حامسة ألى من هذه األسئلة فورا، هذا ال
يعىن أن ارضى بشلل احلرية الذى قدمت به هذه النشرة ونشرة

 إذا أنا مل أبداأمس، لكنه يعىن أن آل هتمة التواطؤ تالحقىن
 .خمتلفا اآلن

 إيقاف

 )واهللا العظيم ثالثا هذا هو ما حصل( 

 رسالة على احملمول

على احملمول جبوارى، فتوقفت!!) مسيج(دق صوت الرسائل 
 :ألقرأ الرسالة الىت وصلتىن حاال، فوجدت نصها آالتاىل
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املقاومة اإلسالمية ىف غزة تطلب من مجيع املسلمني ىف"...  
الليلة ، داعني اهللا عز وجل هلم" سورة الفتح"العامل قراءة 

.الشرسة، وعلى العدو الغاشم   العون والنصر ىف هذه احلرب
 "أنشر جزاك اهللا خريا

حني وصلتىن هذه الرسالة وأنا ىف هذه احلالة من االنفعال
على أهنا سورة" الفتح"قرأهتا خطأ، قرأت سورة بعد الشلل، 

، فتوقفت عن الكتابة وقرأت سورة الفاحتة، وأنا"الفاحتة"
)وأرفض أغلب تفسري املفسرين والفقهاء هلا(احبها جدا جدا، 

ومل أقصر دعوتى على نصر املسلمني ىف هذه احلرب الشرسة، بل 
، مث خجلتلةدعوته أن ينصر احلق وأصحابه ىف آل مكان بكل وسي

من رىب أن أعشم فيه هذا العشم آله، وأنا مل أرد على
 .األسئلة السالفة الذآر

هذا ما سوف أحاول اإلجابة عليه ىف نفس هذه السلسلة من
 :النشرات، وأنا حاىل آما يلى

 )َوُآلُُّهْم آِتيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفْردًا(أمام رىب  :أوًال  ·

 )َبْل اِإلنَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصَريٌة(أمام نفسى  :ثانيا  ·

شهيدتني فلسطينينت آتبت –خجالنا –مستحضرا  :ثالثا  ·
 عنهما

ثكلى ىف خان يونس وهى  أم  وأنا أقبل يد :رابعا  ·
 ترمقىن بغضب 

وأنا أدرس لزمالئى مبينا دور شرآات الدواء :خامسا  ·
 فيما جيرى

 معتذراوأنا أستحضر تاريخ أجدادى  :سادسا ·

 وغري ذلك آثري 

 . أنا آسف
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 )123حلم: (نص اللحن األساسى

احلريةهذا ميدان األوبرا وفيه أسري متجها حنو مقهى 
فأدهشىن أن أجدها خالية من روادها اللهم إال شخص منكب على
قراءة أوراق مبسوطة بني يديه وسرعان ما تبني ىل أنه أستاذى
الشيخ مصطفى عبد الرازق فانشرح صدرى واندفعت حنوه مشتاقا
إىل لقاء محيم غري أنه التفت إّىل متجهما فهبط قلىب وأشار

آسف إنه قرأ امسى بني شهود: ىل األستاذ حنو األوراق وقاىل
 .اإلثبات فلم أدر ماذا أقول وال آيف أعتذر

 :التقاسيم

آله إال الشيخ مصطفى عبد الرازق، هذه أوراق مدسوسة..
عليه، فأنا مل أآن قد ولدت بُعد أيام أْن حدث احلادث، وىف
نفس الوقت يستحيل أن أراجعه أو أخطِّئه، دخلت من الباب

ناولت النادل ما تيسر فأعارىن معطفه األصفراخللفى للمقهى 
ومسح ىل أن أمحل القهوة للشيخ، وحني اقرتبت من منضدته تعثرُت
قصدا فانسكبت القهوة على األوراق، وعجبت أنه مل يغضب، بل
احنىن جيمعها ورقة ورقة وميزقها دون أن ينظر فيها ويضعها ىف

ىت، وال أعرف آيفسلة املهمالت جبواره هبدوء دون أن ينظر ناحي
تأآد أنىن أنا، وحني انصرفت من باب مطبخ املقهى اخللفى
قابلت عباس العقاد وآأنه آان ينتظرىن، وبادرىن مبزيج من

مل أآن أعرف أن شيخنا حيبك هلذه: الفرحة واحلسد قائال
 .الدرجة

**** 

 )124  حلم: (نص اللحن األساسى

من ناحية آثريًا ما اجتمعنا مبكان يقع بني احلقول
والطريق العام من ناحية أخرى، حىت قال ىل صاحىب إن هذا
املوقع ال يضمن السالمة ىف آل األحوال ومن حلظتها سكن

صباح على ضجة وصياح   القلق ىف صدرى حىت استيقظت ذات
فقمت إىل النافذة فرأيت مجوعا ال حيصرها حصر ومجاهري مل

 .أميز فيها سوى الغضب األمحر
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 :التقاسيم

خائفا معاتبا، أنه مادام األمر دخلت بسرعة وهاتفته
آذلك، وهو يعرف آل ذلك، فلماذا واصلنا االجتماع ىف نفس

.أنت تعرفه جيدا: أى غرض؟ قلت: املكان لنفس الغرض؟ قال ىل
ال ختف؛ فالغضب األمحر ال خيصك أنت، وهذه اجلموع هلا: قال ىل

نرى: قلت له. وجهة أخرى، فانتِظْر هادئا حىت تنصرف، مث نرى
 .نرى إن آان هناك داع لالجتماع أصال أم ال: ماذا؟ قال
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 :مقدمة

القتل يضطرد بشعا قبيحا غائرا داخل داخلنا مثلما هو
 ىف اخلارج، 

 األمل ال يرتاجع، 

 الكلمات تدور حول نفسها، 

 والصور ُترعب وتتواىل حىت نكاد نعتادها، 

 ".الفعل"آن األوان لتحدى آل ذلك لننطلق إىل 

 ، "فاعل"إال إذا حرآت متلقيها إىل " معىن"الكلمة ال تصبح هلا 

 " لنفعل"آمل أن نتواصل أآثر، 

 هذا هو غاية املمكن ملن مل يستشهد بعد، 

 .ىف ساحة القتال" اآلن"وهو ليس 

**** 

 )2-1(املؤسسة الزواجية : التدريب عن بعد

 ناجى مجيل. د

من قبول الزوج ورضاه عن قيامه بكل تعجبت ىف هذه احلالة
أعمال املنزل ومسئوليات الزوجة أثناء شدة املرض، والعكس
صحيح بعد بداية التحسن، لذا تساءلت عن احتمال افرتاض أن
الزوج آان على ما يبدو مستفيدًا بأداء هذا الدور الشامل
الالغى للمريضة، وبالتاىل فقد آان داعما للمرض والدور

لزوجة، وعند بداية التحسن، وتوقف االعتمادية فقدالسلىب ل
 .دوره هذا، بدأ يفكر ىف االنفصال

 :حييى. د

إضافة مهمة، أتصور أا ميكن أن تفيد املعاجل الزميل،
 .وآل متدرب
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 مدحت منصور.د

عندما نبدأ ىف تأسيس املؤسسة الزواجية يكون السن أصغر
وآذلك آل من اخلربة والثقافة وعمق النظرة، فحىت االختيار

مقاييس غري املقاييس الىت تتطور طول الوقت، والذى يتم على
التغريات طول الوقت واألغلب أن الطرف اآلخر ال تصله رسالة

أو يرفض أن يصدق أو يرفض أن يتطور فتكون النتيجة هى
باردة قامعة غالبا أو على الناحية األخرى مؤسسة جامدة

الكذب والتلصيموهذا جنده آثريا آما قلت حضرتك مبنية على 
فإذا توقف الكذب أو سقط التلصيم غرقت معه املؤسسة ىف

ونعرف(و ) مسئولية ممتدة ممتدة ممتدة(يعىن . االبتعاد والربود
املوت بصراحة، نبقى مش واخدين إن الصعوبات ممكن تستمر حىت

احلكاية جد، أنا مش عايز أبالغ، لكن اجلواز قصدى إن ما
ول الوقت، طول العمر، حايبقى ياآانشى فيه حرآة وشغل ط

يبقى فيه حرآة يعىن صراع، أله، تلصيم يا آذب، أنا مش قصدى
 يعىن معاناة) أنا قصدى ختبيط جاد، ومرة تصيب ومره ختيب

ومكابدة طول الوقت ووقت آتري مر وحلظات حلوة تقضيها وأنت
ال تستطيع الرتاجع وتتذبذب بني التفكري ىف التخلى! تنتظر

عله، يا هنار أبيض وعلشان إيه ده آله، طيب أقوهلاوعدم ف
ىف صراحة علشان حاجات ثانية منها الونس والذى قد جتده

حلظة، تقعد حتسبها يا ترى حلظة صدق أو آما قبله، احلقيقة
 .اتلخبطت أنا

 :حييى. د

 ليس متاما

 لكنك لقطت ما ينبغى التقاطه غالبا

 عمرو دنيا. د

ج والتغيري اللى حصل له وشفتما قدرتش أفهم موقف الزو
آده إنه ما صدق ورمى احلمل اللى آان شايله وميكن تكون هى
دى احلرآة أو التخبيط اللى حضرتك شاورت على ضرورته
وأمهيته ىف الزواج بدال من اجلمود والضحك على الدقون

 .والتمثيل

 :حييى. د

 .ال أعتقد أنىن آنت أقصد ذلك

 عبد ايد حممد. أ

ورة مراعاة عدم جعل حساباتى آمعاجل وصية علىفهمت ضر
خربتى، وأيضا آيف أن التفكك اخلفيف ضرورى ىف عملية إعادة
التشكيل لدفع عملية النمو الىت هى هدف العالج اللى حبق

 .وحقيقى

 :حييى. د

 هو آذلك
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 عبد ايد حممد.أ

استفدتت آثريًا من تعليق حضرتك على دور األدوية
 .احلالة، ىف هذه )أنفرانيل -ستيالزين(

 :حييى. د

الدواء ال يريدون أن يصدقوا أى فرض غري ما" بتوع"لكن 
يرّوجونه بأقل قدر من املمارسة االآلينيكية الفعلية
واإلبداع، مكتفني باألرقام، واملقارنات املستحيلة، والتقييم

 .الكمّى السطحى

 حممد امساعيل. أ

عةاملغلقة القام) "وصف املؤسسة الزواجية بـ(ما معىن 
 ؟"الباردة

 :حييى. د

 برجاء قراءة تعليق الصديق مدحت الذى ورد قبل قليل

 ال ختف، 

 فهى ليست آذلك آقاعدة

 حممد امساعيل. أ

حضرتك طول الوقت بتحذرنا من التعميم رغم آده عممت
 .على آل املؤسسة الزواجية اللى ىف مصر

 :حييى. د

 عندك حق، إال قليال

 زواج آما أعلم" وش"أنت على 

 ، "تزوج وعش سعيدا" 

 .أظن أن هذا آان عنوان آتاب تصفحته منذ أربعني سنة

 وأنا شخصيا ال أمانع

 ما أمكن ذلك

 حممد املهدى. أ

يعمل إيه لو حس! هو املعاجل من حقه إنه يزهق من عيان؟
بالزهق ده وإيه هىَّ املعايري اللى يقدر بيها ياخذ قرار عدم

إىل عدم التزام املريض دون إنإآمال العالج ألسباب قد ترجع 
 .يكون موقف املعاجل هو ختلى من ناحيته عن املريض؟ أرجو اإلفادة

 :حييى. د

لكل حالة حساباهتا، وقد سبق أن تناولنا مناقشة مشاعر
املعاجل ىف هذا الباب، أآثر من مّرة وأظهرنا آيف أن احرتامها 
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واجب مهما بدت سلبية، وإال فإا سوف تصل إىل املريض
رغما عن املعاجل، وسوف تكون النتيجة ىف غري صاحل االثنني

 .غالبا

 حممد املهدى. أ

يبدو ىل أننا ىف حاجة إىل إعادة النظر ىف الوسواس
القهرى، والشغل فيه بدًال من أن ينصب اهتمامنا على دفع

 .املريض ىف اجتاه عدم التحدث عن األعراض

قف الدين منذآرت حضرتك عالقة الوسواس باجلنس، فما مو
 هذه العالقة؟

 :حييى. د

أنا أشرت فقط إىل عالقته باجلنس جمرد إشارة، وأّن هذا آان
 .شغل فرويد الشاغل

أما عالقته بالدين فقد أثبتت معظم األحباث الىت أجريت
هى حمتويات دينية، وأعتقد" حمتوى الوساوس"لدينا أن أغلب 

الدين ىفأن هذا قد يرجع جزئيا إىل مغاالة بعض رجال 
التأآيد على طقوس الطهارة مثال، أو سوء تفسري اآليات

لست" وسواس"الكرمية أو األحاديث الشريفة املتعلقة بكلمة 
 .متأآدا

 على الشمرى. د

وجهة نظرى املتواضعة ىف غاية األمهية ألن هذا املوضوع ومن
بالنسبة للمريض الوسواس القهرى مرهق للمعاجل آما هو احلال

احلال وله افكار متسلطة وافعال قهرية آما يعلمبطبيعة 
الراسخون ىف هذا العلم، وآما اشار استاذنا المهية االدوية

الستخدامها من حيث الكم والكيف والتوقيت والطرق األفضل
وغريه، قد يواجه بعض املعاجلني النفسيني مشكلة عدم

ليبترآيزاملريض آثريا على ما يقدمه املعاجل من تقنيات واسا
والنقطة االآثر أمهية على ختفيف أعراض املرض، عالجية قد تعمل

 .، وشكرا"مآل املرض "بالنسبة للمعاجل واملريض هى بالطب

 :حييى. د

 العفو

 رامى عادل. أ

.استشارة، واسرتشادَا، وتلقيا :ان حيتمى آل منهما باالخر
 .االماني وتسبقهم. حيفزمها االهلام. فتنبعث احلرارة بأوصاهلم

 :حييى. د

 متام التمام

***** 

 عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام: حالة سامح
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 )4من4(نشرة-)4من3(نشرة 

 :أميمة رفعت. د

جبملتك األخرية ىف اليومية عن إحتمال الربط بني سعدت
فعندى حالة أعاجلها ،"التدريب عن بعد"وحالة " حالة سامح"

...اخل...،...منذ ما يقرب من شهر هى مزيج من احلالتني 
 ....اخل

للتأخر ىف التعليق فما زال عندى مشكلة  أرجو املعذرة(
 .  )لنتىف إستقبال ا

 :حييى. د

 محًدا هللا على السالمة

واستسمحك ىف تأجيل مناقشة حالتك اآلن للظروف الىت
نعيشها اآلن، ورمبا رجعنا إليها مع مناقشة احلالتني اللتني

مىت" استشارات مهنية"أشرِت إليهما، ورمبا نناقشها ىف باب 
 .سنحت الفرصة

 مروان اجلندى. د

هكذا. تثريه حالة هذا الصىب ماذا ميكن أن: ردًا على سؤال
 ىف نفسك؟

 "بعد آل ما حدث له؟" ماذا"احلرية، والفضول ملعرفة "

ال أنكر أىن أشفقت عليه أو أنىن أحببته، ومل أدرى ماذا
 ؟"عندما حاولت أن أتقمص شخصيته"أفعل 

، ولعلى"االعرتاف"أن أحاول البحث عن بداية جديدة متنحه 
 .آنت أخشى من ثقل املسئولية

 :حييى. د

أرجو أن أآون قد جنحت ىف أن أفرق بني الشفقة وبني: أوال
 .احلب، وإن تداخال أحيانا، مثلما تقول غالبا

بصراحة ليس مطلوبا أن تتقمصه، وقد عجزُت أنا: ثانيا
 .أيضا عن ذلك، على ما أعتقد

خوفك من ثقل املسئولية، خصوصا ىف مثل هذه احلاالت: ثالثا
 .ية طيبةمفهوم ومقبول وبدا

أرجو أن تنتظر حىت نكمل مناقشة احلالة، لعله: رابعا
 .يصلك ما يعني

 حممد عزت. د

إن املقرتحات العالجية اخلمس األوىل واردة وشائعة وسيقوم
من األطباء واملعاجلني ألهنا األسهل وألهنا املتاحة ىف ظل% 97هبا 

 .اجلهل والعجز والتعجيز
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للجهد منأما االقرتاح األخري فهو األصعب واالآثر طلبُا  
املعاجل واملريض على حد سواء ولكنه طريق الشفاء بل طريق

 .الوجود احلقيقى ملن يرى مث يريد تفعيل رؤيته تلك لو أمكن

بالنسبة ىل ليس أمامى إال أن احاول ىف هذا الطريق 
 .واألجر على اهللا

 :حييى. د

أنا متأآد أن اهللا يكافئ من حياول، بأن يشفى املريض،
 .و املعاجل ىف نفس الوقتوحيفز خطو من

 احلمد هللا

 حممد شحاته فرغلى. د

مثل هذا التأىن ىف عرض احلالة ودراستها ال يتسىن لنا مع
لكنها مع ذلك أآدت ىل ضرورة. قلة اخلربة وقصر املمارسة

 .بشكل إنساىن واع -أى مريض –احلوار مع املريض 

 :حييى. د

 هذا صحيح

رس هذه الطريقة هبذاإياك أن تتصور يا حممد أنىن أما
النّص مع آل مريض، صحيح أنىن لطول اخلربة أستطيع أن أصل إىل
بعض العمق أآثر فأآثر، لكن هذه احلاالت تعرض هكذا للتدريس
والتعلم والبحث والعالج معًا، فهى منوذج ال أآثر، وآل حالة
تصل أمهيتها أحيانا إىل درجة ميكن أن نعتربها حبثا علميا

 .مستقال

 حممد شحاته فرغلى .د

بكل حواسه ليتمكن منويقظة املعاجل : "صعب هذه اجلملة
 ".التقاط أدىن حرآة ىف وعى املريض وبصريته

على –ىف مثل هذه احلالة  –لذلك أتعجب لقدرة املريض 
استقبال معىن االحرتام الذى حتدثت معه فيه بشكل أقرب

حظة أنأحسست لل. للتجديد وهو بعد مل حيصل على الدبلوم
احلوار هبذا املستوى رمبا يكون أعلى بكثري من حدود استقبال

 .املريض املعرفية لكن املريض بدرجة ما خيب ظىن وأدهشىن

 :حييى. د

 .أوافقك

ولعلك الحظت أنه أدهشىن أنا أيضا، لذلك آنت أآرر آثريا
اعرتاضى على موافقته السهلة، وخوىف من استهوائه، وآذلك

الىت غلبت(سرعة تصديقه ملا أقرتحه وأراه خوىف من أن تكون 
 .هى من قبيل االستسهال) تصديق نفسى أحيانا

 .لذا أوافق على احلذر من التسرع ىف قبول موافقته
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 حممد شحاته فرغلى.د

ومبعث ذلك عدم استطاعىت. لكىن مع ذلك قلق: مالحظات أخرى
الذى حترك بداخله" الشئ"التفكري ىف وسيلة للحفاظ على هذا 

وعدم السماح له بالرتاجع عنه، وإقناعه بأنخالل املقابلة، 
 .ذلك هو األفضل له وحلرآيته

 :حييى. د

 ليست مسألة إقناع،  -آما تعرف -املسألة

أما االحتفاظ مبا حيدث ىف مقابلة واحدة على هذا املستوى
 .فهو صعب جدا

لكن أى حتريك هو جيد ومقبول وميكن أن يتنامى ولو ببطء،
 .لو أتيحت الفرصة

 رمني عبد العزيزن. د

االسبوع املاضى قرأت ىف يومية املريض الذى شفى سريعًا عن
فكرة أنه آان حيتاج أن جيد من يتقبله ويساحمه وعندما وجد ذلك
مع طبيبه، شفى سريعًا، فتساءلت عند قراءة يومية سامح

وصعوباته ىف أن يشعر بذاته وبوجوده وبالتاىل ىف أن يشعر(
سامح أصال يريد لنفسه االحرتام والتقبل،تساءلت هل ) باحرتامه

وهل سيكون ذلك آاٍف بالنسبة لعالجه؟ لقد أنكر على نفسه
 ...وذاته حق الوجود وذهب خيتفى منها باختياره للمرض

،"أنت حمرتم وتستحق احلياة"هل سيكفيه أن نوصل له فكرة 
 .وهو ال يريدها

 :حييى. د

شها هنا واآلن، ماحنن ال نوصل فكرة ما، لكننا ناعي: أوال
 .أمكن ذلك ليخلق حميط ميكن أن نصل من خالله

ملاذا حسمَت األمر أنه ال يريد لنفسه االحرتام،: ثانيا
علمًا بأن أصل حقنا ىف االحرتام، وهو ما طرحناه علينا

 أليس هو آذلك أيضا؟" ِخلقة ربنا"وعليه، أننا 

غالباالربط بني احلالتني وارد، وسوف أعود إليه : ثالثا
 .ىف التعقيب اخلتامى

 أسامة فيكتور. د

 " ميكن لو والدى شد علّى مكنتش رحت"املريض بيقول 

وصلىن من ذلك وآأن اجلنسية املثلية ممكن أن تعوض وجود
األب؟ وأن املريض استغىن عنها ىف الدبلوم الحتمال وجود مدرس

 . اهللا أعلم.. احتمال: .. ُيعوض وجود األب

 :حييى. د

 فعال احتمال
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 فيكتورأسامة.د

االحرتام الذى حتدثت عنه حضرتك هبذا املفهوم آنت أدرآه من
سنني وعندما أتعامل به مع الناس أجد أغلبهم ال يفهمونه وال

 إخل... يفهمون سوى االحرتام بالسن واملرآز واملال والعائلة 

 :حييى. د

 .أوافقك 

 حممد الشاذىل. د

يمة تنموالسلطة هى ق/ األقوى / نكران احلق أمام الكبري
معنا منذ الطفوله ويسقط معها احلق ىف القبول واالحرتام لصاحل

 .ميزان األقوى واألقدر

 وهذا جيعلنا أسهل ىف التنازل عن حقوقنا

وعلى العكس، حنن نصرخ وحنارب أحيانا لالستحواذ على ما 
 ".ليس من حقنا"هو 

 :حييى. د

 نعم

 عالء عبد اهلادى. أ

:رة وما أثارىن هبا أآثر هوقرأت هذه احلالة أآثر من م
 .بساطة احلوار مع املريض رغم حمدودية الوقت

 :حييى. د

 ربنا يسهل

 رامى عادل. أ

سامح، أن يتحمل إنسانه سداد قيمة هذا النضج، ميأل وجود
رمبا يكون غراما مستحيال، يستميل. فُيمأل به، فيمتزجا سويا

 .ويتخففاقلب هذا الفىت الشجاع، يغيبا معا قليال، 

 :حييى. د

 ياليت

***** 

 وقود لتشكيل املخ العاملى اجلديد" غزة: "تعتعة

 مدحت منصور. د

 "الدم، فالعمل، فاإلبداع"

 هذا ما وصلىن 

معا من ضمنها وأيضا أنه آن األوان آى حنمل املسئولية
مسئولية تغيري عقولنا و مسئولية تغيري عقول من حنن مسئولون 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3809
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"من هناك إىل هنا"األوىل فاألوىل، عندما قرأت قصيدة  عنهم
فأحيانا يكون الصمت جيدا مل أشأ أن أعلق" بالعكس"و

بالد"تعليقا ولكن وجدت أن التعليق واجب ها هنا عن 
فاصطدم الطائر جبدار"، "الواقترآبها الفَيلْه، بالد الواق 

"وأساليب الكسب" "وباللذة اللزجة"، "وبالتكفري" "الوهم
 ."وبالوعيد" "وبالتجميد" "وفض بكارات العقل"

سيتغري أو حياول أن يتغري أو معجزة غزة هى ىف آل عقل
يتقدم ليغري أو يتقهقر ليعيد النظر، معجزة غزة ستكون ىف

بشمعة، بكل دمعة تنجب آلمةآل عقل سيحاول أن يستنري 
غزة ىف إنسان يستفيق أو حىت حياول قادرة على التغيري، معجزة

وحدك هنا أو ويناضل ىف الكل، معجزة غزة أن تشعر أنك لست
 .اجلد هناك بل هناك شئ جيمعنا و قد جد

 :حييى. د

 آل هذا صحيح

، عن ما"معجزة غزة"ولكن ال ينبغى أن يلهينا الكالم عن 
ىف غزة، وقد نقدت نفسى ىف نشرة أمس حني شككت أن" االح"جيرى 

 .هذا التعميم والتأجيل قد يكون نوعا من اهلرب

 إسراء فاروق. أ

احرتمت جدا حرية حضرتك فيما يتعلق بالكتابة عما حيدث ىف
غزة ىف ظل هذا الطوفان مما آتب ونشر وُعرض ىف وسائل اإلعالم

ية واللى أعتقد إهنا حتركاملختلفة ورغم آل هذه الضجة اإلعالم
اجلبال مش البشر، آتري جدا حبس اهنا حرآة آاذبة ذى فقاعات
اهلواء سرعان ما سوف تتالشى وسيبقى الوضع على ما هو عليه

وحاسة إن اإلنسان بتاع اليومني.. جبد حاسة بتشاؤم وضيق .. 
 .دول فيه حاجة ناقصاه عشان يبقى إنسان جبد

 :حييى. د

 آل ذلك جائز

لكارثة مروعة، وتسمح بأن تغمرنا هذه املشاعرا
 السوداء،

لكنىن أرجو أن يكون السواد جمرد بداية هلا ما بعدها لو
 آان احلديث عنها صادقا، 

 .ومن َثمَّ فاالنطالق منها هو فقط الذى يربر قبوهلا مرحليا

 إسراء فاروق. أ

أليس األْوىل أن يتواصل جهد آل: ..... "تقول حضرتك
ىف  آل الوقت للسعى الستعادة عقل البشرية معاالناس 
 شبكى جديد ميثل أنواعا أرقى من التواصل البشرى  تشكيل

تصحح خلل التعصب، وجلطات احلروب، ونزيف استغالل البشر
 "للبشر؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3810
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ساحمىن يا دآتور حييى، ّملا قرأت هذا اجلزء ده غصب عىن
 "أنا مت وال وصلت للفلسفة؟.. "لقيتىن باقول 

 :حييى. د
 صالح جاهنيرحم اهللا 

 وهل هناك فرق؟

 إسراء فاروق. أ

املخ البشرى يقبل التحدى ويقاوم وقد يستطيع أن يتجاوز
اجللطات واألنزفة ألن آل خلية تقوم بدورها على أآمل وجه حىت

خلية(ولكن ىف املقابل هل يقوم آل فرد .. يقضى اهللا ىف أمرها 
ميكن بدوره على أآمل وجه لكى يأتى اليوم الذى) إنسانية

 .للمخ البشرى العاملى أن يتجاوز اجللطات واألنزفة

 أعتقد إن أمكن ذلك لن ترى ما نراه اليوم ىف قطاع غزة؟

 :حييى. د

 دعينا نأمل يا إسراء

لكن أذآرك أننا ال حنتاج لكل اخلاليا البشرية لننمو أو
 .نتطور

 %50أآثر من  ، "اخلاليا البشر"بل إننا ال حنتاج ألغلب 

صل تفاؤىل أن استلهم قوانيني الفيزياء ألقول إنأحيانا ي
القانون الصحيحالىت تتوجه ىف اجتاه ) البشر( من اخلاليا%  10

 .قادرة على توجيه بقية حمتويات احلقل البشرى آله

 .ياليت

 حممد املهدى. أ

آيف أن البشر على وشك أن يتجاوزوا اجللطات الىت سببتها
 أعلم من أين أتى هذا؟ ال)املفرتسة(القوى التدهورية 

التفاؤل حلضرتك ىف حني يدل على ما حيدث من استغالل البشر
لبعضهم وحتوصلهم داخل أفكار منغلقة وأساليب اغرتابية أنه

 !ىف إزدياد يناقض قيمة االحساس بإنسانية اآلخر

 :حييى. د

 هذا هو مرضى املزمن آما اعرتفت

 استمراره،ُمَبّرٌر  –مبا يستتبعه من مسئولية  –وهو 

آما أذآرك أن بديل التفاؤل هو شىء سخيف ال فائدة  
 ).وآلمة أخرى لن أذآرها، أحسن عيب(منه إال النعيب 

 :حممد املهدى. أ

هل ترى حضرتك مؤشرات ودالئل على حتسن الوضع مبا يدعو
 هلذا التفاؤل؟ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   3811
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أرجو من سيادتك إيضاح بعض هذه املؤشرات الىت قد تفيدىن
 .ىف تصحيح رؤيىت

 :حييى. د

يكفى أن ما تفعله أنت اآلن، وما أحاوله، وما جيرى من
بطوالت وتضحيات على أرض الشهادة والشرف، آل ذلك ال يفسره
إال قدر هائل من حب احلياة، واإلصرار على تنقيتها مما شاهبا

 .مهما بلغت غطرسته

 :هيثم عبد الفتاح. أ

رة علىحاسس إن الناس اخلاليا أصبحوا خاليا ضعيفة غري قاد
ومش. فريوس، وما أآثر الفريوسات ىف هذا العامل  التصدى ألى

عارف إزاى نقوى مناعة اخلاليا دى علشان تقدر تواجه هذه
 .الفريوسات أو على األقل تقدر تتعامل معاها

 :حييى. د

أرجو أن تتابع صيحاتى املتتالية هذه األيام، لنعرف
 .سويا بعض ذلك

 عمرو دنيا. د

ف من اعتماد تلك األجيال القادمة علىدائما ما أخا
التكنولوجيا آما أنشى دمارًا آبريًا سيحدث ىف مصادر الطاقة
الالزمة إلدارة آل مناحى احلياة، فتتوقف احلياة وتصاب
بالشلل لنعود على اخليل والوسائل البدائية للحياة وقد
يزاد هذا اخلوف بعطل شبكة اإلنرتنت والعجز الشديد الذى

ه عديد من املؤسسة اهلامة والىت تكبدت الكثري منبليت ب
فما بالنا إذا آانت املشكلة أآرب. اخلسائر جراء ذلك العطل

 .وأطول زمنا

 :حييى. د

 أنا أخاف من التكنولوجيا آما أخاف على التكنولوجيا،

لكن يبدو أن هذا هو قدر اإلنسان املعاصر وعليه أن 
 .يقبل التحدى

 مىن أمحد. أ

ى علينا وساعتها ما حدش حا يهتم بينا زى ماالدور جا
 .أحنا مش بنعمل حاجة دلوقىت لغرينا يا رب امحينا مجيعًا

 :حييى. د

حنن الناس ال –أوال حنن حناول أن نعمل لغرينا ما نستطيع 
 .والدعوة عامة لنعمل أآثر فأآثر –احلكومات 

مث ينبغى أن نواصل ما نعمل حىت لو تصورنا أن أحدًا لن
 .يعمل لنا شيئا حني يأتى علينا الدور

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3812
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 هالة محدى.أ

 . العنوان صعب فهمه جدًا

 :حييى. د

أنصحك أن تقرئى النشرة مرة أخرى فقد يتضح العنوان،
 .أو اقبلى ما وصلك وانسى العنوان آلية

 نادية حامد. أ

إىل مىت سوف نظل ىف انتظار التغيري أمل يأت اآلوان للفعل
اجلاد ىف إجتاه هذا التغيري املنشود وهل يكفى اإلستعانة فقط

بعد آل اازر البشرية احلالية والصرب واألمل واإلبداع باحلرب
 .أطمع ىف فعل مسئول قريبًا

 :حييى. د

 "!!!والصرب واألمل واإلبداع احلرب"

 ف على شرط أن تعىن آل آلمة معناها احلّى، طبعا يكفى ونص

 ال اخلطاىب 

 !!!يا خرب يا نادية

 !إن ُوجد ذلك فعال، فهم آفاية وزيادة
 أو اقرتحى ما تشائني وأنا حتت أمرك

 حممد الشاذىل. د

أظن أن إعادة تشكيل هذا املخ العاملى اجلديد ال ميكن أن
ى تتوحشتتم ما دامت تلك اخلاليا السرطانية موجودة، فه

 .وتكرب دون أى قواعد أو نظام وهتدم أى حماولة للتواصل

 :حييى. د

 ، حىت السرطان له عالج، وسوف نبتدع له عالجات أجنع،...!!ال 

 .وإن مل حيدث ذلك، تكون أنت وأنا عملنا ما علينا

 حممد الشاذىل. د

حنن مجيعًا شرآاء فيما حيدث بالتخاذل والرتاجع والشجب حىت
 .نعم سيحاسبنا اهللا على ما فعلنا وعلى ما مل نفعلالغثيان، 

 :حييى. د

 نعم

 أسامة فيكتور.د

غري ما أثارته ّىف التعتعة من أمل وفرح وحزن وصلىن: وصلىن
أن ما هو موت وما هو: املعىن الذى أشرت إليه من: معىن

،"مث رحل راضيا مرضيًا"انتقال من وعى لوّعى، من عبارة 
 .عارف ليه ، مش"رحل"وخاصة فعل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3813
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 :حييى.د

 وال أنا

 لكنىن أوفقك

 رامى عادل. أ

الكلمة، وتغوص ابتسامة جاحمة، ينتزع القلم، تنكفىء
 .السرد، لتوقد شعرا ثنايا أحجية ختتفى بني

 :حييى. د

 شعر آخر

**** 

 )2009-1-2: (بريد اجلمعة/حوار

 أسامة عرفة. د

 :وما نتيحة احلراك القومى

قرر اتمعون باجلامعة العربية وحتت الضغط الشعىب اهلائل
للقوات الربية االسرائيلية احملتشدة توجية ضربة جوية حمدودة

67احملتلة بعد  على غزة وضرب املستوطنات على أرض فلسطني
 وضرب اجلدار العازل(!!) 

  اللهم أجعله خري ... 

تعليقى األسبوع السابق آان لدى األآثر لكىن تراجعتىف 
لعلمى بقدر حبك لألمة وحراآها احلقيقى وآنت مستحضرا
لغضبتك على نزار قباىن يوم القصيدة اياها وتعليقك بأن من

  .. ألعلى تقع على وجهه يبصق بصقة

  .. عذرا

 العربية صفر عدونا بتبجحه بىن حساباته على االستجابة

  أجرك ىف شهداء غزةعظم اهللا 

 ورحم اهللا أخاآم احلبيب وأسكنه فسيح جناته

 :حييى. د

 شكرا

 برجاء املتابعة

***** 

 )2-2(رب ضارة نافعة 

 "بعض االفرتاضات األساسية للفكر النفسى التطورى"

 طلعت مطر. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3814
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اىل آامل آفاءته فقد حتية طيبة وهتنئة برجوع املوقع
أفزعنا غيابة املؤقت حىت عرفنا بالبث ىف موقع الشبكة

 بعد اما. العربية

فلقد قرات مقالتكم عن الفكر النفسى التطورى وبعض
إن إعلق -إن مسحت ىل  -وقد أردت  هبااالفرتاضات الىت جاءت 

  : على بعض ماجاء هبا

لقد علمتنا ياستاذى الفاضل أن األحدث حيتوى األقدم
 بالضرورة وهذا هو جوهر الفكر التطورى علمتنا أيضا جدلية
التطور آما عند هيجل وأن الوالف األعلى هو نتاج تفاعل

الميكن أن يكوناملضادة ومن هنا  الفرض أوالفكرة مع الفكرة
األقدم هناك أحدث معلقا بال جذور بل هو نتاج حتمى لتفاعل

وإن ما أمسيته بالفكر املعقلن ماهو اال نتاج. وتطوره
وإن هذا الفكراملعقلن هو. التطور الطبيعى للفكر البشرى

الفكر الذى علمنا تاريخ البشرية وتاريخ االديان وجذور
خ البشرى وعمل األجزاءالديىن وهو الذى علمنا ترآيب امل

وإنه بدون. مااوردته من أمثلة ىف مقالكم املختلفة وآل
عمل النيورونات اللجوء اىل هذا الفكر ملا تسىن لنا معرفة

  . وبيولوجية اخلربة الدينية الىت ذآرهتا

ىف سيكولوجية اإلبداع والوالف وحىت ما أوردته عن أريىت
ميكن أن النشاط الفكرى الالسحرى بني املستويات املختلفة من 

ينتج عنه إبداعا اإل حتت وصاية النشاط األرقى أو ما ميكن أن
املعقلن وإال أصبح هذيانا وهذا ما تعلمناه نسميه الفكر

وحينما أورد فرويد .أيضا منك ىف الفرق بني اإلبداع واجلنون
 ما أورده عن الكيانات املختلفة سواء وجد قبوال أو مل جيد من

يه أو الحقية فإن أآثر ما أضعفها هو عدم خضوعها ىفمعاصر
التجزيئى الذى خيضع الظاهرة للقياس حينها ملا يسمى بالعلم

املعقلن وإن واملشاهدة ورصد النتائج أو ما يسمى بالفكر
حدس فرويد وحده مل يكن آافيا لقبول آل فرضياته أو صمودها

على هنجه فرويد آثري من تالميذه الذين ساروا ولقد أتبع
النفس  جوانب آثرية من وبالرغم من إسهامهم مجيعا ىف معرفة

البشرية إال انه ال يستطيع أحد أن يدافع عن أى من نظرياهتم
مبقدار ما تقدر هذه النظرية أو تلك على شفاء املرضى إال

  . بطريقة مقاسة ومقننه

والفكر املعقلن هو الذى علمنا الفرق بني عمل الدماغ
التنبوء اىل حد آبري بسلوك االنسان واالمين حبيث ميكن االيسر

مل يرفضها عند إصابة أيهما بعطب ما، وحىت التجربة الدينية
  , العلم اجلاد بل حاول فمهما آما أوردمت

تعلم آل ذلك متام العلم أعرف متاما أنك: أستاذى الفاضل
بل واآرر أنك من علمتنا ذلك إال أىن أردت أن أسوق هذه

تعليقات من أجل زمالئى األصغر خمافة أن يكتفوا مبا عندهمال
ملتطلبات العلم احلديث والتفكري العلمى من حدس وخمافة إمهاهلم

مكتشفاته املنهجى فال يستطيعون بعد ذلك الصمود أمام
  املذهلة
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 ولكم جزيل الشكر

 :حييى. د

 ال تعليق

 حالىت ال تسمح،

 دعنا نواصل 

**** 

 )4(حوار مع اهللا : يوم إبداعى الشخصى

 فاطمة. أ

 هو ينفع إننا حنن البشر نتحاور مع اهللا إزاى وبأى لغة
 أو أسلوب

 :حييى. د

 طبعا ينفع

 اإلميان نور

 واهللا نور السماوات واألرض

 وحنن بعض ذلك

 ينفع : إذن

**** 

 من هنا إىل هنا: يوم إبداعى الشخصى

 عمرو دنيا. د

 طيب شوفنا القاتل ختليًا والقاتل متسلًال فماذا حنن فاعلون؟

أنا فعال حاسس بالشلل بس باحاول أعمل اللى علىَّ فعال 
وأتقى ربنا فيما أسلك لعل اهللا يفك الغمة، ولكىن مازلت ال
أستطيع أن أستوعب ما حيدث وال أختيله وأعىن أن يكون آابوسًا،

 .نعم مازلت ال أستطيع ختيل أن ما حيدث واقع فعًال ىف احلقيقة

 :حييى. د

 ...!!وال أنا 

 لكنىن أحاول أن أواصل آما ترى

 فهيا معًا 

 حممد عزت. د

عنرتيات رؤسائنا وملوآنا ومالكينا ولكىن أشتعلأفهم 
غضبًا وحنقًا من املوقف الغرىب ألىن ال أستطيع فهمه، آيف
وملاذا؟ هل اخللل فينا أم فيهم أم ىف التواصل مع اآلخر أم ىف

 .ماذا؟ ال أعرف؟
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 :حييى.د

 ىف االثنني معا يا سيدى

 حممد عزت. د

آتبت هذه القصيدة منذ أآثر من ربع قرن ومازلنا بالد
ترآبها الفيله، ومازال الشيخ يفض بكاره عقل األطفال

، اللهم إال)أحيانا(السذج، مازلت حىت اآلن أخاف أن أسأل 
 .إذا سألت نفسى، فأتردد أآثر وأؤجل أآثر

 :حييى. د

 معك حق

 أسامة فيكتور. د

 :عبارتان أعجبت هبما

 )ىف املقدمة(وآأن تعدد التجليات والعدم واحد ) 1(

 )للنص(لتكفري عن التفكري بدسِّ بقايا املعىن ىف أى آالم ىف عصر ا) 2(

 :حييى. د

 شكرا

**** 

 !!!"متواطئــون"

 رامى عادل . أ

تسمح يل_ ولن_ وانت ايضا، مل, ال، ال، لن ادعك تتمادي
اهللا عليه وسلم، وآاين من نيب قاتل معهحممد صلي   انسي بان

 ..ضعفوا وما استكانوا ربيون آثري فما وهنوا وما

 :حييى. د

 احلمد هللا

 حممد أمحد الرخاوى . د

منها مل اتابع النشرة يف االسبوعني االخريين لظروف خاصة
-- آما وآيفًا اآثر منه حيا-وفاة والدي الذي احببته ميتا

به وعلمي برضاه عنه بعد ان رضي ابي بعد يقيين برمحة اهللا
 عنه فعجل اليه لريضي

فيشعر ان من اآرب مآسي   فغشيين ما يغشي أى انسان مث عدت التابع
 . اخليط االبيض و اخليط االسود هي ضياع احلدود بني 2009انسان 

من قتل نفسا"اخليط االبيض هو ان ما حيدث هو 
 "فكأمنا قتل الناس مجيعا(..…)   

 الكثريون ان هناك وجهات نظر، مثال ان اسرائيل وجيادل
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عيش"تدافع عن نفسها ومنها ان احنا مش قدهم ومنها ان 
 !!!!!!!!"مستور ندل متوت

 !!!!!! اذا قدر لالنسان ان يستمر آنوع فكل ما حيدث هو ُبْشري له

فليرتاآم القهر ولترتاآم قوي البطش والغباء والسحق
 .التحدي  ليقف االنسان امام هذا

 !!!!يستطيع ان يوقف هذا الزحف ام ينجرف ومعه نوعه آله أهو

 التواطؤ هذا هو: فإذا اجنرف معه

احلل هو احلرب الشاملة بقوي احلق تبدأ يف ميادين القتال
 ميادين احلياة وال تنتهي يف

  ال اري سبيال اال احلرب حيت لو تأجلت مئات السنني

  خيط اسودهناك حق وهناك باطل وهناك خيط ابيض وهناك 

 ال حمالة وهناك فجر قادم

انا الذي ارسلت الرسالة القصرية وسورة الفتح تقول
املنافقني واملنافقات واملشرآني واملشرآات الظانني باهللا ويعذب"

 "السوء ظن السوء عليهم دائرة

ظن السوء باهللا هو ما يولد املنافقني ويولد املشرآني الذين
  مع اهللالعدم ويشرآوهنا  يثقون بقوي

 "آله ليظهره علي الدين" وتقول سورة الفتح ايضا 

  اليقني باهللا واليقني باحلق هو الذي سيظهر علي الدين آله

 ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا

 :حييى. د

 محد اهللا على السالمة يا حممد 

 اهللا يساحمك يا شيخ

الرمز الذى وصلىن من سورة الفتح على احملمول، وقد حسبت 
أا من املقاومة اإلسالمية، أساء إىل صورة هذه املقاومة يا
شيخ حرام عليك، ملاذا تذآر امسك، أساء إىل صورة املقاومة

 وليس إىل سورة الفتح

 !!إذا عملتها ثانية فاذآر امسك يا رجل

 حضر أآثر بغيابه فعال، –والدك –أمحد أخى 

يه،أنا أدعوه أن يذآرنا عند ربه، أآثر مما أترحم عل
عند ربنا، رب األرض، رب السماوات، رب املشرقني، ورب

 .املغربني، ورب العاملني

 .... أرجو أن تتابع غضىب واقرتاحاتى ىف األيام القليلة املقبلة 

 .إن أردت، أو استطعت، أو غامرت.... 

 ! أو آل ذلك
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تعتعة

 قبل النص

يبدو أن النشرة آما اعتادها األصدقاء، بالصورة الىت
مؤجلة، ليحل حمل -لفرتة ما  -اعتادها األصدقاء قد تستمر 

 احلديث عن احلدث واألحداثأغلب أبواهبا هذا 

ال تريد أن: األحداث، األشالء، املوت، الدمار، البطوالت
 ترتآىن برغم أنىن ال أشاهدها رأى العني، 

تزحف حنو  الدماء تغمر وعيى حىت أعلى الصدر وتكاد
 مداخل تنفسى، 

صيحات األطفال وولولة األمهات الثكاىل يتشكل هبا آل صوت
ارة، أو أزيز فتح باب قريب، أويصلىن، ولو آان بوق سي

 شخشخة صوت مصعد قدمي

 ال أستطيع أن أستمر بنفس األسلوب لنفس اهلدف، 

مع أنىن أتصور أن ما تقوم به النشرة ومثلها خيدم احلرب
 الطويلة املدى، 

 هل تصدق؟ 

 أنا ال أستطيع،

 لست عاجزا، لكنىن ال أستطيع 

ر ما أعيشه،هل هو مفيد ما اآتبه اآلن عن اجلارى، بقد
 حىت لو أخطات؟

 .أشك ىف ذلك

 "اجلانبني"على " أوقع"لن 

على بريدى Forwardوصلتىن، عن طريق اإلحالة من صديق 
اإللكرتوىن، رسالة عرفت منها أن مثة محلة جارية للتوقيع على

 وقف إطالق النار ىف غزة، اآلن وفورا، الرسالة موجهة من 
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، وهى مؤسسةAvaaz avaaz@avaaz.org "أفاز"مؤسسة امسها 
، آما وصلىن معها رد"تنادى حباجات آويسة جدا، بكالم آويس

الصديق الذى أرسلها ىل، وحجته القوية ىف رفض االنسياق مع
 مثل هذه الدعوات الىت اعتربها مشبوهة ومغرضة ومتحيزة

: تبع املؤسسة إياها "الكويس"وفيما يلى بعض هذا الكالم 

أعداد ضحايا سفك الدماء ىف غزة ىف مازالت....، "......
وصل عدد الضحايا حىت اآلن إىل ما يزيد على –تزايد مستمر 

 بينما –الستمائة، أغلبهم مدنيون وأآثر من مائة أطفال
تواصل الدبابات والطائرات واملدفعية اإلسرائيلية استهداف
األماآن اآلهلة بالسكان، وقصف املدارس، وصل عدد اجلرحى إىل

مليون مواطن للرتويع ىف مدينتهم1.5األالف، وتعرض أآثر من 
نفس الوقتىف . الصغرية الىت حتولت إىل سجن بسبب إغالق املعابر

مما واريخ ىف العمق اإلسرائيلىتواصل محاس املقاومة بإلقاء ص
 إسرائيلى حىت اآلن، بعضهم لقى حتفه بفعل 11أسفر عن مقتل 
 (!!!!) .النريان الصديقة

لقد بدأت محلتنا للمطالبة بالتحرك الفورى من أجل وقف
إطالق النار ومحاية أرواح املدنيني ىف االنتشار على نطاق

وجنحنا ىف آسب تأييد زعماء العامل ىف أوروبا والشرق واسع،
 : األوسط وأماآن أخرى ىف العامل

 .آن األوان لوقف سفك دماء املدنيني األبرياء .للقد طفح الكي

لعلك الحظَت معى، ومع الصديق الذآى الغاضب الذى حول ىل
هذه الدعوة، لعلك ال حظت حماولة إظهار أن العدوان يتواصل

الطرفني، دون التأآيد على عدم تناسب عدد الضحايا علىمن 
مع إشارة عابرة أن) مدنيا وعسكريا(اجلانبني وال تصنيفهم 

من لقى حتفه من اإلسرائيليني آان بعضهم بنريان إسرائيلية
 )!!صديقة(

مل تشر ، "الكويسة جدا"آذلك لعلك الحظت أن هذه املؤسسة 
ولو -ألى مطلب من مطالب الضحايا احملتلني املتمزقني املشردين 

بعد وقف  -!!) احتياطيا(على سبيل التعويض أو الرشوة 
يعودأن إطالق النار، وبالتاىل ميكن االستنتاج أهنا دعوة 

يستمر احلال على ماأن ، أو حىت احلال إىل ألعن مما آان عليه
 .هو عليه

 .واملتظلم يلجأ إىل فيتو جملس األمن اجلاهز

الذى حول إّىل) أو الصديقة(ما علينا، يبدو أن الصديق 
هذه الرسالة قد شك مثلى ىف نوايا هذه املؤسسة وما شاهبها
حىت ردَّ غاضبا على هذه الدعوة ردا قويا قاسيا آاشفا، فكان

 : من بني ما قال

محلتها من أجل السالم" أفاز"ملاذا مل تبدأ ........ "..
ألف توقيع من أحناء العامل حينما طالبت محاس 600مجع  وحتاول

التماس عاملى يساوى بني  آيف نوقع على  ؟بالسالم واهلدنة
 البيوت بالقنابل احملرمة محاس وإسرائيل، آيف نوافق على دق
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منها يأتىوهى القنوات الوحيدة الىت  دوليا هلدم األنفاق
  عن طريقها رجال املقاومة اروحني السالح والغذاء ويهرب

آيف نوافق على سالم وحنن عزل وغري قادرين، ....، واملصابني
على الدفاع عن أنفسنا، وهل القضية هى سالح املقاومة ومحاس؟
وماذا عن السالح النووى الذى متلكه إسرائيل وماذا عن

وماذا؟ الىت يستخدمها جنود االحتاللالقنابل احملرمة دوليا 
عن السكان األصليني املطرودين من أرضهم ويعيشون ىف اخليام

،وبدون تعليم وصحة وعمل يقتاتون منه، بدون مياه وآهرباء
فلسطينيى الشتات احملرومني من العودة إىل وماذا عن

وآيف تساوون بني مهجى آيف تساوون بني حمتل ومقاوم  ؟أراضيهم
 .رى وبني من يطالب حبقه ىف حياة آرمية على أرضهوبرب

 : إخل إىل أن قال....

ألف 600ليوقع عليه آنت انتظر أن ترسلوا لنا التماسا
األراضى يطالب بانسحاب اسرائيل من مواطن من سكان العامل

 1967الفلسطينية الىت احتلتها عام 

 : مث أهنى الصديق رده بقوله

إطالق نار يسلب من الشعبلن نوقع على وقف (.....) 
لن نوقع على نزع سالح، الفلسطيىن آخر سالح يقاوم به االحتالل

فأنتم تريدون جتريدنا من سالحنا، حزب اهللا أو نزع سالح محاس
لتسحقونا بقنابل إسرائيل العنقودية، لتحاصروا، البسيط

 حتفهم مسلسلني باحلبال إىل، وتسوقهم عبيدًا ما تبقى منا
فقد طفح الكيل فعًال، ولن نستجدى بعد اآلن لن نوقع الالالال،

هؤالء ليس فقط من املؤسسة الصهيونية العنصرية، بل أيضا من
 الذين يتغاضون عن حتقيق العدل حتت شعار السالم

مث وجدتىن أآتب ردا على هذا الصديق الغاضب على حق،
التوقيع علىأوافقه من حيث املبدأ، لكنىن أيضا أرفض 

 ة األخرى الىت اقرتحها،الناحي

وفجأة قفز ىل شكى ىف موقفى أنا شخصيا، واحتماالت 
-  السلبية واهلرب، وعادت التساؤالت الىت طرحتها على نفسى

عن(ىف نشرة الثالثاء واألربعاء املاضى  -وعلى آل واحد 
عن اخلزى، والقهر،(، )4-3اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 ، علّىتلح  )4-4والذنب، واالحرتام 

 : ردا هذا نصه" امليل"للصديق الذى أرسل ىل هذا  آتبت 

 على عدم التوقيعموافق مائة ىف املائة 

 على الناحية األخرى أيضالكنىن لن أوقع 

 غري التوقيع أفعل شيئا نأريد أ

 أخجل أن أآتب رأىي وأنا جالس على مكتىب

ال أريد أن أحتّج بسىن، وأىن ىف النصف الثاىن من العقد(
 )الثامن، فأنا أعرف فساد هذه احلجة
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رأىي مهما آان صحيحا لن يقرأه اجلبناء الرمسيون
على بيانات ال يقرأها أحد، حىت" املشغولون بالتوقيع ىف احملل

-لقراءة ما أآتب ) وال داعى(هم أنفسهم، مث إنه ال وقت 
للذاهبني للشهادة، وأنا  بالنسبة-مهما آنت أتصور أمهيته 

 .جالس على مكتىب

 أفعل شيئا أريد أن
 وسوف أفعل شيئا غري التوقيع

 !!!يع أفعل شيئا غري التوقأنا اآلن 

 وغري التحريض

 ..!!لست متأآدا 
 !!!!!!أفعل شيئا  ال أنا

!أفعُل شيئا  آنُت فعال ال داعى لالنسحاب باملوت أو بالشلل إن
 هل أنا ال أفعل شيئا؟

  بل أفعل فعال
  !!يا ليت

 وبعد

، حني آنت ىف السنة1948مايو  15مث إنىن تذآرت أول حصة يوم 
وقد دخل علينا) سنة 14 اآلنأى أوىل ثانوى (الثالثة ثانوى 

، فقمنا آلنا، وطلب منا"قيام"عزوز أفندى مدرس العرىب، وقال 
لعل(أن نقرأ الفاحتة وندعو لنصرة جيوش العرب، وفعلنا ذلك، 

هذا هو ما جعلىن أقرأ الفاحتة بدال من سورة الفتح ردا على
ا، قرأنا الفاحتة، ودعون)الرسالة الىت ذآرهتا األربعاء املاضى

بالنصر، ودخلت اجليوش العربية، واستشهد أمحد عبد العزيز
ورجاله رجالنا، وآثريون آثريون، وحنن ال ندرى حقيقة اجلارى

، وإذا)التهدئة: اسم التدليل هلا اآلن(طبعا، مث آانت اهلدنة 
 : بالسيناريو آله مير أمامى هكذا

 على طول اخلط واهلدنات هى ضدنا، 1948منذ سنة 

 مومل نتعل

 آان هلا مقابل بشع، وعواقب وخيمة ممتدة آل هدنة

مرة أخرى، ال يصح ملن جيلس على مكتب مثلى أن يدعو(
" !!!لعدم اهلدنة: "للحرب، وأنا ال أدعو للحرب، رمبا أدعو

 )أنظر اية النشرة .....أو...أو 

للكاتب" آل شىء هادئ ىف امليدان الغرىب"منذ قرأت رواية 
، وصلىن معىن احلرب، بدءًا باحلرب"اريا رميرآهإريك م"األملاىن 

أن جمرد تصور) سنة 19(العاملية األوىل وعلمت منها آنذاك 
احلرب أو حىت الكتابة عنها، هو شىء آخر غري احلرب، مث هأنذا

بعض مناظر: اآلن أشاهد بالصدفة لدقيقة ونصف قبل أول أمس
القتل ما جيرى، فإذا به أبشع من آل حرب، من آل أنواع

الوغد، من آل نذالة اإلبادة، حتت اسم احلرب، فكيف أمسح
 لنفسى أن أبدو وآأىن أدعو الستمرار هذه احلرب؟
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هى شىء آخر ال) أو هذا الذى جيرى(احلربأقر وأعرتف أن
شىء ال يعرفه إال يعرفه اجلالس على مكتبه أو حتت سقف بيته،

قد يكون قد نسيه من" أمس"، حىت الذى حارب "اآلن"من حيارب، 
هول ما رأى، فكيف يدعو الستمرار احلرب من جيلس على مكتبه

 ينظر مث يفىت، مثلى حاال؟

 لكن ماذا أفعل ودروس التاريخ أصرح من آل تدليس؟

لقد أتقنا الكذب والتعمية بشكل مزمن يزداد خطره جولة بعد
 .جولة، معرآة بعد معرآة، تصرحيًا بعد تصريح، تسمية بعد تسمية

، وهذا"انتصرنا انتصرنا انتصرنا"قلنا إننا  1956سنة 
مل حيدث، ألن احلرب مل تتوقف إال بعد أن دفعنا مثن وقف اطالق

، دفعنا الثمن غاليا بتمرير إسرائيل!!)النصر!! (النار
 .من املضايق، وآذبوا علينا ست سنوات

- غصبا عنا مثلما تتعلم الكالب –واأللعن أننا تعلمنا 
أقصر طريق للحفاظ على األرواح، هو   إن: "درسا خطأ يقول

، رمبا صح ذلك مرة أو أآثر ىف ظرف خاص،"االنسحاب وليس الصمود
لكن لألسف لقد ختلق لدينا من التجربة والنصاحة والكذب مجيعا

ا وقادتنا ارتباط شرطىأن هذه هى القاعدة، تكّون عند رؤسائن
دون اعتبار الختالف  ) االنسحاب(يغرى بتكرار نفس اخلطوة 

من" الثقات املراجع"الظروف، ومع ذلك فمازال بيننا من 
، وهو ال يفعل إال1956يواصل تضليلنا بزعم أننا انتصرنا سنة 

أن يربر دوره ليتخلى عن مسئوليته حىت اآلن، ولوال بقية من
 .67صارنا أيضا سنة حياء ألعلن انت

برغم اختالف الظروف، 1967باالرتباط الشرطى انسحبنا ىف 
وبلغت الضحايا أضعاف ما لو مل ننسحب، وبدال من أن نعرتف
باهلزمية، وبدال من أن نتأمل أمل املخطئ أو الضعيف أو السلىب الذى

 "!السالم"، وعليكم "نكسة"أمسيناها  ،أفاقته اهلزمية من غبائه

درسا) 67(آل ذلك يبدو أننا تعلمنا هذه املرة وبرغم  
 :إجيابيا معقوال أفادنا على مرحلتني

تعلمنا أن احلرب طويلة النفس، وليس االنسحاب، هى الىت
حتفظ األرواح، فبدأت حرب مل تأخذ حظها الكاىف من التقدير،

 .حرب االستنزافوهى 

آما بدأ إعداد جيش آخر، مبواصفات أخرى، هذا اجليش،
، فانتصرنا، وآان1973ذآاء قادة جدد، هو الذى خاض حرب ب

 .نصرا عظيما فعال، وهذه هى املرحلة الثانية

– 48(أن حمصلة احلروب األربعة : لكن دعونا نعرتف بشجاعة  
آانت اهلزمية، وحني جاء ىف معاهدة السالم، أو) 73 – 67 – 56

، حني)حملصلةوقد قبلتها شخصيا باعتبارها استسالما هلذه ا(حوهلا 
هى آخر احلروب، لعب الفأر ىف عىب، فاحلروب ليس 73جاء أن حرب 

هلا آخر إال يوم القيامة، ومع ذلك حتيزت للسالم ومعاهدته، ال
وإمنا باعتبارهاباعتبارها إعالنا للسالم، أو تفعيال لالنتصار، 
 .اعرتافا باستسالم إجياىب، تأخر إعالنه ست سنوات
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قد خيفف عنا آالم ومثن اهلزميةأملت أن يكون استسالما قويا
 !!إمجاال، مث يسمح لنا أن نبدأ من جديد

اهلزمية املؤملة الشجاعة، هى بداية مؤملة طموح أو ينبغى
 .أن نكون آذلك

 )2(وبعد 

–هبذه امليوعة والكذب، لكن " السالم"ال يوجد شىء امسه   ·
- بصفىت الشخصية  –إن ما قبلُته وأملُت فيه آنذاك  -أآرر 

هو استسالم شجاع، باعتبار أنه موقف أآثر إيالما، لكنه
 .أقوى حفزا وحتديا

يستتبع مثل هذا االستسالم دفع الثمن ، فاملهزوم ليس  ·
 .له مكافأة، إال أن يتعلم، لو تعلم

على املهزوم أن يّسرح جيشه، وأن يبدأ فورا ىف إعداد  ·
جمال، حىت ال ، ىف آل مكان وآلآل ناسه جيشا بديال حتت التجهيز

 .بأى سالح  يهزم ثانية، ال ىف حرب بالسالح، وال ىف غريها

تصوُرت أننا سوف نقرر، وفورا، أن تستمر احلرب: وعليه   ·
بكل األسلحة األخرى على آل اجلبهات، آما يستمر استنزاف العدو

 ).فال يصري العدو الذى َهَزَمنا صديقا أبدا(طول الوقت، 

منتصر، ىف معرآة معلنة، فمن أينحنن مهزومون وهو  ·
تأتى الصداقة؟ البد أن ننتصر بطريقتنا على املدى الطويل
لنكون ندا خمتلفا أقوى، بطريقتنا اخلاصة، وأسلحتنا اخلاصة،

 .وساعتها نقرر َمن األوىل بصداقتنا

مث تتواصل احلرب على آل املستويات األخرى، ليس تنافسا ·
القاتل حتت اسم(لسالح األعمى غبيا، فاملنتصر ىف معرآة با

، ليس بالضرورة هو)حنن لألسف(، وخبيبة العدو البليغة )احلرب
األقوى أو األذآى أو األعمق إبداعا أو األآثر ثراء إنسانيا،
وال هو بالضرورة أقوى سالحا أو أشد شكيمة ىف جوالت قادمة،

 .لو استمرت احلروب على آل احملاور

 )3(وبعد 

صر ىف معرآة أو ىف حرب حىت لو استمرتنعم، املنت  §
 .سنوات، أو عقودا، ليس هو املنتصر احلقيقى بالضرورة

- حسابات الزمن والتاريخ تقول إن الواعى هبزميته قد يكون      §
 ).أنظر بعد(، هو املنتصر أخريا - من عمق معني، وىف الزمن املناسب 

إىل أن يتغري شكل احلروب إىل ما ال نعرف، يواصل الشعب
حروَبه الىت خيطط هلا، يواصلها وهو: املهزوُم) اجليش اجلديد(

املهزومخيتار ما يناسبه من مواقع، وهو حيدد أعداءه ببصرية 
 .الذى تأمل فتعلم

إن الشعب الذى وعى اهلزمية أصبح آله جيشا، فيسرتيح  §
جتييشجيش املهزوم الرمسى، وُيْسَتْغَنى عنه مؤقتا، مطمئنا إىل 

 .شعبه آله طول الوقت
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                              )4(وبعد

خذ!! وهو غري صحيح غالبا(إن صح ما تصورته هكذا، 
التشوين املضطرد الذى ، فإننا ميكن أن َنعْجب هلذا )راحتك

تقوم به احلكومات العربية آلها تقريبا وهى تعرض املناقصات
لشراء األسلحة الباهظة الثمن، البعيدة املدى –!! أى واهللا –
وهى على أمت يقني أا لن تستخدم، وال حىت حتت زعم) جدا(

 الدفاع عن حدود أراضينا املقدسة،

 هى آخر احلروب،) 73(فمن ناحية، لقد قرروا أا  ·

احية أخرى فهم جاهزون لالنسحاب اجلديد، ماومن ن ·
ال انكسار( داموا مل يسمحوا لنا أن نتجرع آالم اهلزمية 

 .حىت النخاع) النكسة

 )5(وبعد 

أنت –وهو غالبا غري صحيح : مرة أخرى(إن صح ذلك 
من أجبديتنا آال من) لو مسحتم(فينبغى أن حنذف متاما ) -وضمريك

 :األلفاظ التالية

v التهدئة 

v وقف إطالق النار 

v اهلدنة 

v  فض االشتباك 

v التسوية مؤقتا 

v  السالم(!!) 

v خريطة الطريق 

v  الس الدوليةقرارات ا 

v   وليس الشعىب(الضغط العاملى الرمسى( 

 ).وألفاظ أخرى آثرية أفضل أال أذآرها اآلن(... 

 )6(وبعد 

ر إجيازالتحل حملها أجبدية جديدة أآثحنن حنذف هذه األجبدية 
 : تقول علينا اآلن فورا، دائما أن خنتار

 إما حرب ال تتوقف أبدا، مهما اختلفت أشكاهلا  §

يشمل تسريح اجليوش ليصبح آل الناس(وإما استسالم   §
 )جيشا يبدأ من جديد

 :وبألفاظ أآثر وضوحا وأنصع تارخيا

، والبدء حاال ىفاليابانأو  أملانياإما استسالم   §
 النتصار آخراإلعداد 
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، دون حساب للوقت، أواجلزائر، أوفيتناموإما حرب  §
 .للعدد

 )7(وبعد 

 هذه آلها آراء شيخ يهرف،

 جيلس على مكتبه، يتسحب إليه دفء حاٍن، 

 إخل...والشمس تكاد تدخل حجرته بعد قليل  

 ...!!!)آه( 

 !!فال تأخذوها مأخذ اجلد لو مسحتم

 ولكن قولوا ىل ماذا أفعل بدال من ذلك؟

 )جدا(حاسم قرار 

قررت اآلن حاال أن تكون هذه التعتعة هى آخر ما أآتب  ·
 "فيما ال أتقن"

وأن أنسحب بعد اليوم إىل واجباتى األخرى، ىف حماولة إحياء   ·
 املوتى من األحياء الظالل، وحتريك الساآن، وخوض خماطر املعرفة،

 ،أتقنهوهو دورى الذى أتصور أنىن  

 املتصلة،وأنه ضمن حروبنا  

 .حنو النصر 

 )8(وبعد 

 لكن يبدو أنىن لن أستطيع

 منظراألطفال مرعب ال يرتآك حىت تتأمل وأنت تتجرع هزميتك

 !!يا رب

 !!!!يا رب

 !يا رب آفى 

 آفى يا رب

 ..!!آه 

 : ماذا تقول آفاز عن نفسها - 

أورج هى منظمة عاملية مستقلة وغري هادفة.آفاز إن
الساعية إىل توصيل صوت وآراء احلمالتللربح، هتتم بإطالق 

تستخدم ىف عدة Avaaz آلمة. (شعوب العامل إىل صانعى القرار
 ال تتلقى آفاز أية أموال من حكومات أو.) لغات مبعىن صوت

شرآات، ويعمل هبا فريق من النشطاء ينتمون إىل أماآن خمتلفة
نلندن، ريو دى جينريو، نيويورك، باريس، واشنط :ىف العامل

 .دى سي، وجنيف
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 :قبل احلالة

بأنىن سوف أرجع) عن غزة أيضا(وجدتى قد أُيت تعتة أمس 
بعد أن –الذى أتصور أنىن أتقنه  –هلذا اجلهاد اآلخر 
إىل التفسري والتأويل حىت الفتوى فيما الاستدرجتىن األحداث 

أتقنه، انتهت التعتعة إىل أن أوصى إما باحلرب الىت ال تنتهى
إال باهلزمية الصرحية فنتحمل مسئوليتها آاملة، بعد االستسالم
املؤمل الشريف الباعث، إىل النصر احلقيقى حتما، وليس إىل

يطةالتهدئة، أو اهلدنة، أو وقف إطالق النار أو خر
إما أملانيا أو: اخل، مث أوجزت القضية ىف أنه...الطريق
 !فيتنام

 .قلت باحلرف الواحد

قررت اآلن حاال أن تكون هذه التعتعة هى آخر ما أآتب
، وأن أنسحب بعد اليوم إىل واجباتى األخرى،"فيما ال أتقن"

ىف حماولة إحياء املوتى من األحياء الظالل، وحتريك الساآن،
 ر املعرفة،وخوض خماط

 وهو دورى الذى أتصور أنىن أتقنه، 

 وأنه ضمن حروبنا املتصلة، 

 .حنو النصر 

* * * * 

إىل أبوابنا: وهانذا اليوم، ورمبا بعد ذلك، ياليت
آيف اإلنسان آما خلقه اهللا، وليس آما".. العادية، نبحث ىف 

يا ترى هل استطيع أن أواصل هذا(تشوه بفعل إنسان شائه 
 )مبا يستحقه؟اجلهاد 

 :احلالة

 )2من  2(عن املؤسسة الزواجية والعالقة باملوضوع 
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 :تنويه متجدد

شعرت األسبوع املاضى واآلن أنه ينبغى إعادة التنبية على
أن نّص احلوار ىف حاالت اإلشراف ليس حرفيا مائة ىف املائة، وأن

يكون هبدف التوضيح الالزم لتغطية القصور الناتج التحوير
وأيضا جيرى بعض احلذف ملا. من حتويل املشافهة إىل حوار مكتوب

ال يليق إثباته للقارىء العادى غري املتخصص، والتزمت حىت
اآلن إىل أن ما يوضع بني قوسني هو إضافة الزمة، وأن النقط بني

، لكنىن الحظت أنىن ملتنصيصني عادة هى إشارة إىل حذف مقصود
ألتزم بذلك دائما خصوصا ىف النشرتني األخريتني، لذلك قررت أن

 .أشري اآلن إىل ذلك

 : قبل النص

بعد شهرين من استشارة الزميل أمحد الشافعى هلذه احلالة
تقدم باالستشارة التالية ىف مقابالت اإلشراف على العالج

 .سبوع املاضىالنفسى، وها حنن ننشرها آما وعدنا ىف األ

 صباح اخلري يا دآتور حييى  :أمحد الشافعى. د

 صباح النور  :حييى. د

سنه 29هى مريضة عندها  :أمحد الشافعى. د
أعاد الدآتور أمحد التلخيص آما قدمه(، إخل ......بتشتغل

من قبل ىف االستشارة السابقة، وميكن الرجوع إليه ىف نشرة
عن املؤسسة الزواجية والعالقة" 2009-1-4يوم األحد السابق 

 .)2-1(باملوضوع 

 ؟ مش هى دى اللى قدمتها لنا قبل آده :حييى. د

 أيوه  :أمحد الشافعى. د

 حواىل امىت  :حييى. د

 اسابيع   6 أو من   اسابيع مثال 5من  :أمحد الشافعى. د

ممكن تقولنا السؤال أظن أآرت، ما علينا، طيب، :حييى. د
 آان إيه املرة اللى فاتت؟ 

آنت باقول حلضرتك إىن انا آنت باشتغل :أمحد الشافعى. د
معاها هى وجوزها فأنا آنت حاسس ان العالقة ما بينهم
صعبة، وهى ىف األول آانت معتمدة عليه اعتماد آلى، وهو قامي
بالدعم متام التمام، وبعدين هوه رفع إيده بعد متان شهور
ما آانتشى منتظمة فيهم إال الشهرين األخرانني، وجوزها عمل

ه بناء على مقابالت معايا، وتعليمات مستمرة، وآانت هىآد
مرّيحة ىف األول على آده، فالوساوس آانت بتزيد، وآان رأىي

بيخليها تريح اآرت إن اللى جوزها آان عاملة ده هوا اللى 
ىف العيا بتاعها، وبعدين ملا جوزها خلع هى احتسنت شوية من

 بينه ناحية املرض، لكن العالقة ساءت بينها و

 السؤال آان ايه؟ :حييى. د
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 السؤال آان اعمل ايه ىف ده؟ :أمحد الشافعى.د

 اجلواب آان ايه  :حييى. د

اجلواب هو حضرتك االول سألتىن انت :أمحد الشافعى. د
بتعاجلها ازاي، يعىن االعراض األول وال إيه، انا قلت حلضرتك
وقتها ان احنا مع حتسن األعراض زادت املسافة بينها وبني

 . جوزها أو حاجة زى آده

 طيب وبعدين؟ :حييى. د

ما انا بافتكر النص اللى"......" : أمحد الشافعى. د
 حضرتك قلته 

 بالتقريب آده ، نص إيه يا بىن :يىحي. د

ما هو حضرتك قلت ىل آمل شغل زى ما :أمحد الشافعى. د
انت شغال معاها، وإن عالقتها جبوزها اذا آانت هى اللى
حامياها شوية، يبقى يعىن احنا ينفع نوفر هلا قدر معني من
الدعم من خالل العالج، عشان يبقى ىف ايدنا إننا نقدر نساهم

 .العالقة واحدة واحدة ىف تنظيم

 هى ليها عمل مستقل عن عملها مع جوزها؟ :حييى. د

أل هى آانت هى وجوزها شرآاء، هى هلا :أمحد الشافعى. د
 أودة ىف شغل جوزها 

 آانت برتوح شغلها ؟ :حييى. د

آانت برتوح متقطع جدا، يعىن هى آانت :أمحد الشافعى. د
 بتقول هى ُتعترب ما برتوحش يعىن 

   :ماشى آمل بقى ىف سؤال النهارده :يىحي. د

اللى حصل ان انا ملا بدأت اتدخل ىف  هّوا  :أمحد الشافعى. د
شكل العالقة بينها وبني جوزها زى ما يكون قّويت جوزها عليها

شوية ىف ان انَت بكم السماح  ىف البداية انا اللى زودت وعيه 
بدليل ان  والدعم اللى انت موفره هلا آده، ده بيثبت املرض، 
ى حاجه غريهى ملا برتوح عند اهلها ما بيالحظوش عليها أ

لكن معاك هى طول الوقت ناميه بالنهار وما بتشتغلش  طبيعية، 
وقاعده تغسل ىف ايديها بديتول، وجتيب الولد وتقعد حتميه،

وتقول لك تقلع الشوز فني وتغري اهلدوم  وتوقفك على الباب، 
انا آنت ىف نفس الوقت باحاول اوصل للمريضة  ، .....فني ،  

العالقه بينك وبني جوزك ممكن تتقطع ألنكنفسها ان فيه هتديد ان 
اجلديد بقى إىن اتفاجئت من شهر أو  انِت حمّملة عليه بزيادة، 

العيادة وبتقوىل خالص هو جوزى  شهر ونص تقريبا ان هى جت ىل 
رجعىن عند اهلي، وانا اتطلقت،  مسع نصيحتك وهو طلقين، 
نت عنداملهم يعىن انا آملت طب وا  وحايبعتلى ورقة الطالق، 

وحطيت  الوساوس والشغل وبتاع،   أهلك الدنيا ماشيه ازاى، 
 هلا نظام لغاية ملا يبقى فيه اتصال مع جوزها 

 يعىن قاعدة عند اهلها دلوقىت بقاهلا أربع اسابيع؟ :حييى. د
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أل ما هو ما حصلش، اللى حصل إهنا بعد :أمحد الشافعى.د
بأسبوعني جوزها آلمىن وقال ىل انت ايه رأيك انا ما روحت 

إنت  ما عدتش مستحمل، انا خالص الدنيا ضاقت ىب، قلت له
بقى لك فرتة مستحملها، فرته طويله، فاحنا نديلها فرصة
اآرت، بس سيبها تستوعب االمور شوية وتفضل عند اهلها فرتة

ما ترجعهاش دلوقيت، وفعال سيبناها تقعد عند ابوها يعىن
ىف االسبوعني دول هى اتظبطت جدا ورجعت دلوقىت. اسبوعني

 جوزها رجعها البيت والدنيا ماشية آويس  بيتها، 

 جوزها راح رجعها وال هى اللى رجعت؟  :حييى. د

 أل جوزها راح رجعها  :أمحد الشافعى. د

 ؟وهى آان موقفها إيه :حييى. د

مافيش هى ىف االسبوعني دول آانت حامتوت :أمحد الشافعى. د
وترجع له، ما آانتش مستحملة ان هو يطلقها يعىن آان

ممكن حيصل ان هو يكمل ويطلقها، بالنسبة هلا آان اآرب هتديد 
فلما راح يتكلم معاها يعىن قال هلا حاترجعى بس انا شايف

وان ده مش  ان اللى انت بتعمليه ده ان انت مزوداها،
حاترجعى وحاتلتزمى انك تنزىل الشغل، وحاتروحى عيا، 

وحاتروحى ىف املواعيد، لو موافقه على ده تعاىل للدآتور، 
نرجع وحاستحمل شوية زى حماوله اخرية، مش موافقة خليكى ىف
بيت ابوآى وابعت لك آل حاجتك حلد عندك، فهى وافقت ورجعت

 فعال 

 من اسبوعني  :حييى. د

 أل هى قعدت اسبوعني عند اهلها  :أمحد الشافعى. د

 ورجعت من قد ايه  :حييى. د

وهى  يعىن تقريبا آده من تالت أسابيع، :أمحد الشافعى. د
ملا رجعت الدنيا ماشيه آويس خالص يعىن الوساوس تقريبا شبه
خمتفية واجلزء اللى باقى منها هى عارفه اهنا حا تداريه حىت

خليتها سش بأى حاجه، وأنا من ناحيىت على جوزها عشان ما حي
تنزل الشغل، بس شغل بعيد عن مكتب جوزها، دلوقىت هى بتنزل
آل يوم ولغاية النهاردة ،يعىن من ناحية الشغل هى ماشيه
آويس، من ناحية املاجيستري قدامها ست شهور وختلص، وهى

بتشتغل ىف الرسالة وعلى وشك اهنا ختلصها وحاتناقش ىف خالل 
 شهور ست

ما هو آدا متام التمام، إيه بقى، فيه إيه؟، :حييى. د
 السؤال بتاع النهاردة بقى إيه؟ 

السؤال بتاع النهاردة انا مش عارف :أمحد الشافعى. د
ماشى  طول الوقت إىن  انا ماشى صح وال غلط، أنا لقيت نفسى

 لعالقتها جبوزها يعىن  التهديد بالنسبة  على خط 

 بإيه هتديد  :حييى. د
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باالنفصال عن جوزها يعين، هى واصلها :الشافعىأمحد.د
جوزها حايسيبها  ان جمرد توقفها عن َسَمَعان الكالم آده،

فاخالص، بقى موقفها يعىن إن خالص أنا حاآمل شغل، وحاآمل
دراسه عشان يفضل جوزى معايا، وهو وصل له نفس الرسالة

 بشكل مبالغ فيه، وانا خايف من ده آله، مش مسرتيح 

 مش مسسرتيح من إيه بالظبط؟ :يىحي. د

زى ما يكون جوزها واصل له ان اللى :أمحد الشافعى. د
هى آانت فيه، او اذا آان حا يظهر تاني، ان ده دلع وان
هى يعىن بإيدها تقدر توقفه زى ما هى موقفاه دلوقيت،

فالعالقه بينهم واقفة على مدى التحسن اللى هى تقدر تكمل 
أل، يعىن الشكل اللى تقدر تظهر فيه قدام فيه، مش حتسن حتسن،

يعىن انا مش عارف اخلص من املوقف ده ألن أى حماولة جوزها، 
ان انا احاول افك الربطة اللى موجودة بني التخويف ده وبني

يعىن خايف اهنا ترجع تتدهور تاني،  التحسن الظاهرى، 
اسةالربطه بتاعت عالقتها جبوزها قد ايه قوية وقد ايه هى ح

حد داعم ليها، فإذا أنا حاولت أشيل شوية من إن فيه 
الدعم ده أو ألوح بيه، الدنيا تتشال وتتحط، فهى بتتحسن
أآرت لكن حاسس إنه مش هوا التحسن اللى نفسى فيه، باحاول
أوصل هلا إن التحسن ده الزم يبقى ليكى انت مش حلساب جوزك

ك، وإنك انت حىتاو حلساب ابنك، وإن هدفنا إنك تتحسىن عشان
حىت لو بعدتى عن الراجل ده فانت الزم تفضلى  لو اتطلقيت،

تتحسين، وده ملصلحتك، ما أظنش فيه حاجة من دى بتوصل، وانا
صعبة جدا، عشان افك احلسبه دى آلها من بعضها لقيتها 

فبحاول إىن اتدخل شوية ىف نفس االجتاه إن ما يهمهاش من
برتجع االعراض تتدهور تاني،   عسيبان جوزها، أالقيها برتج

 تزيد بشكل واضح

 السؤال ايه بقى  :حييى. د

انا مش عارف اعمل ايه مش عارف احل :أمحد الشافعى. د
 املوضوع ده ازاى 

 أهنو موضوع؟  :حييى. د

اعمل ايه؟ إيه اللى ممكن اعمله ؟ :أمحد الشافعى. د
جود دهاوافق على احلل الوسط اللى مو أعمل إيه تاني؟ هل 

 وخالص؟ 

أنا شايف يا دآتور أمحد انك انت ىف مرحلة هامة :حييى. د
جدا من تطورك اللى هى مرحلة الشطح واألمل، خلينا ىف
مهنتك، قصدى الشطح آمعاجل، اللى انت بتعمله دلوقىت ده

يعىن ايه آلمة شطح علميا هنا، يعىن بعد عن الواقع شطح، 
مبساحة آافية للشك ىف إمكانية الوصول لنتايج قابله

 مرار، مسعت آل اجلمله الطويلة دى يا ابىنلإلست

 آه  :أمحد الشافعى. د

 ماشى، مش انت اجتوزت قريب، مش آده؟  :حييى. د
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 آه :أمحد الشافعى.د

طيب ربنا يسعدك، مش احنا اتكلمنا هنا ىف مو ضوع :حييى. د
 املؤسسة الزواجية دى آتري جدا جدا وال مخسني مرة مثال، مش آده؟

 آه  :الشافعىأمحد . د

إنت بتالحظ إىن آل ما اتكلم فيها باحس حبرج :حييى. د
مش بس حرج موقفى هنا وانا مسئول عىن وعنكم شديد جدا، 

وعن العيانني، ال دا احلرج بيمتد ساعات بيىن وبينك، زى ما
يكون حرج بالنسبة جلهلى بالتاريخ، أرجع أدور إمىت نشأت

لقيها نشأت متأخرة بالنسبةاملؤسسة دى، قصدى اجلواز يعىن، أ
للعالقات اجلنسية واالجتماعية عموما، وبعدين أالقى إن جمرد
نشوءها ده دليل على حاجة البشر إليها، لكن أبص حواىل، وىف
مرضاى، وىف اللى بيوصلىن، أالقى إهنا مؤسسة برغم حداثتها،
ضرورهتا إال إهنا غري قادرة على مواجهة الصعوبات اللى

زى ما يكون ناقصها حاجة مهمة آده، زى ما تكونبنشوفها، 
نشأت لتحقق غرض آويس، لكن باين إهنا فشلت حلد دلوقىت إهنا

إحنا قلنا آتري قوى إن اإلنسان بيتميز بإنه اآتسبحتققه، 
بالوعى، وبرضه إنه ما يكونشى  اللى مسيناه الوعى، والوعى

ه نفسإنسان إال ىف مواجهة أو ىف حضور بىن آدم زيه عند
، أنا ما أظنش على حد علمى إن أى حيوان أعرفهالصفات

حضور واحد من"ىف " الوعى بالوعى"قصدى : عنده احلكاية دى
احليوانات بيعملوا عالقات ما ،"نوعه عنده وعى بالوعى زيه

بينهم وبني بعض، إمنا أظن من غري الوعى ده اللى احنا
تدة، إللى أهمبنتكلم عنه، وميكن العالقات الثنائية املم

أشكاهلا اجلواز عند اإلنسان، هى اللى لوحت بفرصة حلاجة زى
آده، يعىن إن احنا نعمل عالقات مع بعض، ىف وحدات منظمة، هلا

باستمرار الوعى باللىقواعد مهمة، وىف نفس الوقت تسمح 
جارى، يعىن إن آل واحد حمتاج للتاىن أو التانية، وخمتلف

ه بيشمل مشاعر مش بسيطة أو خمتزلة، دعنه، ومستحمل، ومكمل
زى ما هو شائع، مرحلة اإلنسان اللى هى احتاجت للمؤسسة
الزواجية آده اللى لسه ما أثبتتشى جناحها قوى ألهنا ما

مرحلة حتُّمل الغموض، واحتواءحققتشى الغرض ده، هى 
، يعىن مرحلة ثنائية الوجدان مع بعض، اللى هىالتناقض

بتاع مدرسة العالقة باملوضوع، املوقف ده قصاد املوقف التالت
بيسموه املوقف االآتئاىب، وأنا مابقيتشى مسرتيح للتسمية دى،
ألهنا على طول بتحسسك إن احنا بنتكلم عن مرض، وده غري
صحيح، املؤسسة الزواجية ملا نشأت، آانت مشروع واعد بتحقيق
إمكانية التواصل على املستوى ده، وده بيتطلب تنظيم

قواعد، هى اللى قلت لكم عليها ييجى عشرين مرة وأحسنو
 Grammar ofاسم عجبىن هو القواعد النحوية بتاعة األسرة 

the Familyيعىن املسموح، واملمنوع، واألصول، واللى مش ،
أصول، واحلاجات دى، فإنت يا ابىن بتشتغل ىف املنطقه دى مع

ية من جهة،الناس دول، يستحسن تتعرف على الصعوبات التارخي
وتفرق بني املأمول واملمكن من جهة أخرى، مش بس على

 .مستواهم، ال من حيث املبدأ، بصفة عامة، ومن عظة التاريخ
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 وبعدين؟ :أمحد الشافعى.د

وبعدين إنت متجوز قريب، وانا شاورت لك على :حييى. د
ده، ومش عايز أغّوط، ألن أى شغل ىف املنطقة دى، ال بد حايسّمع

فحتالقى فيه حرج شديد حرج  ،....فيك وىف عالقتك بزوجتك، 
شعورى، وده مقدورعليه، لكن خد عندك بقى احلرج الالشعورى،

ألقل، فحاتالقىفإنت لو أمني، وانت طبعا أمني ألنك صغري على ا
ىف املنطقه دى غصب عنك، حاتالقيك بتشتغل  نفسك ىف ملقف، 

ختاف وميكن تتوجع، صحيح حاتبقى ىف مهنتك أحسن عشان األمانة
اللى حا توصل للعيان، لكن املسألة صعب عليك وعلى أى حد،

 هنا ينبغى إن احنا نتواضع، وحنسبها من بره بره شوية

 إزاى؟ :أمحد الشافعى. د

إنت عمال بتشتغل شغل جيد جدا، إللى انت :حييى .د
شهور، وال  ده متام التمام، إنك تستحمل وتفّوت متان عملته 

هى آانت منتظمة، وال ملتزمة، إال ىف اآلخر ملا خافت من الطالق
ميكن، لكن انت ما بطلتش، عملت قواعد سلوآية شوية،

لذات، بسساعدك ىف األول با وتربوية شوية، والراجل جوزها 
جه على اآلخر، وزودها الناحية التانية، وانت صابر
وبتحاول، ومش راضى عن اللى آل الدآاترة بيفرحوا بيه،
يعىن مش مكتفى مبجرد اختفاء األعراض، وبتدور على حاجة هلا

 عمر أطول،عايز إيه أآرت من آده، آرت خريك يا شيخ، 

ألنك عايز نيجى بقى ملوقفك األخراىن ده، وهو موقف رائع،
البنية تتحسن ليها، مش جمرد َسَمعان آالم وخوف وخالص، آل ده جيد
جدًا، تقريبًا ال أنا وال غريى يقدر يعمل أآرت من آده، حايعمل

برضه انت واعى ومش راضى، يبقى الزم املقاييس بتاعتك! أيه يعىن
 .متتد جوه شوية أو شويتني عشان نعرف إحنا راحيني فني

إمسح ىل بقى أشطح زيك، ما هو الشطح ىف مهنتنا ما لوش سن،
فأنا بابص للمؤسسة دى باحرتام وصرب، بس ال بتقديس وال بتسليم،

طاملا هى مؤسسة ما جنحتشى لسه، بشهادة التاريخ والواقع،  
وطاملا إن آل البدائل اللى حاولوها خصوصا ىف اخلمسني ستني سنة

أآثر جناحا منها، فالزم ما اللى فاتوا ما أثبتتشى إهنا
نستسلمشى لشكلها القائم ده، أنا باعتربها حلد دلوقىت مؤسسة
جتريبية بلغة التطور، بس ده بيفتح باب لالستسهال، يعىن

أنا  للرتاجع، للطالق مثال، بس احنا اتفقنا إىن حاخرف زيك، 
–بالشكل ده الزم   أآرت منك بكتري، فباقول إهنا   ميكن أسرح 

تبقى مؤسسة دائمة التغري، مش تغري مبعىن االستبدال، - تعيشعشان 
وإال حاتكرر نفس السكريبت ىف الغالب، لكن التغري مبعىن احلرآة
املستمرة، أول ما اجلواز يستقر ويهدا حتس إن األمور مش هيه،
والزم نسلم إن احلرآة هى خطر باستمرار، طيب إزاى تبقى مؤسسة

رآة جواها خطر؟ طب نعمل إيه، ما هوضرورية وىف نفس الوقت احل
قانون التطور، ده برضه قانون النمو ياشيخ، لو انت   ده

استكفيت بالسكون الظاهر بتاع َسَمعان الكالم، واختفاء األعراض
آده، أظن تبقى غلطة آبرية، إحنا مش واخدين بالنا منها،

للىأنا مش فاآر املره ا  نرجع نفحَّر بالراحة ىف احلتت الضلمة، 
 فاتت أنا سألتك على العالقه اجلنسية بينهم وال أله 
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تقريبًا األثنني آل واحد فيهم بيمثل :أمحد الشافعى.د
 على الثاىن 

تعظيم بعد ما رجعت البّنية ضاربة   ودلوقىت؟ :حييى. د
 سالم؟

    األول آانت العالقة بينهم آتري يعىن :أمحد الشافعى. د

ومع ذلك بتقول آل واحد بيمثل على الثاىن، أنا :حييى. د
 مش باسألك عن العدد 

 دلوقىت بقت على فرتات أبعد  :أمحد الشافعى. د

 إيه   يعىن آل قد :حييى. د

 مرة آل أسبوع :أمحد الشافعى. د

  هو الظاهر هم استحلوا التمثيل،  :حييى. د

 بس يعىن العالقة مش حقيقيه أوى :أمحد الشافعى. د

الزم نشوف نوع العالقة أهم من آميتها يا شيخ، :حييى. د
أنا ما اقصدشى الوصول للذروة بالذات، مش ده لوحده اللى
يبني نوع العالقة زى ما انا آنت متصور زمان، آنت معلق على
احلكاية دى أآرت من الالزم، أنا باتكلم على حاجات تانية،

ميكن تساعدكمش بديلة عن الذروة، إمنا حاجات بسيطة مهمه 
تقرا العالقة بلغة أخرى، احلاجات دى اتعلمتها من شغلى ومن
خربتى ومن قراياتى، ومن مراجعاتى ومن مرضاى، يعىن مثال

مها بيبقوا أقرب لبعض وال أبعد بعدها، يعىن املطالب: تشوف
اللى بيطلبها آل طرف من التاىن بتيجى قبلها وال بعدها،

لها وال بعدها، يعىن االهتماماتيعىن التفويت بيبقى أخبث قب
باحلاجات الصغرية اللى هتم التاىن، بتتضح أآرت بعدها وال
قبلها، وال من غريها، وحاجات زى آده، املسائل دى آلها
تفرق، أظن عشان املسائل البسيطة دى ما بتتحطش ىف االعتبار،
وال ميكن تعميم دالالهتا، وعشان ىف بالد بره نفس املؤسسة

ية دى بقى عمرها قصري، ونسبة الطالق هناك بترتاوح بنيالزواج
واحد من اتنني إىل اتنني من تالتة، وىف بالد جوه الكدب واجلهل
ماشى على ودنه، تالقينا من الناحية العملية عند التطبيق
حمتاسني حبق وحقيق، أى مؤسسة حديثة العهد، وانا قلت لك إن

وحبسابات التاريخ تعترباملؤسسة الزواجية بصورهتا احلالية، 
 .حديثة العهد فعال، الزم تستحمل مراجعات آتري

نرجع مرجوعنا ملهنتنا، أحنا واحنا بنعاجل عيانني،
بنتناول حالة واحدة، إحنا بنعاجلهم واحدة واحدة، ال
بنعاجلهم بالتاريخ، وال باإلحصاء، دى معلومات مهمة ما

تقدمني عنا يعىن ىفختليناش نشطح قوى، يعىن ملا نبص للناس امل
أوربا نالقى احلكاية ما جنحتشى أآثر، نيجى نبص للبالد
املتخلفة، نالقيها ما جنحتشى برضه، لكن بصورة خمتلفة، بس
العيان بتاعنا ما ينفعشى نقول له آده، الزم نشتغل معاه
 شخصيا على مية بيضا، هى صحيح املؤسسة دى ما فيهاش فرصة 
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إمنا آمان مني قال إن االختيارحقيقية لتجديد االختيار، 
دى عملية سهلة، أو موضوعية تسمح بنجاح عمل عالقة خمتلفة
عن التجربة اللى فشلت، األديان حاولت تنظم احلكاية دى،
اللى قال لك ما فيش طالق من أصله، واللى قال لك إللى
يطلق ما يتجوزشى تاىن، واللى قال لك هى مش لعبة آفاية

آل دى تنظيمات بتحاول جبد، ميكن بتدى فرصةعليك تالت مرات، 
لَنَفْس أطول، لكن ما أثبتتشى إهنا صّلحت قصور املؤسسة دى من
حيث إهنا بقت قادرة على عمل عالقة حقيقية بني اتنني خمتلفني
فعال، وعندهم الوعى باالختالف ده، واإلصرار على االستفادة

 .منه مش إلغاؤه، آل ده بتحفيز احلرآة الصحيحة

أنا آسف أنا طولت، بس حبيت أوريك إنك مش آفاية تكون
معاجل خملص وأمني آده، الزم تكون واقعى وعامل ىف نفس الوقت،
احلكاية األصعب جدا ملا تقيس اللى انت بتعمله مبدى جناحك
شخصيا ىف حياتك اخلاصة، أنا قلت لكم مرة عيان قاللى مبنتهى

انت فشلت حتققه بنفسكهو انت عايزنا نعمل اللى "، الشجاعة
أنا سكّت واحرتمته، وقلت له ميكن، وده مش عيب، مش ،"لنفسك

ميكن إنتوا أحسن مىن، بس ما آنتش حاسس، وحلد دلوقىت، إن ده
 رد آاىف، أنا آسف، نرجع مرجوعنا للبنية دى وجوزها

 يا ريت  :أمحد الشافعى. د

نأنا شايف إنك عملت اللى عليك، وحاتعمل أحس :حييى. د
منه، مثال إنت انتبهت إهنا ما ينفعشى تشتغل ىف نفس املكان
اللى بيشتغل فيه جوزها، ده زى ما تكون بتشتغل عنده، وده
مش آويس عادة، وبعدين أنت عليك واحدة واحدة ختلق عندها
اهتمامات غري املذاآرة واملاجستري والتفوق اللى هو باين آان

عشان تدخل آلية القمة دى زىالقيمة األوىل واألخرية ىف حياهتا 
اخواهتا وامها، والزم تاخد وقتك يا أخى خصوصا إهنا انتظمت
ىف حضور جلسات العالج، وإن جوزها اشرتط عليها عشان يرجعها،
إهنا تبطل عيا، وىف نفس الوقت إهنا تكمل عالج وجتيلك
بانتظام، يبقى اهتامه هلا بالدلع مش اهتام مطلق، هو انت

ها من الدلع وال إيه، آل ده الزم ميشى واحدةيعىن بتعاجل
واحدة مع بعض، وانت بتقيس شغلك بقى مش باألعراض زى ما
نبهنا من األول، ألن األعراض دلوقت اختفت تقريبًا، وبرضه ما
اتعلقشى قوى على نوع العالقة اجلنسية، من ناحية ألنه صعب

 آخر ألنالتحقق من ده، أهو آل واحد بيقول شوية آالم، ومبعىن
ميكن حتسنها ىف ذاته يكون نتيجة لتحسن العالقة بينهم، ومش

 العكس، 

طيب وحلد إمىت أقعد أقيس آده؟ على :أمحد الشافعى. د
 ...طول؟

بصراحة، طول ما هى بتييجى أديك بتعمل اللى :حييى. د
عليك، باللى عندك، وإوعى تطلب من نفسك أآرت من آده، مث
  إذا آانت املسألة بدأت بالطمأنينة لك، منها هى وجوزها،

جوزها على احلضور ىف املواعيد، وضغطه بدليل االنتظام، وحرص 
 عليها عشان تنتظم ىف العالج، يبقى املسألة حمتاجة
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بالك إن ميكن جوزها يتغري إىل أسوأ لووقت، وآمان خلى 
اتصور إهنا رجعت له ِنْفسها مكسورة، وتبقى مصيبة لو هو
متادى ىف الناحية دى، إعمل معروف إال ده، إذا مشيت رحية
ندالة من النوع ده، ال زم تشتغل ىف املنطقة دى بالراحة مش
بس عشاهنا، أل عشانه هو آمان، هو لو يستمرىء الندالة هوا

 .خلسران بيىن وبينك، حايبقى إنسان أقبح، آله إال الكرامة ا

املسألة آده بقت أصعب، هّوأ، إزاى يعىن :أمحد الشافعى. د
 حا يتغري؟

ما هو انت خليته يتغري فعال يا أخى من األول، :حييى. د
مش انت إللى خليته يبطل إهنا تعتمد عليه للدرجة دى، بس

ية، مث خلى بالك اوعى حكايةهّوا عّداك وراح الناحية التان
التغيري دى تبقى هدف ىف حدث ذاته، اوعى هو يتصور إنك

حلد ما تبقى على مقاسه، وال هى تستعملك عشان  حاتغريها له
تغريه حبيث تضمن إنه ما يطلقهاش، التغيري عموما هو نتيجة
حلرآة ىف االجتاه الصحيح، يعىن ما يصحش يبقى هدف ىف ذاته لصاحل

من األطراف على حساب التاىن، مث إن احنا ما نعرفشى أى طرف
التغيري ييجى ازاى ىف عملية النمو أصال، دى عملية شديدة
التعقيد، عشان آده العالج له ظاهر وباطن، وساعات الباطن
ده بيحصل من خالله حاجات آتري جدا إحنا ما نعرفشى حصلت

ت البشريهىف العالقا  فيه حاجات  ازاى، وال بناء عن إيه، 
أنا أظن إن هى ىف األغلب املسئولة عن بتشتغل لوحدها، 

التغري احلقيقى، مش معىن آده إن احنا نسلم نفسنا للمجهول،
أل، بس ندى األولوية للنتائج، إذا جت النتائج هى اللى
نفسنا فيها، خري وبرآة، إذا ما آانشى تبقى املراجعة واجبة

رآة شغالة، بس على شرطمع احتماالت التصحيح ما دامت احل
 .احلرآة تكون مش ىف احملل

على أرض الواقع، مها دول واحملكات العملية ،اجلهل اإلجياىب 
رأمسال العملية العالجية، ومها دول رأمسال التطور، بس مش

حكاية اجلهل اإلجياىب واحلرآة الصحية أآرت حاقدر أطول ىف شرح 
واملهنة تسمح باجلهل ده مهنة،  العالج النفسى  . من آده

طول ما املهارة بتزيد، فتسيب احلاجات تتحرك وأنت تبقى
ن العوامل اللى بتتحرك دى، وبالش حتط مقاييسعامل من ضم

ثابتة لو مسحت، آل حالة هلا مقاييسها، وآل ثقافة هلا
ألنك انت لو شطحت وحلمت إن الناس دول، الست مقاييسها، 

دى وجوزها، حا يبقوا سعداء ومش عارف إيه، حاتقيس سعادهتم
حاتضر نفسك، ده ماينفعش، بإيه؟ بسعادتك انت يا ابىن؟ 

هو أنا: ىن حاتبص تالقى إنك رايح جاى عمال حتاسب نفسكيع
طب أنا عايز هلم اللى أنا مش آذاب؟ طيب أمال إيه بقى؟ 

أنا لسه قايل لكم عن العيان اللى  قادر عليه وال إيه؟
بالنص قال ىل إنت عايزىن أحقق اللى انت ماقدرتش حتققه، 
فخلِّى...آده، ماآانشى بيشاور على حاجة متعلقة باجلواز، 

ده هو نفسه هّوا اللى قال ىل بالك من النقطة دى، اجلدع 
قلت له  أله، أنت ماتعاجلنيش، خلى واحد من الصغريين يعاجلىن،
 فأنا   ليه يابىن، قال ىل إنت دايرة وعيك آده آبرية قوى،
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)صغرية(مهما احترآت حاحترك جواها، أنا عايز دايرة وعى آده 
على قدى، عشان يبقى يادوب احلته اللى هو شايفىن فيها هى
حتة حمدودة بوعية، يقوم يسيب ىل حتة للتداخل معاه فيها

الكالم ده من مريض هو شديد األمهية، إن... بوعيى أنا، 
 ما يعرفشى آلتكون دائرة وعى املعاجل ناقصة حبتني، يعىن

حاجة، أو ما يتصورشى إنه عارف آل حاجة، يقوم يسيب
العيان يتحرك، عشان يبقى فيه جمال للكشف املتجدد، ده هوا

 ، أو حاجة آدهاجلهل املفيداللى انا بامسيه 

 حضرتك آده صعبتها علينا :أمحد الشافعى. د

 ربنا يسرت :حييى. د
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א−500  אמ

 ....... 

                           ،...ال 

 "أنا...."مل يكن هذا األنا

 ...ما صرُت إال ما تبقَّى بعدنا

 ،..ما آنُت إال طرح لـُعبة الظنوْن

 :ال لن يكوْن

 ..ما آان أصال مل يكْن

-2- 

                            ،..املوُت ماْت

 فتساقط القْطُر احملمَّـل باللقاْح،

 بالوعد واألمل: ومتاوجت حباته

 ىف جوف نبض الصخر واألحالم والعدم 

 "....الدَّنا"وتلولب 

 ....حىت آأننا

-3- 

 :طارْت، فمالْت، فاستقرْت عكس ما آان املسار

 :فأحيت مّيتا ال يرتوى: عى ميتًة ماتتوأفاق ين

 :إال بنبض الفرِح يف زْخم التالقى عرب ر احلزن

 :يعلن أننا 

 .....نستطيْع  قد

-4- 
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 ؟؟"هَى"وجتسدْت فيما حسبُت أا

 " !!!!هَى"ليست 

 تلك الىت مل ختلق الدنيا لنا إىل هبا،

 ......مع أا 

-5- 

 صرنا معا ىف حالٍة

 .....لسنا آـََما 

-6- 

 تلك الرباعُم اجلديدْةوختلقْت 

 ...حنو الذى ما قد نكونُُه بنا

 .......لكّنَنا

)10/4/2005 (  
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אא−501 א، א، )5(אמ،

 )قبل األخرية!!!حلظةآخر(احللقة اخلامسة

عزيزى الزائر الصديق، نأمل أن تكون قد قرأت النشرات
الىت قدمنا فيها هذه احلالة، قبل قراءة هذه النشرة، وإال

النشرات. فسوف تكون املتابعة، صعبة، إن مل تكن مستحيلة
   2008-12-31، 2008 -12-30، 2008-12-17، 2008-12-16: هى

 :ومع ذلك فها حنن نعيد نشر موجز احلالة مضطرين

 موجز احلالة

سنة، طالب 17) ليس امسه احلقيقى آالعادة(سامح إبراهيم 
جاء يشكو منمتوقف عن الدراسة ىف سنة تانية دبلوم متوسط، 

، وهالوس مسعية)وخيسسوىن،فيه ناس عايزين يئذوىن (ضالالت اضطهاد 
مث منذ شهرين بدأ يشكو من - بامسع صوت هبد على العربيات (

أصوات متعددة، تنقر على األبواب، وتصفر، مع صوت أنثوى فيما
،)بينهم ميكن متييزه وهو يعقب على تصرفاته ويُسبــُّـه أحيانا

وتوقف عن الدراسة، ورفض العمل آبديل، مث غرق حتت انسحاب
داميا قاعد لوحده ىف األوضة، راقد ىف السرير ومغطى(، وعزلة

آما رفض األآل تقريبا متاما، حىت) وشه بالبطانية، بس صاحى
فقد عدة آيلوجرامات آما آان معظم الوقت يتخذ وضعا ثابتا

ياخد وضع ويقعد حاطط وشه ىفوممكن يغطى وشه متصلبا داال بقى 
 ) آاتاتونيا= أعراض تصلبية ( األرض مدة طويلة قوى

يعيش مع والديه وأخويه اللذين مل يتزوجا بعد، ىف سامح
حني تزوجت أختيه، وهو آخر العنقود، وقد أحضره أبوه
لالستشارة على مستوى العيادة اخلارجية، وآان قد أخذ عالجات
فيزيقية فارماآولوجية مناسبة حتسن بعدها قليال مث انتكس

العقلى،/ للمرض النفسىبسرعة، ليس ىف عائلته تاريخ إجياىب
52 األمرجل طيب عطوف ال مييز بني أوالده أو بناته، و والده

سنة، اجتماعية سهلة، عالقتها بسامح أقرب إىل التدليل،
 عالقته بإخوته طيبة، عموما، 

سامح طول عمره خجول، مالوش اصحاب آتري، بيحب يقعد ىف
 البيت أآثر األوقات، بيصلى ويصوم من صغره

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3840



 I01I2009>13א – אא

خربات جنسية صعبة، فهو يقول أن اثننيحكى عن ....... 
من زمالء املدرسة، أآرب منه مارسا معه اجلنس ىف ظروف يستحسن

 :أن نعيد حكيها بألفاظه

فيه اثنني زمايلى ىف اعدادى آانوا بيجربوىن على.... 
آده، آانوا يدوىن مواعيد والزم أروح فيها، وآنت باقول

لْو والدى شد علىَّميكن ألهلى اىن رايح اذاآر مع صحاىب، 
، لو رفضت آانوا بيهددوىن، واحد منهم قال ىلماآنتش رحت
صورة، وآان بيهددىن انه حايوريهم ألمى، آان 36إنه مصورىن 

آل مرة باحرق صورة حلد ملا خلصوا، آانوا يقولوا ىل لو
،ماجتش حاجنرسك بالفضيحة، آنت باحس ام عاملني ّىف حاجة غلط

آنت حاسس إن انا ىف بطىن ولد وخايف آنت خايف اخلـّـف،
 آنت عايش ىف رعب، بطلت احلاجات دى ملا دخلت الدبلوم  ينزل،

 املناقشة بعد مقابلة احلالة مع الزمالء املتدربني

مثل(نرجع بقى لسامح، نفتكر إنه آخر العنقود، .... 
، وهو عكسه متاما، إنتظر2008-12-2عم عبد الغفار 

نالقى زى ما يكون ما فيش حد خد باله منه) املقارنة، جيوز
من أصله، زى ما يكون أبوه وامه اطمأنوا إنه آله متام، زى

، رآنوه على"هادى ونادى"، لقوه "آمالة عدد"ما يكون آان 
قصود يعىن، لبوا آل طلباته،جنب، نسيوه، لكن من غري إمهال م

بأنه آائن له آيانه، له معامله املختلفة" اعرتاف"من غري 
اخلاصة، باين إن أول اعرتاف وصل له آان من اخلربة الفظيعة
اللى مر بيها دى، هى خربة مهما حكى تفاصيلها حا تفضل
غامضة وغري معروفة البداية، وال حمددة املدة، هى خربة خليط

أصعب حاجه ىف الدنيا إىن أنا أحصل علىالقهر، من اللذه و
، هىتشعرىن إىن أنالذة ملوثة، واألصعب إا هى دى اللى 

 اللى تأآد ىل إىن موجود، وىف نفس الوقت يتم ده بقهر فظيع،

الواد يا عيىن ىف سن حرجة، جرى له اللى جرى له، واهللا 
عة أووأعلم إمىت ابتدا، املسألة مش واضحة، ميكن ىف سن تس

عشرة، أو قبل آده، وهو منسى ومرآون جنب احليطة مع إن
أبوه وامه بيلبوا طلباته، بص لقى نفسه داخل ىف حدوتة
وسخة بتتكرر بانتظام ملدة اهللا أعلم آام سنة، ميكن مخس ست
سنني، لقى نفسه بيلتذ، وىف نفس الوقت بتوصله إهانة ساحقة،

، وال هو قادر يعرتفةاللذة واإلهان: يقعدوا يكربوا االتنني
إنه عايز، وال قادر يبطل، وميكن بيتلكك لنفسه علشان يربر
العوزان بإهنم بيقهروه، ومها بيقهروه فعًال، لكن لقى نفسه
ما عندوش رادع داخلى آفاية عشان يساعده إنه يقول لنفسه
أله تقوم توصل هلم أله، ومن بره برضه ماالقاش رادع، ال أبوه

أمه شايفه زى ما هى شايفا أخوه، إمنا برتضيه شايف حاجة وال
برضه وتلىب طلباته بس، وترآنه، أبوه حىت ما بيقولوش إنت

"جوه"وال ، يراقبه ويساعده" بره"ال عنده رايح فني، أصبح 
، ومع ذلك هو مش مستسلم ألنه ما قررشى خيتار الطريقمينعه

ش شفناده وخالص، آنا مسيناه جنسى مثلى وبس، وميكن ما آنا
شكله من اصله، بالشكل ده ما فضلشى قدامه عشان يقاوم
 اللى هوا فيه، ما دام مارضيش بيه غري إنه هو يتفرتك، حىت 
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اليا ما حصلتشى،.الفرتكة أو الفرآشة مش زى ما قالت د
راح المم نفسه قبل ما يتفرآش وقلبها تصلب، ختشب، احنىن على
األرض خيىب وشه، وعّلق على آده، دا اللى خالىن أحس إنه متجمد

، أنا ما أعرفش الكلمة دى إذا آان قصادها"اخلزى"ىف وضع 
Shame ،باالجنليزى وال إيه 

إننا مش حانتكلم بلغة املرض واألعراض، إزاى لو تصورنا
واحد ممكن يعرب عن نفسه إذا لقى نفسه ىف موقف فيه آل
اإلهانة دى، والقهر ده، اللى جواه مشارك فيه برضه، ألن
جوا جواه عايز اللى جارى، أظن وضع اجلسم املتخشب اللى هوا
واخده ده أصدق تعبري عن آل ده، بيقول إنه مش قادر يبص ىف
عني حد من أصله، وآاىف وشه ناحية األرض، ناقص يوصل رجليه،

اللى هو عايشه، تصوروا بقى إن إحنا اخلزىهو بيعرب عن 
ماعندناش مرض وال حيزنون، واحلدوتة دى وصلت إىل مستوى ما من
الوعى، ملا تتلم الرغبة على القهر ويستجيب هلم، وبعدين
فجأة يفكر يرفضهم، يالقى نفسه زى ما يكون اتعرى حىت
لنفسه، يعىن نفسه بالشكل ده تبقى هى العامل اخلارجى إللى

اللى) مستوى الوعى(م على تصرفاته دى، تيجى نفسه حاحيك
استقبل احلكاية آده يستعّر من نفسه، يتجنب النظرات، ويوطى
ىف األرض من الشعورى بالعار، وبعدين يطلع شوية شخوص من

ونسميها هالوس(جواه تشتمه، وتوخبه وترصد حرآاتة وتعرية 
ضع جسده ده، أهو ده اخلزى اللى خّشبه بالشكل ده، و)وضالالت

 بالشكل ده من وجهة نظرى بيقول آده، 

نيجى بقى لبقية األعراض السلوآية نقراها من الزاوية
دى، نالقى إنه انسحب من أى تعرض للناس حىت أهله، وده ممكن
يكون ببساطة منطق إللى عامل عاملة، تبص تالقيه قدام أى

ا خرجمواجهة أو هتديد مبواجهة ياخد بعضه وخيش أوضته، ده إذ
، بص17-12-2008..) فاآرين هو آتب إيه، (منها من أصله، 

اخلوف ومعاه التهديد،لقى نفسه عنده حاجتني آبار أوى، 
وزى ما يكون مالقاش حل إنه يقاوم والرغبة ومعاها اللذة،

 نفس الوقت إال باالنسحاب واخلزى اللى ظهروا ىف شكلده وده ىف
أعراض االنسحاب، واملعايرة والتوبيخ واخلبط والرزع اللى
خرجوا منه ورجعوا له ىف شكل أعراض، لقى نفسه متلخبط،
إزاى يكون عايز، وىف نفس الوقت مقهور وهو بيحقق اللى

يب طفل، ملا جت......عايزه، شغالنة تلخبط من جوه ومن بره، 
حيصل على لذة من آوب فيه سكر مسموم، ويالقى إن ده مصدر
لذته، وىف نفس الوقت يالقى إن الناس بتقول له من بعيد
لبعيد، من غري منع حقيقى، حاسب ده فيه سم، وبرضه يالقيهم
بيغصبوا عليه إنه يشرب منه، قال إيه عشان يسمحوا له

مفهومة، يكرب شويةيفضل معاهم مثال، تالقى احلكاية بقت مش 
يالقيها عيبة آبرية اللى بيعمله ده، سامح اتزنق، ييجى

يالقى جواه بيقول آه، "أله"حياول يقول للعيال السفلة دول 
 يتلكك ويقول ده هتديد ما هو غصنب عىن، 

"الأله"طب إيه بقى اللى خاله يبطل ىف اآلخر؟ ىف الغالب  
العادى اللى بنستعمل آربت، آربت، أآربت بس ما وصلتشى للوعى 
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فيه اإلرادة الظاهرة ومنتنع عن اللى احنا اآتشفنا إننا مش
عايزينه قوى آده، أو متنه غاىل جدا، إمنا فيه وعى تاىن برضه

حبجمها املتزايد ده، فراح الوعى اخلفى" الأله"وصلته نفس 
ده، وباين عليه إنه وعى قوى جدا ومستبيع، راح قايلها

، لكل"أله"للى جارى ده، وبعدين بقت " أله"ومعممها، فطلعت 
ألى "أله"حاجة، زى ما يكون شاف إن االحتياط واجب، بقت 

ألى أآل،" أله"ألى بىن آدم يبص له  "أله"ألى لذة،  "أله"رغبة، 
 ألى حرآة،  "أله"

عادية بس هلا "أله"قبل آده، قبل ما يعيا، آانت عنده 
تغلشى، ممكن دىداللة، يعىن هو تقريبا ما اتعلمشى وما اش

للصنعة، إمنا دول آانوا "أله"للمدرسة،  "أله"تتقرا إهنا 
خايبة مااتعلمشى منها الرفض احلقيقى، ملا جه فاق" ألات"

وحب يرفض اللى جارى، يعىن يرفض القهر واللذة مع بعض ىف
نفس الوقت، طلعت احلكاية صعب قوى، أظن إنتوا الحظتوا وانا

حالته مرة واتنني لدرجة إنه اختض باآلمه، إىن أعلنت صعوبة
هى حالىت صعبة قوى آده؟، يعىن انا مش حاخف؟، على: وقال ىل

ما أذآر، بصراحة زى ما شفتم أنا حاولت، حاولت على قد ما
اقدر، وأنا عارف نفسى، عارف إىن باقدر أحرتم النوع ده من
الوجود من غري منظرة وال فوقية، حاجة آده هلا عالقة خبلقة

نا اللى انا شاورت له عليها، ما هو مش معقول ربنا خيلقرب
واحد مش حمرتم، تبقى مش صعبانية، إنت بتعدى التشويه وتبص
وراه تالقى خلقة ربنا موجودة مستخبية مستنياك تشوفها،

 .آدى آل احلكاية

مث إنه وصلىن إنه فعال مكافح زى ما قلت له، وهوا
ا مكافح؟ أنا آان قصدىأن: استغرب، فني الكفاح ده؟ قال ىل

إن اللى ما قدرش يعمله بوعى الصحة، ألن أهله ما مرنوش
الوعى الظاهرى بتاعه إنه يقول آه وأله، دا إذا آانو مسحوا

خصوصى، يعىن" ذات"من أصله إنه يبقى له وعى ظاهرى، قصدى 
، أعتقد إن سامح اللى اتكون قرب املراهقة بعد ما"سامح"

بالزفت ده اللى أذاه بالشكل ده، جه اتنسى قبل آده اتكون
وعى املرض جنح ىف اللى فشل فيه وعى الصحة، بس التمن آان

أظن أنا قلت له إنت آافحت باألعراض. املرض الشديد قوى ده
إللى ما قدرتش تعمله باإلرادة، وان ما آنتش قلت له آده
يبقى أديىن باقول لكم أهه، لو آنتم الحظتم تعبريات وشه

اقول له الكالم ده وهو بيستغرب وبعدين يفكر وبعدينوانا ب
يصدق، وانا ماصدقشى إنه صدق ميكن آان ينفع الكالم ده،

، بس أول)ولو فيه فرصة نعيدها ونشوف ما هو آله متسجل(
ما آنا نقرب على اللى حصل، والصور والكالم ده تروح ناطه

.ألرضدى، ويروح موطى حلد ما يقرب يوصل ا" اخلزى"تعبريات 
إنتم شفتم توطية راسه ـ زى ما يكون حاجة مكسورة، عارفني
ملا واحد يقول للتاىن أنا آاسر عينك، أو حاآسر عينك، مش
حاخليك تفتح ّىف، أهو اجلدع الغلبان عايش ده على طول زى ما
انتو شايفني، يبقى املرض اللى احرتمناه إنه قال أله، آان

يهدد وجوده شخصيا بينا، لومتنه غاىل قوى لدرجة إنه حمتمل 
 . للحياة نفسها" الأله"امتدت 
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نرجع بقى حلكاية االحرتام اللى انا أحليت عليها آتري
بصراحة، وبطريقة مباشرة، بصراحة أنا ما لقيتشى آلمة غري
االحرتام أوصف بيها موقفى ناحيته، هو حاجة آده أنا معرفش
أوصلها لكم إزاى، أظن هى هلا عالقة مبوقف مسيحى قوى ما خدش

من آان منكم بال"حقه ىف الفهم والتوظيف، حاجة آده من باب 
أنا ما" حبوا أعداءآم" ، ميكن قريبة برضه من "خطيئة

بتكلمشى عن املسيحيني اليومني دول، وال عن مسلمني اليومني دول،
انا باتكلم على املسيحيني واملسلمني بتوع ربنا، االحرتام اللى

ن الشفقة والطبطبة واملصمصة،من النوع ده هو أبعد ما يكون ع
هو عندى ىف ممارسىت خصوصا مع العيانني، موجود ىف أعماق اللى
بنسميه حب، أنا ملا أمحل العيان مسئولية مرضه عشان يساعدىن
واحنا خارجني منه، يبقى باحرتمه، وآالم آتري من ده، الشىء ده
تاللى مسيناه احرتام بيتطلب إن اللى يعيشه يبقى عارف حاجا
آتري، أو يعىن عارف آفاية، هو بيحرتم مني آله، بيحرتم واحد
صفاته آذا وآذا وعامل آيت وآيت، ومع ذلك هوا ىف األول واآلخر
خلقة ربنا، يبقى حمرتم، هوا املسألة مش مثالية وال حاجة، هوا
البديل إيه، حانعمل أيه لواحد زى ده، حانقعد نطبطب عليه،

، طب وبعدين، يبقى ما قدامناش غريوهوه صعبان علينا جدا جدا
إننا ناخد بإيده واحده واحده، وهو مش حايصدق وميد لنا إيده
عشان ناخد بيها إال ملا حنرتمه، يقوم يثق إن املسألة مش سطحية

، أنا باتكلم آالم نظرى، بس انا بيتهيأ ىل.....أو مؤقته،
إنت إنه علم بقى، وإنه صنعة، ما انتوا شايفني قدامكو اهه،

ماتقدرشى تعمل احلكاية دى إال ملا تكون هى جزء من وجودك انت،
تديك معىن حلياتك شخصيا قبل ما توصل لغريك، مريض أو غري مريض،
وأظن إن دى مش فضل أو فضيلة، أنا أعتقد إهنا طبيعة بشرية
بس احنا دفناها ما اعرفشى ازاى، ملا بتوصل الرسالة دى زى

ن االحرتام هو حق ألى واحد مبجرد إنهما شفتم واحنا بنشاور إ
، لو وصلت جبد للعيان األمور بتختلف حىت بالنسبة"خلقة ربنا"

جلرعة الدوا والكالم ده، أصل املسألة مش إقناع، دى حرآة راحية
جاية، يا توصل يا ما توصلشى، وهى بتوصل لك إنت األول قبل

ميكن عشانما توصل للى قصادك، بس العيانني بتوصل هلم أسرع، 
 .اتعروا، أو ميكن عشان حمتاجينها، حاجة آده

بصراحة أنا ساعات أحس إهنا حاجة بسيطة جدا، زى ما
تكون هى دى أصل احلياة مع بعض، لكن ملا باحاول أوصلها لكم
مثال دلوقىت باحس إىن بعيد، مع سامح ما آانشى آده قوى، بس

بس هى انا ما آنتش مصدق زى ما شفتم وقلت له، مش عارف
بايّنها صح، ملا بتوصل رسالة ىف احلته اللى أمسها احلياة،
اللى أمسها ربنا، إنشا اهللا واحد ىف األلف بتبقى البداية هى
النهاية، الظاهر أنا صعبتها أآرت، املهم أول ما الرسالة
دى بتوصل، بأى درجة، تعرف ازاى إهنا وصلت؟ تروح مصحّية

، تقوم انت حتافظ على احلتهاحلته األصلية اللى ىف وجودنا
اللى أحترآت دى، وهتدى اللعب وانت ماسك أمل فظيع إن فيه
ربنا، وإن فيه إحرتام حقيقى، أنا مش قصدى حاجة دينية

، بصراحة أنا باعملها مع"خلقة ربنا"عبيطة، هى الطبيعة 
احلاالت الصعبة اللى زى دى، ميكن عشان ماعنديش حاجة تانية،

اللى انتو شوفتوه بعنيكوا ده نظرى برضه،  نظرى نظرى، هوا
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ما يبقى غلط، أنا حاعمل!! ييجى واحد يثبت ىل إنه غلط، 
إيه، حاعمل إيه يعىن؟ أبطل احرتم الناس وعيانيىن حلد ما

أنا أشوف نتيجته،% 100اثبت إنه صح، حىت لو هو غلط 
العيان ده وهو راجع للضلمة دى آلها، وإلغاء آل حاجة لو

مهما اديته أدوية ميكن ينام أو يهدى شوية، بس هواديته 
هادى جاهز، ميكن يتحسن بشوية جلسات بس تبص تالقيه رجع

وناحية مشارآته ىف" ميكن"تاىن، بس لو هو احترك ناحية 
تانية مع ناس شافوا وقبلوا" أله"الرجوع، وناحية إن فيه 

سواحرتموا يقدروا يبتدو من أول وجديد مع بعض، تديله نف
الدوا تالقيه جاوب بشكل خمتلف، دى خربتى وما اقدرشى انكرها
مستىن إذن من شرآات الدوا اللى خلبطوا خماخكم، احلالة دى ملا
املرض قال أله للحياة بالشكل ده، ىف الغالب حرك مستويات

دى، ىف الرجوع إىل مرحلة" الأله"مخ قدمي يساعده ىف /قدمية
اج للحواديت تدى زى االعرتاف،ماآانشى فيها الكائن احلى حمت

والشوفان، واللذة املعقدة بالشكل ده، نشاط املخ القدمي
بيلغى اآلخر، زى ما سامح بيبص ىف األرض، ويستخىب من الناس،
ويرجع أودته، وما ياآلشى مع أهله، فده بيحتاج دوا يهدى
نشاط املخ القدمي ده، وانتو عارفني إن عندنا أدوية شاطرة

املخ ده بالذاتن وهتمده، يقوم متنعه إنه يرجع بتنشن على
 .يستخبا ىف بطن أمه

وبعدين ىف املقابالت اجلاية، ومع األهل برضه الزم جنمع
املعلومات الناقصة، يعىن ندرس آويس قوى السنني األوىل قبل
العيال السفلة دول ما يدوه االعرتاف امللوث ده بالشكل ده، ده

مد املخ القدمي، بنحاول نستعيد نشاطمهم ليه؟ إلننا واحنا بنه
املخ احلديث اللى آان شغال قبل العيا، وعلى قد ما آان
بيشتغل صح، على قد فرصتنا إن احنا نبدأ صح، بس واضح طبعا
إن آان فيه حاجات ناقصة، إمهال ودلع وقلة شوفان وتطنيش
وقلة شغل وقة مدرسة وقلة ناس، يبقى حايرجع يشتغل إليه وملني،

حنا بنعمل عالقة، ونبذل جهد عشان نأهل املخ احلديث يستلمفإ
مسئوليته ىف ظروف جديدة، فيه عالمات مهما آانت اهلشاشة
والضياع قبل املرض، فيه عالمات إنه بدأ يشتغل، العالقة
معانا، االنتظام ىف الدوا، الشغل ولو آبداية، وهو عايز خيلص

أل عشان خيتصر سننيالدبلوم مش عشان يتعلم أو ياخد دبلوم، 
اجليش، بس الدراسة مش حاتنفعنا قوى واحنا بنرجع املسائل
ألصوهلا، ألهنا عمرها ما آان هلا قيمة عنده، إحنا عايزين حاجة
فيها ناس وعمل وناتج واضح، وساعتها الدوا، وميكن اجللسات
تزقة زقة ىف زقة، زى ما بنقول إهنا إعادة تشغيل لألخماخ آلها،

ودها هوه اللى احنا حضرناه بالشكل ده عشان ميسكواللى يق
عجلة القيادة، بس مش آل الوقت زى ما انتو عارفني، يعىن يفوت

 . آده أثناء احللم والكالم ده

حلد دلوقىت إحنا ما اتكلمناش ىف اخلربة املهببة دى، 
وآثارها، وازاى حايعديها، املسألة مش مسألة إنه حيكيها من
أول وجديد، وآل ما حيكى قال إيه يفرغ وآالم من ده، إحنا
عرفنا عنها آالم مهم، وحانكمل الباقى على قد ما احنا

 د الكبوة عايزين، فيه هنا غلطة ىف النمو، لو اتصلحت حاخت
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جواها وحتطها ىف املكان املناسب هلا، ما فيش حاجة بتتنسى،دى 
واملخ ما هو وعاء إذا امتلى حاجة غلط ندلقها ومناله باللى
احنا عايزينه، آل حاجة حصلت حىت لو زفت الزفت، هلا مكاهنا
مع إعادة التنظيم ميكن هى نفسها تبقى جزء من التنظيم

 .اجلديد لكن بشكل تاىن

 فيه أى حاجة حد عايز يسأل فيها؟ 

ماقولناش على موضوع الـولد اللى ىف بطنه :حممد عبد الفتاح. د

حامل، وإنه ىف احلمام لو حاحيزق ميكن شعوره بإنه: حييى.د
يولد أظن إحنا فسرناه ىف األول، وانا بناقش الدآتورة
داليا وبشرحلها عالقة احلكاية دى باألساطري، وحواديت زمان

 إخل.... .........الراجل اللى حبل وولد من بز رجله  عن

 تناونا هذا املوضوع ىف احللقات السابقة(

وسوف نعود له ىف احللقة األخرية غدا حني خنتم احلالة 
 ) باحلديث عن النمو واجلنس والثنائية

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

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

 مش اجليش ممكن يبقى خطر على العيان ده يادآتور :عدىل.د

قصدك احتمال إنه ينام مع حد تاىن، عندك حق، :حييى.د
لكن أن ما أظنش إن ده وارد دلوقىت بعد ما قال

بالعيا ده قوى آده، مث احنا حانعمل إيه،" ،"أله""أله"،"أله"
 .ساعتها نشوف

 أل مش بس احلكاية دى، أنا قصدى اجليش آله على بعضه :عدىل.د

، إنت عارف إن"قدوة حسنة"أل أل ما هو آل البلد  :حييى.د
آل اللى بيطلع من اجليش من غري ما يتسجن بيطلع بتقدير
قدوة حسنة،، ما ختافشى قوى آده، الظاهر اجليش بقى حنني

ا ساعاتقوى، اللى انا خايف منه هو استعباط بعض زمالؤه ومه
بيناموا جنب بعض، ترجع تتحرك اللذة اياها، بس احنا فني

وهوه حبالته دى مش اليق، وسنه لسه فني،...واجليش فني دلوقىت، 
مث إىن حمرتم. حد عارف ساعتها حانبقى وصلنا حلد فني ىف عالجه

بتاعته، دى ياراجل غطت على آل حاجة، أظن إنه" الأله"
رض للسجن ده من جديد، سجن القهرحايرتعب لو يالقى نفسه مع

 . واللذة مع بعض على حساب آربانه

 يعىن هوا عايز يكرب يعىن بعد اللى جرى ده؟ :عدىل.د

أنا مش قصدى إنه بيحسبها آده زى ما احنا :حييى.د
 بنحسبها، بس دى قوانني الطبيعة

يعىن حضرتك أنا خايف إن الـخربة دى اللى حرآت: عدىل.د
ى جواه لدرجة األمومة، مش برضه هى لسهمعاه األنثى الل

 . قوية قوى؟ ميكن حاجة حترآها أثناء خدمته ىف اجليش
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عندك حق، إحنا استنتجنا إهنا الزم تكون قوية، :حييى.د
خصوصا ان انا باشوفها ترآيب بيولوجى، مش بس ميل نفسى وخيال
وآالم من ده، وبرضه طريقة الرفض اللى هوا جلأ إليها باملرض
تدل على إهنا قوية فعال، إنت قدامك حالة آاتاتونيا صرحية، يعىن

زم القوة اللى اضطرته لكدهمجود ىف احملل قريب من املوت، يبقى ال
تبقى قوية جدا زى ما انت عايز، صفر التجمد ده عشان حترآه

 بيبقى عامل زى ما تكون بتفجر الذرة، شوف بقى املخاطر،

ومع ذلك املقابلة آانت غريبة ىف سالستها بالشكل اللى
 احنا شفناه ده، بس اللى جى أصعب، إيه رأيك يا داليا؟ 

 وحضرتك صّعبتها أآرت طبعا أصعب،: داليا. د

 يعىن إيه؟: حييى. د

حضرتك ابتديت معاه بالنسبة للـعالقة بإىن :داليا. د
 . باحرتمك، ودى صعبة جدا

أنا بصراحة آنت شاآك ىف نفسى، وقلت له آده :حييى.د
بصراحة، إىن شاآك ىف نفسى، اصل أنا الظاهر باحرتم احلياة قوى،

لفرصة دى، دى البداية،وبامحد ربنا إن هو خلقها، وادانا ا
هى بداية بعيدة شوية، مث إىن باحرتم الكفاح، إن شاهللا باملرض،
أو حىت إذا آان خملوط بالقرف املزفت زى احلكاية القطران اللى
احنا شفناها دى، وبعدين ده ما بسميهوش موقف مثاىل، مثاىل ىف
إيه؟ أنا باآره املثالية آره العمى، ما فيش أآذب منها، أنا
ماليش دعوه، إذا ماآانتشى القيمة تتجسد ىف شخص قدامى آخد

له معامل، يبقى آالم فارغ، فا" هنا واآلن"وادى معاه، شخص 
أنا باحاول من هذا املنطلق إن اللى عندى أجتهد أطلّعه عشان
يتجسد هلذا الولد، ومابابصش لنتيجة احملاولة ىف اللحظة نفسها،

ىت لو واحد ىف األلف زى ما قلنا،أى شىء حقيقى هو خري وبرآة، ح
آلمة إحرتام هى اللى خطرت ىل، ميكن يكون فيه آلمة تانية، إمنا
باحس إهنا حب شكل تاىن، حب مش مضروب يعىن، إحنا بنمارسها
واحنا بنتكلم عن عالقة الصغري بالكبري من منطلق أخالقى، وده

انىت اللى خده سامح ىف األول، واستمر احلوار فيه مدة زى ما
فاآره، إمنا هنا هى حاجة تانية، إحرتام الصغري للكبري ده ممكن
ما يبقاش إحرتام، ساعات يبقى خوف، نفاق، اما اإلحرتام اللى
احنا بنتكلم هنا عنه، فهو، أظن يعىن، إنك تشوىف واحد حبجمه
احلقيقى آله على بعضه، وتشعر حبقه فيما حرم منه، اللى هو هو

اعده ىف احلصول على حقه ألنه بىن آدم، ردحقك برضه، وتقدر تس
هو ده األحرتام، لو أحرتمته من غري ما تشوفه. إنه بىن آدم

ماينفعش، لو إحرتمته من فوق ماينفعشى، لو إحرتمته ألسباب آيت
وآيت، ماينفعشى، لو أحرتمته وهو جواك بس، يعىن مش ماثل

صمص شفايفك،براك، وتقعد تسقط عليه قيمك األخالقية وانت بتم
ماينفعشى، أظن أنا باتكلم ىف منطقة اهتمت بيها األديان

 احلقيقية قبل ما تتشوه، وملا باظت، باظت آل حاجة 

 طيب ىف حاجة تانية؟ 

......... 
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طيب بعد آده ملا يبتدى يعمل عالقة:حممد عبد التفاح.د
 طبيعية إن هو حيتجوز ىف يوم من األيام، األمور حامتشى ازاى؟

إيش عرفىن، ساعتها نشوف هى ماشية ازاى، أو :حييى.د
 البنية حاتتصرف ازاى

حاتتصرف إزاى؟ أل صحيح، يعىن إزاى :حممد عبد التفاح.د
 الشغل حايبقى ىف احلته دى مع الدآتورة داليا دلوقىت؟

هى داليا بدأت النهارده وهى بتقول أنا باحبه :حييى.د
 حد طايل أمورة زى دى حتبه

 مش حبيته برضه وحضرتك :داليا.د

أل ه، أنا اتوجعت أوى األول، ماقدرتش أحبه احلب :حييى.د
بتاعك ده، أصل احلب بتاعى بيوجع، ملا أنا باحب باتوجع،
أصل احلكاية بتبقى جد، الوجع ده مش ضد نشوة احلب، وبالقى
نفسى باخاف بعد آده من العجز من إىن أساعد اللى باحبه،

قدام حد بتحبيه، تتوجعى أآرت، إنِت ملا تالقى نفسك مشلولة
تتوجعى جبد مش هزار، تقعدى تدورى على احلته الصح اللى
تبتدى منها مشاعرك حنو واحد بالشكل ده، تالقيها بعيدة
خالص، تنط لك الصعبانية بدال االحرتام، حتسى بإنك بتبعدى،
تنتبهى ترجعى حتبيه تاىن تالقيكى ينسحب منك اإلحرتام وتالقى

زة حتكمى أو توصفيه وخالص، تروحى مصربة نفسكنفسك عاي
ومفتكرة خلقة ربنا، خلقة ربنا حمرتمة مش ضعيفة حتتاج
مصمصة، طيب وسامح مثال عمل إيه يعىن عشان ماحنرتموش؟، هوا
شوه خلقة ربنا مع سبق اإلصرار مثال؟، ما هو آافح أهه حلد

ه احلبما عيى، ترجعى تالقى نفسك ىف منطقة االحرتام، اللى هو
اللى بصحيح، ومع آل ده تفضلى مش مصدقة نفسك، عشان آده

 آنت عمال أقول له أنا مش مصدق مش مصدق مش مصدق،

ما هو الصعب صعب ما فيش فايدة، يعىن احلالة صعبة قوى 
قوى، بس العلم علم، نفع يبقى عالج، ما نفعشى أهو فتح

غلطأبواب، العلم احلقيقى بييجى من الصعوبات دى، من ال
 .وحتمل املراجعة، وده ضد االختزال إىل اللى احنا بنعرفه وبس

 فيه حاجة تانية؟

 طيب،
 شكرًا جزيًال

 وبعد

انتهت املقابلة دون أن تنتهى احلالة فإىل باآر، نرجو أن
خنتمها بكلمة موجزة عن النمو واجلنس، أو رمبا عن منو اجلنس،
وخاصة إذا جنحنا ىف مقارنة بعض هذه احلالة ببعض حالة التدريب

 أميمة رفعت . عن بعد، ورمبا بإشارة حلالة أرسلتها لنا د

 لست متأآدا

 وغدا نرى ما آان

 ).م اجلارى ىف آل مكانبرغ(
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אא−502 א، א، )6(אמ،

 !!)إن شاء اهللا(احللقة األخرية

 ...عزيزى

مرة أخرى، نأمل أن تكون قد قرأت النشرات الىت قدمنا
 :النشرةفيها هذه احلالة، قبل قراءة هذه 

16-12-2008 ،17-12-2008 ،30-12- 2008 ،31-12-2008 ،
13-1-2009 

وسوف نعرض مقتطفات دالة مما سبق نشره، قد يطول بعضها
بتكرار قد يبدو ممال ألصحاب الذاآرة احلادة، وقد يبدو

 .على حممل التأآيد والتوضيح الضروريني  ضروريا ملن يأخذها

 شكرا

 احلالة   مقتطفات من تاريخ

، بيحبسامح طول عمره خجول، مالوش اصحاب آتري.... 
 يقعد ىف البيت أآثر األوقات، بيصلى ويصوم من صغره 

حكى عن خربات جنسية صعبة، فهو يقول أن اثنني....... 
من زمالء املدرسة، أآرب منه مارسا معه اجلنس ىف ظروف يستحسن

 :أن نعيد حكيها بألفاظه

فيه اثنني زمايلى ىف اعدادى آانوا بيجربوىن على.... 
مواعيد والزم أروح فيها، وآنت باقول آده، آانوا يدوىن

والدى شد علىَّ  ميكن لْوألهلى اىن رايح اذاآر مع صحاىب، 
، لو رفضت آانوا بيهددوىن، واحد منهم قاىل إنهماآنتش رحت

صورة، وآان بيهددىن انه حايوريهم ألمى، آان آل 36مصورىن 
شلو ماجت  مرة باحرق صورة حلد ملا خلصوا، آانوا يقولوا ىل

، آنتآنت باحس ام عاملني ّىف حاجة غلط  حا جنرسك بالفضيحة،
ولد وخايف ينزل،  خايف اخلـّـف، آنت حاسس إن انا ىف بطىن

 آنت عايش ىف رعب، بطلت احلاجات دى ملا دخلت الدبلوم 

 داليا. د: مقتطف من املناقشة مع مقدمة احلالة
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 :حييى

وعالقتها باألساطري(، و الظاهر إن احلواديت ..... 
  وإهنا آلمة أنثوية أآرت،  ،"بز"انتبهت لكلمة ) وثيقة

رجل الراجل عالمة األنوثة" بز"فالظاهر إهنم اعتربوا إن 
،"بز"يعىن، جمرد رمزعشان آلمة " رمز"إللى ىف الراجل، 

يفالغلبان ده مش ختر  فالشعور باحلمل اللى قاله الولد
آله، ده شعور إنساىن، أنثوى ىف املقام األول، ممكن اخلربة
السخيفة دى اللى ابتدت بدرى آده، ممكن تكون حّرآت

جانب داخلى جدًا ىف ترآيبه األساسى،هو ّملا قال لك  ،......،
ماآانش جمرد بيتخيل، ال دا ميكنأنا آنت حاسس إن ىف بطىن عيل 

للجانب اللى احترك ده،  آان بيعّبر عن استقباله الداخلى
،تانية ده جمرد فرض ميكن يساعدنا، مرة وميكن حىت ترحيبه به

بدرجات استمرت، ويعىن انا رأىي إن اخلربة ابتدت حب استطالع
، فحّرآت اللى حرآته ىف الوادمتفاوته من القهر والرضا

فبقى هو مضطر لتنشيط قهر داخلى من نوع آخرالغلبان ده، 
يعىن عشان يسّكت اللى احترك جواه ده،  )بعادون أن يدرى ط(

يكتـّم على احلتة اللى استثريت بالشكل ده، ومش بس استثريت
عشان حتقق لذة مؤقتة مشكوك فيها، ال، دا ميكن أثارت معاها

 ،اجلزء األنثوى املتعلق حبتة األمومة اللى فيه

عيىنطبعا آل ده حماولة مىن للفهم ال أآثر، ييجى يا  
  ده يبقى عليه إنه يقاوم القهر اخلارجى، وبرضهالولد 

القهر الداخلى إللى بيظّبط بيه احلتة دى اللى احترآت فيه
 ، وهو ناشئ دلوعة، وآخر العنقود،غصنب عنه

 مقتطف من التعليق األخري

سكر  جتيب طفل حيصل على لذة من آوب فيه  ، ملا......،
الوقت يالقى إنده مصدر لذته، وىف نفس   مسموم، ويالقى إن

 الناس بتقول له من بعيد لبعيد، من غري منع حقيقى، حاسب
عليه إنه يشرب منه،  ده فيه سم، وبرضه يالقيهم بيغصبوا

عشان يسمحوا له يفضل معاهم مثال، تالقى احلكاية  قال إيه
بقت مش مفهومة، يكرب شوية يالقيها عيبة آبرية اللى بيعمله

اول يقول للعيال السفلة دولده، سامح اتزنق، ييجى حي
يتلكك ويقول ده هتديد ما هو  يالقى جواه بيقول آه،  "أله"

 غصنب عىن، 

  طب إيه بقى اللى خاله يبطل ىف اآلخر؟ ىف الغالب 
آربت، آربت، آربت، بس ما وصلتشى للوعى العادى اللى  "الأله"

بنستعمل فيه اإلرادة الظاهرة ومنتنع عن اللى احنا اآتشفنا
إنه مش عايزينه قوى آده، أو متنه غاىل جدا، إمنا فيه وعى

حبجمها املتزايد ده، فراح" الأله"تاىن برضه وصلته نفس 
الوعى اخلفى ده، وباين عليه إنه وعى قوى جدا ومستبيع،

للى جارى ده، وبعدين" أله"راح قايلها ومعممها، فطلعت 
ياط واجب،، لكل حاجة، زى ما يكون شاف إن االحت"أله"بقت 
ألى بىن آدم يبص  "أله"ألى لذة،   "أله"ألى رغبة،   "أله"  بقت
   ألى حرآة،   "أله"ألى أآل،    "أله"له، 
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النوع ده من الوجود من غري أحرتمأنا باقدر "...... 
منظرة وال فوقية، حاجة آده هلا عالقة خبلقة ربنا اللى انا
شاورت له عليها، ما هو مش معقول ربنا خيلق واحد مش حمرتم،
تبقى مش صعبانية، إنت بتعدى التشويه وتبص وراه تالقى
خلقة ربنا موجودة مستخبية مستنياك تشوفها، آدى آل

 .احلكاية

نه وصلىن إنه فعال مكافح زى ما قلت له، وهوامث إ.... 
أنا مكافح؟ أنا آان قصدى: استغرب، فني الكفاح ده؟ قال ىل

إن اللى ما قدرش يعمله بوعى الصحة، ألن أهله ما مرنوش
دا إذا آانو  الوعى الظاهرى بتاعه إنه يقول آه وأله،

"ذات"مسحوا من أصله إنه يبقى له وعى ظاهرى، قصدى 
، أعتقد إن سامح اللى اتكون قرب"سامح"يعىن  خصوصية،

املراهقة بعد ما اتنسى قبل آده اتكون بالزفت ده اللى
جه وعى املرض جنح ىف اللى فشل فيه وعىأذاه بالشكل ده، 

أظن أنا قلت  .، بس التمن آان املرض الشديد قوى دهالصحة
إللى ما قدرتش تعمله   له إنت آافحت باألعراض املرضية

 . باإلرادة العادية

 مقتطفات من حالة التدريب عن بعد

 )28(سى اإلشراف على العالج النف

سنة، غري متزوج، من 29عندى عيان عنده  :مصطفى مدحت. د
حمافظة ىف الوجه البحرى، موظف ىف شرآة الصبح وبعد الظهر

، هّوه جاىل يشتكى...........،..بيشتغل مؤذن ىف األوقاف
بأفكار بتلح عليه إن عنده الزهرى، وتغيري ىف حجم العضو

 .ستالتناسلى، وإنه خايف إنه ممكن يتقلب 

؟ ماعادش حد بيتكلم عنه"بالذات"ليه الزهرى  :حييى.د
 .دلوقىت

هوَّ آان عنده أعراض اآتئاب  ،.....،. :مصطفى مدحت. د
قلة النوم، وقلة األآل، عدم االنتظام ىف العمل،: برضه، يعىن

تاريخ  حكى ىل.ىف اجللسة الثالثة   ،................وآده،
ستعمال، وهّوا عنده مخس سنواتجنسى مليان، بدأ بانتهاك، وا

لكن ده حصل مرة واحدة،) سنة 18واحد سنه (من أحد اجلريان 
وبعدين العيان بيقول إنه بدأ العادة السرية وهو عنده مخس

وبعد آده ألعاب، .....................،سنوات برضه،
جنسية خفيفة من الظاهر مع عيال قده، وملا بقى عنده عشر

 سة مع احليوانات، وبالذات القطط سنوات بدأ ممار

امشعىن القطط يعىن؟ دى أصعب حيوانات ىف احلكاية :حييى.د
دى؟ تفتكر تفرق؟ املهم، إنت عارف إن ىف األرياف حكاية
احليوانات دى آتري لدرجة إهنا ساعات تبقى مرحلة عادية وهى
ميكن هلا عالقة باللى بيشوفوه بني احليوانات، فيه حاجة

 تانية؟
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أيوه، هّوا برضه عمل مع طفل عنده تسع :مصطفى مدحت.د
 . سنوات بس مش آتري

 هه، وبعدين؟ :حييى.د

سنة بدأ ممارسة 16ابتداَء من عند  :مصطفى مدحت. د
 مثلية بالتبادل مع أوالد ىف سنه 

سنة عمال يتنقل بالشكل 21حلّد سن  5يعىن من سن  :حييى.د
 ده، مابطلشى

سنني 8بدأ من بالنسبة للتعب اللى  :مصطفى مدحت. د
آانت زادت ممارسته للعادة السرية، وىف مرة أثناء ما
بيعملها حس بكرشة َنَفس، وأمل ىف منطقة الشرج، ودى آانت

 .بداية التغري

هل بيؤم الناس ىف.. إنت بتقول انه شغال مؤذن :حييى.د
 الصالة؟

هو بيأذن وبيقوم.. ما حصلش.. أل :مصطفى مدحت. د
 .بأعمال النظافة َبْس

 بقاله قد ايه متعني مؤذن؟ :حييى.د

 سنني 10تقريبًا  :مصطفى مدحت. د

 .يعىن قبل بداية العيا بسنتني :حييى.د

قال.. ملا آلمته عن شغالنة املؤذن دى  :مصطفى مدحت. د
 .هو ممكن يبطل أى شغالنه إال الشغالنه دى: ىل

 سألته ليه؟ :حييى.د

قال إهنا بتقربه اآرت من ربنا، بيحس :مصطفى مدحت. د
 إنه فيها بيالقى نفسه

 مش فيه تناقض برضه بني الشغلة دى والتاريخ ده؟ :حييى.د

أيوه، بس هّوا ما جابشى سرية ألى عالقة :مصطفى مدحت. د
 بني ده، وده،

سى،السؤال بالنسبة للعالج النف.. السؤال بقى :حييى.د
 دى حالة زمحة قوى

7"أنا مستغرب إن ىف الفرتة القصرية دى  :مصطفى مدحت. د
بس، رحت شايف إن العيان اتلّم بسرعة اآرت من اللى" جلسات

آنت متوقعها من أعراضه، ومن تارخيه املليان ده، فبقيت
قلقان من اللى حصل آده يعىن مثال ماآانش عنده أمل إنه

م ىف الشغل لدرجة انه آان عايزيتزوج خالص وماآانش منتظ
، ويعمل"يتحرك"يبطله، بعد شهر واحد لقيت أن العيان بدأ 

يصلح حاجات ىف البيت، يعامل الناس: حاجات ماآانش بيعملها
آويس، بينتظم ىف الشغل، بيفكر ىف مستقبله، وىف جوازه أنا

 .استغربت
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تقصد العيان مش بس احتسن بالنسبة لألعراض، دا آمان :حييى.د
 بقى يبادر ىف حاجات، من غري ما حد يقول له، إنت زعالن ليه بقى؟

 هل ممكن حيصل ده آله ىف فرتة قصرية زى دى؟ :مصطفى مدحت. د

 الربآة فيك يا أخى،  :حييى.د

، بس أنا مش متأآد إن آل اللى قاله، هل...........
إنه حقيقة، وال خيال؟ جيوز آله صح أو جزء منهناخده على 

صح، مثال حكاية القطط دى مش مألوفة ىف الفالحني، زى ما يكون
املسألة عايزة مراجعة، هّوا عموما ىف الفالحني احلكايات دى
عندهم عادية، وبتعدى املسألة من مرحلة ملرحلة، وما
البتعلقشى آتري، لكن مش بالكثرة دى وال التعدد ده، و
بالتنوع ده، أنا مش متأآد، وبعدين بالنسبة للعادة

"ذروة"سنني هل آان فيه  5السرية مثال اللى بدأت عند سن 
، طبعا مافيش قذف ىف السن دى، إمنا ىف البنات)أورجازم(

 .، ىف األوالد مش متأآد"ذروة"الصغريات ساعات يبقى فيه 

ا هّواانتصاب من غري قذف، إمن آان فيه: مصطفى مدحت. د
 "ذروة"بيقول آان فيه 

االنتصاب ممكن، بس الذروة واسعة شوية، مث إن :حييى. د
الكالم ده بداية من سن مخسة، دى الفرتة اللى فرويد بيقول
فيها إهنا فرتة آمون، إمنا اجلدع ده ما بطلشى، حسب آالمه، وزى
ما يكون اجلنس عنده قعد نشط طول الوقت بدرجات متفاوتة لكن

رجات وأنواع االحنراف اللى هّوا حكاها، وبرضه ميكن دهمش لد
خّاله قعد يكرب من غري استقطاب بني هوية ذآورية وبني هوية
أنثوية، فقعد ِمَمشى نفسه يا إما باخليال يا إما بشوية واقع،

 .حلد ما بدأت الوساوس والرهابات تنبهه إنه آده ما ينفعش

 هوه بطل آل دهأيوه مع بداية العيا : مصطفى مدحت. د

واهللا ما انا عارف بطل ممارسة وال بطل ختيل،: حييى. د
الظاهر إن النمو اجلنسى بتاعه ِمِشى متوازى ىف آل االجتاهات،
ومش بس النمو اجلنسى دا باين منو القيم أيضا، يعىن هو مؤذن

يقرب من"وبيالقى نفسه ىف شغلته الدينية دى اللى بتخليه 
هو موظف بعد الضهر ىف شرآة، وال عمره ، وىف نفس الوقت"ربنا
مشاعره، وال احلكاوى اللى بيحكيها بشغلة املؤذن، أو ربط 

بصورته وهّوا على املأذنة بيأذن، أو بيقيم الصالة، وال عمره
 .حكى لك عن شعور بالذنب وهو عمال بيأذن وال هوه ّمهه

سواء آان اللى حكاه ده حقيقى، أو جزء منه حقيقى،
، أنا شايف إنه ما دخلشى21إنه قعد آده حلد سن فالظاهر 

، احلكايات مشيت جنبمع نفسه معارك وصراعات وآالم من ده
، قام حاول يلم نفسه مابعضها حلد ما لقاها آفاية آده بقى

قدرش، فظهرت األعراض النفسية قلق واآتئاب ووساوس ورهابات
سه إنه، أنا بافرتض إا ظهرت علشان يساعد نفوآالم من ده

فّخوف نفسه. ميتنع، راح جلأ ألقرب حاجة متنعه من املمارسات دى
، وبعدين ملا انت طمنته على حكايةمن إنه ميرض بالزهرى

 .الزهرى دى، نقل على اإليدز
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زى ما يكون هوه راح عامل ضمري أو والد من خالل املرض،
خوفه من الزهرى، وبعدين من اإليدز ملا انت  يعىن من خالل(

عشان حيوش نفسه، وحيوش خياالته  آده ، عمل)شرحت له طب
برضه، يعىن استعمل املرض آمرحلة، وبعدين ما صّدق لقى العالج
النفسى معاك، شبط فيه، ألن املرحلة مرحلة، عشان آده انت
تالحظ رغبته ىف العالج، وإنه بيجيلك بانتظام من حمافظة

سفر ساعتني آل أسبوع، يعىن املرض هنا عمل عنده دور  عايزة
إجياىب، وبعدين ملا جالك وشعر بالسماح، إنك ما حكمتش عليه

 .فاتّلّم أآرت وراح عاملها وخافف، فانت اختضيت

 أيوه استغربت: مصطفى مدحت. د

يا إما يكون منوه آان بيتحرك طول.............:حييى. د
الوقت، واحنرافاته ما آاتش تثبيت ووقفة، زى ما تكون آانت

جالك جاهز وآانت حرآية النمو عنده لسه جتريب وْتعّدى، فهو
نشطة، فلما اطمأن لك وصّدق مساحك، راح عاملها وقال لك يا
واد ما فيه سكة أمان أهه، واختار العالج وإنه يكمل منوه،

 .بدل آل اهليصة دى، وبدل احلل باملرض برضه

 )بعد اضطرارى لإلعادة آما سبق التنويه: (التعقيب احلاىل

 :قارنة بني احلالتني ما يلىنالحظ هنا بامل

سنة 28سنة ىف حني أن عبد الرمحن عنده  17إن سامح عنده  - 1
، وبالتاىل ال نستطيع أن نعرف آيف سوف تكون)سنة 11بفارق (

 .سنة، حىت لو أخذ العالج مسارا جيدا 11حالة سامح بعد 

، من حيثيعمل، مل يدرسإن سامح مل يدخل احلياة أصال، مل  - 2
جناز، مل يعرتف به أبوه أو أمه إال بقدر االستجابةواقع اال
إنه   ناسيني= جنب احليط = جبوار احلائط    مث رآنوه(لطلباته 

ىف حني أن عبد الرمحن دخل احلياة، والتزم بعملني، ومتسك) موجود
هبما، ووجد ىف العمل املتداخل مع الدين ما أرضاه أآثر، دون

بني عمله - نظريا –، وحني خّير أن يشعر بالذنب أو حىت بالتناقض
 !!ىف الشرآة وعمله آمقيم شعائر اختار األخري

إن سامح مل يتدرج ىف منوه اجلنسى مثل عبد الرمحن، فأول -3
  سنة، 14سنة، وبلغ سن  11معلومة عن اجلنس آانت ىف سن 

وليس من العادة) أثناء النوم(وعرف إنه بلغ من االستحالم 
لعادة السرية، وىف نفس الوقت تقريباالسرية، وبعدها بدأ ا

 بدأت خربة املمارسة املثلية السالفة الذآر،

ىف سن مخس  أما عبد الرمحن فقد بدأ ممارسة فعلية -4
سنة، مث قال) 18(سنوات حني استعمله من الظاهر أحد اجلريان 

إنه بدأ العادة السرية وهو عنده مخس سنوات أيضا، وزعم
آما مارس اجلنس مع حيوانات) آما قال(إنه آان يصل للذروة 

جنسية  سنة مارس 16متنوعة منذ ما يقرب من ذلك، مث من سن 
سنة، مث توقف 21مثلية متعددة متبادلة مع أقرانه حىت سن 

عن هذه املمارسات واستمرت العادة السرية حىت زادت مع
 بداية التعب الذى أدى إىل االستشارة الطبية
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على حد –واحدة    توقف سامح عن هذه املمارسات قبل سنة - 5
  من بداية املرض، وآانت وظيفة املرض آما افرتضنا أنه - قوله
قاهلا املرض برفض آل شىءهلذا املوقف الشديد الصعوبة، " ال"قال 

 معا، اللذة، والقهر، والناس، واألآل، واحلرآة، واحلياة

رساات األخرية مع بدايةتوقف عبد الرمحن عن هذه املما -6
املرض، وذلك بفضل املرض أيضا الذى أرعبه من الزهرى

حىت امتد الرعب رد االحتكاك ىف األتوبيس، ومل حيتج) فاإليدز(
أن يصاب بذهان جممِّد مثل تلك االصورة الىت أعجزت سامح، وظل
يواصل العملني معا، وجاء يشكو من أعراض الرهاب من املرض

 قط التناسلى ف

مبجرد أن تقبـّل زميلنا املعاجل البادئ مريضه عبد -7
الرمحن، مبا أمسيناه اجلهل اجلميل، وشرح له صعوبة أو استحالة
إصابته بالزهرى هكذا، وحىت بعد أن استبدل عبدالرمحن اإليدز
بالزهرى لفرتة ما، مبجرد أن اطمأن عبد الرمحن أن معاجلا

ونه ىف أن يواصل حياته دونطيبا مسحا قد استوعب تارخيه، وعا
نصائح مباشرة، أو لوم أخالقى، مجع عبد الرمحن نفسه، واستمد

ىف نفس الوقت من املعاجل، واستغىن عن األعراض املنع املسامح
وحتسن خالل أسابيع، فأصبح أآثر مبادأة، والتزاما ىف البيت

 والعمل، وتوجه حنو قرار الزواج برغبة وجدية

غر، ومنوه املغلق املشوَّه، وصلته حماولةسامح بسنه األص -8
استعمل املرض لريفض  ، مبعىن أنه"مكافح"الطبيب الكبري أنه 

الضعف وتلك  يستطع رفضه أثناء صحته وهو بكل ذلك  ما مل
آل هذا القهر واحتمال مشارآته ىف القبول  اهلشاشة أمام

تعودًا على اللذة، وقد بدا حرصه على الشفاء أثناء
بلة، فكان مظهرا آخر حملاوالته املكافحة إلنقاذ نفسه،املقا

آما أنه تقبل حماولة الطبيب احرتامه أيضا بشكل مل نتوقعه،
وإن آنا استبعدنا تصديق أن هذه الرسالة الصعبة،

قد وصلته آما بدا من املناقشة احلوارية، بالقدر) االحرتام(
 الذى قد يعينه على بداية جديدة الستمرار منوه

 خلالصة ومالمح فروض جديدةا

 :يبدو من هذه املقارنة السريعة ما يلى

إن النمو اجلنسى ال ينفصل عن النمو عامة، وبالذات منو-
 ، وتشكيل الذات "العالقة باآلخر"

إن البداية املبكرة للتعرف على اجلسد، فاجلنس، ولو حىت-
مستقالال حيبس اجلنس آانت بدايات سيئة أو خطأ بشكل حمدود، 

 . عن بقية مسارات النمو

وهذا ليس مرادفا للشائع عن الدعوة إىل الرتبية-
اجلنسية، إن ما يسمى تعليم اجلنس ىف املدارس دون جو ثقاىف
عام، يتصف باملسامية واحلرآة والنور واحلوار، قد يكون
تلقينا حتفيظيا يقوم به من مل يعرف جوهر وال روعة وال وظيفة

 بعد أن قطع هذا املشوار التطورى الطويلاجلنس البشرى 
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، والتفاهم ىفمن السماح باملعرفةإن جرعات مناسبة-
هو أمرالنور، وال نعىن بذلك السماح التمادى ىف الظالم، 

 آثار إجيابية  وارد وقد تكون هلا

مع أنه  هناك شكل من التساهل يبدو وآأنه السماح،-
باإلنكار، والتجاهل،اإلغفال   عكسه متاما ىف النهاية، وهو

والثقة املفرطة ىف غري حملها، وهو ما حدث غالبا بالنسبة
السماح ال يعىن غفلة الوالدين، بل إنه العكس متاما،. لسامح

  هو النتيجة الطبيعية جلو عام من احلرية واحلرآة، يتيح
 .الفرصة لنمو طبيعى، بالقدر الذى يتيح الرتاجع والتعلم

من تراخى قبضة السلطة، بل من قد يأتى السماح ليس-
، آماإحكامها الواعى، لكن دون قهر جاهز وترهيب متواصل

من تواتر املمارسات -آما ىف حالة عبد الرمحن –قد يأتى 
التجريبية العابرة بشكل عام ىف سن النمو الباآر، األمر

من التجارب–الذى قد يرتتب عليه مساح ذاتى بالدخول واخلروج 
 بشكل يساهم ىف النمو ال يعوقه -خياالواقعا أو 

لتواتر املمارسة  حىت لو جاء السماح بشكل عام نتيجة -
بني معظم من هم ىف سن معينة، أو جاء من خالل جمال تربوى

هذه التجارب  مساّمى متفاهم، فإنه يتيح الفرصة أن متر مثل
ضمن جتارب النمو، بل وقد ترتك آثارا إجيابية ىف اية

 ة إذا مت استيعاهبا ىف ظروف مناسبةالنهاي

إن هذا السماح، أو التفهم، ىف النور، أو آل ذلك -
اجلنسية"معا، ليس له عالقة مباشرة مبا ذهب إليه فرويد عن 

فهو أقرب إىل، وال عن عقدة أوديب وما شابه، "الرضيعية
جتليات حمدودة من عينات من التاريخ البيولوجى واجلنسى

تلو األخرى ىف  اإلنسان عامة، تتطور الواحدة واألسطورى لنمو
 تداخل سلس ما استمر النمو ىف التوجه الصحيح

 النمو اجلنسى وبقية مسارات النمو

تنمو) أو حيوية بصفة عامة(ال توجد وظيفة بشرية 
منفردة متاما، لكن توجد ظروف غري طبيعية تعوق إحدى

ئر الوظائف،الوظائف عن النمو الطبيعى جنبا إىل جنب مع سا
حيدث هذا النمو املتواآب ىف احليوان مثلما حيدث ىف اإلنسان،
لكن األمور ىف اإلنسان أعقد وأروع، وذلك مبعىن أن النمو

)العالقة باآلخر(املعرىف، والنمو الوجداىن، والنمو العالقاتى 
وآل نواحى النمو األخرى، تسري جنبا إىل جنب ىف خطى متوازية

من وجهة نظرى –الوقت، بل وهذا أيضا متكاملة ىف نفس 
هو ما يتم بالنسبة لنمو العالقة املتناسفة مع –اخلاصة 

األآوان املمتدة إىل وجه احلق تعاىل، وهى العالقة الىت تنظمها
 . أصول األديان قبل أن تشوه 

يبدو أن الذى حدث مع عبد الرمحن أنه قد مسحت له ظروف
ئته اجلغرافية، أن تنطلقثقافة طبقته االجتماعية، ىف بي

  ىف -نسبيا –مسارات النمو ىف جماالت خمتلفة بدرجة متوازنة 
مساحة رحبة، وحبرآية، تسمح باإلقدام بقدر ما تسمح بالرتاجع

 تعلما وغري ذلك، 
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رمبا هذا هو ما يفسر عدم شعوره بالذنب من ناحية، وافتقار
الذى يقربه من(املعاجل واملشرف إىل فهم عدم تناقضه ما بني عمله 

 وبني ممارساته املتنوعة املتعددة املتنقلة،) ربنا

ىف نفس الوقت، حني وصل األمر أن تتواصل بعض هذه
الىت رجحنا أن بعضها أو رمبا آثريا منها آان ختيال(املمارسات 

ال واقعا، علما بأن التخيل قد يؤدى نفس الوظيفة، فهو وعى
بعض هذه أقول حني وصل األمر عند عبد الرمحن أن متادت) آخر

املمارسات أطول مما حتتاجه خطوات النمو، ووجد نفسه غري قادر
على أن يضع هلا حدا، ظهر املرض خيّوفه، بالوساوس والرهابات،
فتوقف، إىل أن وجد طبيبا يتمتع جبهل مجيل، قبـٍَلـه آله على
بعضه، فجمع جتاربه، واطمأن إىل طبيبه وشفى ىف سبع أسابيع

 حظناآما ال) على األرجح(

أما ما حدث لسامح فيبدو أنه عكس ذلك متام، آل ما وصله
دين هو تعليمات سطحية عابرة دون ممارسة أو قدوة،  من

من أبوين ختلوا عن مسئوليتهم بطيبة هى  وصله ذلك ومثله
لألسف غفلة، فانطوى على نفسه، ومل جيد حىت تعويضا ىف دراسة

   منتظمة، أو عمل ملزم،

د تلميذا أو عامال أو حىت إبنا، وحني وجدمل يعرتف به أح
من يعرتف به جاءه االعرتاف ملوثا قاهرا، لكن عمقا ىف داخله

 . اللذة واالعرتاف معا، فكان ما آان: استقبله بشقيه

معامل للحرآة، واملثابرة،  مل نالحظ عند سامح أية
والتجربة واخلطأ، اختزل آل وجوده ىف هذه الزاوية الشائهة

فال موضوع، وال إجناز، وال دين، وال شىء إال هذا  هة،واملشو
 املزيج املتداخل من القهر واللذة،

مل تقم آل هذه املمارسات القامعة بدور منائى، بل بالعكس
أدت إىل هذا النكوص الذى عرى الثنائية اجلنسية من جهة،

 فرصة رفض اجلارى بإرادة واعية،  وفاقم املأزق الذى جعل
سار النمو، ومستحيلة، فظهر املرض ليؤدى وظيفةحىت يطلق م

 الرفض الشامل هبذه الصورة اخلطرية

* * * * 

 :ملحق النشرة

هذه الرسالة تعقيبا على ما أميمة رفعت. من دوصلتىن 
–آان قد نشر من حلقات حول هذا املوضوع أنشرها فيما يلى 

باب استشارات"أو ىف " بريد اجلمعة"  بديال عن نشرها ىف
حىت ال أضطر لإلعادة للمرة الكذا هناك، أنشرها مع" مهنية

 . تعقيب حمدود، يلحقه مقتطفات مما سبق ذآره

 " بني حالة سامح وحالة اإلشراف عن بعدعن إحتمال الربط    "......

 من نص الرسالة

عندى حالة أعاجلها منذ ما يقرب من شهر هى مزيج من
 إبنة إمام مسجد ىف إحدى  سنة 32مريضة لديها . احلالتني 
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املريضة .سنة تقريبا 18، مت نقله إىل اإلسكندرية منذ احملافظات
هى األخت الوسطى لستة إخوة و أخوات، وهلا نشاط جنسى مستمر

بإساءة األخ األآرب هلا جنسيابدأ . عاما 22حىت  عاما11سن منذ 
نفسها إلبن اجلريان األصغر ، مث إساءهتا هىهى واألخت الصغرى

مع) آاملة  جتارب ليست( جنسيا، مث املمارسات اجلنسية املتعددة 
 ، بدافع التجربة والفضول آما تقولشباب خمتلف 

 التعليق

 الفرصةشكرا، على إعطائنا هذه ....   

مبا أشرت إليه حاال  ذلك ألن هذه البداية ليس هلا عالقة
بالنسبة حلالة سامح، واألهم حلالة عبد الرمحن أساسا، بل إا

 تتيح ىل الفرصة أن أوضح أا متثل العكس تقريبا، 

إن السماح الباآر، ىف ظل االنفتاح واملسامية والصراحة
لنمو الوظائف واإلحاطة، للرتاجع، هو الذى يتيح فرصة

النفسية والبيولوجية ىف مسارها الطبيعى ومن بينها
الوظيفة اجلنسية بشقيها اللذى والتواصلى، أما البداية
هنا ىف هذه احلالة فهى تبدو متأخرة، وأنا لست متأآدا إن
آان هلا عالقة بوظيفة الوالد الفاضل أم ال، خاصة أنه وجه

 إىل التعليم األزهرى حتديدا، 

الفرض الذى افرتضته ىف آخر  البداية ال تثبت أبداهذه 
.تكوىن قد قرأتيها بعد يا د  وأنت معذورة، فأنت مل(حلقة 
وال هى تشري إىل نفس احتماالت اخليال والتنقل )أميمة

والتجربة باملراجعة لالستفادة، الىت مارسها عبد الرمحن
 ).والىت شرحناها حاال ىف الفرض األساسى(

بداية تواآبت مع سن بلوغ هذه الفتاة، بعد يبدو أا 
فرتة ال نعرف ماذا جرى للوظيفة اجلنسية فيها من حيث االحرتام
  واالعرتاف والسماح واحلوار، فبدت مثل هذه البداية مبثابة

 .هكذا  قفزة تعويضية شاطحة شائهة

مث إا آانت بداية جاءت من خارج املريضة، من األخ، الذى
نذاك، والذى مل يتوان أن ميتد نشاطه احملارمىال أعرف سنه آ

 إىل األخت األصغر، 

، فبدأت مع إبن!!"مل تقصر بدورها"  مث إن مريضتنا
 اجلريان الذى ال أعرف عمره، 

أساءت هى"هذا، وأنا مل أعرف حتديدا ماذا تقصدين بتعبري 
هذا   ، وأنا أحتفظ ىف استعمالabuseويبدو أنك تقصدين " نفسها

 سن إبن اجلريان وما مت حتديدا   التعبري هنا، إال بعد أن أعرف

مث تأتى بعد ذلك ممارساهتا اجلنسية املتعددة مع شباب
اخليالية(خمتلف، فتصلىن غري ممارسة عبد الرمحن التجريبية 

تلك املمارسات السلسة الىت مر هبا عبد الرمحن حىت مع) جزئيا
وهى بنت،  بعد توقعااحليوانات، املمارسات هنا أغرب وأ

 ووالدها هو ما ذآرت، فأتساءل عن حجم اخليال أيضا ىف ذلك، 
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من السؤال عن –ولو جزئيا–وهذا ميكن معرفته
 .املكان، األعمار، اختالف التجربة، املدى: التفاصيل

، فلهذه أيضاوال يكفى أن توصف بأا ممارسات ليست آاملة
درجات، أما أن توصف هذه املمارسات، وحنن ال نعرف عددها

فهى 22حىت  -11من سن  بالفضول وحب االستطالعحتديدا، توصف 
 مدة تتجاوز حب االستطالع آثريا،

 .هذا آالم املريضة، نسمعه وحنرتمه، مث نفحصه

 من نص الرسالة

طوراأآثر ت  حىت آانت آخر جتارهبا................. 
مع خطيب هلا أجربها أبوها  ولكن ليست ممارسة آاملة أيضا

8به بعد أن ظل يرفض من اختارته هى ملدة  على اإلرتباط
بعد التجربة. أيضا  سنوات مل تكف خالهلا عن ممارساهتا معه هو

سنوات على 6  األخرية إنكسرت و دخلت املستشفى حبالة هوس منذ
 اعتقد ما

 التعقيب

اة، ينبغى احلذر من احتمال إسهام اخليال ىفمع هذه الفت
نسج هذه احلكايات، خاصة بعد أن تبني أا معرضة لذهان اهلوس

 .الحقا

ال ميكن اجلزم بطبيعة ومنطق سبب رفض والدها هلذا الذى 
اختارته، وظل يلح عليها طوال ست سنوات، فينبغى أخذ هذه

ن بني من آانتاملعلومات حبذر وتدقيق، فهل آان هذا اخلطيب م
وإىل أى مدى آان  متارس معهم نشاطها من باب حب االستطالع؟؟

جادا؟ ما أسباب الرفض تفصيال، املرة تلو املرة؟ مث من هذا
الذى أجربها والدها على االرتباط به، وهل ظلت متارس اجلنس

 .مع الذى اختارته ست سنوات، أم مع خطيبها

آسرهتا، أهى املمارسة هى تلك التجربة األخري الىت  مث ما
مع واحد مفروض عليها، مل يتزوجها بعد، أم  )غري الكاملة(

 !!مع من اختاره قلبها قبله؟؟

أميمة لنقص املعلومات، فكل حاالت. أنا ال ألومك يا د
اإلشراف عن بعد ال نناقش فيها إال املعلومات املطروحة، وهى

األمر ىف باب، وهذا عكس )مثل حالة عبد الرمحن(ناقصة عادة 
مثل حالة سامح الىت استغرقت ست نشرات آما" (حاالت وأحوال"

، لكن املسألة ىف حالة مريضتك هنا غامضة غموضا حيتاج)ترين
حبضورها –ألا إىل وقفة، وقد نشرُتها آلها برغم هذا النقص 

أنا وخشيت أن" فروضى"توضح جانبا من  - العكسى هكذا 
  دت،يفهمه املتلقى بغري ما قص

من املمارسة املتعددةأميمة تبني نوعا . حالتك هذه يا د
الباآرة، الىت تشوه وتقزم وجتهض أى منو حقيقى لوظيفة
بيولوجية رائعة حتتاج أن تتواآب فيها الوظائف معا حبرآة

 . مرنة، وجتارب ىف النور، تسمح باحلوار والرتاجع والتعلم
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إن لك الفضل أن ترينا أنه حىت لو آان األب الفاضل هبذه
الصورة امللتزمة اآلمرة باملعروف، الناهية عن املنكر، فإن

ممارسات يكوناالفتقار إىل جمال النمو الصحيح ال مينع من 
 .أفضل منها) الصحى والصحيح(الكبت 

مث إن إصابتها باهلوس بالذات، قد يرجعنا إىل التفكري ىف
ل أن يكون سلوآها منذ البداية هو درجة أقل من اهلوساحتما

األمر الذى حيتاج) باإلضافة إىل خياالت خصبة(بشكل أو بآخر، 
معلومات أآثر وخاصة عن تاريخ املرض النفسى ىف األسرة وغري

 . ذلك

 من نص الرسالة

جاءتىن وهى تلبس قناع الواعظ، ال تكف عن) مث..... (
واألحاديث، وهو يسري بالنسبة إليهاقراءة اآليات القرآنية 

  الطاعة وتأمث فهى خرجية آلية ازهرية، وتتهم اجلميع بعدم
 مث حتاول  آل من حوهلا و آأهنا تسقط آل خطاياها على اآلخرين،

 .إصالحها 

 التعقيب 

أعتقد أن ذلك يؤآد احتمال أن جتارهبا اجلنسية األوىل مل
  آانت نشازا  أا تكن جتارب منائية أصال، وإمنا األرجح

بدائيا، خمتلطا خبيال جامح ها هى حتاول أن تغطيه بقناع
دون لوم(الوعظ الذى استمدته من دراستها ورمبا من أبيها 

 ) بشكل مباشر  على أيهما

 من نص الرسالة

حكت ىل) بصعوبة شديدة ( بعد أن بنينا عالقة سويا 
 "\مىن ؟  إنىت مشمئزة" \: وتأنيب قصتها، مث سألتىن حبدة

أن تشمئزى مىن، جيب" \: أجبت بالنفى، فقالت بنربة أآثر حدة
احلقيقة أنىن إرتبكت ىف" . \آل إللى حكيتهولك قرف و حرام 

اللحظة، وسألت نفسى نفس سؤاهلا، ما السبب الذى جيعلىن هذه
لدَى فرصة للتفكري فرددت مبا جاء ىف ال أمشئز منها ؟ مل يكن

و بعد أن أمشئز منك، إيه اخلطوة" \: باىل ىف هذه اللحظة
ووجدت أنىن  آنت أآلم نفسى أآثر مما أآلمها" \اجلاية ؟ 
أريد أن أترآها، وهى أيضا تقبلت إجابىت ألهنا ال لسبب ما ال

  تريدىن أن أترآها

احلوار و أنا أقرا تعليقك على حالة سامح، تذآرت هذا
انيته ووجودهإنس بان قبول املريض مبا هو عليه، واحرتام

عن املسار هو من قبيل اإلحرتام وليس الشفقة،  برغم إحنرافه
"\ورمبا جييب هذا على سؤال املريضة وبالتاىل سؤاىل لنفسى 

 "ملاذا مل أمشئز منها ؟

 التعقيب 

أميمة أننا مل نرفض مثل هذا الشعور من. أذآرك يا د
 جانب املعاجل منذ بدأنا باب التدريب عن
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بعد، مث باب استشارات مهنية بالذات، ولعلك تذآرين أول
ففتحت لنا هذا الباب، وآيف  حالة أرسلت تستشريىن فيها،

أنك آرهت مريضتك، فشارآناك حقك ىف ذلك، أقول إنىن أذّآـرك
، فنحن بشر،آبدايةأننا ال نرفض حىت االمشئزاز من مريض 

، ال أآثر وال"حنن"مبا هو  –آما آررنا مرارا  –ونعاجل املرضى 
مسموح به، ألنه وارد مبا هو حنن بشرااقل، فاالمشئزاز ومثله، 

، وىف نفسأننا ال نتوقف عنده، الفرق هو من حقنا أن نشمئز
بأن منارس) امليكانزمى(الوقت ال خندع أنفسنا ونسرع باإلبدال 

على مرضانا من أعلى وآأننا نساحمهم من موقع  الشفقة
امشئزازه بني يديه، مث  يع أن حيمل مسئوليةالذى يستطحكمى، 

يتقدم بالرغم من ذلك ىف حماولة احتواء نفسه ومريضه ىف إطار
أمشل واحدة واحدة، هو الذى ميكن أن يعايش ما أمسيناه

الذى هو جوهر احلب البناء الذى نعنيه، وعلى احرتاما "
ههو ليس حبا باردا وال عقالنيا، بل لعله سوف يثبت أنفكرة 

 . دون غريه" حب"الذى يستأهل آلمة 

 من نص الرسالة

التشابه الثاىن هو مع حالة اإلشراف عن بعد، وهو تغري
مل تلجأ لشبه الصحة، ففى يوم الدفاعات فجأة و إن آانت

 التخلى عن دور الواعظ وأن تظهر  وليلة ٌقررت املريضة
وجهها القبيح للجميع، فأخذت متارس العادة السرية جبنون
أمام التمريض وتعلن ما تفعل أمامى وهى تطلب مىن أن

 أعتقد أهنا آانت تريد أن تعاقب نفسها ومل تكتف. أآرهها
بذلك بل رفضت متاما تناول أى دواء و آأهنا ال تريد أن تشفى

 على حقيقتها  و تريد أن نراها دائما

 التعقيب

ال أذآر أنىن ذآرت أن الدفاعات تغريت فجأة عند عبد
 ن حىت إىل ما يشبه الصحة،الرمح

لقد طرحت هذا االحتمال ألميز بني التحسن الزائف، الذى 
إذا استمر ناجحا، وبني التحسن أيضاعلينا أن نقبله 

احلقيقى الدال على أن العالج قد أآمل مشوارا منائيا آان
 النصح،   املريض يقوم به وحده قبل أن يسألنا

دّى فبينته خاصة ىف يوميةوهذا االحتمال األخري هو ما رجح ل
 )ومعك عذرك إذ أنك مل تقرئى بعد ال هذه وال تلك(أمس واليوم، 

أما ما حدث ملريضتك من ايار الدفاعات فهو حدث ىف
االجتاه العكسى متاما، وقد جتلى املرض األصلى من النوع

وهو يشري إىل ايار الكبت) اهلوسى االآتئاىب معا(املختلط،
آحيلة"وىف نفس الوقت إىل اخللف ) العادة السرية عالنية(

لكنىن مل أر ىفبالعزوف عن األآل والعالج، " انسحابية هروبية
 هذا أو ذاك أى عقاب للذات، 

 من نص الرسالة

 ...أمرت هلا بالعالج بالصدمات وسنرى ماذا سيحدث 
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لقد سبق أن شرحُت لك تفصيال:أميمة.أميمة، يا د.يا د
أميمة ال. يا د  اآللية الىت أستخدم هبا هذا العالج العظيم،

نعطى املرضى صدمات من أصله، –وال أنت، املفروض يعىن  –أنا 
 Rhythmهذه ليست صدمات، وإمنا هى عالج تنظيم إيقاع املخ، 

Restoring Therapy ة تشغيل احلاسوب،وهو مبثابة أعاد
ونتيجته تتوقف على آفاءة احلاسوب ونوع عطله، ولذلك فمن

هلذا" التوقيت"و" اإلعداد"املهم جدا ىف آل حالة أن حنسن 
العالج الرائع، حىت يأتى بأفضل النتائج وال أظن أن هذه

ىف حدود ما ذآرت إعدادا آافيا، وال أن –املريضة قد أعّدت 
جلسة" (تنظيماية"مينع من اعطائها هذا وقته، ولكن هذا ال 

وال تعطى الثانية إال إذا آانت االستجابة إجيابية،) واحدة
فقد تكون قد أُعدت هلا من خالل إخالصكم وحتملكم واحرتامكم هلا،

 .حىت لو تغلف بامشئزازك املشروع

 من نص الرسالة

 دائما ىف التعامل مع شعور املرضى بالذنب ، ولكنىن أجد صعوبة

 :عقيبالت

ىف آل املراحل الىت شرحتيها لنا -بدا ىل أن هذه املريضة 
حقيقى ميكن أن ُيشعرها  آيان داخلى  مل يتكون لديها -

علما بأنىن ال أعترب الشعور بالذنب مزية أو(بالذنب 
نكسة حادة،  هو  ، ما حدث مؤخرا هكذا)ميكانزما بّناء أصال

مل يصلها من آل تدل على تفاقم احلالة من جهة، وعلى أنه
اجلهود اجليدة الىت بذلتيها أنت وزمالئك ما يكفى لكى تصدق

وال ذنبها(أا ميكن أن تستحق االحرتام، وهذا ليس ذنبكم 
 )بشكل مباشر

 وبعـد

نذآر القارئ الصديق بالعودة إىل نشرة أمس بالذات فيما
خيص حماولة شرح هذا الوجدان املعرىف الفاعلى الذى امسيناه

وأيضا، )6-5عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام (حرتام اال
عن(برغم ما أوصيناه به ىف البداية أن يرجع إىل نشرة 

الىت حاورنا فيها )6-2اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 
 .املريض حول االحرتام

 شكرا وعذرا

**** 

الطبيب املعاجل   سوف نسميه هبذا االسم ابتداعا، علما بأن - 
  ".التدريب عن بعد"هو املتبع ىف باب  مل يذآر امسه أصال، آما

الوظيفة اجلنسية من"حني آتبت أطروحىت عن : ملحوظة - 
مل ختطر ىل تفاصيل ارتباطها باالعرتاف" التكاثر إىل التواصل

باآلخر هبذه الصورة، وأنا أعرتف أنىنبالوجود، مث العالقة 
أحتاج إىل مراجعتها من خالل هذه الفروض اجلديدة الىت

 نعايشها معا، ولسوف أفعل إن آان ىف العمر بقية
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 ""אמ−503

 )125حلم(:نص اللحن األساسى
توجهت إىل مسكىن فوجدته ميور باحلرآة وال شئ من األثاث ىف موضعه
ومثة غلمان وبنات ال أعرفهم يلعبون هنا وهناك دون أن حيسوا حبضورى
فانقبض صدرى ودلفت إىل الشرفة املطلة على حديقة قريبة مىن وفيها

املزقزقة وآانت الزقزقة وحرآةشجرة ضخمة متتلئ أغصاا بالعصافري 
 .العصافري قد أنستىن آل شئ غري صوت العصافري وهى تغرد

 :التقاسيم

لكن الغلمان والبنات انطلقوا فجأة من املسكن إىل.... 
احلديقة، وأخذوا يقذفون العصافري املزقزقة حبجارة صغرية ال تؤذى،

اشرتآت ىف فزادت الزقزقة رقة، وطارت العصافري حنو مسكىن وآأهنا
اللعبة، وآأهنا قد اتفقت مع الغلمان والبنات أن يتبادلوا
األداء واألماآن، واحرتت إىل أى الفريقني أنتمى، ودعوت اهللا أن

 .يضعىن حيث يرى أنه األصلح ىل، وإن آنت شخصيًا أفضل الزقزقة

**** 
 )126  حلم(: نص اللحن األساسى

قاء قدامى فرحب بناذهبنا لتهنئة الوزير اجلديد بوصفنا أصد
ووجدنا أحباء آخرين فرجعنا معهم إىل عهد الصبا وىف الصباح التاىل
أذاع الراديو البيان األول حلرآة اجليش وعندما ذهبنا إىل السكرتارية

 .للرتحيب قال لنا ال تسهبوا ىف الرتحيب قبل أن تعرفوا القادم

 :التقاسيم

بعد، فلم متض على مل تكن الوزارة قد استقالت أو أُقيلت... 
احلرآة سوى ساعات، مث وجدت نفسى واقفا ىف صف طويل أمام جممع
التحرير، ونظرت ىف الساعة الىت فوجئت أهنا ضخمة جدًا وقد وضعت فوق
النصب اخلاىل وسط امليدان، وإذا هبا تعلن تاريخ اليوم وعقرب
ألالثواىن فقط هو الذى يدور بسرعة فائقة آأنه يسابق نفسه، وامت

وتلفّت حوىل فلم أجد أى حريق،   امليدان بعربات املطافئ احلمراء،
لكن أصوات أبواقها وأجراسها مل تكف عن اإلزعاج، مث صمتت فجأة،
وانطلق ميكروفون آبري يؤذن لصالة الظهر عصرًا، وراح يكرر أن

 ما احلكاية؟: ، فسألت أصدقاءنا القدامى"الصالة خري من النوم"

 .د تغري آل شىء، وأصبح نوم القيلولة أهم من قيام الليللق: فقال أحدهم
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א/א−504

 :مقدمة

من البديهى أن يكون الرتآيز ىف بريد هذا األسبوع هو على
، إال أن موضوع املؤسسة الزواجية وصعوبات إجناحها"غزة"

وتطويرها قد أخذ حجما يستأهله أيضا، وأنا أتصور أن جهاد
البشر ليكونوا بشرا أسوياء، ال قتلة، وال مسوخا، حيتمل

 . اجلهاد ىف آل اجلوانب طول الوقت

**** 
 االمتناع عن التوقيع: تعتعة

 ماجدة صاحل . د

يا دآتور حييى لقد أشتدت تعتعتك هذه املرة حىت آادت أن
)الوتر(تصل إىل حد امللخ، فأشتد األمل العاجز من فرط العصب 

 . املشدود، دون تناثر قد يعفيىن ولو جزئيا من مسئولية عجزى 

 فإىل أين باهللا عليك وأنا من أآثر املعنيني هبذه الكارثة؟؟

 :حييى. د

دون انسحاق به، ودون تفريغه ىفدون تنازل عن األمل، و
عويل، أو تصور أداء واجبنا آله بالتربعات والشفقة
واملصمصة، أجيبك أننا ذاهبوان إىل ما نستحق، وحنن نستحق
خريا آثريا رغم الكذب، واحلماقة، والنفاق، والغباء، وسوف

تعرفني، وتسامهني، واليوجد سبيل –يا ماجدة  –ترين، وأنت 
احلل اجلماعى العادل فهو قادم أيضا من جمموعفردى آخر، أما 

 .اصرار األفراد، نأمل أال يتأخر إال مبقدار أن نكون أهال له

 هيثم عبد الفتاح. أ

أنا ال أوافق على التوقيع، وحاسس بالذنب والتقصري جتاه
إخواننا ىف غزة، وىف نفس الوقت جوايا سخط وغضب آبري جدًا

ا وال يزالوا واقفني مكتوىفجتاه حكامنا العرب الذين وقفو
إىل مىت.. األيدى ومنذ زمن بعيد جتاه ما حيدث باألراضى احملتلة

ىف هذه اللحظة الىت اآتب فيها هذه الكلمات... سنبقى هكذا
ال أملك سوى الدعاء لألخوة ىف غزة بالصمود واالستبسال،

 .وأيضًا الدعاء حلاآمينا بأن يتخذوا موقفا، أى موقف
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 :حييى.د

غزة وارد، وواجب، ومستجاب، على انالدعاء لإلخوة ىف 
 .نكون أدوات حتقيقه

أما الدعاء حلاآمينا بأن يتخذوا موقفا أى موقف، فسوف
يستجاب أيضا ألم فعال يتخذون موقفا، ال أحب أن أصفه ألنه

 .ليس املوقف الذى ىف بالك

 مروان اجلندى. د

أتفق مع حضرتك ىف االمتناع عن التوقيع، وأحيانا آثرية ال
أحب أن أخوض ىف مناقشات خاصة باحلرب والسالم، وحال األمة
العربية وأهترب منها حني تثار أمامى، ولكن يتولد داخلى

 .احساس بالقهر والعجز ال أعرف ماذا أفعل به

 :حييى. د

آسف، ذلك ألىن أعترب قبول القهر واالعرتاف بالعجز مها
 ىف اجلارى -غالبا–مشارآة من جانبنا 

واملواجهة، بقبول اهلزمية، وإعالن االستسالم وتسريحالصدق 
اجليوش الرمسية، مث جتييش الشعوب املهزومة استعدادا لنصر
حقيقى هو حل شديد اإليالم، لكنه أفضل من الكذب والتأجيل

 .واخلداع والنفاق

استمرار احلرب إىل أن ننتصر، أو قبول اهلزمية السالفة
مثنها، مع البداية اجلديدةاملواصفات هو احلل، ودفع 

 .الفورية، هو اخليار الواقعى املؤمل

 حممود حجازى. د

استفدت آثري من قراءة حضرتك للتاريخ هبذه الطريقة ذآرىن
مبا يفعله األستاذ هيكل على قناة اجلزيرة، ولكن إذا ماذا؟
أخشى أن يكون جمرد آالم ىف آالم آعادتنا، مث ماذا سيفعل هذا

عم أهل غزة؟ هل سيوصل السالح للمقاومني؟ هلالفهم هل سيط
 .سريوع إسرائيل؟ أشك ىف ذلك

اإلسرائيليون ومن ورائهم اإلمريكان ال يفهمون سوى لغة 
القوة، هم يعرفون آخرنا، سيخرج حكامنا ليشجبوا وينددوا،

 .وخترج الشعوب للتظاهر مث نعتاد على آل ذلك ويستمر الوضع

 :حييى. د

فق األستاذ احلرىف احلاذق هيكل ىف موقفه أوأنا ال أوا: أوال
حتليالته، وأمسى أحيانا ما يتحفنا به من ذآريات ووثائق، امسيه

وهو مشارك مائة ىف املائة ىف الكذب ىف قراءته" الكذب املوثق"
مث تربيرها، 1967، وأيضا ىف املشارآة ىف هزمية 1956ملا حدث سنة 

 إخل... ، "نكسة" وإطالق اسم التدليل عليها وتسميتها

وهو إن مل يعرتف بكل ذلك بشجاعة فلن أقبل منه أى تفسري 
 من مقعد املعلِّم احلاذق املغرض، بوعى أو بغري وعى،
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مث إنىن ال أصدق التاريخ عموما فهو على أحسن الفروض 
 ،"وجهة نظر"

ثالثة أرباع  موقف معايش عمره أآثر من"وما قدمُتُه هو 
 ".باستمرارقرن خيطئ ويصيب، ويأمل أن يتعلم 

الرد على اجلزء الثاىن من تعقيبك تقرأه ىف تعتعة: ثانيا
 .إن شاء اهللا) السبت(الغد 

 نادية حامد حممد. أ

اخلاصة" التعتعة"ال أوافق على توقف حضرتك عن آتابة 
بأحداث غزة، وأطلب من حضرتك استمرار الكتابة فيها ألهنا

–األمل  –ع اإلبدا –احلرب : إبداع وحضرتك سبق وذآرت إن 
 .الصرب، تكفى أن تكون حال مؤقتا لألحداث اجلارية

 :حييى. د

األمل الذى يتفجر داخلى وأنا أآتب ىف هذا املوضوع أآرب من
آل تصور، وأخشى أن يشلىن، وأنا ال أتصور أن الكتابة هلا

الذى البد أن" للفعل"دور إجياىب فيما حنن فيه، إال للتخطيط 
العمر، وأتصور أن ما نفعله سويا ىفيستمر طول الوقت طول 
ألننا نبحث سويا ىف إحياء الفطرة"هذه النشرات هو فعل 

البشرية الىت شوهوها بكل هذا القبح، ونأمل أن نواصل
 .السعى إلعادهتا إىل أصلها آل دقيقة، بكل وسيلة

 عمرو دنيا. د

أوافقك الرأى متاما يا سيدى ىف امتناعك عن التوقيع،
افقك ىف حتفظك وختوفك من املصدر الذى يرعى ذلكآما أنىن أو

املوقع وأولئك املتطوعني، فهناك آثري من عالمات االستفهام
 .بداخلى جتاههم

 :حييى. د

األساسى" امليل"أرجوك أال تنسى فضل الصديق الذى أرسل ىل 
الذى نبهىن أنا وانت إىل هذا املوقف، فهو صاحب السبق ىف

 .ه الشكر أوالاالمتناع عن التوقيع ول

 مدحت منصور. د

وصلتىن حرية حضرتك واحرتت معك بدرجة من احلماس وعدم
 .1948الرتآيز واآلن أضفت ىل خربة جعلتىن أفهم آارثة 

نعتم إحساسكم وأنتم تقرأون الفاحتة، حنن) أظن(وصلىن 
على أنفسنا تساعدنا حكوماتنا وإعالمنا على أن نعترب آامب

استسالما(و رغم أن هذا ما أشعر به شجاعا  ديفيد استسالما
جدا أن أقرؤه، إال أىن أول مرة أقرؤه، آنت حمتاجا) غبيا

اآلن والغالبية من الناس. آنت حمتاجا أن أشعر أىن لست خمطئا
وقلة حيلة وعتامة عقل هلم وأنر طريق أحياء يعيشون ىف حرية

نتناسى احلادث اآلن ولكن ال ىف الظل، ال أقول أن ننسى أو
 على  حىت غري قادرين) الناس(نريده أن حيدث مرة أخرى وحنن 
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الرؤية على التفكري، نريد أن نتعلم أوال آيف نفكر وآيف
نشعر بذواتنا ونشعر اآلخرين بذواهتم حىت تنشأ أجياال قادرة

نستطيع أن حنارب أوال على استخدام العقل واإلبداع، عندها
 .جيال بعد جيل

 :حييى. د

ومازلت من مؤيدى آامب ديفيد، ومنال أخفى عليك أنىن آنت، 
، على شرط1973مؤيدى زيارة السادات للقدس، ومن الفرحني حبرب 

أن نعلن أن حمصلة آل ذلك آانت استسالما ال سالما، وأال نزعم أن
هى آخر احلروب، أقول أنه مادام جممل حصيلة احلروب 1973حرب 

الشجاع، علىاخلمس هو اهلزمية، فلتكن آامب ديفيد هى اإلستسالم 
فورًا، بدال من أن نكتفى بإعالن" أول احلروب احلقيقية"أن نبدأ 
مث نسرح اجليوش الرمسية، وخنلع آل احلكام املسئولني!! اية احلرب

عن اهلزمية، خنلعهم من آراسيهم ومن نفوسنا معا، مث نبدأ ىف
 .إعداد الشعب جيشا آامال ىف آل ااالت

 .ه غدا أيضاموجز ذلك آله، سوف أنشر 

 رامى عادل. أ

عرفناها، إىل اآلن، انت حتارب حىت احلياة هى احلرب، منذ
اصدقاءك، رمبا آى تكسبهم، ال داعى للسالم، فهو آفة العقالء، وال

طواريء،/ سبيل اليه، مهما غرتنا االماني، مصر تعيش حالة حرب
رمة،احناء االرض، منذ نصحو باآرا، وحىت ىف احالمنا اهل وآذلك آل

البعض، ىف عيادتك، وعلى هذه الشاشة، وىف انا وانت حنارب بعضنا
ندوتك، واىل ان يرحل احدنا، آى يلحقه اآلخر، ال داعى النكار
اننا متورطون اىل النخاع ىف احلرب، واعداؤنا منتشرون ىف آل
بقاع االرض، وحنن مثلهم متاما، وآلنا لسنا أنبياء، حنن خلقنا

تل بعد، متاما، ولكننا على استعداد، وانت النق للحرب، نعم، مل
يردى أخاه قتيال، رائحة تدرى من خيتيبء ملن، وال من منا قد

اعيتنا، موجوده ىف آل مكان، وجثث االحياء قد) احلقيقيه( الدم
ويدا قاسية تنغز آال منا ىف مرقده، تستبيحه، ومع ذلك فاحلرب

 تبدأ بعد، على االقل هنا احلقيقية مل

 :حييى. د

ماذا جرى لك يا رامى؟ آيف عقلت هكذا؟، لكنه عقل أرسخ
 .من أى جنون يارجل

 حممود حممد سعد. أ

تربية –األسرة  –ىف العمل (أين اإلشارة إىل جهاد النفس 
 .ينبغى أن تكون هلا داللتها وقيمتها..) إشارات املرور –األوالد 

 :حييى. د

 والرأس، ولكنجهاد النفس آما يّعرفه الفقهاء على العني
اجلهاد األآرب هو أن تعمل عمال حقيقيا جادا فرحا مسئوال
متأملا طول الوقت، طول العمر، وهو الذى يبدأ مع استمرار

 .بعد إعالن اهلزمية للبدء من جديد: احلرب، مرة أخرى
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 حممود حممد سعد.أ

معرتض على قرارك بعدم الكتابة ىف مثل هذه املواضيع أليس
 .ما نستطيع فعله هذا انسحابا حىت ىف أقل

   :حييى. د

 برجاء قراءة ردى على نادية حاال

 حممد أمحد الرخاوى. د

العالة حلساب قوى هل يستسلم الذاهلني املغيبني السلبيني
 ام يستسلم املبدعني اىل قوى وأد العدم والطاغوت شخصيا

احلالة اآلن آما ذآرت االبداع اوال باول فيموت االمل شخصيا
من قوى العدم على اجلانبني اىل تذويب احلدود خبيثةهى حماولة 

احلالة اآلن هى ارادة تغييب .بني اخليط االبيض واخليط االسود
قبل وجود اهللا آمحور آدحا اليه طول الوقت بعد الكفر وجودا

اذا آان ألى امل ان يتولد خبروج احياء من أموات .اعتقادا
اهللا ضد قوى العدم تكتل قوى احلياة آما خلقها فال مناص من

قوى العدم تشمل العاطلني السلبيني .على اجلانبني طول الوقت
الطغاة العالة املتحجرين املتجمدين وعلى اجلانب اآلخر تشمل

 املزيفيني املصرين على جر العامل معهم اىل الفناء شخصيا

 :حييى. د

 !!ليكن

ومع ذلك فمازلت أفتقد حجم وعطاء فعلك، مقارنة بصياحك
بابك وجتريدك املعقلن الذى آان يغلب على تعقيباتك وهووس

 يقل تدرجييا يا شيخ،

أخى أآثر بعد رحيله/آنت أتصور أن اآتشافك حبك ألبيك
ميكن أن يلهمك حبا فاعال، واحرتاما خمتلفا، وبصرية قادرة

 ...........لتفعيل ما تقول، بدال من ترديد ما 

ربنا وجودا قبل يا ترى هل أنت على قدر مسئولية قولك
 .يارب تكون اإلجابة باإلجياب   أن يكون اعتقادًا؟

 .أشكرك

)طريان اخلليج(تذآرت يا حممد سخطك على املضيفة : ملحوظة
أثناء عودتك من اسرتاليا حلضور معزى والدك، وآيف أا تنطق

 اللغة العربية وهى تلحن،

 !!هال قرأت أول مخس آلمات مث قمت بإعراهبا لو مسحت؟ 

 !!يا أخى!! يا أخى 

 إسراء فاروق. أ

هى آخر احلروب اللى بالسالح، لكن منذ 73قد تكون حرب 
متتالية من احلروب واهلزائم  ذلك احلني وأحنا عايشني سلسلة

 واملصيبة إن أحنا مش عايزين ) احلرب اللى من غري سالح(
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أل وبندلع فيها.. نشوفها هزمية ومستغربني من الكذبة الكبرية
معاهدة سالم وحقيقة األمر أهنا آانت معاهدة ونسميها أيشى

..وأيشى تبادل جتارى .. استسالم، وأيشى نسميها تبادل ثقاىف
 .إخل ونتيجته ده هو اللى شايفنوه النهاردة ىف قطاع غزة

 :حييى. د

 .ليس عندى إضافة أآثر مما ذآرُت سابقا

**** 

 !!"املخ العاملى اجلديد"، وقودٌُ لتشكيل "غزة" تعتعة

 حممد أمحد الرخاوى. د

 ملم نفسك وان ترآز يف حاالتلست ادرى آيف حتملت ان تل
انا مل استطع ان اقرأ اصال حيت اآلن، لكين حاولته، سامح وغري

بباىل آيف ميكن ان يغوص آل هذا التحليل والتشريح يف مث خطر
ووضع الفروض الىت هى بداهة النفس تصورا انه علم بالنفس

 قابلة للتطوير والتعديل او حيت الرفض، لكن هذا ليس
ؤال هو هل ميكن هلذا الغوص الشديد ان يتحول ايلالسؤال، الس

نفسية منائية بدءا من الطفولة شخصيا مناذج بديلة ايل صحة
مرورا بالرتبية على مراحلها املختلفة، اذا آان هناك ما

مرورا بازمات املراهقة فازمة منتصف العمر يسمي بالرتبية،
 ...اخل

العريضة والعميقة انهذه اخلربة  مبعين آخر هل حتلم بعد آل
تكتب آيف تكتب لنا وملن سيأتي بعدك خرباتك فيما مر بك وان

 التعامل مع حمنة البشر يف سوائهم واضطراهبم آما قال مجال
الرتآي مبعين اخري امل يأن االوان ان تشرح لنا آيف يتولد

مع احرتام ازمات وجودهم مبواآباهتا مث البشر يف صحة نفسية
 ان امكن تيعاهبا الضطراد النمو فالتطورجتاوزها بعد اس

 :حييى. د

أنا ال أآف عن احللم غائصا ىف! من جهة أحلم، فأنا أحلم
 الواقع

 حاضر من عبثّى

 ال يكلف اهللا نفسًا إال وسعها  -بداهة–علما بأنه 

 هو أقل آثريا من آمالك" وسعى"وأعتقد أن 

 لكننا حناول

**** 

 )30(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 )2من  2(عن املؤسسة الزواجية والعالقة باملوضوع 
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 أميمة رفعت.د

الوقت احلاضر وميكن أن قفزت يف ذهين فكرة غريبة شوية على
 أهتم بالدناءة أو الرجعية على ضوء الثقافة احلاضرة واليت

آان هناك إصرار على تأصيلها يف جمتمعاتنا الشرقية، أال ميكن
حال هلذه املؤسسة الباردة اجلامدة أن يكون تعدد الزوجات

والذي قد يبدو أال ميكن أن حيرك هذا احلل  القامعة يف جمملها؟
ملشاعر األنثوية البدائية واملختبئة داخل تعقيداتمضحكا ا
لتظهر داخل املؤسسة الشرعية مرة أخرى فتؤدي إىل التقدم

مشكلة اجلمود والربود حيل  حراك ما، ذآري أنثوي و بالعكس
 والقمع معا؟ أحاول أن أوضح مبثال عن الغرية ، اآلن أصبحت

دائما بتجرميمصحوبة عادة إن مل يكن   غرية املرأة على زوجها
االحتياط وإن مل يكن الرجل على خطأ الرجل وحىت على سبيل

عنصر الغرية وإن أعجبت به أخرى، وصل أن تنكر بعض النساء
 .من أصله مقابل عقلنة ما وآأن الغرية هي ضد العقلنة

إىل الزوج و الذي يعين عندي التقرب مثل آخر التودد
التودد قد قل هذاحبنان وميكن برشوة ترضي الزوج أظن أن 

أحتدث طبعا. آثريا يف امل دون التعميم ولو بكوب من الشاي
الديانات واملذاهب اليت تسمح بذلك حمرتما آل ما خيالفها، عن

 .أستاذنا ملثل ذلك ولكم جزيل الشكر أرجو أن يتسع صدرك يا

 :حييى. د

مهمت أن أعتذر عن التعقيب على هذا الرأى الشجاع الطيب،
 ،"وآأن الغرية هى ضد العقلنة" ..  مل أفهم قولكآما أىن

وعموما، فإىن أوصيك وأوصى نفسى بقراءة التاريخ
مبسئولية، للتأآد من ضرورة العدل بني أطراف القضية، وأن
يكون املقياس هو مقدار النضج لكل من الطرفني، وليس جمرد
التمييز بني رجل وامرأة، وأن ننتبه إىل أن املرأة نالت من
الظلم مايكفيها وزياده، وهى ليست ملزمة بالتودد أو
التقرب للزوج سواء آرشوة وأيضا ليس بالضرورة من جانبها

 ابتداء، بقدر ما أن الرجل أيضا ملزم بذلك،

على–القضية أصعب من أى اختزال، وآل احللول البديلة 
فشلت بشكل أآرب من فشل املؤسسة الزواجية، وحنن -قدر علمى
 حاجة إىل ابداعات تطورية يبدو أا ليست ىفمازلنا ىف

 متناول مدى وعينا اآلن،

آما يبدو أن مثة حلوال فردية هنا وهناك تلوح ىف األفق
 .أحيانا، إال أن تعميمها على حساب املرأة، هو ظلم فادح

 يامن نوح. أ

الوقت خيص مسألة أن املؤسسة عندى تعليق وسؤال ىف نفس
 .."\منها حىت االن مل حتقق الغرض"\تعليقكم الزواجية الىت على حد 

الىت" \هى"\هوه ليه االفرتاض من املؤسسة اهنا..طيب السؤال
حتفيز شخصني خمتلفني فعال لالستفادة من"\تؤدى ذلك الدور ىف 

 ؟"..\اللغاؤه االختالف ال
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او..رمبا حيوى ذلك الطموح ىف املؤسسة شطحا ىف حد ذاته
التعديل على قواننيوآأن ..ذلك من انفسنا هروبا من طلب

 ..ما املؤسسة آفيل بتوفري ذلك يوما

لوضربنا مثل مبؤسسات العمل مثال والية..ثانيا
"\جامدة"\قوانني " \بعض االشخاص"\ ىف البداية يضع..نشوءها

وىف البداية..بالضرورة لضبط عالقات االشخاص داخل املؤسسة
قومونتكتسب هذه القوانني شرعيتها من قوة االشخاص الذى ي

تنفصل القوانني لتكتسب قوة ىف حد ذاهتا مث بعد ذلك..بفرضها
ولكن برغم.. ذاته وآاهنا حتولت اىل شخص ومهى له شرعية ىف حد

شرطا الطالة عمر التزام االفراد" \الرقباء"\ذلك يظل وجود 
املؤسسة وبدون الرقباء على النظام املؤسسى تنهار بقوانني

الشخص"\االفراد فيها خدعة  يكتشفاملؤسسة بعد فرتة آافية ل
اقصد من ذلك ان قوة الشرعية ىف الدائرة..للمؤسسة" \الومهى

الصغرية تكون لالشخاص وىف دائرة اوسع تنتقل اىل املؤسسة ىف حد
 ..ىف الدائرة االوسع تعود لالشخاص من جديد ذاهتا ولكنها

اخرتاع قوانني فإن مرحلةوبتطبيق ذلك على مؤسسة الزواج 
ىف اطارها العام(املؤسسة هى مرحلة ختطتها االنسانية 

ومرحلة حتول تلك القوانني اىل شخص ومهى على) وشكليا اجرائيا
املشكلة اآلن أن ذلك الشخص ولكن..ما اظن هى املرحلة احلالية

مل يصل بعد ىف مراحل-وهو ىف مثالنا هذا ميثله اتمع -الومهى
لة الىت متكنه من ضبط تلك العالقة او حىتمنوه اىل املرح
والىت تتطابق(حييلنا اىل املرحلة االوىل  وهذا..االنفتاح عليها

األفراد أى مرحلة نضج) ىف جوهرها مع املرحلة الثالثة
 ..للرقابة على املؤسسة وليس العكس

 :حييى. د

 . ضيفا جديدا آرميا هادفا متسقا" يامن"أهال بك يا 

طور املسألة بشكل يتجاوز جمرد حتدياتلقد تناولت َت
املؤسسة الزواجية، وقد وصلىن باعتباره تعميما جيدا يصلح
. للنظر ىف تاريخ تطور أية مؤسسة مبا ىف ذلك املؤسسة الدينية

الرد عليك حيتاج تفصيال طويال ال أجد فسحة من الوقت له
 اآلن، وأعتقد أن تعقيبك فيه الكفاية،

 .وأآتفى به.. وتفهمًا وأنا أقبله ترحيبا 

 مدحت منصور. د

حيدث أن يتوقع طرف: اجلنس  بالنسبة للعالقة باملوضوع يف
جيده من اآلخر شيئا ما أقصد على املستوى احليوي ال اآليل فال
أن  فيعرب عن ذلك بأنه ال يشعر بشئ، حيدث ذلك أحيانا وأظن

ن احلكمشيئا و لكن غري املنتظر هلذا ال ميك الطرف اآلخر يوصل
زوجني مستمرين يف بسرعة أنه ال يصل شيئا متاما يف حالة

ما ملسته حضرتك من أن مقاييس. العالقة داخل تلك املؤسسة
 اجلنسية من القرب بعد اللقاء أو التفويت األخبث أو العالقة
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اآلخر و هي مقاييس حيوية و ملست االهتمام بتفاصيل صغرية هتم
احليوانات أوحضرتك ما قبل اللقاء ما يذآرني برقص الطيور 

قبل التزاوج فيحدث أيضا نفس الشئ من قرب أو إحساس
 .االهتمام آدعوة للقاء بالقرب أو التفويت أو

 مسألة أخرى آثريا ما يفشل الزوجني يف التعبري عن نوع
االحتياج على املستوى احليوي إما لعدم إدراك نوع االحتياج

بأداءعنه، آما أن االلتزام  أو صياغته يف آلمات تعرب
 احتياج ما يستتبع الكثري من اجلهد نظرا لعدم التأآد من

يعين هل أنا ماشي صح هل ما أقدمه يصب يف. االحتياج املطلوب
 .اآلخر منطقة احتياج

 :حييى. د

أشعر عمومًا أنه قد وصلك اإلشكال، لكنىن أحذرك من إعطاء
األلفاظ، ىف وصف أو حتريك عمق هذه العالقات، قدرا أآرب مما

 تستحق وتستطيع

بقدر ما هى إبداع" غلط"، و"صح"آما أن املسألة ليست  
 . وتواصل، أم عمى واستعمال

 حسن سرى. أ

تسبب يف حالة طالق وأرى ان ذلك اسوأ الطبيب املعاجل
وتبارك ماميكن فكيف يا استاذنا الكبري مل تعلق على هذا

 يرام للطبيب املعاجل وانه قام بواجبة على احسن ما

 :حييى. د

 أسوأ ما ميكن ؟ ) الطالق(ملاذا هو 

ملاذا أحله اهللا إذن؟ أنا ال أوافق عموما على الطالق ألىن ال
أحب البنىت أو ابىن أن يطلق أحدمها؟ ومرضاى هم أوالدى وبناتى
فال أحب هلم ذلك أيضا، لكن هذا اليعىن أنىن ضد الطالق على طول

 عادة، -جولة قادمةىف –اخلط، خاصة وأن البديل هو طالق آخر 

مث ىف هذه احلالة مل حيدث طالق فعلىَّ، وإمنا هو ما يسمى 
 ال أآثر،" غضبت ىف بيت أهلها"

 فلماذا هذا االنزعاج؟ 

 حممد امساعيل. أ

آيف يكون التغيري عن طريق احلرآة، رغم أن احلرآة خطر
 .باستمرار

 :حييى. د

ة باحلرآةوهل هناك حرآة حقيقية دون خطر، من يرفض املغامر
حىت إىل جمهول، عليه أن يستسلم لعدم التغيري، ال يوجد شىء امسه

، تتناسب املغامرة مع قدر احلسابات%100" التغيري اآلِمن"
 .الناقصة، وهذا وارد ىف أى حماولة إبداع حنو التغيري
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 حممد امساعيل.أ

هناك بعض املؤسسات الزواجية حتقق النمو لكن من املمكن
منو الزوج وتكون واعية أآثر أن يكون منو الزوجة أآرب من

 فتفشل املؤسسة أيضا، فمىت تنجح هذه املؤسسة؟

 :حييى. د

 ما هذا؟

 .العكس أيضا صحيح فقد يكون منو الزوج أسرع 

مث إن هذه املؤسسة تنجح حني تستمر عملية النمو طول
الوقت، بوعى مشارك، ليس فقط من الطرفني، ولكن مببارآة

 جمتمع حميط طيب مسئول

 بد ايد حممدع. أ

حضرتك شاورت ىف اليومية أن الزم نسلم أن احلرآة هى خطر
باستمرار، وىف نفس الوقت شاورت إهنا مهمة ألهنا بتساعدنا
على املراجعة مع احتماالت التصحيح على شرط تكون احلرآة مش

 ...ىف احملل، ماذا تقصد حتديدا

 :حييى. د

حمتمل، لكنهآما قلت حاال آل شىء حقيقى جاد هو خطر 
يستحق املخاطرة إليه وبه، وهذا فقط هو ما ميكن أن يثمر ما

 أهل له،  –البشر –حنن 

 .هو خطر بقدر ما هو رائع  

. فهى حرآة زائفة حيث تؤدى إىل تغيري" احلرآة ىف احملل"أما 

 حممد املهدى. أ

"املضحى"هل ميكن فهم دور الزوج هنا أنه آان يقوم بدور 
 !ألعراض، ومع اختفائها تضاءل هذا الدور؟ىف حالة وجود ا

 :حييى. د

ال أظن أن املسألة هى تضحية أوال تضحية، أنا عموما ال
أحب هذه القيمة الىت تسمى تضحية، العطاء احلقيقى هو أخذ

 رائع، فأين التضحية؟

 حممد املهدى. أ

املؤسسة الزواجية ضرورية رغم عدم حتقيق اهلدف منها، البد
رية ومتحرآة طول الوقت والبد من قبول خطروأن تكون متغ
 .احلرآة بداخلها

ولكن سؤاىل هو ماذا يفعل أحد الطرفني، إذا ما آانت
حرآيته وتغريه تسبق اآلخر مبراحل هل يستحمل، وهل يقبل هذا
املقدار من االختالف ىف درجة التغري، وهل يكون قبوله هلذا الفرق

 ؟)قبول اآلخر(رار املؤسسة ىف التغري واحلرآة هو من شروط استم
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 :حييى.د

القبول شديد األمهية، لكن القبول غري التسليم، القبول
اإلجياىب هو بداية وليس اية، هلذا فاملسألة صعبة، وسوف تظل

 .صعبة إىل مدة ليست قصرية

 مىن أمحد فؤاد. أ

القواعد(   Grammar of the familyأنا معجبة جدا بـ
الزم حاأحاول أتعرفأول مرة أقرأها بس ) النحوية لألسرة

 .عليها أآثر

 :حييى. د

 وأنا أيضا 

 مىن أمحد فؤاد. أ

أنا شايفة إن اللى وصل له املعاجل مع هذه املريض مرحلة
جيدة جدًا، اللى وصلىن إىن أفكر ىف احلل البعيد األفضل

 .للمريض، وليس احلل الوقىت

 :حييى. د

 هذا تفكري ىف االجتاه السليم طبعا 

 فؤادمىن أمحد . أ

أنا شايفة إن ما وصل إليه الزوج حاليا هو أفضل بكثري
من العالقة األوىل الىت هى من وجهة نظرى تعىن التمثيل، أنا
شايفة إن املعاجل حمتاج يشد على الزوج حىت ال يتحول لألسوأ

 .وإن مايزودهاش أآثر من آده

 :حييى. د

 ال أشارآك الرأى ىف اجلزء األول 

على هذا أو ذاك، فهو" شد"املسألة هى آما أىن ال أرى أن 
 . عالج، وليس هتذيبا وإصالحا

 حممود حممد سعد. أ

هل حيق للمعاجل النفسى أن يتدخل ىف العالقة الزوجية إىل
هذه الدرجة؟ أقصد أن املعاجل يطلب من الزوج أن يبقى
الزوجة ىف بيت أبوها ملدة أسبوعني مثال، وىف هذه احلالة ومن

 ب الفشل؟يتحمل عواق

 :حييى. د

 طبعا حيق 

والٌد مسئول، فقط عليه أن  –خصوصا ىف ثقافتنا –املعاجل 
يلتزم باإلضافة إىل ذلك بالقواعد املهنية مبا ىف ذلك مواصلة

 .ممارسة اإلشراف وقبول النقد فالتعديل
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 حممود حممد سعد.ا

حدوث الشفاء للمريض قد يؤدى أحيانا إىل إشكاالت أسرية
 .أن ينتبه إليهاأو زواجية وعلى املعاجل 

 :حييى. د

 .هذا هو

 هالة فؤاد. أ

أمحد الشافعى بذل جمهودا مع احلالة وميكن لو آنت. د
مكانه آنت هاَحتّط ىف املوقف احملري ده بس اللى انا مستغرباه هو
موقف جوزها يعىن ملا تيجى تتحسن آان املفروض حيمد ربنا

 .ويفرح وحيميها ويساعدها

 :حييى. د

 هو موقف يبعث على االستغراب 

 لكنه ليس غريبا 

 هكذا علمتىن خربتى 

 هالة فؤاد. أ

مضايقىن ىف الزوجة للدرجة دى زى ما يكون إحساس بالقهر،
 .بس رغم اإلحساس ده جه معاه حتسن ىف احلالة واختفاء أعراض

 :حييى. د

 أنا معك 

 برغم أىن ال أشارآك الطمأنينة إىل اختفاء األعراض

 مى عادلرا. أ

متهيأيل، ان ربنا مصربنا على بعض، على البالوى
املستخبية، اللى بنحاول نداريها، وآل ما مصيبة تطلع تنط

هات يا تفويت، مش عارف ايه احلكاية، خايف نكون لنا، نقوم
يطب، يتمسك، التاىن بنلعب استغماية، حلد ما واحد فينا

عض، بس ساعاتيقفشه ىف الضلمة، احنا االتنني بنكشف بعض لب
ده،.. اجلرح مر وصعب، مبستحملش اشوفه، اشوف الوجع بيكون

فينا الضعيف ومني وهى مابتستحملنيش ضعيف، مسكني، مني
 .عارف املسكني؟ يا ترى ربنا هيساحمنا؟ بيساحمنا؟ مش

 :حييى. د

 انت   يا جدع

 "ماتعقلشى قوى آده"

**** 

 2009-1-9: بريد اجلمعة/حوار
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حممد أمحد الرخاوى.د

الرسالة القصرية جاءتىن على حمموىل آما هى وطلب مىن ان
ارسلها لكل من اعرف فارسلتها لكل من اعرف دون ذآر امسى

اما عن انا الذى ارسلتها اليكاوضح لك اىن  فقط اردت ان
له حيبنا وحنبه حبب اهللا لنا و اىب فهو يذآرنا عند ربه النه

 واالرض منه وإليه طول الوقت فاحلمد هللا فاطر السموات

 :حييى. د

 !اهللا يساحمك يا شيخ

املهم أخذُت ثواب قراءة الفاحتة اجلميلة الىت يقرأها آل
منها إال ما زعمه أغلب املسلمني ماليني املرات دون أن تصلهم

 .الفقهاء قهرًا وتعصبا

**** 

 زآريا عبد احلميد. أ

وآان -هذا املرآز  العبد هللا تعامل أآثر من ربع قرن مع
 التواطؤ اعىن.....عن هذا  -يصهني

 :حييى. د

 أنار اهللا بصريتك وبصريتنا أآثر فأآثر

 للخداع ألف مدخل ومدخل

 تلتهم احلبال املتالعبة باألنظار أما احلقيقة فهى األفعى األصل الىت

 هاىن عبد املنعم. د

آنت أظن أن الوجدان غري املتالئم هو من أعراض مرض نفسى،
إىل أن رأيته ىف أناس يقودون مصائر شعوب يفرتض سالمتهم من

 !.األمراض، أمعقول هذا؟

 :حييى. د

 .بل هم أدىن وأقبح من أن نشبههم بأى عرض أو مرض نفسى أيا آان

 نعمات على. د

 ال أعرف عندما قرأت هذه اليومية

 احسست باخلوف والرعب

 احسست بصدق مشاعرك واحلرية

 احسست ملدة اقل من ثانية باملسئولية

 احسست إىن حمتاجه لربنا

 :حييى. د

 حنن حنتاج إليه، إلينا معا، طول الوقت
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 **** 

 "أعطال فنية ألجهزة ذآية"

 عبري حممد رجب. أ

 !وماذا بعد؟

وينفعلون ولكنإذا آان هذا حال آل الناس يتحمسون 
سرعان ما تتعطل أجهزهتم الداخلية وينسون ما حدث دون أى

 .حرآة حيث جتمدت مشاعرهم

 !ماذا بعد؟.. جبد

 :حييى. د

ليست املسألة عطل األجهزة الذآية أو األجهزة الداخلية،
بل هو جنب املسئولني حىت عن االقرتاب من املشكلة، جمرد االقرتاب

 .ولو من باب الفن

 املهدى حممد. أ

االبداع اجليد هو إرهاصات لثورة يشارك فيها: (مش فاهم
 )قبل أواهنا

هل تقصد حضرتك أن االبداع مبا هو انتاج لغري املعتاد أو
إعادة تشكيل ملا هو موجود بالفعل يكافئ الثورة مبا هى مترد

 .على ما هو قائم بالفعل

 .أرجو اإلفادة والتصحيح إن أخطأت

 :حييى. د

ىف نشرة سابقة حني أشرتآتبت ىف ذلك بشكل أوضح أظن أنىن 
وهو يقول إن املبدع مثل الناضورجى أعلى إىل يوسف إدريس

صارى السفينة الشراعية يرى القرصان أو العدو قبل باقى
 .من على السفينة

احلقيقى هو ثورة الوعى ليشكل لنا منوذجا مصغرااإلبداع 
 .لثورة قادمة على أرض الواقع) ماآيت(

**** 

 ميتة موت: يوم إبداعى الشخصى

 رامى عادل. أ

 رجتين اال ارفض املستحيل، تابعتها، باعدت بيننا الظنون
جتاوزهتا، تزاوجنا، امهلتين، اقحمتها يف خباياي، هنرتين،

من املتشاهبات  ملوتي اال بذلك، رمحتين فاجبتها انه ال معين
التقاط احلب مل اللئام،مث سامهنا يف بناء العش سويا، حيت

نلطم باجنحتنا الفضاء،  ندعه، وطرنا مودعني االرض،
شقية، تعبث بنا النسمات، وتشكرنا الصبايا،  تراودنا احالم
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االمس،  آانت تسافر بنا، تسبقنا للجنة، جندها مورده آما
تبادلنا رقه برقه، زدناها زهوا، تسحرنا بالواهنا البهية،

 .آجوادينحنونا، يسيل لعابنا ونتمخرت  فهي فجرا مشرقا

 :حييى. د

 ...حىت آأننا 

**** 

  )5(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 )قبل األخرية!!! آخر حلظة( احللقة اخلامسة

 رامى عادل. أ

واحد مستعد يقتل حنن ىف االصل قتله، مهما راوغنا، وآل
بطريقة شكل، ميكن مش برضاه اوي، ميكن جمرب،) ىف االول(نفسه 
وميكن، سهل اوي اعري نفسى، ملا جتيلى فرصة، وميكن،

متلتله، وجتيلي بالوى) مش انا( وماستحملش واتلخبط، واشوف
ي، آل ده وارد وطبيعي يف حاله زي دي، طيب وبعدين الدنيامح

ازاي، بتفرق، بيتهيأيل بيوصل معين هو السبب يف بتتلم
خلقه، انا بتكلم عن امىت بيحبب ربنا يف  التهزيء ده، ومعين

الواحد بيكشف نفسه لنفسه ويعرض روحه للبشاعة دي ، مث
ي بياخدالدنيا مش واقفة، وان القاتل هو هو الل يالقي

شكة دبوس، طلوع بايده للناحية التانية، وساعات بتبقي
الروح واالحتضار صدقوني ممكن حيصل الى بين ادم مهما آان،

آتري متعرية، وساعات تبقي فل الفل، يبدو ان وبنشوف ناس
ومطني، بس نعمل ايه،  ظهور احد هبذا املستوي املتدني، حمرج
 ، هم اللي بداوا، واحناماهي امنا حوا، وباملره ابونا ادم

 .النحس نفك العمل، نفك  ومعانا سامح ادينا بنحاول

 :حييى. د

 .وآأىن اآتشف معك يا رامى تارخينا األسطورى من جديد

**** 

 )6(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 !!)إن شاء اهللا(احللقة األخرية 

 رامى عادل. أ

رنا،ولكننا نتعري، وتنكشف وجوهنا وآذلك ظهو ال ادري،
يقتصر علي املرضي مهما بدونا اقوياء وحمتملني، وهذا ال

بطبيعة احلال، وهو مجيل، ولكن بعد ان نتعلم منه آيف نغطي
ومن حولنا، حنن ال نتعري بارادتنا متاما، ولكن هذا انفسنا،

وجيتازونه، هي خربة معرفية، ان الشعور يقاومه العقالء،
حيبونك ومع وجود اناس ينكشف جرحك، مهما تظاهرت بغري ذلك،

يقوموا معك بالالزم، وهو يتحقق يف جمتمعات  وترتاح هلم،
 يتعرض احدهم هلذه النكسه، مث يتعايف  شديدة اخلصوصية، ان
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اظن ان هذا بشكل او باخر ومبساعدة اجلميع، ويف مده وجيزة،
يتطلب تكاتف وشعور وليس مكاشفه بطبيعة املرض، ولكن نظرة

جمتمع رشيد، حنن ال خنلو منواحدة تكفي، آلمة رقيقة، مع 
 .عليك اخلري، ويوم ليك ويوم

 :حييى. د

 .أوافق

 أميمة رفعت. د

أنا مل أتوقع أن. أشكرك حقيقى على إهتمامك و إرشادك ىل
هكذا ىف حالة أشرت إليها جمرد إشارة دون معلومات آافية ىف تساعدىن

واملقارنةاألخري حلالة سامح وعبد الرمحن  والفرض. بريد اجلمعة
  . أفادىن آثريا ) مريضىت(بينهما مث عرض احلالة الثالثة 

  رسالىت آانت منذ أسبوعني تقريبا وقد أخذت املريضة فعال
وحتسنت آثريا،) تنظيماية 2(آتابة الرسالة جلستني  بعد

–وقد وجدت فعال وقتها  . وبدأت تتناول أدويتها من جديد
 "\ بالذنب لديها و أنىن أنه ال وجود للشعور –بعد ان هدأت 

احلالة غلط ، و جاءت رسالتك اليوم تؤآد ىل ذلك" \قرأت 
مل أبذل ما يكفى من جهد معها ، وها أنه وصلىن أنىن  مث. فعال

 . أنا ذا أحاول أآثر، وأنا سعيدة بذلك

أعتذر عن عدم إرسال أى معلومات عن احلالة فلم أتصور أن
أن أفرض حاالتى على القراء ومعومل أحب  حيتمل بريد اجلمعة هذا

 .جدا ىف النهاية فقد وصلىن الكثري" \رب ضارة نافعة " \ذلك 

 :حييى. د

الربيد تصلىن بشكل  مسألة الشكر سواء مىن أو من أصدقاء
طيب، صادق، لكنىن تعودت ىف جلسات العالج أن أنبه أن أمنع
منعا جزئيا، أو أحذر على األقل من اإلفراط ىف الشكر،

ىف العالج اجلمعى على -أحيانا االعتذار، حيث أنىن أشعرو
أن آال من الشكر واالعتذار يزيد ىف املسافة بيننا وحنن -األقل

 نتحلى بأدب لسنا ىف حاجة إليه 

وقد حاولت أن أمنع نفسى عن شكر من يصلىن فضله ىف الربيد
 أميمة،. خاصة، فوجدت صعوبة شديدة، هلذا أنا أقبل شكرك يا د

كن دعينا نتفق على نوع آخر من الشكر، وهو توصيلل 
فائدة ما حناوله معا على أآرب عدد من الزمالء، وتفعيل ما

 .يصلنا على أآرب عدد من املرضى، مرورا بأنفسنا

أننا نأمل من خالل اجلانب الطب نفسى، وقد غلب على 
النشرات بشكل واضح، نأمل تعميم الفائدة ما أمكن ذلك،

فقط أن أتواجد مع آل سائل وجمتهد لتعمأنا أحاول 
الفائدة، خاصة وأن فرص احلوار وتبادل اخلربات بطريقة
منتظمة ىف مؤسسات مفروض أن تقوم بذلك، هذه الفرص ضئيلة

دعينا نأمل أن تكون أآثر عونا جدا، وهى تزداد ضآلة،
 .ملرضانا وألنفسنا ىف حدود هذا االجتهاد
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 !!א...−505

 تعتعة

 حّول غضبك إىل مشروع

 قبل التعتعة

مازلت أشك، من حيث املبدأ، ىف جدوى الكتابة ىف هذا
املوضوع بوجه خاص، ومع ذلك مجعت ما آتبته ىف هذه النشرة
اليومية منذ بداية اجلولة احلالية ىف الكارثة املتجددة قبل
–ثالثة أسابيع، فبلغ ما يناهز األربعني صفحة، وشعرت أنىن 

لك ىف ستمائةأناقض نفسى بشكل ما، قلت أوجز آل ذ –هكذا 
ومخسني آلمة، احلد األقصى للدستور، فوجدت أن اإلجياز أآثر
إفادة، فكتبت التعتعة الىت صدرت قبل أول أمس ونشرت ىف
الدستور فعال، وحني مهمت بإعادة نشرها هنا اليوم آالعادة،
آان قد وصلىن بعض الربيد ردا على ما سبق آتابته، وأيضا،

من غيوم احلرية، وتفتح الباب ألى حامال اقرتاحات عملية ختفف
مهما بلغ تواضعه، فقررت أن أمجع هذا آله ىف نشرة إسهام 

 اليوم لعله يكمل بعضه بعضا 

 وفيما يلى ترتيب هذه النشرة لعله حيقق هذا الغرض 

املوجز الذى نشر ىف تعتعة الدستور بعنوان :أوال
توالذى وجدت أنه آان شديد التكثيف فجاء ،"متواطئون"

رسائل األصدقاء هنا اآلن، مبثابة املذآرة التفسريية له بشكل
 . أو بآخر

، وهى تبني اجلهادمدحت منصور. درسالة الصديق  :ثانيا
حني يوقظ احلدث الدامى بكل إرعابه) رمبا األآرب(الشخصى 

وبشاعته، يوقظ فينا قرارت ذاتية أدعو اهللا أن تكون قابلة
قرارات تعلن التزاماٍت ما،. رللتنفيذ طول الوقت طول العم

هى الىت آنت أعىن أهنا سوف تتكاثف وترتابط حىت يصبح التغيري
القادم هو النتاج الطبيعى هلا، ليس فقط تغيري الفرد الذى

تغيري العامل، وهذا ما آنت أعنيه بـ  أعلنها، بل رمبا
آل واحدة ىف موقعها، -اخلاليا –تنشيط الوحدات البشرية 

تلوث الذى حلقها بالكالم والكسل واخلداع والكذب،وإزالة ال
 ....و...و
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، وهى على تواضعأميمة رفعت.درسالة الصديقة  :ثالثا
مهما" أى شىء"ما تقرتحه من إسهامات، إال أهنا تبني آيف أن 

داخلنا وخارجنا ما ينفعنا وينفع َضُؤَل هو ممكن أن يبىن ىف 
 الناس،

وأنتهزها فرصة ألعتذر هلا أن ما نشر أمس ىف بريد( 
مرسال من اجلمعة بامسها تعليقا على املؤسسة الزواجية، آان 

، وليس منها،مدحت منصور. دالضيف األول هلذه النشرة وهو 
مدحت صباح اليوم هذا التصحيح، وقد آخذت. وقد أرسل إّىل د 

ن علّى أن أآتشفهسكرتاريىت مؤاخذة شديدة هلذا اخلطأ الذى آا
واآلن فهمت،  أميمة،. حني تعجبت أن يأتى هذا الرأى من د

  )فعذرا

رسالة عملية وهامة جاءتى عرب الشبكة العربية :رابعا
 "حتّول غضبك إىل مشروع"تدعو إىل أن : للعلوم النفسية

**** 

 )تعتعة الدستور: (أوال

 !!!"متواطئــون" 

اهلول، اهللع، األشالء، املوت، الدمار، البطوالت،...
آلها معا ال تريد أن ترتآىن: االستشهاد، القوة، اخلسة، النذالة

برغم أنىن ال أشاهدها رأى العني، الدماء تغمر وعيى حىت أعلى
تزحف حنو مداخل أنفاسى، صيحات األطفال وولولة   الصدر وتكاد

صوت يصلىن، ولو آان بوق سيارة،األمهات الثكاىل يتشكل هبا آل 
 . أو أزيز فتح باب قريب، أو شخشخة صوت مصعد قدمي

بلغ ىب احلال أن أتصور أن أى إهلاء عن فعل ميكن أن حيول
دون اجلارى هو فـُـرجة ال أآثر، األمل الساحق إن مل يدفع إىل
فعل قادر ميكن أن ينقلب إىل مازوخية استمنائية قبيحة، آل

واألصوات والتربعات واالبتهاالت والدموع آلها حمرتمةاملساعدات 
ومشكورة ورائعة، لكنها ىف هناية النهاية قد تكون إجهاضا

اخلوف. لفعل أآرب وأهم، فعل ميكن أن نتفجر به إىل ما ينبغى
أن نكتِفى بتلك األعمال الطيبة والنوايا احلسنة تنفيثا

ن أن جتهض الغضبمبعىن أن تلك األعمال الطيبة ميك  وتسكينا،
فالثورة، وأى إجهاض للغضب فالثورة هو تأجيل آخر، ودليل

أننا مل نتعلم من اهلدنة، والتهدئة، والوعود،  على
إن أى فعل، أو.والكذب، والتدليس طوال واحد وستني سنة

 .امتناع عن فعل، يساهم ىف استمرار هذا الوضع، هو تواطؤ

 ما العمل؟. ال يتحمل مسئوليته فهو متواطئ  من

دع جانبا حكومات الكبار الذين ال نكف عن استعطافهم
الذى -واالستنقاذ هبم وهم خيذلوننا سرا وعالنية، دع أوباما 

وهو ال يعلق على موقف بلده من قرار جملس -!!فرحنا بفوزه 
)مقابل مخسة(عضوا  290األمن، مث وهو يصوت ىف الكوجنرس مع 

، ودع سارآوزى!!إخل..النفسعلى حق إسرائيل ىف الدفاع عن 
 ودع ممثل االحتاد األورىب   يصرح أن محاس تصرفت بشكل ال يغتفر،
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ودع  يصرح أن ما تفعله إسرائيل هو حق دفاعى مشروع،
مريآل تنصح وتفىت وحتذر، وهى حتّمل محاس مسئولية الدم اجلارى،

مليئا بدم  حىت أرسل هلا منتقدوها على النت فنجانا
أيضا أن تدع تعبريات وجوه امللوكمل أذآر أن عليك (األطفال، 

والرؤساء واملسئولني العرب، منهم هللا، ألنك تدعها من تلقاء
 ).نفسك

مث إنك ال ميكن إال أن حترتم جهود النفسيني وهم يتطوعون
لتخفيف اآلالم إثر الصدمات خاصة لدى األطفال، وأن تعجب

أشالء، علىبرباعة اجلراحني يلحقون أو ال يلحقون ما تطاير من 
أال تتوقف ذاهال وأنت تسمع أصوات عربات اإلسعاف خترتق جدر

تعايرنا أننا ما  األنني املكتوم والصرخات امللتهبة وهى 
 زلنا أحياء،

وأيضا لك أن جتزع آما تشاء من منظر األمهات حيتضّن بقايا
، آما أنه...و......، و....، و...أطفاهلن وهن ينتحنب، و

املظاهراتى، واهلتافات  بكل هذا االحتجاج من حقك أن تفرح
 . احملرضة، ولكن ال تأمل فيها أآثر من قدراهتا

دع آل هذا جانبا دون أن تنساه، ودون أن تتقطع أملا 
وهو ال يرتآك تدعه، ودون أن ُتفّرج عن غضبك بتعليق مغيظ أو

دع آل ذلك واحرتم ما مل تستطع أن تشارك فيه تفسري دامع،
، فكل من شارك بأى شىء بأية طريقة، بأى قرش، بأىإجيابيا

 .دواء، هو أفضل ألف مرة من مائة متفرج نعـّاب

دع آل ذلك وتعاىل نبحث عن مسئوليتك األآرب أنت، مسئوليىت
، حنن اجللوس على"هنا واآلن"أنا، ىف هذه اللحظة حتديدا، 

ا،مقاعدنا اآلن نفسر، وننظـّـر، وحنكم، وجنزع، وقد نكتب شعر
و قد تضبط نفسك!! أو نرسم لوحة، أو ننتظر استالم جائزة

تذرف الدموع، وقد ينفجر الغضب فخورا برقة مشاعرك وأنت 
منك إىل اهلواء الطلق، قبل وبعد وأثناء اشرتاآك ىف مظاهرة
احتجاجية رائعة، هيا ننظر سويا بعد أن صنفنا آل من على

أو" صامد"أو  "خائن"أو " جبان"، أو"مسئول"الساحة إىل 
 ؟ "نفعل"، ننظر ماذا "متواطئ"أو " شهيد"، أو "بطل"

إذا مل تنتبه، ننتبه، أنتبه، بعد واحد وستني عاما
فض"، و"اهلدنة"، و"التهدئة"إىل أن آل ألفاظ ) 1948-2009(

،"التسوية املؤقتة"، و"وقف إطالق النار"، و"االشتباك
آل هذه األلفاظ، "السالم"، و"النكسة"، و"خريطة الطريق"و

تكشفت عن مناورات مشبوهة قذرة، إذا مل ننتبه إىل ذلك، وأن
عما جيرى، فاألرجح أنك  ارتباطنا هبا هبذا العمى، هو مسئول

 .متواطئ دون أن تدرى، وأنا مثلك

إما حرب ال : انكشفت قواعد اللعبة مثل طلوع الشمس
عة بكلتتوقف أبدا أبدا حىت النصر، وإال فهى اهلزمية الشجا

ومسئولياهتا، اهلزمية غري املؤجلة الىت ال حتتاج  ثقلها وخزيها
إىل أمساء تدليل جديدة، وهى هى باعثة األمل اخلالق، فالقرارات

ليتحول  الصعبة، فتسريح اجليوش النظامية، فتغيري احلكام،
 .الشعب املهزوم آله إىل جيش املعرآة القادمة فالنصر احلتمى
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أملانيا أواليابان، أو بنصر مثلإما القبول هبزمية مثل 
 فيتنام

 .وإال، فالكل متواطئ

**** 

 مدحت منصور. رسالة د  :ثانيا

أعرتف أنىن ال أستطيع االشرتاك ىف.. حىت ال أآون متواطئا
وال حىت التربع بالدم فسىن ال يسمح وال املعرآة بشكل مباشر

العتباراتاملصابني  االنتقال ملستشفيات مشال سيناء القريبة من
 .آثرية

أجنزه سأقيم ذاتى مبا أجنزته وما ..حىت ال أآون متواطئا
 .وما هو أنا

سأمحى أسرتى وإن قدمت التضحية.. حىت ال أآون متواطئا
 .ىف سبيل ذلك) من التضحية شيئا(

 سأقرأ النشرة مبزيد من الرتآيز.. حىت ال أآون متواطئا
 .واالجتهاد بغرض االستنارة

سأحافظ أآثر على الصالة الىت هى..  متواطئاحىت ال أآون 
 .حبق وحقيق، رغم آراهيىت لاللتزام

ألوالدى آخذا سأعطى وقتا أآثر..  حىت ال أآون متواطئا
 على عاتقى أن يعرفوا قيمة الوطن وقيم 

 .أخرى منها اإلنسان

سأعمل على تنشيط معلوماتى ىف..أآون متواطئا حىت ال 
   .الطب

من حوىل آل ما تعلمته سأعّلم آل.. طئاحىت ال أآن متوا
 .معي مستعمال اإلبداع ىف ذلك، وسأواصل اإلبداع ىف األدب وربنا

سأعمل على تلقى املعرفة بعد.. ..حىت ال أآون متواطئا
 .من اهللا أن يؤازرني العلم ورمبا معه وأطلب

 سأتوحد أآثر وأآثر مع األربعة..  حىت ال أآون متواطئا
 فنصبح مخسة الكل ىف واحد حىت نصل معا 

لنصبح إىل اهللا ورمبا استطاع آل منا أن يتوحد مع آخرين
 .آثريا

سأحافظ على صحىت ألن أمامى الكثري.. حىت ال أآون متواطئا
 .لغريي ألوصله

لن أوصل مسيجات أو ميالت ولن.. حىت ال أآون متواطئا
ء احلرب حىت السورة الفتح إال بعد انتها أقرأ الفاحتة أو

 .عليه أوهم نفسى أنىن أّديت واجىب أو أوهم غريى أنه عمل ما

**** 
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 أميمة رفعت.د:رسالة:ثالثا

أستأذنك ىف التواصل مع ضيوف النشرة من: (ألطفال غزة
 ) بريدآم خالل

زوجى أستاذ باثولوجيا إآلينيكية جبامعة اإلسكندرية،
لشراء آيماوياتوزمالؤه على مجع قدر من املال  وقد إتفق هو

طريق اهلالل األمحر وقد معامل يبعثوهنا إىل مستشفيات غزة عن
اجلنيهات من اشرتآت معهم مبا تيسر ىل، واشرتك إبىن وإبنىت ببعض

مصروفهم الشهرى، أعرض هذه التجربة على من ال يعرف آيف
 .يساعد ىف هذه احملنة فرمبا أهلمته بفكرة أخرى

آلنا منلك ىف بيوتنا: لكتابةجاءت ىل فكرة اآلن أثناء ا
أدوية تظل حبيسة األدراج حىت ينتهى تاريخ صالحيتها، ميكننا
مجعها، ووضعها ىف أآياس صغرية ، يكتب على آل آيس نوع

)إخل ..مضاد لإلآتئاب  مضاد حيوى، خافض للحرارة،(الدواء 
 حىت لو آان الكيس ال حيتوى سوى على علبة واحدة، فهذا يسهل

اهلالل األمحر واملستشفى الىت تستقبل التربعات الفرزعلى 
ميكن لك أن. ليس لديهم الوقت هلذا  والتصنيف، إذ بالتأآيد

جريانك ىف السكن تعلن الفكرة على زمالئك ىف العمل، أو على
آل ساآن يبلغ جاره، أو يعلنها مدير مدرسة إبنك ىف

هذه. مرهميكروفون اإلذاعة املدرسية فيبلغ آل طفل وَىل أ
وانا متأآدة من أن اجلميع. فكرة سهلة ولن تكلف أحدا شيئا

 .سيستجيب

ما هو املصريون لديهم هامة وخنوة فطريتان، بل لديهم 
 أتذآرون؟" \شىء ما " \لديهم...أعمق 

ولكن ال.... أخرى أرجو أن تلهمكم هذه األفكار بأفكار
 . بل إعملوا اآلن...تطيلوا التفكري

**** 

رسالة عملية وهامة جاءتىن عرب الشبكة العربية: رابعا
 للعلوم النفسية

 حّول غضبك إىل مشروع 

الفردية"هذا املشروع قائم بالدرجة األوىل على املبادرات 
لنصرة غزة" مؤسسات اتمع املدىن"ومبادرات " والشبابية

عمليا، وهو موجه لألشخاص واجلهات الىت ال تنتظر اآلخرين
 .ليعملوا

أفكار أولية، ميكن لكل فرد تطويرها وتطبيقهاهذه 
والزيادة عليها مبا يتالئم مع اإلمكانات املتوفرة آما يفضل

 .ترمجتها ألآرب عدد من اللغات العاملية

–مهما آانت صغرية  –يهدف املشروع لتطوير أى مبادرة 
ومن أى جهة ىف العامل لإلجابة العملية على السؤالني

 :التاليني
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 االعتداء على غزة؟ماذا أفعل حىت أوقف  -1

ماذا أحضر لغزة بعد انتهاء االعتداء وإعالن غزة -2
 مدينة لالنتصار اإلنساىن؟

 :املشروع األول

سأساهم ىف بث األفكار واملفاهيم واملصطلحات اإلجيابية ىف
 :وجه بعض مفاهيم غري اإلجيابية مثل بث

غزة صمدت وانتصرت مهما آانت النتائج على األرض، -1
 .ة للعناية أآثر من حاجتها للعواطفوهى حباج

غزة مدينة انتصار القيم اإلسالمية واإلنسانية على -2
 .قيم الدمار والوحشية

غزة رأس الرمح ىف مشروع األمة ىف املقاومة واالنتصار، -3
 ماذا سأقدم أنا؟. هى قدمت آل ما تستطيع

 :املشروع الثاىن

فكر ىف تطبيقسأساهم ىف إطالق واحدة من هذه املبادرات، و
 :غريها ألآمال انتصار غزة

سأبادر لتشكيل جمموعىت اخلاصة، أو سأنضم ألى جمموعة -1
 .شبابية أو هيئة مهنية قائمة عاملة وفق ختصص واهتمامى

سأبدأ مشروعى الشخصى مهما آان صغريا، وأستطيع أن -2
 :أقدم مشاريع مثل

موقعىسأطلق موقعى اإللكرتوىن اخلاص بغزة، أو سأحول  -
مائة ألف"اخلاص املوجود حاليا ليعرب عن غزة، ضمن مشروع 

 :منها" موقع لغزة

 موقع صورة إسرائيل الوحشية §

 موقع حتدى غزة للحصار §

صورهم قبل استشهادهم(موقع صور شهداء غزة األطفال  §
 )وبعد استشهادهم

 موقع سيدات غزة الصابرات §

 موقع مقاومى غزة §

 ؤسسات الطبيةموقع صور دمار امل §

 موقع صور دمار املؤسسات التعليمية §

 وطفل غزة أيهما أقوى؟؟ 16موقع طائرة إف  §

محلة مليون"سأطلق محلة بوسرتات وصور انتصر لغزة ضمن  -
 "بوسرت لغزة

 سأساهم ىف أى محلة تدعو ملقاطعة إسرائيل سياسيا  -
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واقتصاديا وأآادمييا على مستوى العامل، من خالل إطالق
 :مشاريع مثل

o   عرب مواقعها" خماطبة ألف مجعة أوروبية وأمريكية"مشروع
 .اإللكرتونية لتوضيح صورة إسرائيل وادعوها ملقاطعة إسرائيل

o  آالف مؤسسة ومنظمة 5000صورة مأساة غزة لـ "مشروع
 .مهتمة باألطفال وحبقوق اإلنسان ىف العامل" دولية

 ".احلملة العاملية لرفع احلصار عن غزة"سأطلق  -

 سأبدأ محلىت اخلاصة جلمع تربعات مهما آانت بسيطة لغزة -

سأنظم محلة خاصة ملخاطبة املواقع الرمسية ملسئول منظمة -
دولية أحددها أنا مثل األمني العام لألمم املتحدة، او االحتاد
األوروىب، أو سأختار رئيس أو مسئول مؤثر ىف دولىت لدعوته

 .لنصرة غزة

 .مشروع خيمة االعتصام -

من القادة" حماآمة جمرمى احلرب"مشروع اتمع املدىن لـ  -
 .العسكريني والسياسيني اإلسرائيليني

 :مثل" التوأمة مع مؤسسة ىف غزة"سأطلق مشروعى لـ  -

 توأمة مدينىت مع مدينة ىف غزة §

 توأمة جامعىت مع جامعة ىف غزة §

 توأمة مستشفاى مع مستشفى ىف غزة §

تقاسم" (التنىب الكامل أو اجلزئى"سأطلق مشروعى لـ  -
 :، مثل)املصروف اليومى

االتفاق مع أسرة ىف غزة(عائلىت تتبىن عائلة ىف غزة مثل  §
 ).لفتح حساب بنكى بني العائالت

 طفلى سيآخى طفال ىف غزة §

 محلة االتصاالت اهلاتفية مع سكان غزة لرفع معنوياهتم §

 وفناىن األمةمن مفكرى ومثقفى " مشروع نصرة غزة" -

 :املشروع الثالث

ىف" أآرب مشروع إعمار وإعادة بناء"سأساهم ىف إطالق 
، وهو مشروع بناء غزة"غزة املدينة األمجل"املنطقة حتت شعار 

ميكن تأسيس مؤسسة إعمار(أشهر  6وإزالة آثار العدوان خالل 
 )غزة لتنسيق احلملة وإدارهتا

محلة العشرة(غزة  سأتكفل ببناء منزل مشابه ملنزىل ىف §
 ).آالف منزل

 )محلة املائة مصنع(سأتكفل ببناء مصنع جديد ىف غزة  §
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 )محلة األلف متجر(سأفتح متجرًا مشاهبا ملتجرى ىف غزة  §

 )محلة اجلامعات اخلمس(سأتكفل ببناء جامعة ىف غزة  §

محلة/محلة مدرسىت ىف غزة( سأتكفل ببناء مدرسة ىف غزة  §
 )املائة مدرسة

محلة لبناء عشر مكتبات ىف(مكتبة ىف غزة  سأتكفل ببناء §
 )غزة

20محلة بناء (سأبىن مسجدا مع خدمات متكاملة ىف غزة  §
 )مسجدا مع خدماهتا

 محلة رصف شوارع غزة §

 :املشروع الرابع

 ":محلة اإلغاثة العاجلة لغزة"سأساهم ىف 

 )نصف مليود طرد(محلة الطرد الغذائى  §

 )مائة ألف طفل آسوة(محلة مالبس أطفال غزة  §

 )عشرة آالف مدفأة(محلة مدافئ غزة  §

 انتهى
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)31(אאאא:א−506

 السماح بالسرحان والصرب عليه وتنظيمه

   صباح اخلري يادآتور حييى: هتاىن. د

 صباح النور، إتفضلى : حييى. د

بنت  شهور،  هى عيانة حضرتك حولتها ىل من سبع :هتاىن. د
من  سنة، هى دلوقىت إخترجت السنة دى من واحدة 21عندها 

اجلامعات اخلاصة، آلية إعالم، هى شكوهتا األساسية إن هى
بتسرح آتري جدًا ممكن تقعد بالسبع مثان ساعات ىف اليوم

ريرسرحانة بتسمع بس أغاىن ىف الكمبيوتر أو قاعدة على الس
 مش بتعمل حاجة 

إستىن بس، هى بتبقى سرحانة أو قاعدة على: حييى. د
 ىف أغاىن الكمبيوتر  السرير مش بتعمل حاجة وال سرحانة

قاعدة على الكمبيوتر، بس برضه مش  بتبقى: هتاىن. د
 بتسمع أغاىن بس   بتعمل حاجة،

 إنت معتربة مسعان األغاىن ده سرحان :حييى. د

 مان هى بتقول آدهآه، وآ: هتاىن. د

 يعىن بتسرح ىف األغاىن  :حييى. د

بتسرح  يعىن تشغـّـل األغاىن، وتالقى نفسها  أل، :هتاىن. د
 برضه 

يقعد من غري أغاىن  مش فيه فرق يعىن بني واحد :حييى. د
 وواحد يشغل أغاىن، ويقول إنه بيسرح؟  ويسرح،

 آيوه طبعا :هتاىن. د

   هى بقى بتعمل إيه؟ :حييى. د

 هى بتعمل اإلثنني  :هتاىن. د

آلمة سرحان  إوعى تكوىن إنِت وال هى بتستعملوا :حييى. د
 ! مبعىن تضييع وقتها؟
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هّوا فيه اإلثنني، هى بتشكى من اإلثنني ىف:هتاىن.د
إن هى تبقى سرحانه وقاعدة مابتعملش حاجة ومش: السرحان

وبرضه بتشتكى من  مرآزة حىت ىف األغنية اللى هى يتسمعها،
إهنا بتسرح ىف األغنية، بس مش ىف معانيها وحاجات آده، أله

 جمرد معاها، مع الغنيوة

 هى مابتشتغلشى، مش آده؟: حييى. د

هى لسه النتيجة ظاهرة الشهر اللى فات، هى : هتاىن. د
 .عندها واحد وعشرين سنة يادوب

 ويا ترى ده آان موجود ولو بسيط من صغرها؟: حييى. د

هى قالت ىل إهنا وهى صغرية هى ملا آانت بتزعل أو: هتاىن. د
بتعمل حرآة عصبية آده، آانت بتقعد  بتضايق أو آده، آانت

 تلف حوالني نفسها شوية وبعدين توقف

 وآان سنها آام ساعتها؟  شوية قد إيه؟: حييى. د

تلف، مش  أظن سبع متان سنني، وآانت تقعد: هتاىن. د
  . ت قوى، ميكن دقايقفاآرة، وال هى حدد

طيب واستشارت حد ساعتها، قصدى أهلها الحظوا: حييى. د
 أو وّدوها لدآتور؟

أيوه، هى راحت لدآتور ساعتها وإداها : هتاىن. د
 ... وبطلت   فرتة،  جتريتول

 بطلت لف وال بطلت الدوا: حييى. د

 بطلت االتنني: هتاىن. د

، فجأة، وهنايةاللففان ده آان له بداية حمددة: حييى. د
 فجأة؟

بس هى ملا  ،"صرع"أنا حسيت إن الدآتور شخصها : هتاىن. د
بتوصفها دلوقىت يعىن حسيت إهنا آانت زى هى عادة، طريقة ىف
التعبري، آانت بتيجى ملا تزعل وتتعصب، وآانت دارية يعىن

 .ساعتها

عموما ما نقدرشى جنزم قوى دلوقىت، املهم إهنا بطلت: حييى. د
ملا آربت، أو ملا خدت الدوا، وبعدين بطلت الدوا، وسواء آانت
صرع أو أل، فالسرحان اللى هى بتشتكى منه دلوقىت شكله آده ما
لوش دعوة، ألنه مش حلظى، ومش ثواىن وآده، ميكن يكون فيه عالقة

 تانية  غري مباشرة، إمنا أحنا قدام حاجة

أيوه، بالضبط آده، إحنا دلوقىت يعىن هى شكوهتا: هتاىن. د
موضوع السرحان بالساعات وتضييع  هو األساسية دلوقىت

زائد إن هى عندها صعوبة ىف إقامة أى عالقات  الوقت،
 إجتماعية

 طيب وانت عملىت معاها إيه بقى؟ : حييى. د
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بتاعها، وطلبتأنا حاولت أنظم هلا اليوم :هتاىن.د
األول إهنا تسجل، يعىن تكتب، هى بتعمل إيه طول  منها

اليوم، عشان حندد نفسنا نبدأ ازاى، يعىن نعرف بالضبط، آام
وآده،، يعىن  ساعة آمبيوتر، وآام ساعة بتقعد لوحدها،

وبتعمل إيه بالتحديد  تسجل ميعاد صحياهنا، وميعاد نومها،
ومشينا فرتة ىف فكرة التسجيلمن ساعة ما تصحى حلد ما تنام، 

ديه، فبدأت شوية شوية تنتبه للزمن، وتعرف األوقات يعىن
اللى بتضيع منها قد إيه، وآده، ومن خالل ده هى عرفت حتسب
آمية السرحان اللى بتقول عليه وأوقاته، فبدأت أآلفها
حباجات تانية بسيطة تشغلها، واحلكاية تتحسن شوية بالنسبة

 بتقضية ىف البيت، يعىن األمور احتددت شوية هى  للوقت إللى

 طب، وبعدين  :حييى. د

والدها ووالدهتا  فيه حاجه آمان، أصل... : هتاىن. د
منفصلني، مش مطلقني، و طول الوقت عالقتهم ببعض خناقات آترية

 دلوقىتطفلة صغرية لغاية   جدًا، من وهيا

 هى عايشة مع مني فيهم دلوقىت؟: حييى. د

لغاية ما والدها  هى فّضـلت تعيش مع والدها،: هتاىن. د
فضـّلت إهنا تتنقل  راح ساب البيت ورجع بيت والدته، فهى

ليها اخت واحدة اآرب منها،  مع والدهتا وأختها، هى
ماطاقتشي جو البيت ألن برضه مامىت  قالت ىل إهنا  وبعدين

باواخىت بيتخانقوا على طول، فقالت ىل إىن فضلت أروح مع با
 . أحسن 

 !!تروح معاه فني؟ مع امه؟: حييى. د

  آه، شوية آده، بس والدته اتوفت من شوية، : هتاىن. د
  والدها على املعاش،  يعىن حاليًا هى قاعده مع والدها،

 وهى تقريبا اللى بتعمله آل حاجة  وبيعمل غسيل آلوى،

 عنده آام سنة؟: حييى. د

هى اللى بتدير شئون البيت آلها، تقريبًا 68 : هتاىن. د
 ومسرتحية جدًا لده 

. إنت قلىت بتشوفيها بقالك أد إيه؟؟ فكريىن آده: حييى. د

 من سبع شهور : هتاىن. د

إحنا طولنا شوية حلد ما  السؤال بقى؟؟: حييى. د
 اتعرفنا عليها أآرت، معلشى

السؤال إىن أنا مش عارفه أعمل إيه دلوقىت يعىن : هتاىن. د
 بعد ماجنحت واخترجت 

تشتغل، مش برضه آده، إمال هى آانت بتتعلم: حييى. د
 !!ليه ؟
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الشغل إلىن أنا حسيت  أنا بازقها شوية ناحية  :هتاىن.د
إهنا بتحاول إهنا ختش تدرس دراسة تانية، دراسات عليا يعىن،

 بدل ما تشتغل

العليا دى للبنات  بصراحة حكاية الدراسات: حييى. د
زى العيانة بتاعتك دى، وعموما، أنا ما باعتربهاشاللى 

شغل، آتري باشوف إنه هرب إال لو آانت واخدة مسار أآادميى
يلزمها بالدراسة دى، وساعتها بتبقى بتشتغل برضه غالبا

هو فيه احتماالت للشغل واردة آفاية بالنسبة. وهى بتدرس
 للشهادة بتاعتها دى؟

، بس هى بتشتكى من صعوبةاملفروض آه ىف جماهلا :هتاىن.د
إقامتها العالقات عموما، والشغل بيمثل هلا جتسيد للصعوبة

 دى

شفىت ازاى؟ وبتقوىل ىل دراسات عليا؟ طب :حييى. د
 وإحتماالت اإلرتباط 

طول الوقت، رافضه الكالم  هى قافلة الباب ده  :هتاىن. د
   .فيه من أصله

 السؤال بقى تاىن؟  :حييى. د

هى  السؤال أنا مش عارفه أآمل معاها إزاى،  :هتاىن. د
تقريبًا بتيجى اجللسه يعىن ماعندهاش حاجه تقوهلا، يعىن أنا
طول الوقت باحاول ىف اجللسة أحرآها، أسأهلا عن احلاجات اللى

   اتفقنا عليها، زى ما يكون أنا اللى باتكلم أآرت، مش هى

 يعىن هى بتيجى ليه بقى، عشان تسمعك ؟ :حييى. د

طيب وانا أعمل إيه؟ هى بتييجى ومصرة إهنا :هتاىن. د
 تيجى، أقول هلا ما جتيش؟ وال نقعد ساآتني؟

ما هو إصرارها إهنا تييجى ىف حد ذاته دليل على :حييى. د
ميكن من وراآى، ما  إهنا عايزة حاجة منك، وبتاخدها فعال،

ما هّى بتيجى، ما دام قادرة ماديا، وما فيش ضرر طول
 أدى احنا منتظرين الفرجواضح، 

 يعىن دلوقىت أعمل إيه ؟ :هتاىن. د

، وإن"العادى هوه العادى"مش احنا اتفقنا إن  :حييى. د
دى البداية مهما آان دمها تقيل، هو العالج النفسى إيه غري
إن الواحد يبقى عادى، وبعدين يتصرف إن آان عايز خيطى

رجت وسنهاالعادى وقادر يدفع التمن، واحدة زى دى، اخت
واحد وعشرين سنة، يعىن ما عادتشى وال سنة، صحيح جامعة
خاصة لكن أهو شهادة وفرصة، لو انت امها أو أبوها أو
أختها الكبرية للى متجوزة وال مؤاخذة، تبقى عايزه هلا إيه؟
مش إهنا تشتغل وتتجوز، مش ده هوا العادى؟ الزم يبقى اهلدف

احلاجات التانية، مش آدهالعادى واضح وبسيط قبل الفذلكة و
 برضه؟
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 آه : هتاىن.د

نيجى بقى للعيانة بتاعتك، إنت عارفة إن :حييى. د
البنات زى موقفى من بناتى بالضبط،  موقفى من مريضاتى

فالْح وعايز يسرتهم، وأنا قلت احلكاية دى ميت مرة، لكن أنا
28سنة أو  26قلتها وباحتمس هلا أآرت ملا البنت جتيلى وعندها 

لعادىسنة، إمنا برضه الفالح فالح وا 21سنة، إحنا هنا لسه 
عادى، يبقى حتطى ىف خمك اهلدفني األساسيني دول، ومها مش بس
أهداف، دول مها مقاييس برضه إهنا استقلت ودخلت احلياة
الواسعة وماهلاش خيار قوى ترتاجع، العمل جمتمع بيصهر
الناس، وبيديهم فرض أوسع، ده املفروض يعىن، الدراسة جمتمع

خصوصا ىف  حبينت،برضه بس حاجة تانية، جمتمع اختيارى 
اجلامعات اخلاصة، أنا مش حاطّول ىف النقطة دى ألىن اتكلمت
فيها آتري قبل آده، يبقى حنط األهداف البسيطة العادية ىف
دماغنا، ونكمل من غري ما نزن عليها بشكل مباشر، ما دام

 .قدامنا وقت معقول

 أنا أعمل إيه؟  يعىن دلوقىت :هتاىن. د

زم تشتغل بأسرع ما ميكن، ىف بلدنادى ال: البنت :حييى. د
واحد ما بيشتغلشى إن شا هللا يكون  أنا ماباقدرشى أعاجل أى

شرط  الشغل عندى هو أساس العالج، أو ساعات  مليونري،
العالج، والباقى حتابيش مساعدة، والشغل عندى بالنسبة

ساعات أآرت من الشغل  للبنات والستات أنا باهتم بيه
ه، وخلى بالك إهنا بتشتغل دلوقىت، مش مابالنسبة للرجال

 بتشتغلشى، وبتحب شغلها؟

، أل، أنا قلت حلضرتك إهنا ما بتشتغلشى، وحىتهتاىن. د
 بتهرتب من ضغطى عليها إهنا تشتغل، 

أل هى بتشتغل ممرضة ألبوها، وبتشتغل أّمه ساعات، :حييى. د
وبتشتغل شغالة ىف لبيت، وبتشتغل مديرة منزل، بس آل ده
شغل هروىب تقريبا، ال فيه جمتمع وال فيه هى نفسها، آله يا
إما روتني، يا إما تضحية خايبة وهى قافلة على نفسها،

بتاع البنيه األساسية  العمل ىف بلدنا بالذات، هو. وخالص
احلياة آلها حىت لو عمل مغرتب، حىت لو متنيل بستني نيلة، فهو

 . الفرصة الواقعية احلقيقية للتواجد اإلجياىب

ملا حا تشتغل حا تسيب  ما هى بتقول ىل إهنا :هتاىن. د
 أبوها ملني؟ 

آالم آرمي وطيب، إمنا أعتقد إن أبوها ىف قرارة :حييى. د 
نفسه مش موافق عليه، ده إذا آان أب مصرى عادى، إنىت

سنه وبيغسل غسيل آلوى، دى 68أب عنده   يعىن إيه  متصورة
حاجة آده زى ما يكون بيعمل عملية جراحية آبرية آل آام
يوم، إحنا ما يصحش نضحى حبد عشان حد، خصوصا إذا آانت

البنت  سألة ماهلاش آخر، مث إن ربنا موجود، حايدبرها،امل
تعيش حياهتا، وما تتخالش، واألمور تتنظم ىف حدود اإلمكانيات

 .والواقع، بس مش على حساهبا
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طيب وحلد ما تشتغل، أعمل إيه ىف شكوهتا من :هتاىن.د
 السرحان، والفراغ دول ؟

أوال إنت عملت الالزم ملا بدأت بتنظيم اليوم :حييى. د
للتعرف على التفاصيل، وبعدين نفحص احلاجة إللى بدأنا
بيها، ملا آنا بنحاول منيز أنواع السرحان، ما هو سرحان عن

مثال حاجة عن أحالم اليقظة، بس  سرحان يفرق، إنت ما قلتيش
قظة،الظاهر إن البنت دى مش ساحمة لنفسها حىت بأحالم الي
   فاحنا هنا يا ترى نبدأ بالوقت الفاضى، وال بالسراحان؟

إحنا بعد ما نرسى على آام ساعة سرحان حاف، وآام ساعة
أغاىن بسرحان وآام ساعة أغاىن من غري سرحان، حا نعرف

 . بالضبط هى قصدها إيه بالسرحان

 مش فامهة قوى :هتاىن. د

ىف حكاية أصل أنا عموما باعيد النظر دلوقىت :حييى, د
السرحان وعدم الرتآيز اللى العيانني وحىت الناس العاديني
عمالني يكرروها ليل مع هنار، أنا اآتشفت إن املخ البشرى ما

يبطل ترآيز وبرجمة طول الوقت، الرتآيز مش ضرورى  يعرفشى
أبدا الواحد يكون واعى بيه، الواحد بيعرف إنه رآز

إن الواحد ممكن يتعلم بالنتيجة، ده فيه جتارب ىف التعلم
حاجات وهو نامي، يعىن بريآز وهو نامي، دا انا دلوقىت آقاعدة
تقريبا باقول للعيال اللى بيذاآروا إهنم يذاآروا من غري
ترآيز وعلَى، دا الواحد منهم بيبذل جهد فظيع عشان خيلى خمه
يبطل ترآيز، حتت عنوان إنه ما بريآزشى وعايز يرآز األول

ذاآر، زى ما يكون الرتآيز تسخني قبل املاتش، مععشان يعرف ي
إنه هو املاتش نفسه وبيحصل متوتيكى زى لعيبة الكورة أثناء
املاتش بيبقى الرتآيز حسب التمرين مش حسب الوعى بالرتآيز،،

ومع ذلك أنا  دا لو لعيب آورة رآز عمره ما حاجييب اجوان،
ز من وراهم،بريآ  متأآد إن مخ العيال اللى بيذاآروا دول

النجاح اللى بيحققوه من غري ترآيز حسب  والدليل على آده
اتفاقنا، دا انا حىت بقول هلم لو توصروا إنه ما بريآزوش
ينقلوا الكتب نقل مسطرة يعىن حتسني خط، واملخ حايسرق
املعلومات اللى هوا عايزها من وراهم، دا ساعات الواحد

يفتح الكتاب من أصله،منهم يشتكى من عدم الرتآيز قبل ما 
وامسحى هلا إهنا تسرح ىف األوقات  يا شيخه، إهجمى على البنيه

 . اللى خصصتوها مع بعض للسرحان

 هوا احنا خاخنصص وقت للسرحان ؟ إزاى؟  :هتاىن. د

شكل آاريكاتريى  هى املسألة بتبان آأهنا واخده :حييى, د
كالم دهشوية، خصوصا عند األهل اللى بيتخضوا ويرفضوا ال

حا ابوظ العيال، إنىت عارفه إن ده  بشدة، وبيتفكروا إىن
البدء"و" القبول مبا هو اآلن،"بقى عالج معرىف موضة، حكاية 

، املسألة دى أنا باعملها دلوقىت ىف حاجات آترية، واحد"منه
ييجى يقول ىل أنا بانسى، أقول له ألف مربوك، يعىن حا تفتكر

 طمنت ملا اخلواجات طلعوا عالج موضه إيه يا خْى، يضحك، أنا ا
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عالج القبول وااللتزام،"دمه خفيف أمسه   وادوله اسم
ACT)( Acceptance Commitment Therapyوده اتكلمنا عليه ،

مش آده؟]  2008-2-26، 2007-12-22[قبل آده ىف النشرات،
السرحان هنا ىف احلالة دى شكله آده مش عجز عن التنشني على

ده ميكانزم ممكن  دا باين زى ما يكون  بؤرة الواقع،
نعتربه ميكانزم جيد أحيانا، طب البنية دى لو ما سرحتشى

وال حاتفكر ىف إيه؟ حاتفكر ىف ابوها اللى  حا تفتكر إيه؟
ىف أمها اللى مشبيعمل غسيل آلوى آل آام يوم، وال 

حل مش هوه، إمنا  السرحان، صحيح  طايقاها، فهى لقت احلل ىف
وألنه مش حل سليم جت تشتكى منه، على  حل والسالم،  أهو

شرط إهنا ما تتنازلش عنه إال إذا لو لقت حل أحسن، مش هى
 دى وظيفة العالج اللى انت بتعملية، وال إيه ؟ 

جى آل أسبوع ومنتظمةأيوه، بس مع إهنا بتيي :هتاىن. د
 شهور، شايفاها مابتتحرآشى، وصعبانة علّى،  7  بقاهلا

بصراحة عندك حق، ولو اىن ما باحبشى  :حييى.د
الصعبانية، بس متشكرين إنك مهتمة وصابرة آده، دا انا
تصورت إهنا بتيجى اجللسة تسمعك زى ما بتسمع األغاىن، وهى

 سرحانة برضه 

 باين آده :هتاىن. د

البنت صغرية، وظروفها صعبة، وما اتعطلتشى ىف :يىحي. د
الدراسة، وانتظامها ده دليل على إهنا بتاخد منك حاجة
آويسة، وإهنا عايزة احلاجة دى، بس والنىب ماتستعجليش

 .عليها، على األقل حلد ما تشتغل، وبعدين تفرج

 حاضر، شكرا  :هتاىن. د
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 موقف املطلع

 وقال له 

 الذى يفهم عىن يريد بعبادته وجهى 

 أجل خوىف  والذى يفهم عن حقى يعبدىن من

 .والذى يفهم عن نعمىت يعبدىن رغبة فيما عندى

 وجهى داموقال من عبدىن وهو يريد 

 ومن عبدىن من أجل خوىف، فُتَر

 ومن عبدىن من أجل رغبته انقطع

 :فقلت له

 نقبل اخلوف حىت ينقلب حياًء من اخلطأ، ال رعبا من العقاب

وحنرتم الرغبة حىت تصبح الرغبة يقينا بالقبول، ال طلبا
 للمقابل

إذا مل ينقلب اخلوف حياًء دار حول نفسه حىت لو عال صوت
 الفزع

مل تصبح الرغبة رجاء يقينا بتحقيقها، انغلقتوإذا 
 فيها هبا

 إذا زاد اخلفو ّمجد املسرية وتراجع احلياء 

 وإذا حتققت الرغبة انقطع الرجاء

 اخلوف احلياء احلرآة، والرغبة الرجاء التجدد،

 ميآلىن باالنغام                                

 فهمت آيف أفهم عنك،

 آيف أفهم منك أو أفهمك :وليس فقط           
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 يرتاجع اخلوف، وترّوض الرغبة

 .نستهدى باحلياء وبالرجاء                

 نبدأ حمجة الكدح حىت نلقاك

عالمة لقياك أن يتواصل الكدح متجددا إليك، بك، بنا،
 معنا

 ال اية ملطاف السعى

 وال دميومة لصفقات اخلوف والرغبة

 عالمة لقياك أن يتواصل السعى 

 السعى هو يقني الوجودوتواُصل 
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 آيف يشفى السليم؟

 )4من  1(وآيف خياف املريض الشفاء؟ 

 قبل اللعبة

اجلنون هو اختيار من مستوىقدمنا فيما سبق آيف أن 
)العقلى بالذات(، وآيف أن املريض أعمق من مستويات الوعى

ال يكتشف ذلك إال بعد بداية املرض عادة، وآيف أن الطبيب ىف
ئولية اختياره هذا، مثالعالج املكثف ميكن أن ُيحمَّل مريضه مس

، ليتواآبا معا على)مع املريض(حيملها معه ) املعاجل(هو 
 .طريق الشفاء

عادة ما يعرتض األسوياء ومرضى العصاب على هذا 
، ويتصورون أنه اهتام للمريض النفسى، وآأن ما به"الفرض"
نوع من التمارض، مع أنه عكس ذلك متاما، وقد بّينا -هكذا –

إمنا حنرتم إرادة املريض على آل -بذلك –أننا قبل ذلك آيف 
املستويات، فاملريض حني اختار املرض آان حيسب أنه احلل ىف
مواجهة القهر واالغرتاب مثال، وحني يفشل هذا احلل املرضى
تلقائيا، أو مبساعدة املعاجل، فإنه مثلما اختار املرض وجربه

يفكر أن يقبل ومل جيد أنه احلل آما بدا له ابتداء، فإنه قد
عرض العودة إىل مستوى آخر من الصحة مبواآبة الطبيب املعاجل

 . آتفا لكتف، وخربة خبربة، حنو الشفاء املتنامى

من نفس املنطلق فإن املريض أثناء العالج النفسى املكثف،
وبالذات أثناء العالج اجلمعى، ميكن، وهو يقرتب من الشفاء،

ء، ألنه إذ يفعل ذلك إمناأن يرتدد ىف أن خيطو حنو السوا
–عادة  –بعد  –يتنازل ضمنا عن احلل املرضى، وهو مل يضمن 

عدم إعادته إىل حظرية ما آان فيه مثل الغربة أو القهر أو
 ).ولو ىف تصوره(الظلم 

عن ذلك بشكل مباشر -العقليون بالذات  –يعرب املرضى 
معىأحيانا، أو عن طريق لعبة نفسية من ألعاب العالج اجل

 .أحيانا أخرى

 : وهذا ما حدث
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ىف هذه اجللسة، اِسُتدرج آل من األطباء املعاجلني واملرضى على
الصحة إرادةحد سواء إىل فحص احتماالت وتشكيالت آل من 

"الصحة"املرض، دون تعريف أو حتديد باأللفاظ ألى من  وإرادة
 ". املرض"أو 

ىف يومية سابقة بّيـنا صعوبة حتديد احلد الفاصل بني 
، آما قدمنا الصعوبة احمليطة بإشكاالت ذلك، وىفالصحة واملرض

اخلربة احلالية الىت نقدمها اليوم تبني لنا أن آال من إحداث
فاء منه ومقاومة هذا وذاك، آل هذا له إيقاعاتاملرض والش

وبرامج داخلية تظهر تلقائيا ىف املمارسة احلياتية، واحلوار
 .الطلق، دون حاجة إىل وصاية أو تعريف

اختياريا حسب –هكذا وجدنا أنفسنا أثناء اللعبة 
نكشف عن ظاهرة جديدة بدرجة ما، إذ تبني -قواعد اموعة
 ،"يشفى"السليم رمبا خياف أن أنه حىت لنا احتمال 

 آيف ذلك وهو ليس مريضا أصال؟ 

 :وتوالت التساؤالت

 هل يوجد ىف آل منا ما ميكن أن يسمى مرضا دون حتديد؟

مقاومة للشفاء، -وأحيانا خارجنا –هل توجد داخلنا 
 آما توجد مقاومة للمرض؟

 :وفيما يلى بعض ما اخرتنا من مقتطفات

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

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

 عامل إيه يا أمحد؟: حييى. د

 احلمد هللا: أمحد

 ما جيتشى األسبوع اللى فات ليه؟: حييى. د

 فيه أمور ىف الشغل باحاول أظّبطها: أمحد

 ميكن خفيت!!! اهللا اهللا : حييى. د

 ماشى: أمحد

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

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

 تيجى نقرر إنك خفيت، زى ما عملنا مع أماىن : حييى. د

  أل لّسه: أمحد

أو .... يا شيخ ما ْتياله نتوآل ونقرر إنك خفيت،: حييى. د
 على األقل إنك ختّف

 مش عاوز أخّف دلوقىت......... مش عارف،: أمحد
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يا واد يا واعى، بصراحة!!! مش عايز ختف دلوقىت:حييى.د
، خليك يا راجل قاعد ىف اللى انت فيه شوية،بايّنها أحسن

أحسن ما ختف بقى وتبقى حاِضر وتتأمل وتعمل عالقة مع الناس،
، يا ترى مها حا يستحملوك وال أله، بالوآالم من دهوتستحمل، 

 ........!! هّده، آدى احنا قاعدين

وقد ضحك عاليا بعد أن مسع هذا" مسري "حييى يلتفت إىل . د(
 )التعليق

 إيه يا مسري، فيه إيه؟ بتضحك على إيه؟ : حييى. د

 على آالمه طبعا: مسري

 آالم مني؟ : حييى. د

 على آالم أمحد، بيقول مش عايز خيف: مسري

من حقه يا أخى، راجل صريح وعارف اللى فيها،: حييى. د
 لو تبص آويس ىف نفسك ميكن تالقيك زيه

 أل طبعا مش معقول: مسري

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

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

وتطور احلوار، وابتعد عن هذه املنطقة قليال، مث عاد إىل( 
 ):نفس النقطة هكذا

يالال نشتغل ىف ده النهارده، نبتدى بيك يا مسري: حييى.د
عشان انت اللى ضحكت عل الفكرة دى وزى ما تكون رفضتها من

آذا آذا.. دا انا لو خفيت، أسود ياار"أصله، يالال نقول 
، آلنا حانلعبها مبا ىف ذلك الدآاترة، مها مش......"ا آذ

 عيانني بس حايلعبوها إذا حبَّوا

 طيب جرب على واحد غريى آده : مسري

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

ياخرب أسود دا أنا: .......... أله إنت ابتدى :حييى.د
 ...وتكّمل..لو خفيت 

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

مش حاشوفك ىفياخرب أسود ياممدوح، دا انا لو خفيت  :مسري
 متشى دى؟. اجلروب تاىن

 آله ميشى، إحنا عندنا آله ميشى  :حييى.د

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

 حا تلعب مع إثنني ثالثة؟ وال مع آله؟ :حييى.د
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 أنا ممكن ألعبها مع آله، عادى، مش حاتفرق معايا  :مسري

 بس ماتعيْدشي  :حييى.د

 مش حاعيد وال حاآرر آالمى  :مسري

مشياخرب أسود يا دآتورة دينا دا أنا لو خفيت،  :مسري
  حاتشوىف وشى طبعًا

 ...مش قوى يا مسري ، زى ما تكون بتكرر  :حييى.د

ياخرب أزرق يادآتورة دينا دا أنا): مكمال اللعبة( :مسري
 مش حاجى هنا تاىنلو خفيت 

رضه بتكرر شوية، بصراحة إنت بتستسهل،شوف ب: حييى. د
آفاية آده ومش ضرورى آل واحد يلعبها مع الكل،

آفاية اتنني تالتة، آل واحد يلعب مع(..............) 
 مريض ومريضة وأى دآتور منا، تدى الكورة ملني يا مسري 

 النصاف: مسري

 هو الستات ىف الغالب حايعملوها احسن، يالال يا إنصاف  :حييى.د

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

 هّيا إيه؟ ياخرب أسود إيه؟ : إنصاف

هو مسري قلبها ازرق، املهم، ياخرب أسود ، يا خرب :حييى.د
ازرق ما تفرقشى، دا أنا لو خفيت، وتكملى، بس بتمثيل

 بوشك وجسمك وآله 

 وىف األخر تصّوتى  :مسري

 الظاهر حانصوت آلنا مع بعض ىف اآلخر  :حييى.د

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

 ياخرب أسود  :إنصاف

 بتقوىل ملني  :حييى.د

 ألمحد : إنصاف

 قويل له يا أمحد  :حييى.د

 يا أمحد يا خرب أسود: إنصاف

 فني إيديك وتشلشلى، يا خرب أسود): مقاطعا(حييى .د

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

 مش حاشوفك تاىنيا خرب أسود يا أمحد دا أنا لو خفيت : إنصاف

..................  
مش حامسعيا خرب أسود يا أماىن دا أنا لو خفيت : إنصاف
 صوتك تاىن
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..................  

 تدى الكورة ملني، يا إنصاف: حييى.د

 ألمحد  :إنصاف

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

 :ماشى حاقول للدآتورة دينا :أمحد

  دا أنا لو خفيت حاحتمل املسؤلية أآرتياخرب أسود  

ما هو انت اللى من األول فتحت علينا!! ياه  :حييى.د
احلكاية دى، واهو انت أهه ماشى ىف نفس االجتاه اللى إنت
شاورت عليه من األول، آرت خريك، أصل ده هّوا اللى وصلىن
ياابىن وخالىن أفكر نلعب اللعبة دى، يالال بقى يا أمحد خد لك

 بقى حد تاىن 

أخاف دا أنا لو خفيت "ممدوح"يا خرب أسود يا ....  :أمحد
  أحسن تتعب إنَت تاىن

 شكرا، :حييى.د

حد من الدآاترة عاوز يلعب علشان أنا حاسس إن املسألة 
، حد من...مش ماشية، ميكن الدآاترة خيلوها تتحرك شوية
 الدآاترة عاوز يلعب رغم إن إحنا مش عيانيني 

الدآتوره): دينا طاهر. تنظر، مث تشري إىل د( :يامسني.د
  دينا عايزه تلعب

شكرا، مادام انت متربعة آده يا دينا، يبقى... :حييي.د
 تلعبيها بقى وانت بتمثلى 

دانا: ياخرب أسود ، يا خرب أسود: يا أماىن :دينا طاهر.د
  خفيت حاشيل مهك اآرتلو 

لو خفيت ميكنياخرب أسود انا : يا يامسني:دينا طاهر.د
  أفهمك اآرت

انا لو خفيت حاشتغليا خرب أسود  :يا أمحد :دينا طاهر.د
  وابقي احسن

جبد اشكرك انا عايز أماىن تلعب رغم اني آنت :حييي.د
قفلتها، بس مافيناش بقي حكاية اشوفك اآرت وماجيش اآرت ما

 ...........اروحش اآرت 

يا اخرب أسود دا) دينا طاهر( يا دآتورة دينا  :أماىن
  ميكن احتاجلك تانيانا لو خفيت 

ميكن ما تعرفشيا مسري يا خرب أسود دا انا لو خفيت  :اىنأم
  تكلمين تاني

يا دآتورة يامسني يا خرب أسود دا انا لو خفيت ميكن :أماىن
 ما اقعدش القاعدة احللوة دي تاني 
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 مني عايز يلعب،  :حييي.د

 )............صمت يطول(

، مني عايزني ألعب؟، الظاهر من آرت احرتامى لِديَنا،..طيب
لقيت نفسى عايز العب انا شخصيا زى ما يكون باشارآها أو

 بابّلغها احرتامي، 

 ) حييى. يطلب أآثر من واحد أن يلعب د(

مش حاعرفخفيت  يا أمحد يا خرب أسود دا انا لو: حييي.د
 ، ميكن يعىناشوفك آويس

يا خرب أسود دا انا) دينا طاهر(يا دينا : حييي.د
 لوخفيت ميكن قدرتي علي املعرفة تقل 

لو خفيت ميكن ارّيح يا إنصاف يا خرب أسود دا انا: حييي.د
 ترييحه غبيه 

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

،..إيه رأيكم؟ عايزين نلعب العكس، يا يامسني :حييي.د
 . آذا آذا..........يا حالوة دا انا لو خفيت: يعىن نقول

 ...يا حالويل دا انا لو خفيت  :مسري

 طيب، يالال يا مسري إبتدى :حييي.د

 انا مش عارف انت بتجيبين ليه يف االول : مسري

عشان انت اللي اتسحبت من لسانك، مث إنك انت: حييي.د
 اللى بديت املرة اللي فاتت، مش عايز، إدى الكورة حلد 

 ) آانت سامهةحييى ألماىن، بعد أن الحظ أا . يلتف د(

إيه؟ رحىت فني يا أماىن؟ مش انت لعبىت يا ار: ..حييى. د
 ، تبِقى تلعِبى العكس بقى  أسود

 آه  :أماىن

 يعىن تلعيب يا حالوة دا انا لو خفيت : حييي.د

يا حالوة دا انا لو) دينا طاهر(يا دآتورة دينا : أماىن
  حاآون انسانة خمتلفةخفيت 

حاآون اآرتيا مسري يا حالوة دا انا لو خفيت : أماىن
  إجيابية

حايا دآتورة يامسني يا حالوة دا انا لو خفيت : أماىن
 يرتاح بايل

.مث تنتقل اللعبة العكسية بعد استطرادة قصرية إىل د( 
 ) دينا طاهر

 يالال يا دينا  :حييي.د
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 انا: دينا طاهر.د

آه طبعا مش انت اللي ابتدييت يا هنار أسود :حييي.د
 بطيبة وصدق، تبقى تلعىب يا حالوة

مش حابطليا مسري يا حالوة دا انا لو خفيت  :دينا طاهر.د
  أرقص

ممكنيا أماىن يا حالوة دا أنا لو خفيت  :دينا طاهر.د
  أبقى ناس موجودة بالنسبة لكى

أنا لو يا حالوة دا) التابعى(يا دينا  :دينا طاهر.د
  حقف جبانبك أآرتخفيت 

 )حييى. مث تنتقل إىل د( 

حاعرف ربنايا صفية يا حالوة دا أنا لو خفيت  :حييى.د
  أمجل

آنت أعلـّمكيا دينا يا حالوة دا أنا لو خفيت  :حييى.د
  أسهل

حاقدريا أمحد يا حالوة دا أنا لو خفيت  :حييى.د
  ماسيبكشى أبدًا

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

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

 )يامسني. مث تنتقل إىل د(

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

مشيا دآتور حييي يا خرب أسود دا أنا لو خفيت : يامسني.د
 حاعرف أشتغل تاىن

  حابعد أوىيا إنصاف يا خرب أسود دا أنا لو خفيت : يامسني.د

حاآمل شيليا أمحد يا خرب أسود دا أنا لو خفيت : يامسني.د
 مسؤليه

 )أيضا ىف االجتاه العكسى وتلعب(

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

يا حالوة دا أنا لو خفيت) دينا طاهر(يا دينا : يامسني.د
  حبطل أفكر آتري

 حنرقص مع بعضيا أماىن يا حالوة دا أنا لو خفيت : يامسني.د

حعمل آليا مصطفى يا حالوة دا أنا لو خفيت : يامسني.د
  اللى نفسى فيه

التابعى ىف االجتاهني دون أن تستعمل حقهامث تلعب د دينا (
 )النور األمحر: ىف االعتذار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3903



 I01I2009>20א–אא

يا خرب أسود دا) دينا طاهر(يا دينا : دينا التابعى.د
  حتوجع تاىنأنا لو خفيت 

يا أمحد يا خرب أسود دا أنا لو خفيت: دينا التابعى.د
  حاشتكى أآرت

يا ممدوح يا خرب أسود دا أنا لو خفيت: دينا التابعى.د
  حاحتاسب أآرت

 )وبالعكس (

يا أماىن يا حالوة دا أنا لو خفيت: دينا التابعى.د
  عمرى ما حانساآى

يا يامسني يا حالوة دا أنا لو خفيت: دينا التابعى.د
 يرتاح باىل

حابقىيا مسري يا حالوة دا أنا لو خفيت : دينا التابعى.د
  حاجة تانية

 وبعد

بعد حتمل غرابة اللعبة وتأجيل –االنطباع املبدئى 
هو -االعرتاض على ما هبا من خمالفة للمنطق الشائع بني الناس

أن لعب األطباء بدت داللته أآرب بكثري من لعب املرضى، مع أن
 .املتوقع، باملنطق السائد هو أن يكون األمر بالعكس

لسة، مث توجهاتوغدا ننشر التعقيب على اللعبة أثناء اجل
 .األفكار والفروض اجتهادات التفسري

)أو آانوا يعانون(آل املرضى املشارآني يعانون : ملحوظة(
فيما عدا أمحد،) الىت يطلقون عليها عقلية( أمراض جسيمةمن 

ونعتذر عن تسميته باسم حمدد، ألن هذا ال يتفق مع املنهج
 .الذى اخرتناه جتنبا لالختزال والنمطية

 .مجيع األمساء فيما عدا األطباء مستعارة آالعادة :تنوية
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אא−509

 آيف يشفى السليم؟

 )4من  2(وآيف خياف املريض الشفاء؟ 

 تعليق مبدئى ىف اموعة أساسا، وفروض حمتملة 

 :مقدمة

جمرد أن يتطوع شخص سليم، مبا ىف ذلك أن يكون معاجلا،
"إخل ....أنا لو خفيت"بتمثيل أو تصّور أو جمرد ترديد تعبري 

-1"يف يشفى السليم وآيف خياف املريض الشفاء آ() أمس(نشرة 
،للمخاَطب، أو لنفسه ضمنا، فإنه يبدو وآأنه يقر ")4

حيمل مظنة املرض بشكل –من بعيد لبعيد  –باحتمال أنه 
 : أوبآخر

 سواء آان مرضا آامنا ·

 أو احتماال واردا ·

بشكل ما " مرض"، لكنها تتداخل مع ما هو ظاهرة ليس هلا اسمأو   ·

 تساؤالت

املناقشة الىت دارت بعد اللعبة مباشرة آانت استثناء،
من وجهة نظر عالجية، ذلك أنه ليس من املألوف وال من

–عادة  –نناقش نتائج لعبة ما، وآل ما ُيطرح   املستحسن أن
بعد أية لعبة، هو سؤال عما إذا آان قد وصل ألحد املشارآني

آان يعتقده سابقا حولأى جديد خيتلف عما  –مرضى ومعاجلني –
موضوع اللعبة، سواء آان ما وصله هو من خالل أدائه شخصيا،
أم من خالل ما شاهده ىف أى من املشارآني، مرضى ومعاجلني أيضا،

أن يذآر ما  –مريضا أو معاجلا  –وحنن ال نطلب من أحد 
وصله، يكفى أن يقول، أو يشري إىل أنه قد وصله أى جديد

اللعبة أو عّما قبلها، ولكن من يريد أن خيتلف عما بدأ به
 . يذآر ما وصله ال مننعه

ىف هذه اجللسة، ولسبب سأذآره الحقا، ناقشنا نتيجة
 .اللعبة بشكل غري مألوف
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وفيما يلى بعض التساؤالت الىت خطرت لنا من خالل هذه
 : اخلربة، آأمثلة

وهم أسوياء" أنا لو خفـّيت"ملاذا لعب األطباء     .1
 ومعاجلون؟

ملاذا مل يستعمل أى من الطبيبات املتدربات النور  .2
، وهن من حقهن أن يعتذرن)حق االعتذار عن املشارآة(األمحر 

 تلقائيا 

ملاذ بدا أغلب املرضى أقل تلقائية مما توقعنا، فيما  .3
 ، وهو الذى أدى التفاعل الباآر معه إىل ابتداع"أمحد"عدا 

  ل أماىن؟ اللعبة، وإىل درجة أق

هل أظهرت اللعبة جديدا فعال خاصة فيما يتعلق  .4
، خاصة عند صغار املتدربني، وأيضا عند واحد"مفهوم املرض"بـ

 ؟)املدرب(من املعاجلني القدامى 

بعد -جلسة العالج اجلمعى  -املناقشة الىت دارت أثناء 
 اللعبة مباشرة

دآاترة آرت خريآم، طيب أنا عاوز أسأل اللى مش :حييى.د
بالذات، دى حاجة آده مش للعالج بشكل مباشر، بس هى ميكن

الدآاتره لعبوا اللعبة دى وّمها إزاى : تفيد، عايز أسأل
أربعة راحيني باسم اهللا ما شاء اهللا دآاترة مية مية، إحنا  

إزاى يرضى الدآتور !؟!جايني بنعاجل العيانني، مش دى شغلتنا
؟ هو عيانأنا لو خفيت: قولآده ببساطة ي  املعاجل يقول

 عشان خيف؟ يبقى تيجى ازاى؟ أنا باسأل السؤال ده األول
اللى مش دآاترة، العيانني يعىن، يا ترى فيه حد لزمالتنا 

استغرب وسأل نفسه إزاى احنا يا دآاترة جت لنا الشجاعة
، صحيح هى لعبة وآل حاجة،"لو خفيت"إن احنا نغامر نقول 

مش لعبة زى ما انتو عارفني، إحنا بقينالكن برضه، اللعبة 
 .. ، واحلرآات دى اتفقست شوية)قدامى(

ما هو التعبان حاحيس بنفسه إنه هو تعبان علشان :مسري
 آده حايصارح باللى جواه 

ده التعبان، لكن أنا باسأل عن الدآتور، وآنت :حييى.د
الدآتورات، ولو حىت أى واحدة منهم، متوقع بصراحة إن 

، هو انا عيانة؟...أله، حاقوهلا بأمارة إيه؟   :تقول
وانتوا عارفني إن وال واحدة فيهم وّلعت النور االخضر لّسه 
تولعمن حقها تعتذر و ، يعىن آل واحدة لسه )1أنظر اهلامش (

 النور االمحر 

وهو الذى آان السبب ىف ابتداع اللعبة، برجاء( :أمحد
آيف يشفى السليم وآيف خياف املريض() مراجعة نشرة أمس

 أنا آنت مستغرب  ")4-1"الشفاء 

أنا آنت باسأل عن االستغراب ده آرت خريك،  :حييى.د
بالذات، ميكن يساعادنا ويساعدك تشوف البىن آدمني زى ما
 ربنا خلقهم، إنت مستغرب؟ مش آده؟ أهوه ده اللى انا آنت 
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متوقعه، وآان نفسى حد يقوله من غري ما اطلبه، بصراحة
الفضل ميكن للدآتورة دينا طاهر، هى اللى آانت شجاعة

هى اللى شجعت زميالهتا، وما فيش وال واحدهوتلقائية، وميكن 
إيه رأيك يا صفية،. استعملت حقها ىف النور االمحر

 الدآاتره عملوا آده ليه؟ 

 علشان يشجعونا  :صفية

دا لو دآتور  دا يبقى لعب عيال،!! يا شيخة :حييى.د
بيتصّنع علشان يشجع العيان يبقى آذاب، ولو  عمل آده، يعىن 

هوا آذاب مش حا يعاجل، لو فيه دآتور بيكذب وبيعمل حرآات
علشان قال إيه يساعد عيان يبقى ال بيساعد وال نيلة،

اشما يبق: مايبقاش دآتور حبق وحقيقى، وّال أقول لك بصراحة 
شوفىت حد ىف الدآاترة هنا صنايعى زى ما بنتعلم هنا، إنِت 

يساعد حد وهو بيلعب، وال زّى ما آان باين عليه إنه قصده 
آلنا شفنا آانت زنقة حبق وحقيق لكل دآتورة وهى بتلعب،
وآان باين الصعوبة واحلرج، مش خدتى بالك يا صفية من

أتزنقت ولقيتالصعوبة وازاى آل واحدة، وانا برضه زيهم، 
صعوبة وبعدين قايست واعتمدت على ربنا ولعبت، بالذمة

الصنعة صنعة، لعبوا عشان يساعدوآوا ازاى بقى؟ بالتصنع؟ 
مش إىن ألبس آرافته علشان تقوىل البيه الدآتور حاخيففىن،
الدآتور شخص عادى، حلم ودم، ربنا خلقه وماعندهوش يافطه

ىف آل الدآاترة هنا إنه دآتور، وىف نفس الوقت وال حد
حاجة عندهم إمسها عيا، آلهم متعطل، وال فيه رحية أيها 

باسم اهللا ما شاء اهللا شغالني وملتزمني وبيضحكوا ويزعلوا وفل
ومع ذلك لعبوها، يا ترى ليه، أنا نفسى أمسع الفل، 

رأيكوا فينا بصراحة، ما انتوا شايفني طول الوقت نشيل
عيان وده سليم وده دآتور، حلداحلاجز اللى بينا، إن ده 

دلوقىت أمحد هو الوحيد اللى وصلىن استغرابه، وأنت يا مسري؟
أنا لو: تفتكر ليه الدآاترة قايسوا ولعبوها، قال إيه

 خفيت، ما اعرفشى إيه؟ 

لو قلت زى صفية عشان يساعدونا، إنت قلت دلوقىت :مسري
 املساعده مابتنفعش 

شان أعمل نفسى عيانآه، أنا لو اتصنعت ع :حييى.د
وحاخف، عشان اساعدك، حاحس إن أنا باحتقر العيان، يعىن
أعمل حاجات مش عندى علشان أساعد عيان؟؟ أل يفتح اهللا،

 العيان حاحيس إن انا باستهني بيه 

إنت بتّعرف اللى قدامك إيه اللى جواه وبتعمل حاجة :مسري
 .عشانه

مش أنا، أوأيوه، مش معىن آدا إىن ابقى أنا  :حييى.د
أعمل حاجة عشان ترضيه وخالص، ده مش عالج ده، أنا أعمل
اللى موجود مبسؤلية وخالص، يعىن الصنعة تاخد حقها،
والنتيجة الصح صح، هى اللى بتوجهنا، وبعدين ربنا يسهل،

ليه يا ممدوح ىف رأيك الدآاترة قالوا لو ما تقول يا ممدوح 
 ن خيفوا؟خفيت، لو خفيت؟ مها عيانني يعىن عشا
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 .ما اعرفش مها قالوا آده ليه  :ممدوح

!!طب فيه حد يقول لو خفيت إال ملا يكون عيان :حييى.د
 ودى احلاجة اللى استغرب هلا أمحد، مش آده؟

 مافيش حد مش تعبان يا دآتور  :مسري

أله، املسألة مش تعبان نص نص وآالم من ده، دا :حييى.د
، لو"وقىتهنا ودل"إقرار بالعيا، وسعى ناحية اخلففان، 

خفيت يعىن اعرتاف بالعيا، عايزين نفهم احلكاية دى، خفيت
مش تعبان وّال زهقان شوية وما يعىن عندك مرض حاختف منه، 

 وآالم من ده، " تعب"عندآشى مانع تسميه باسم الدلع 

 ممكن يكون تعبان نفسيًا  ما هو لو مش تعبان عيا، : مسري

ش مرض يعىن؟ امالدى مش عيا؟ م" نفسيا" يعىن  :حييى.د
إنت مش شايف اللى  !!!احنا بنيل إيه عمال على بطال

حواليك واحلمد هللا، مش شايف نفسك، مش فاآر؟ اللى بيخرف،
واللى بتسمع أصوات، واللى بنلمه بالعافية، واللى بتيجى
متأخر بتتكلم بالقطارة، آل ده بتعتربه مش عيا عشان إنه

لدآاتره احلمد هللا ماعندمهشنفسى، يا أخى حرام عليك، إمنا ا
احلاجات دى وراحيني جايني وبيعاجلوا وبيشتغلوا، يقوموا

 يقولوا لو خفيت، بأمارة إيه؟

 طب ماحتل لنا أنت املشكله دى  :مسري

، طب ملا نسأل الدآاتره!!مش ملا أخف انا األول :حييى.د
متوجها إىل(الطيبات مها عملوها ازاى؟   الطيبني دول، قصدى 

الشجاعه اللى جاتلكوا من غري  إيه ) يبات الثالثةالطب
ماتفكروا أو ترتددوا، بأماره إيه تزنقوا نفسكم الزنقة
املهببة دى، أنا ماليش دعوه، أنا قلت مرة واتنني اللى عايزة
تنور النور االمحر تنوره، وال واحده فيكوا استعملت حقها ىف

وال خفتوا علىاالعتذار، يبقى عملتوها بكل شجاعة واختيار، 
صورتكوا قدام العيان، وال واحدة خطرىف باهلا إن عيان من

ودى حاتعاجلىن ازاى، مش ملا ختف"اصحابنا هنا ميكن يقول ىف نفسه 
، أنا مش عايز أحل، لكن آمان مش عايز نفتكر إن اللى"األول

حصل ده ما لوش معىن آبري بصراحة، هوه إيه اللى حصل بالظبط؟
 لنا من اللعبة دى؟ إيه ايه اللى وصل 

 عملْت تقارب أآرت  :أمحد

شكرا يا أمحد، طب نشوف!! اهللا ينور، تقارب أآرت :حييى.د
ملا شفت الدآاترة عملوها آده إنت يا مسري  واحد غريك، 

أمحد مساها تقارب، بطيبه وتلقائيه واختيار حصل لك إيه؟ 
 ..إنت عملْت معاك إيه يا مسري؟ آلمايه آده زى أمحد، آفاية

 عملية حتسني ومشارآه؟ :مسري

مغامرة  عاك إيه يا مصطفى؟، أديك شفت وانت عملت م :حييى.د
واحد مش عيان، أل  أربع دآاترة لعبوا لعبه مش منطقية، 

 ، إيه رأيك؟ ..بيقول أنا لو خفيت، آذا آذا  ودآتور جدا، 
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 يبقى هو تعبان زىي  :مصطفى

 يعىن إيه  :حييى.د

 يبقى هو تعبان زىي  :مصطفى

يا!! طب وحايعاجلك ازاى، مش يتشطر على نفسه :حييى.د
شيخ قول حاجه عن اللى انت شفته، مش اللى انت حافُظْه، أو

 . اللى انت آنت عارفه قبل اللعبة

   زى إيه؟ :مصطفى

قصدى يعىن اللعبة قربتك منهم؟ من الدآاترة، :حييى.د
بعدتك؟ خلتك تشوف نفسك؟ خلتك تراجع آلمة مرض وخففان؟

، ما هم زى الفل اهم، بس ما"دآتور"إنك تفهم يعىن إيه
أترددوش يقولوها ويشوفوا لو خفوا حايعملوا إيه؟ إيه

 رأيـِك يا إنصاف؟

 مشارآة :إنصاف

 ى صفية آده، تشجيع؟مشارآة حبق وحقيق وال ز :حييى.د

 حبق وحقيقى  :إنصاف

 واهللا باينك مش واخدة بالك، وانت يا أماىن؟ :حييى.د

 املشارآة حقيقى، حسيت أهنم حاحيسوا بيا أآرت  :أماىن

 املشارآة، ويعرفوا مييزوا اللى قدامهم يستاهل وال أله  :مسري

 فيها مشارآة بصحيح :صفية

 مساعده للعيان :ممدوح

مش عايز اطول، حلسن تتقلب فصل ومدرسة، أنا :حييى.د
عادة ما باعملشى آده بعد أى لعبة، ألن تأثري اللعبة بيقل،
بس الظاهر أنا بتبقى فيه حاجة علمية شاغالىن، وابص أالقيها
قدام عيىن، أروح حمّود غصنب عىن على العلم واالستكشاف، بس

 انشاء اهللا مش على حساب العالج

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

 عدوب

الىت من نشرة أمس، واليوم، ميكن أن نعرض بعض األفكار 
 ، دعما لفروض قدمية، أو طرحا لفروض جديدة، علىخطرت ىل

 : الوجه التاىل

 ، إمنا)سليم، عادى، صحيح(إن من يتصور أنه سوّى  ·
ما ميكن أن يكون مرضا، حىت لو: –بدرجة ما –يستشعر بداخله 

 مل حيدده أو يشكو منه؟

إن احلد الفاصل بني الصحة واملرض هو هبذه الشفافية إذا ·
 لبصريتنا األعمق؟   تشجعنا وغامرنا باختباره شحذا
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إن الصحة درجات ومستويات متصاعدة، وأن املستوى األدىن ·
مرضا -نسبيا –ميكن أن نستقبله على هامش الشعور باعتباره 

 ) منه نسبة إىل املستوى األعلى(

مبعىن خناف من الشفاء،إننا آما خناف من املرض، ميكن أن  ·
اضطراد مسرية النمو، مبا حيمل ذلك من خماطر النقلة الىت آان

 .يعفينا منها ) أو امليكانزمات العادية(املرض 

 إن مستويات اإلرادة متعددة، ومتداخلة ·

 وبعد

القـادم، نناقش هذه األفكار والفـروض األسـبوع  نأمل أن 
أوال بالتعقيب على بعض االستجابات أوال) واألربعاء الثالثاء(

 .بأول، مث بالتعقيب اخلتامى بعد ذلك

**** 

)أو آانوا يعانون(آل املرضى املشارآني يعانون  :ملحوظة(
فيمـا عـدا) الىت يطلقـون عليهـا عقليـة   ( أمراض جسيمةمن 

مصطفى، ونعتذر عن تسميته باسم حمدد، ألن هـذا ال يتفـق مـع
 .املنهج الذى اخرتناه جتنبا لالختزال والنمطية

**** 

 .مجيع األمساء فيما عدا األطباء مستعارة آالعادة :تنوية

   

سبق أن أشرنا أن التدريب يسـمح للمتـدرب وملـدة غـري -
يعتذر عن املشارآة ىف أى تفاعل أو لعبـة ال يريـدحمدودة أن 

أن يشارك فيها، وهذا االعتذار نسميه، إضاءة النور األمحـر،
وحني يطمئن بعد أسابيع أو شـهور، يعلـن مـرة واحـدة أنـه

وأنه مـن اآلن) حق االعتذار عن املشارآة(تنازل عن هذا احلق 
مثـلولع النور األخضر، فيصبح مثلـه مثـل سـائر املرضـى، و    

املدرب، ليس من حقه االعتـذار، فـالنور االخضـر يضـاء مـرة
واحدة وال تراجع، ومل تكن أى واحدة مـن الـزميالت قـد مسحـت

 بذلك بعد، 
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 )127حلم: (األساسىنص اللحن

ىف حديقة هذه الفيال جنتمع مساء للسهر والسمر ىف حرية شاملة،
ولكن صاحب احلديقة تغري فجأة فاستبد بكل شئ فهو خيتار موضع اجللسة
وموضوع احلديث واألآل والشرب وحسبناها دعابة ولكنه استمر ومتادى

إال واحد. فضقنا به ذرعا غري أننا أخفينا مشاعرنا إآراما للموقف
مل يستطع إخفاء مشاعره وذات مساء انفجر غضبه املكتوم وجن جنونه
فصرخ وأخرج من جيبه مسدسا صوبه حنونا بيد مرجتفة فتفرقنا ىف

 .احلديقة تطاردنا لعناته وشتائمه

 :التقاسيم

واجتمعنا من جديد ىف املكان املخصص لفرقة املوسيقى ىف... 
ى أنقذنا من آل هذه التبعيةاحلديقة، وحنن نشكر هتوره الذ

والنمطية، ووجدناها فرصة لرتتيب األوراق والذآريات واخلطط
اجلديدة، وإذا بنا نفاجأ أن آل اخلطط اجلديدة ليست سوى
الذآريات الىت نعرفها، وأن ملفات الذآريات مل تكن إال أآداسا
من صفحات خالية، وإن آان غالف جملداهتا عليه أرقام وحروف تبدو

 .الشفرة بلغة غريبة بني الالتينية واهلريوغليفيةآ

ُترى لو فككنا الشفرة فهل متتلىء الصفحات: وتساءلت 
 البيضاء مبا ينبغى أن متتلىء به؟

**** 
 )128  حلم: (نص اللحن األساسى

هذا حمل لبيع التحف يتألق نورا وهبجة وجتلس ىف خدمة
مطعم صغري ضيوفه شابة آية ىف اجلمال وطفت به حىت صادفىن

فتناولت ساندوتشا ودخنت سيجارة ىف زجاج خفيف لرؤية
الشابة اجلميلة لكىن وجدت مكاا امرأة طاعنة ىف السن
فانقبض صدرى وأرسلت ناظرى باحثا عن اجلميلة فمضيت ىف حرية
مبرآة فوقها مشهد به صورة عجوز يتوآأ على عصا غليظة قد

 .أعياه املشى والقلب والذاآرة

 :يمالتقاس
وحني أمعنت النظر وجدت أهنا ليست صورة أعلى املرآة،... 

 .لكنها صورتى أنا ىف املرآة
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 :مقدمة

 ...!! ليكن 

من حوارات –أو تفرضه  –ولتقتصر النشرة مبا تسمح به 
على حماولة آشف واآتشاف آيف ُخلقنا، لنحافظ عليه، مث نطلقه
ىف اجتاه ما ُخلقنا به، وما ُخلقنا من أجله، وما ُخلقنا

 . إليه، سبحانه احلق تبارك وتعاىل

الذى حدث وحيدث وسوف حيدث ىف غزة، وآل غزة، هو تشويه
 ، بشع لكل هذا

متصل ندعو" جهاد"ىف مواجهة ذلك هو " جهد"فليكن أى 
اهللا، ونلتزم أمامه، أن يستمر، آشجرة طيبة أصلها ثابت
وفرعها ىف السماء تؤتى أآلها آل حني برغم أنف بوش،
وسارآوزى، ومريآل، وباراك، وليفىن، ونتانياهو، وِسْت،
وقيصر، وهامان، وقارون، وشرآات السالح، والدواء،

، وحكام"دول االعتدال"ستهالك، والنقود، والقهر، وحكام واال
ومل" غزة) "ومن مل تصله(، وآل من وصلته "دول املمانعة"

 ".ال"أْن : "يساهم فورا ، فعًال، ىف

**** 

 )31(اإلشراف على العالج النفسى  :لتدريب عن بعدا

 السماح بالسرحان والصرب عليه وتنظيمه 

 حممود حجازى. د

لعيان جيى ومنتظم رغم إىن مش عارف هو بيجىحكاية إن ا
ليه، بقت مزعجة، أحيانا بابقى مش عارف اقدم له حاجة

هو: ساعات انشغل وأسأل نفسى. ورغم آده بيجى زى احلالة دى
 .بيستفيد إيه من ده، زى ما حضرتك بتقول

 :حييى. د

، حنن)إمربيقية(الطب يا حممود هو ممارسة واقعية عمليه، 
 مبا ىف ذلك الطبيب (تواصل مع بعضنا البعض ن -البشر–
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على أآثر من حمور، والتفكري املنطقى، مبا ىف ذلك)واملريض
هو أحد هذه" ملاذا؟"العثور على إجابة السؤال اللحوح 

"اللماذا؟"؟ يشري إىل هذه "هّوا بيجى ليه"احملاور؟ سؤال 
الغبية أحيانا، ويوجد لإلجابة عليه سؤال أذآى ذآرته أنت

واإلجابة أنه يستفيد ما جيعله" هو بيستفيد إيه؟"تعقيبك ىف 
يأتى بانتظام سواء عرفنا أم مل نعرف، األمل ىف الشفاء وحده

–قد ال نعرفها حاال –ليس آافيا، البد أن تكون هناك فائدة 
 .هى الىت جتعله يأتى هبذا االنتظام

طاملا أنه ال توجد مضاعفات يئه، طاملا أنه ال يوجد من 
هو أْوىل بوقتك منه، وأنت الطبيب، فهذا حقه أن يأتى، وأْن

وسيعلمك الزمن والنتائج الطيبة –يأخذ منا ماال نعلْم، 
 !".هو بيستفيد إيه من دْه"

 حممد املهدى. أ

نبهتىن اليومية إىل أنه ىف بعض احلاالت أريد لبعض مرضاى
ذى ال يكونونأهدافًا عالجية تسري هبم حنو النمو الوالىف اخلالق ال

العادى"هم مستعدين له، لقد ُشِدْدُت ىف اليومية بعبارة أن 
، ووجدت أهنا تعطيىن مساحة أرحب لتكون األهداف"هو العادى

العالجية حمددة ىف البدء مبا هو معتاد، أما التغري ومسئوليته
 .فإنه اختيار مشرتك بني املريض واملعاجل

 :حييى. د

 ".إعادة التعاقد"يه هذا صحيح، وهو بعض ما نسم

آهدف مبدئى، إذا" العادى الذى هو العادى"بعد حتقيق  
توقفنا عنده فخري وبرآة، وإذا جتاوزناه بعقد جديد فاهللا
والعلم معنا، وحنن نتعاقد مع املريض من جديد بعد جتاوز آل

 .مرحلة، نتعاقد حىت وإن مل نعلن ذلك

 حممد إمساعيل. أ

؟ ومىت حنكم عليه"بتاعه"احلل  مىت نعرف أن للمريض حق ىف
 أنه ُمعطل أو معوق؟

 :حييى. د

برجاء قراءة ردى على حممد املهدى حاًال، وتأمل أن
يعمل وينام،" آل َمْن"، وتذآر أن "العادى هو العادى"

ويتعامل مع من حوله ويصرب عليهم، وال يضّر، وال يضار، هو
 "...!!إىل ما ميكن أن يكونه.. "مائة باملائة

 حممد إمساعيل. أ

 إخل؟...اآلن فهمت آيف أن املخ مايعرفش يبطل ترآيز

 وأيضًا فكرة السماح بالسرحان فكرة جيدة ومفيدة

 :حييى. د
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 .وأنا فهمتها أآثر حني آتبُتها

 وحني قرأت تعليقك

 نعمات على. د

ال افهم آيف يأتى املريض هبذا اإلنتظام ىف اجللسات دون أن
انه يأتى ليحصل علىيظهر عليه تغيري أو حيدث اختالف، فيمكن 

موافقة الدآتور على مرضه، وىف نفس الوقت حضرتك قلت انه
 .اآيد بيستفيد طول ما هو بيجى، آيف افرق بني هذا، وذاك

 :حييى. د

لكل حالة مقاييسها للرد على هذا السؤال، وأول مقياس
ليست(العمل والنوم، واحلرآة : "هو املقياس العادى، وأآرر

وبعد" (هات وخد: "ات املناسبة مع احمليطني والعالق) ىف احملل
 ).ذلك ُتْفرج، أو آفاية آدا

 رباب محوده. أ

أنا مافهمتش السرحان، هو معقولة انه يكون بالسبع متان
 .ساعات وحىت لو ىف االغاىن؟ ده مش معقول تكون بالفرتة دى

انا وضعت نفسى مكان املريضة مالقيتش وال حسيت اىن ممكن
 .ده اسرح آل الوقت

غريبة برضه إهنا تروح لدآتور عشان السرحان، وبرضه،
عشان الالزمة وهى صغرية، ليه راحت لدآتور عشان ده، أو

 .ده؟

 :حييى. د

)الدآتورة(أمل تالحظى يا رباب أنىن ناقشت املعاِلَجة 
موضحا أن للسرحان أشكاال وألوانا؟ املريض يعرب عن حالته

خلِّ. ت خاصة بالنسبة لهأحيانا بألفاظ عامة هلا استعماال
 .بالك

أما سبب ذهاهبا للدآتور باآرًا، مث اآلن، فهو بديهى ىف
 .هذه احلالة، هذا حقها متاما

 .برجاء قراءة احلالة مرة ثانية

 حسن سرى. أ

والنىب ماتستعجلش عليه يا استاذنا، الجيوز احللف بغري اهللا
 .سبحانه وتعاىل

 :حييى. د

 بل جيوز، 

 .تفسريات أخرى ليس هنا جمال مناقشتهاوللنص 

 "ماتستعجلشى"وأنت أيضا 
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 رامى عادل.أ

وهل سيبقى السرحان! القمر؟ يعىن هى حاتسرح حلد ما تطلع
على صواهبا، ام سيطريه، ممكن البنية تكون عايشة حالة وجد،
او عايزة تعيشها، وتشوف، والسرحان بيوصل للى ميقدرش املخ

وتدمن احلالة دىبتهنج وتزرجن،  يوصله بصحيح، لكن الدماغ
ومش من التوهان، رغم الوهم اللى البنية معيشه روحها فيه

مكفيها، النه غري الشرود، ده بارادهتا، بتشغل دماغها يعىن،
ماسكني روسهم، قال ايه بيفكروا، يبقوا وبنشوف فنانني

الزهق يقابلوىن لو عرفوا يوقفوها، والبنية معذوره، الن
ا بالكوا من دماغاتكم، الن السكةخيلى البىن آدم خيرتع، خلو

وممكن تبدع تنتج تثمر ترج،.. دى خطرة طاملا بقصد، ممكن تطق
 اجلرعة املهم ضبط

 :حييى. د

 .وما أصعب ضبط اجلرعة

 أمحد سعيد. أ

السرحان من غري اى فكرة، او هل من املمكن فعال ان يكون
حىت احالم يقظة ؟

الوسواسية امللحة،السلوآيات  انا شايف ان السرحان ده شبه
حىت ولو" معنوية اومادية"وتصورى اهنا برتآز على اى حاجة 

آانت من غري معين
 وماهياش قادرة تستغىن عن ده، الهنا بتالقى فيه وسيلة مؤقتة

حتميها من التفسخ على اى مستوى او درجة من الدرجات، الهنا
 الضغوط بتبعد بيه عن آل

 :حييى. د

 جيوز

هى ليست واعية متاما هبذه -ه احلالة ىف هذ–لكن غالبا 
الىت تسرح فيها، سواء آانت معنوية أو مادية، وإال" احلاجة"

 .ذآرهتا

**** 

  

 !!"املخ العاملى اجلديد"، وقودٌُ لتشكيل "غزة" تعتعة

 حممد أمحد الرخاوى. د

 وائل ابو هندى مع. سؤال يلح على منذ تلقيت نبأ نية د
جمموعة من اطباء النفوس الذهاب اىل غزة للتعامل مع اهاىل

اتصور ان اهل غزة ىف صحة نفسية أحسن منا، احلرب، عدغزة ب
اما من حيتاج العالج هو شئ فقد حاربوا وانتصروا رغم آل

ومل، آثري من الناس الذين مل حياربوا أصال، ومل يتأملوا
 !!!!اى شئ!!! اى شئ!!! يشارآوا ىف اى شئ 
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 :حييى.د

 هذا رأى جديد سديد

 .شكرًا

 حممد أمحد الرخاوى. د

  !!!!ينحرون فتزداد مصمصة الشفاهمازال االطفال 

 .يتجمد آل شئ وآأن ليس هلذا الذى حيدث اى رّد أو رادع له

الوجود اىل غيبوبة اختيارية يظن من اختاروها يتحول آل
فعال ان خسة القاتل ال اهنم مبنأى عن هذا الذى حيدث إذ يعلن

 .تقل خسة عن آل من يسكت عن هذا القتل

اجلماع من خصاء آل القوة املضادةجرمية هى هذا  إن أآرب
 .العدم هلذا

 :حييى. د

 .فيما عدا السطر األخري، بدا ىل الكالم جيدًا

مث امسح ىل أن أعرتض على أن القوة املضادة هلذا العدم
بسرعة أآثر -واحلمد هللا –تتنامى : ، فهى على العكس"خمصية"

 .من آل تصور

 مدحت منصور. د

لتجميع مالبس وأدوية وطرودبرجاء موافاتى بأقرب نقطة 
غذائية ومن ناحيىت سأبدأ بالبحث على النت آما سأتوجه

بأنىن أسكن طنطا باآر بإذن اهللا إىل مستشفى اهلالل األمحر علما
 .ولكم جزيل الشكر

 :حييى. د

أظن هناك مئات من هذه النقاط، وأذآر أن بعضها ذآرُتُه
 .ىف نشرة سابقة هنا

**** 

 االمتناع عن التوقيع: تعتعة

 عبد احلميد زآريا. أ

ذآرته وقد جال بفكرى ما حييى هو عني اجلد.بل موقفك يا د
عن اليابان واالملان آمثال يتعني على العرب واملصريني األخذ

)فاق أى مشهد سرياىل ميكن تصوره(وأنا اشاهد أغرب مشهد . به
السيدة( الظامل حيث املعتدى. 17على شاشة التلفاز اليوم

اتفاقا لالجهاز) السيدة آوندى(توقع مع املعتدى األآرب) ليفىن
فيما امسوه زيفا احليلولة دون) قاومةامل(اُملعَتدى عليه  على

 .املقاومة الصواريخ واألسلحة املهربة وامتالك أدوات" محاس"
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 :حييى.د

هو ليس موقفى ابتداء، بل موقف الصديق الذى أرسل ىل
ممتعنا هو أوال عن التوقيع، فله الفضل، وقد حذونا" امليل"

 حذوه

فيتنام واجلزائر  ولكن ال تنَس الناحية الثانية مثال
 أيضا، 

**** 

 حوِّْل غضبك إىل مشروع !!حىت ال تكون متواطئا...  تعتعة   

 عبري رجب. أ

مدحت منصور ىف رسالته حىت. رغم آل احلاجات اللى قاهلا د
بل إنه  يكون متواطئا فإنىن أراه مل ُيْخلِِ مسئوليته بعد،ال 

 .قد يكون متواطئا مثلى ومثلك ومثل آل الناس مبفهومك أنت

 :حييى. د

 جيوز

 نرمني عبد العزيز. د

استفزىن آّم االقرتاحات الىت انطلقت تضامنا مع العدوان
على غزة، استفزىن لدرجة أىن أردت فجأة أن أعرب عن رغبىت ىف

قف هذه احلملة لوال وجود بعض من الضمري لدّى جتاه هذهو
 .القضية وهذه املأساة

أّما سبب استفزازى فهو أن آل اقرتاح من هذه االقرتاحات -
...حيتاج لتطبيقه ىف مصر، وأعتقد ىف دول عربية آثرية أيضا

رأيت من خالل هذه االقرتاحات إصابتنا بدرجة مفجعة من العمى
إحساسنا جبارنا الذى يسكن ىف نفس الشارععن مشاآلنا وعن 

أرى أن هذه االقرتاحات رغم نبل اهلدف الذى.. واحتياجاته
نريد حتقيقه من ورائها إال أهنا جمرد مشاعر سطحية ألهنا لو
آانت عميقة وحقيقية وقوية ملا رأينا أطفالنا ىف الشوارع

انىنأع.. تنتهك حقوقهم، ونساءنا ىف الشوارع ُتنتهك آرامتهم
بدال) وألحاول أن أبدا بنفسى أوال(اهللا على تغيري نفسى ألفضل 

من االنسياق لكم من املشاعر السطحية األشبه بفقاقيع من
 .الثورة على مستنقع راآد

 :حييى. د

 .ال أوافقك

هذه املشاعر الىت حتملها هذه املقرتحات ليست سطحية، وليست 
ننكرها، لكن ال  فقاقيع، وحاجتنا وفقرنا وبؤسنا حنن ال

ينبغى أن حيل أى من ذلك حمل حاجة اآلخرين األْوىل بالرعاية، ىف 
 .حلظة معينة

 .والذى يعطى يأخذ أآثر مما يعطى
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مىن أمحد فؤاد.أ

 حىت ال أآون متواطئا سأعرتف أنىن أشعر بضعفى ولكىن أحاول

 حىت ال أآون متواطئا سوف أدعى بنصره غزة ىف آل صالة

 التربع بعدة أشياءحىت ال أآون متواطئا سوف أحاول 

 :حييى. د

 .خريا وبرآة

 مىن أمحد فؤاد. أ

لقد دَعتْنا سيدة فاضلة ىف هذا املكان إىل بالتربع باملال،
وآنت سعيدة جدا بتلك املبادرة وطلبت أن نقوم بالتربع بالدم

 .هنا ونرسله إىل اهلالل األمحر حىت ال تكون لآلخرين أى حجة

 :حييى. د

 .هيا

 .بارك اهللا فيك

 حممد املهدى. أ

، مثالية سطحية"َحّول غضبك إىل مشروع"أرى أن رسالة 
يصعب حتقيقها، مث هل غزة فقط هى ما حتتاج ملا جاء هبذه

أقصد شعبنا(الرسالة؟ أرى مثال أننا لسنا ىف حالة حرب 
ومّنا من قد يعيش نفس الظروف الىت يعيشها أهل غزة،) الطيب

 فأين هم من تفكرينا ومهنا هبم؟

 :حييى. د

 .برجاء قراءة رّدى حاال على نرمني

 مث إن هناك ىف هذه الرسالة عشرات االقرتاحات،

 !!اخرت واحدا فقط يا أخى، ليس مثاليا، وال سطحيا 

 حممد املهدى. أ

مدحت منصور وأرى أنه لو فعل مبا جاء. أعجبتىن رسالة د
 .هبا فإن ذلك قد خيرجه من دائرة املتواطئني

 :حييى. د

 ).ولنا(العقىب لك 

 هيثم عبد الفتاح. أ

–خاليا  –أعتقد أن آل أفراد العرب آوحدات بشرية 
أصيبوا بوباء أو عدوى مزمنة ومتخذة أشكاال متعددة لكن
بالرغم من ذلك حيدث ما يشبه الصحوة أو اإلفاقة والىت أيضا

 لكىن . تنتشر بالعدوى حبيث جندها تزيد وتكرب ىف فرتة وجيزة
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واحنصار هذه اإلفاقة سواءدائمًا أخشى من سرعة مخول 
بالنظر إىل حتقق هدف مرحلى على أنه غاية املراد أو سرعة

 ....تسرب اليأس إىل القلوب أو أو أو

 :حييى. د

 .أرجوك

 هذه " آل"عندى حساسية من حكاية 

 ".أغلب"ما رأيك نقول 

وأنا مثلك أخشى انطفاء الصحوة ، إْن ثبت أا صحوة،
 .املستمروسوف يثبت بالفعل 

 هيثم عبد الفتاح. أ

الشىء الـ" –[لكنىن أظل آثريًا متفائًال لوجود هذا .... 
بداخلنا فهذا الشىء هو ما جعل غزة]   24-5- 2008–"ما 

يقدمون ويفعلون ما ملتقوم مبا قامت به، وجعل أطفال العرب 
 .يقدمه وما مل يفعله حكامنا وقادتنا

–أن يصحو  –وأنا أعلم أن التمىن وحدة ال يكفى  –أمتىن  
بداخل آل العرب، أفرادًا وحكومات، صحوة دائمة  –الشىء ما

 .ومستمرة للتحرك لألمام وتغيري الوضع الذى وصلنا إليه

 :حييى. د

 أطفال العرب وغريواحدًا، وهو هو ىف" شيئا ما"ليس 
 .العرب

 بل أشياء وأشياء

بدًءا(إرادة الفعل، وفعل اإلرادة : آلها طيبة على شرط
 ).من اآلن

 هاىن عبد املنعم. د

سوف أصر على عدم االنضمام إىل حزب.. حىت ال أآون متواطئا
 .برغم آل ميزاته" األآثرية"

شكلسأحاول أن أخلص لبيىت وعملى ب.. حىت ال أآون متواطئًا
 .يرضى ضمريى أآثر مما أنا عليه

سأعرتف حباجىت إىل اآلخر، آى أجنو من... حىت ال أآون متواطئا
 .نفسى

سأهتم باآلخر، سأهتم باألطفال.. حىت ال أآون متواطئا
 .اليتامى وأمحل نفسى أمحاهلم

سأتوقف عن جمادلة اجلاهلني وسأقول... حىت ال أآون متواطئا
 .هلم سالمًا

 .أفعل أآثر من هذا، وربنا يقدرناأمتىن أن 
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 :حييى.د

 هاىن إىل بعض املناقشة. حيتاج آل سطر من سطورك يا د

الذى امسيته حزب األآثرية،" الزفت"باهللا عليك أين هذا 
 وأين ميزاته؟

 .لكن عموم الرسالة وصلْت

وليس عليك أن تنجو من نفسك، بل تنجو بنفسك إىل نفسك
 .وإىل الناس

 .وعليك السالم

 عمرو حممد دنيا . د

أنا معرتض على آافة املشروعات الىت طرحت لنصرة غزة، ألن
الشعوب حتتاج ما هو اآثر من ذلك وليس إعطاء بعض األطعمة
واملالبس هو احلل، وإن آانت مثة ضرورة إىل هذا فليكن، إال

علينا حكومة وشعبا أن نتخذ قرارات حامسة لصاحل نصرتنا-أنه
 .أوال على انفسنا

 :حييى. د

 .وىف آل خري

 .أية بداية هى خري من الفرجة أو الشماتة أو احلزن اُملِشّل

 حممد على. د

وهذا ما أقتنع به وأود أن أؤآد" مىن أنا"التغيري يبدأ 
آل واحد منا ىف عمله ودراسته" اجتدعن"عليه أنه اذا ما 

فال"وجماله الذى يعمل به ويتفوق فيه ويصبح من نوابغه 
اجليل املنصور هو ذلك الذى جيد وجيتهد ىف". ا أبدًاقومة هل

الطالب ىف دراسته، الطبيب ىف مستشفاه وعيادته،. جماله اخلاص
واذا مل ننتبه إىل ذلك. املهندس ىف موقعه والعامل ىف مصنعه

 .فلن ننتصر ولو بعد ألف سنة

 :حييى. د

على شرط أن تكون املسألة جادة ومستمرة طول الوقت طول
 .مرالع

 نادية حامد. أ

أشكر حضرتك إنك مل تتوقف عن الكتابة ىف التعتعة عن
 "غزة"

مث إنه قد أعجبتىن جدًا فكرة حتويل الغضب إىل مشروع حىت ال
أآون متواطئًا، وميكن ده أرسلته ىف تعليقات سابقة حلضرتك

وآفاية انتظار صامت، وقد بدأت بالفعل" الفعل"على ضرورة 
يبارك بعد استفادتى من املشروعات املذآورةواهللا أعلم وربنا 

 .ىف التعتعة
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 :حييى.د

 .احلمد هللا

 حممد أمحد الرخاوى. د

نقول إما ال أدرى آيف ميكن ان نقارن الوضع احلاىل بأن
 املانيا أو فيتنام

املانيا عندما هزمت آانت على أبواب السيطرة على العامل
آله مث عندما هزمت آانت آل بذور النهضة موجودة فعال فقط

فامثرت سريعا بعد انتظام الصف وارساء رويت بعرق الرجال
أبدا، مل ننجز ما جيعلنا حنن مل ننتصر أصال دعائم احلياة ذاهتا

أننا هل يوجد عندنا ما يبشر نعلن أننا اهنزمنا بعد حرب
مع أننا فعال وواقعا مهزومني(حىت إذا اعلنا أننا اهنزمنا 

إما ياة أصال والعياذ باهللاأصال ىف استحقاق احل ومهزومني) أصال
وأصبح آل واحد دنيا ىف حد ،أن نكون فيتنام فقد تشرذ منا

من ال جيمعنا اى شئ بعد ان حرمنا ذاته، وآل دولة ىف حاهلا
يا عمى السياسة وابتلينا بالظلم والفساد وعدم العدل

ابعث اليك ما آتبت ىف االسبوع املاضى اصال املقارنة غري حاضرة
تصحيح االعراب فقد خرج مىن سريعا دون مراجعة فانابعد 

 اعتذر للغة العربية قبل االعتذار لك علما ان ما آتبته
االسبوع املاضى هو بالضبط ما قصدته فالذاهلون املغيبون

املتحجرون املتجمدون مع الطغاة املزيفون السلبيون العالة
 .الفاصلة هم ما يهددون النوع آله ىف هذه اللحظات

 :حييى. د

 .أنا ال أحبها –برغم صدقها  –هذه اللهجة 

أهل ملا خلقنا اهللا به وملا خلقنا اهللا له  –مهما حدث  –حنن 

وجه الشبه الذى أشرُت إليه أنا هو أساسا ىف إعالن وقبول
 اهلزمية وتسميتها بامسها، مث البدء من حيث حنن

ىف) حممد ابىن(أرجوك أن تقرأ ما اقتطفته من ابن عمك  
 : السبت تعتعة"نشرة الغد 

إما احلرب الدائمة حىت النصر، وإما قبول اهلزمية ودفع
 .مثنها، وليس هناك حل ثالث

 على سليمان الشمرى. د

على عمله مباذا جيب: حىت ال اآون متواطئا سأبدأ بنفسى
سانية عامة على وجه هذا الكوآبجتاه اسرتى ووطىن وامىت واالن

 التعيس

ساحاول بكل ماوتيت من جهد ان اآون صادقا ال منافقا
 .أقول احلق ولوعلى نفسى واّمسى االشياء مبسمياهتا

إذا آان آل هذا العامل اتفق على احلاق االذى 
 التآمرعليهم فاىن سأستخدم املنطق والعقل  بالفلسطينيني أو
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لديه وال منطق العقل ولوانىن على قناعة اننا ىف عامل
عنده، حنن ال حنتاج إىل اثبات ان اضهاد االنسان لإلنسان يؤدى

وآأن االنسان يقوم حبفر قربه اىل انتشار العنف واالرهاب
 .بنفسه

)ومبادئه شكليا املتخلف بقيمة(هل يتوقع العامل املتمدن 
 ان اطفال غزة سوف يكونون مساملني؟

العامل العرىب واالسالمى لقادةوحىت ال اآون متواطئا ساقول 
بكثري لكن النريد منكم ان حتاربوا فهذا امر يبدو انه اآرب منكم

على االقل الحتاولوا اقناعنا ان محاس هى اجلالد واسرائيل هى
التهدئة الىت تتحججون هبا ىف بعض مراحلها آانت التقل الضحية الن

 .اضيةىف االسابيع امل قسوة عن القتل اهلمجى الذى جرى

وحىت ال اآون متواطئا ساقول لكل الزعماء العرب
بعالقة محاس بايران واذا ساعدت ايران محاس التعتذروا

غريآم أو ليست إيران فهوواجب يفرتض انتم ان تقوموا به قبل
 دولة اسالمية وفلسطني ارض اسالمية مقدسة ؟

 واقول للمحور الثاىن آفاآم نفاقا ايضا 

الكالم والوقوف خلف جثث النساء ماذا فعلتم أنتم غري
 فماذا انتم فاعلون؟ واالطفال

 :واقول والقول يطول ويطول وبطول املصيبة

حاربوا امريكا وال اقطعوا العالقات ال تقولوا للحكام
اسرائيل معها، ولكن نقول استثمروا هذه العالقات آما تفعل

مع امريكا اضغطوا عليها آما يضغطون وتصرفوا آما
يقطع خطاب ويأمر رايس بعدم اوملرت جعل بوش: يتصرفون

 .اسرائيل التصويت على القرار االخري احلقري الذى مل حترتمه

تآمروا علينا وفرقوا بيننا بدفع االموال الصحاب النفوس
املانع من استخدام املال لزرع الفرقة بني الدنيئة فما هو

 .االعداء وتأليب بعضهم على بعض

خيتلفون ىف الرأى ويتحدون وقت.يفعلونافعلوا آما 
متحضرون رغم يظهرون امام العامل اهنم. االزمات والشدايد

اهنم بدائيون وخيتلفون بالوسائل ولكنهم متفقون باالهداف
 .على عكس ماحيدث لدينا

حىت اختالفهم يستثمرونه وحنن خالفنا حيولنا اىل شعوب
 .متجانسة وقبايل غري

ا وتعرضت ملا تعرضت له ألشعرونالوآانت غزة ىف امريك
االقربني اوىل باملعروف، التستطعون هزمية بنفس املشاعر رغم ان

اسرائيل ىف جملس االمن لكن طردها من االمم املتحدة ليس
 .مستحيال اذا صدقت النوايا فهل انت فاعلون؟ الاعتقد ذلك

طالبوا مبحاآمة قتلة االطفال والنساء والتنسوا ذلك آما
 .تفعلون دائماآنتم 
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القصيدة الىت تشبه ما يقوله العرب القدماء واخريا هذه
ولكنها بالطبع الترقى ملستواه وهى موجهة اىل دول املمانعة
 واملواالة على حد سواء واىل العرب واملسلمني عامة ىف آافة

احناء العامل واىل شرفاء العامل رغم قلتهم او من يدعون ذلك
دى واالفريقى والرتآىوقومى اقصد هبا االنسان العرىب والكر

 واهلندى والصيىن واملسلم واملسيحى واليهودى مىت ما وقفوامع
احلق بشجاعة وقالوا للظامل انت ظامل ووقاموا بردعه والوقوف

 .ضده

أى مستوى للحضارة االنسانية ىف القرن الواحد والعشرين
االطفال وصلت اليه، أين الشهامة، اين النجدة امام صرخات

ذا بصفة عامة ولكن بصفة خاصة اقصد العربوالنساء، ه
 األوىل واملسلمني بالدرجة

 "والحول والقوة االباهللا"

 :حييى. د

الصدق شديد واحلماسة بالغة واإلخالص واصل، وقد أتفق معك
 ىف آثري مما ذهبت إليه

مسحت لنفسى أال أنشر القصيدة، برغم أا حتمل آل: فقط 
ض صدقك ومحاستك واخالصكهذه الصفات، خشية أن ينسى البع

بيت هناك، فضًال عن" آسر"هنا، و" حبر"ويتوقفون عند ميزان 
قواعد النحو الىت اهتزت ىف القصيدة، رمبا من العجلة

 واحلماسة 

 .فعذرًا

 حممد شحاتة. د

املتظاهرون صمتا أو صراخا، اجلامعون للتربعات نقدا أم"
ون سياسة أم قلةعينا يعلم اهللا إىل أين يذهبون هبا، والناقد

، أتوقف عند آل ذلك، بل وحىت هذه األفكار الىت وردت ىف"حيلة
 .مدحت.رسالة د

 :حييى. د

 !!وأنَت؟ وأنَت؟

 .القطرات تتجمع برغم آل شىء

 والطوفان سيغمرهم ،

 .غالبا آجال

...... 

 . أرفضك متاما

 وأحرتم رأيك

 حممد شحاتة. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3923



 23I01I2009א – אא

آل هذا وغريه قد يكون ورقة توت تسرت عورة عجزنا على
مدى طويل من تفسخنا الفردى واجلماعى، ولكنه مل ُيضعف حلظة
من إحساسى بالتواطئو ىف آل ما حيدث ورفضى ألن يكون القتل
والتدمري هو ما يذآرىن بالسؤال الدائم الذى أخفيناه ىف

:وجوده وغفلتنا  –جانب عقلنا املظلم لنتكشف ساعتها فقط 
 !".هو فيه حاجة ىف إيدى؟"

 :حييى. د

 طبعا فيه ونصف -

ماذا نستفيد من هذا الرأى باهللا عليك لو مل نتحمل -
 !مسئولية مواجهة اجلارى لنكون أهال ألن نظل أحياء؟

**** 

 2009-1-16 بريد اجلمعة/حوار

 رامى عادل. أ

 حقيقة, ن الرسالة توصل، رغم حمدوديتهايا مجاعة، مجيل ا
انتم بتنقشوا على املاء، احنا ممكن دلوقىت نبقى عصابة، على

مؤقتا عن منظرنا وشياآتنا، ونسيب روحنا شرط نتنازل ولو
 .للجنان، األمر يستحق

 :حييى. د

اإلجياىب، ثورة إبداعية ال مثيل هلا، حنن) ال اجلنان(اجلنون 
 ا،منتطى صهوهتا، ونوجهه

 .و ال نكتفى بأن نرتك روحنا هلا

 أسامة عرفة. د

برغم آل األمل واملهانة وادعاء النصر بالصمود ، ماذا لو
 قرر الصهاينة استمرار القتل؟

ال حل إال القتل مقابل القتل والسالح مقابل السالح ومن
النهر إىل البحر آل فلسطني، فال حلول وسط غبية، فالبديل

..ألبسناه من أقنعة حلفظ ماء الوجهإال الذل مهما  ليس
 القبيح الوجه

 :حييى. د

 نعم

 غالبا

 بل دائما

 نعم

فإذا ازمنا، ننهزم، ونعلنها، لنبدأ من جديد مهما
 .آان من أى موقع
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 مدحت منصور.د

أعتذر عن هذه العبارة) آأن الغرية هى ضد العقلنة(
 اعتذارا واجبا، إذ جانبىن التوفيق ىف التعبري متاما وما آنت

 رفع الفتة العقل آمقابل أو ضد األحاسيسأقصده هو 

 :حييى. د

 شكرا للتصحيح هكذا

 .وشكرا لتصحيحك السابق

وأآرر أسفى لك وللدآتورة أميمة ألىن ذآرت رأيك السابق
ىف املؤسسة الزواجية حتت أمسها، وقد اعتذرت هلا ىف اليوم

برغم أنه ليس يوم) 2009-1-17السبت (التاىل مباشرة 
 الربيد، فلعل اعتذارى قد وصل هلا

 .وشكرًا لكما مرة أخرى 

 .فاخلطأ عندى أنا

 حممود حجازى. د

مل أرد ىف التشبيه بني ما قدمته حضرتك ىف التعتعة وما
فأنا أوافق يقدمه األستاذ هيكل إال ىف األسلوب ال ىف احملتوى،

حضرتك ىف حتفظى على األستاذ هيكل وأرى أنه ليس شاهدًا فقط ،
 .بل هو مشارك ىف فرتة من أسوأ فرتات التاريخ املصرى

 :حييى. د

ومع ذلك ال ننكر مهارته وحذقه، حىت ىف مشارآاته هذه،
 غفر اهللا له،

أما حنن فنتحمل مسئولية مهارته وحذقه أيضا، وهو يدّور 
 .ويقّدم الوثائق، يزين هبا منطقة الالمع امللتبسالكلمات 

أطال اهللا عمره، لنتعلم منه املهارة واللعب، فيصلنا منه
ضد ما يريد أن يوصله، مما ينبغى أن نعلمه بطريقة أعمق

 .وأصدق

 مروان اجلندى. د

نادية حامد عن األمل الذى يتفجر. ىف رد حضرتك على أ
.الىت شوهوها بكل القبح إلحياء الفطرة البشرية... داخلك

أخشى أن يكون بداخلى جزء خفى، ال أشعر به يريد هلذه
الفطرة أال تظهر حىت ال تشعر مبثل األمل احلقيقى الذى تشعر به

 .أثناء الكتابة

 :حييى. د

أعرف أنه أمل فوق االحتمال، لكن ضبط اجلرعة، تناُسبًا مع
 .حجم الفعل، أوال بأول، هو سبيل االستمرار
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**** 

 موقف املطلع )5(حوار مع اهللا  :يوم إبداعى الشخصى

 وليد . د

 عالمة لقياك أن يتواصل السعى"

 "الوجود وتواُصل السعى هو يقني

السعى، اللهم أِعّنا على دوام. حتياتى يا أستاذى
 .وارزقنا اليقني

 :حييى. د

 آمني

 رامى عادل. أ

إال تعجز آلماتي ان تصف هذه القوى، فانا ال استطيع ان اري
مهما بلغوا ومهما بدوا ومهما استحالوا، اؤمن باجلسد، البشر،

مزايا روحى، ومائى الغائر، واطالق سراحى، وهو أعلي قوة، فبه
وجود سواآى، تسلكني آل حتييين انسانا، ال ارغب يف املزيد، وال

 .سواآى السبل، متشطينها، حبثا عن ذاته، فال وجود

 :حييى. د

 .لك ما ترى

 وأآثر

 ترى أآثر حني تستطيع أن

 أنس زاهد. أ

لكن عندما .رغم أنه إله خنبوى، فإنين أحب إله املتصوفة
هل املسألة. أقارن بني آلمة عبدني وقبلين أجد الفرق شاسعا

 ؟ من الذي يفرتض به أن يقبل باآلخر ؟..معكوسة نوعا ما لدينا

لكن هل يقضي مفهوم. العبودية العبادة ختتلف عن
التوق آما يطلق عليه البوذيون، العبادة على التعلق أو

 !أم أنه يؤجله ليطلقه دون حدود بعد ذلك ؟

؟..لتصبح جائزة آيف تقرتن الرغبة باخلطيئة، مث تعود
 !وآيف يغدو اخلوف طريقا للخري، وهو من شيم اجلبناء؟

لكن. النفري وال أستطيع أن أفهم الرخاوى يف هذا افهم 
 ؟..هل لنا بتفسري

؟ حماولة..هذا الرتف الذهىن بعيدة عنجمرد حماولة  
مسبقا لتفسريأو باألحرى تربير آل هذه االجتهادات اليت نعرف

 أهنا لن تؤثر يف واقع يأىب إال اخلضوع إىل سنة إبليس؟

لكنين ال أستطيع أن.. حييى متفائل أعرف أن الدآتور
 .أشاطره هذا التفاؤل مبستقبل اجلنس البشرى
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 :حييى.د

 أقبُل عدم تفاؤلك

 ... هو موقف مريح 

 موقف رائع  -برغم األمل واملسئولية–لكن عكسه 

 وِمْن آل حسب ما يستطيع 

 ..! وآل واحد يستطيع أآثر آثريا مما يتصور، وتتصور 

 مربرا للتفاؤل املسئول؟ -وحده –أليس هذا 

 تامر فريد. د

 .آيف تكون الرغبة يقينا للتقبل ال طلبا للمقابل

  

 :حييى. د

 "احلوار" هكذا هذا

 مثل الشعر

 ال شرح له 

 هاىن عبد املنعم. د

 !آيف نسطيع أن تتحكم ىف نوايانا جتاه أى عمل نقدم عليه؟ - 

 :حييى. د

حني نقف موقفا نقديا من النوايا الىت مل يكشف عن
حقيقتها فعٌل يناسبها، نتحقق من جديتها ولو بأثر رجعى،

نتواضع وحنن نعلىوآأن التحكم ال يأتى إال الحقا، فعلينا أن 
 .من االحتجاج حبسن النية

 هاىن عبد املنعم. د

عندما أرى الرغبة مقيدة باحلياء، أحرتمها وأحاول فك -
 .قيدها

 .وحني أراها مكبلة باخلوف أرفضها وأحاول وأدها

 :حييى. د

 .لعلك على صواب

 .أعتقد ذلك

**** 

 عودة إىل عينة من ألعاب العالج اجلمعى

 )4من  1(وآيف خياف املريض الشفاء؟  آيف يشفى السليم؟ 
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رامى عادل،. أنس زاهد، أ. وصلتنا إسهامات من آلٍّ من أ
حممود خمتار، الذين قاموا باالستجابة.أميمة رفعت، د. د

آالعادة،لدعوة مل تطرح فلعبوا اللعبة بأمانه، وتلقائية 
رامى. أسامة عرفة، أ. مث تعقيبني غاية ىف األمهية من آل من د
ينشر ىف الربيد اليوم،  عادل، وبعد أن عقبت تعقيبا قصريا

أآتشفت أن األفضل أن أضم آل ذلك إىل احللقة الثالثة
احلد الفاصل"والرابعة من هذا املوضوع اهلام الذى فتح ملف 

لكن، وآنا حنسب أننا أوفيناه حقه "بني الصحة واملرض النفسى
حني اختلف املنهج لزمت املراجعة، وهذا ما سوف حناوله يومى
  الثالثاء واألربعاء القادمني مع استكمال هذه النشرة

بالدعوة لألصدقاء واملتطوعني الرسال ما تراءى هلم من
 . استجابات

 ........يا ار اسود دا أنا لو خفيت  ·

 .......... يا حالوة دا انا لو خفيت  ·
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؟ממ..−512

 تعتعة

أدعو إىل حرب ال تتوقف وأنا جالس على مكتىب... ماذا أفعل؟ 
أدعو إىل إعالن اهلزمية للبدء حاال من..   فأخجل من نفسى فأصمت؟

حيث ينبغى؟ أجد القذائف تنطلق حنوى تتهمىن من أول اجلنب حىت
جزاه اهللا خريا، عن هزمية" جوجل"اخليانة؟ رحت أستشري سيدنا 

أصمت. أملانيا، وعن انتصار فيتنام، فأفادىن مبا أيد موقفى
وأختلف مع حممد إبىن ىف تفصيلٍة آتبتها عن هذا املوقف األخري،
فيحضر ىل مقاال آتبه منذ سنوات، فأقتطف منه، ما تيسر، وأضع

 ".فليساحمىن"دون استئذانه،    مكان احملذوف،  "...." نقطا 

":جملة سطور" انتحارى رسالة إىل" مقتطفات من مقال( 
 )2005عدد يونيو ( حممد حييى الرخاوى : بقلم

مهزوم ألن العامل مل يعد. نعم أنا مهزوم، وعاجز"....
ينتظر مىن دورًا إال االستسالم ودفع مثن تذاآر الوجود املستهلك
معهم، وعاجز عن أن أبني له آيف أنىن أمحل شيئًا مهمًا جدًا

أنا املهزوم العاجز مستمر،... "...." : "..وخمتلفًا ، 
أستمر مراهنًا على أن اهللا مل ، )أنا(أستمر مراهنًا علّى 

خيلقىن حملض اإلهانة، باحثًا عن حكمة أوضاعه، مؤمنًا مبطلق
، يبدو أن ما جعلىن أستمر ىف احلياة حىت هذه....،. عدله

اللحظة هو هذه اللحظة، أْن أستطيع أن أقوهلا ألخطو حنو ما
إال أنت أيضًا مهزوم، لن ميكنك "........"....... ها، بعد

 ."أن تبدأ من هذه النقطة، ليس لديك إال هذا املرياث

أنىن أقبل أن) هذه(ليس معىن اعرتافاتى " .........." 
ولكن أيضًا. أعيش مطأطئ الرأس أو أن هذا هو ما أطلبه منك

فإنه مل يعد جيدى أن تفخر بالفراعنة وال باملسلمني األوائل وال
 ، )...........إخل(بصالح الدين 

فخر مصحوب بيقني بأنىن ال أعرتف هبذا ثـمَّ   ". ..... "
"، .. "احل أحد إال أنا، لصاحل صدقى أنا، لصاحل نضجى أنالص

مث هاجس يوشك أن يصبح يقينًا بأن الكل مهزوم، ..... 
ىف إعالن هذا والبدء منه -اآلن–وبأنىن صاحب أآرب فرصة متاحة 

الشىء األغرب،. حنو شىء آخر أفضل من آل ما هو معروض علّى
 .حرية بأنىن أآثر -هبذا االعرتاف-أنىن أشعر 
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ساد منطٌق حساىب تنافسى) ........ غىب( لسبب".........
تقاس فيه احلياة باألرقام، أرقام مل يعد لنا قبل هبا، وال إىل

فلينتصروا فيها وهبا، وألخرت لنفسى مسارًا آخر،. أبد اآلبدين
 ".ال أعرفه، ولكننا ميكن أن جنده معًا

أنا أيضًا مثلك، أريد أن أفخر وأن أنتشى مبا هو"....
 ، ..."نتمى إليهأنا ومبا أ

أنا أيضًا مثلك ال أطيق هذا العامل التنافسى الذى يفرض
االستهالآى،.....لصاحل غبائه  " أنا"علىَّ أال أآون 

أصبحت أشك دائمًا ىف جدوى احللول السهلة، احللول"........
ىف آل مرة مل نقبل فيها اهلزمية مل" "............ السريعة

" ".........؟ من حقنا أن ننهزمأليس . نتعلم، ومل نتغري
إال هزائم أمسوها انتصارات) لنا حىت اآلن(ماذا قدموا 

أحيانًا، ونكسات أحيانًا أخرى، واستمرارًا للنضال والصمود
أنا" "....................." والتصدى ىف أحيان ثالثة؟ 

ال أقول لك إن احلل ىف جلد الذات، إعالن اهلزمية ليس جلدًا
اهلزمية حق ال بد من استغالله بشرف، اهلزمية واجب وإال للذات،

 ."أصابتنا لعنة غرور الشيطان

مل يضاعف مهانتنا إال إنكارنا للهزمية، مع أهنا آانت"
"–. نقطة بداية، نقطة انطالق أآثر واقعية الفرصة ألن متثل 

ال ميكن ألحد أن يبدأ حترُّآه إال من حيث هو، ال من: -....." 
 .لم أن يكون، وال من حيث يتصور أنه ينبغى أن يكونحيث حي

 هل ميكننا أن نعلن اهلزمية دون أن نكفر بأنفسنا؟

 هل ميكننا أن نعلن اهلزمية ونتجرع آالمها حىت نشفى من داء الكذب؟

هل ميكننا أن نعلن اهلزمية ونأخذ الفرصة ىف التعلم منها
 ومنهم ونشكرهم عليها؟

 اهلزمية لنبدأ ؟هل ميكننا أن نعلن 

هل ميكننا أن نعلن اهلزمية ونبتسم؟ ألن حرب التنافس
 !االستهالآى ليست حربنا

هل ميكننا أن نعلن اهلزمية ونستمر؟ ألننا نعلم أننا مل
 !نستدرج بعيدًا عما هو حنن

هل ميكننا أن نعلن اهلزمية ونفخر؟ ألنه ما زالت أمامنا
هل ميكننا أن نعلن  !الفرصة ألن نكون أآثر عدًال وتقوى

 اهلزمية دون أن نكفر باهللا؟

 انتهت املقتطفات من املقال،

ها هم اجلبناء وقد: وأآاد أرى ابتسامات غالبة تقول
مبذآرتىفأذآـّرآم، من فضلكم، "!! مهزوم من ظهر مهزوم: اعرتفوا

مث" حممد"حتدد شروط اهلزمية الشريفة آما وصلتىن من  التفسريية
البدء فورا باإلعداد للحرب: وهى" جوجل"ا أفادىن هبا سيدن

القادمة بأدواتنا حنن، وشروطنا حنن، وتسريح اجليوش الرمسية،
وجتييش الشعوب طول الوقت، بعد خلع احلكام املسئولني عن اهلزمية ىف

 .تلك اجلولة، خلعهم من وعينا ومما شوهوا به تارخينا
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 التعلم من احملاولة، والرتاجع احلميد

 2007سبتمرب  4: االستشارة األوىل

سنة ىف سنة ثانية 17هو شاب عنده  :خمتار سالمة. د
ثانوى، األول من ثالثة، والده ووالدته بيشتغلوا ىف نفس
املهنة بتاعتنا، بس ختصص تاىن، ومها برضه مش نفس التخصص

  . بتاع بعضهم

 بتشوفه بقالك قد إيه؟  :حييى. د

معايا بقاله شهرين، األعراض اللى جه :خمتار سالمة. د
حد مسيطر: فكرة بتيجى تقول له  بيها أعراض وسواسية،

.عليك يروح ناطط ىف الكرسى، لو قاعد، ولو هو ماشى يقفز
 دى الشكوى بتاعته، 

الشكوى بتاعت األهل إن هو عدواىن مع اخواته، هو 
سنني آان أول مرة بيتعاجل على أساس إن هو نوع 9بيتعاجل من 

من أنواع الصرع، وربطوها شوية بقعدته قدام الكمبيوتر
آان بياخد تيجريتول من سنة أوىل ابتدائى، وآان داميًا

بعد  الصرع، بيشكى من صداع واعتربوه برضه جزء من حكاية 
حسب آالم والدته ما ثبتشى حكاية الصرع دى قوى، يعىن آده 

هوس مع اآتئاب ىف(على إنه ثنائى القطب،  اتشخص بعد آده 
إنه هيصه بس والدته ما وصفتشى طور اهلوس على) نوبات

 وفرحة، أل جمرد فرط نشاط زايد قوى، طاقة زيادة 

   فيه تاريخ عائلى إجياىب ألى مرض نفسى :حييى. د

 أل مافيش :خمتار سالمة. د 

 جاب قد إيه ىف اإلعدادية  :حييى. د

 حاجة ومتانني ىف املية :خمتار سالمة. د

 ترتيبه ىف أخواته؟ :حييى. د

 األول :خمتار سالمة. د

 وبعدين؟ :حييى. د
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اقرتحت عليهم إنه  بعد آام مرة آده :خمتار سالمة.د
ييجى يوم معانا ىف النشاط النهارى ىف املنوات، مع جلسات
العالج النفسى، أعرفه أآرت، ويطـّلع الطاقة اللى عنده

 معانا ىف النشاط

 آويس ، بس مش بدرى شوية ؟ :حييى. د

من ثالت أيام والده اتصل بيأجل.... :خمتار سالمة. د
بعد  وإنه   وقال ىل هو مش عاوز يروح املنوات تاىن،   اجللسة، 

مارجع من املنوات املرة اللى فاتت بقى متعفرت والتنطيط بعد
 عدوانية على اخواته    بدأ يزيد تاىن، وهات يا   ما آان قل

 مني آان معاه ىف املنوات؟ :حييى. د

 نا أ :خمتار سالمة. د

 قد إيه آل مرة ؟  بتقعدوا  :حييى. د

حواىل  يعىن، 9إىل  6أو  5.30 بنقعد من  :خمتار سالمة. د
 ثالث ساعات يعىن؟ ثالثة وشوية 

يعىن آنت عامل له ختطيط حمدد ىف التالت اربع :حييى. د
 ساعات دول ؟ 

 آه طبعا  :خمتار سالمة. د

، وّال جمرد"لةرسا" عايز توصل له من خالهلم   آنت :حييى. د
 .زى أمه ما بتقول" تطليع طاقه"

أل أنا آنت ىف االتوبيس قاعد جنبه أغلب :خمتار سالمة. د
 . الوقت، بس بعض االوقات باسيبه مع املرضى

 السؤال ؟؟ :حييى. د

اللى عملته صح وال غلط ؟ مش عارف :خمتار سالمة. د
 الرسالة وصلت وال أل 

 اهنو رسالة؟ :حييى. د

إنه ما يكملش ىف سكة املرض ، إن السكة :خمتار سالمة. د
 دى مش نافعة

وال تبليغ رسالة  مش أنا سألتك هو تطليع طاقة  :حييى. د

 أنا قلت تبليغ رسالة  :خمتار سالمة. د

الرسالة إللى هى إيه بقى؟ اىل انت قلتها :حييى. د
 " !!!إنه مايكملش ىف سكه املرض"  دلوقىت؟

 أيوه  :خمتار سالمة. د

طب مش دى عايزة تقول لنا، وتقول لنفسك شوية :حييى. د
الفكرة آده مظبوطه، بس انت حاتستعمل املنوات. تفاصيل زيادة

الرسالة دى ازاى؟ حا تبلغها أزاى؟   بدرى قوى آده عشان توصل 
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أنا شايف إن العيانني بيخفوا، يبقى فيه :خمتار سالمة.د
 رسالة بتوصل، إمال بيخفوا ازاى؟

أصل املنوات دى بالنسبه ىل متثل عندى تاريخ :حييى. د
وانا باحاول من خالهلا أىن 73جامد شويه وطويل، يعىن من سنة 

أوصل لنفسى وللعيانني حاجة، ميكن هى دى اللى بتسميها انت
رسالة دلوقىت، بس آانت احلكاية جد أآرت من دلوقىت شوية على

ني أنا والدآتورحسب ما بامسع، آنت باوطى اعزق مع العيان
رفيق اللى دلوقىت رئيس عيادة ىف فرنسا بقاله مخستاشر سنة،
عزقنا حلد ما حفرنا محام سباحة بنفسنا إحنا والعيانني،

بنىت عزقت معانا" مىن"وبعدين ردمناه، مانفعشى، وآده، 
وهى ىف اإلعدادية، وملا عملت املستشفى النهارى بتاعها 

.يسرية، ما هى د.اجنلرتا عند د  اليومني دول، وراحت زيارة
وهى بتشتغل ىف اجنلرتا بقاهلا  يسرية آانت معانا هنا برضه،

عشر سنني، ملا مىن راحت اجنلرتا تتفرج على املستشفيات
يسريه قالت. النهارية هناك عزقت مع العيانني اخلواجات، ود

وهى بتعزق بالفاس ىف" مىن"ىل اجلمعة اللى فاتت على خربه 
فاملنوات يعىن مش مسألة تطليع طاقة، أو تعليم ا، اجنلرت

مهارة، دى تكوين عالقة جديدة بينا وبني العيانني، بني
العيانني وبعضهم، وبينا آلنا وبني األرض والعرق، والعمل
اليدوى، املسألة عشان نعرف إيه الرسالة اللى بتوصل

تفاصيل وتفاصيل التفاصيل، مثال ملا نربط العزق  حمتاجة
بنرتاهن على البطيخه على إهنا محره  بالفاس مع اهليصة واحنا

، وهى على وش مني، وملا آنا بنجيب الطعمية من"مش محره"وال 
عم سالمه اهللا يرمحه، ما آانشى ينفع ناخدها سندوتشات معانا
من املستشفى، مني اللى يروح جييب طعيمة، ومني اللى حيّضر

تفرق، آنا بنخلط العملاألآل، فالتفاصيل دى هى اللى ب
الشاق باهليصة والفرحة ، مسيها نكوص زى ما انت عايز، لكن
نكوص مسئول، آان فيها مساح والتزام، وآان فيها خلطة

عنده مخسة ومخسني  أعمار خمتلفة ، يعىن فريق الكورة يضم واحد
سنة مع عيل عنده اتناشر سنة، آان لينا قواعد حتكيم خاصة،

ى واحد حيط جونني، جون واحد طول املاتش هوهيعىن مش من حق أ
اللى يتحسب له، عشان يضطر يباصى لزميله، وما تبقاش
  املسألة تنافس مطلق، آنا نقّوى الروابط ىف آرة اليد،

اللى يرمى الكره لزميله من غري ما يزعق وينطق ونشرتط إن 
آل واحد ينطق اسم التاىن وآده، امسه عاىل يبقى فاول، يقوم 

نا عارف إنت ما عندآشى فكرة عن التاريخ ده آله، يا ترىأ
حد قال لك عليه، يبقى أهنى رسالة آنت عايز تبلفها للعيان

عادة الرسالة بتبقى حمدده وصغريه جدا. بتاعك، من خالل إيه
ومستقله، وبعدين توصل رسالة تانية حمدده وصغريه ومستقله

نعرف قوى ازاى، بسببعض، من غري ما  برضه، وبعدين يرتبطوا 
 نعرف آل حاجة واحدة واحدة من خالل النتيجة

ما هو النتيجة إنه رفض ييجى، وابوه :خمتار سالمة. د
 .بلغىن ده
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أظن آده واهللا واعلم معناه إن العيان بتاعك :حييى.د
ما احتضرش آفايه، أنا مصدقك وحمرتم فكرتك إنك تستوعب 

الطاقة، مش جمرد تطلعها، بس الدخلة ىف السن دى ، من
الطبقة االجتماعية دى، عشان أغراض زى آده، الزم هلا حتضري
جامد، ومني عارف هوا اللى رفض وال ابوه هو اللى ما

، آتري من األهبات الشيك) من وجهة نظره(ى باهللس ده اقتنعش
ما هو بريوح النادى ، يفتكر إهنا رياضة واحد: دول يقول لك

اتنني، واحد اتنني، وبعدين إنت حاتالقى صعوبة أآرت ملا تيجى
تربط بني اجللسة الكالمية ىف العيادة، واخلربة النشاطية ىف

يها وىف فايدهتا، ميكنلو شرحتها له واتكلمتوا ف  املنوات،
القدمي ليل" العالج املعرىف"تتحرق، عكس اللى بيقولوه بتوع 

الربط ما بني مفردات العالج عشان تعمل مجلة سليمة  مع هنار،
امسها الصحة فن قائم بذاته، صنعة عايزة ممارسة مش عايزة

  .فهم وشرح زى ما بيزودوها بتوع العالج املعرىف التقليدى
عندنا بيسبق الكالم، والكالم إن ما آانشى يصب ىفالفعل هنا 

 الفعل، ميكن حيرق مفعول الفعل

 إزاى يعىن ؟ :خمتار سالمة. د

العيان بتاعك ده بالذات، إللى هوه ىف الغالب :حييى. د
الكالم عنده منفصل عن هوسى، أو أقل شوية، يعىن حتت هوسى، 

ويفرقع الفعل، والفعل منفصل عن اهلدف منه، يقوم يتنطط
بالشكل ده، وزى ما بقول لكم داميا، العيان اهلوسى اهلايص،
اللى بينكت عمال على بطال، ويكلم اللى يسوى واللى ما
يسواش، اللى يعرفه واللى ما يعرفوش، ده عالقته باملوضوع
صعبة جدا، جدا، غري ما يتغر فيه الناس ألول وهلة، دانا

أآرت من الفصامى) وعاملوض(الحظت ساعات إنه بيلغى اآلخر 
اهلوسى بيحتوى املوضوع جواه، وهات يا !!! تصور. ساعات

 تنطيط، فما يفضلشى حاجة بره يعمل معاها عالقة 

 يعىن أنا غلطت إىن وديته املنوات؟ :خمتار سالمة. د

طبعًا، بس ميكن استعجلت شوية من حرصك عليه،ال  :حييى. د
وة دى، فجه الرفض اللىيعىن ما حّضرتوش ال هوه وال أهله للخط
 انت مقدم احلالة عشانه ينبهك لده،

 يعىن أضعط عشان يروح تاىن وال اعمل إيه؟  :خمتار سالمة. د

الرتاجع هنا حاخيلى موقفك مهزوز، إنت.. ما أظنش :حييى. د
تستىن اجللسة اللى بعد آده ىف العيادة، وميكن تطلب تقابل

تذر نيابة عنه، وتشوفأبوه، لو احتاج األمر،مش هوه اللى اع
.انت وصلت حلد فني، وحاتكمل ازاى، واللى فيه اخلري يقدمه ربنا
وما تنساش الطبقة االجتماعية دى، ومهنة أبوه وأمه ما
عندمهشى فكرة عن احلرآة اللى من النوع ده، وال عن العمل
اليدوى، وال عن الرسالة اللى انت عايز توصلها، وال عن العالج

قيق، بيبقى آل مههم إن ابنهم يهدى وجييب منر زى مااللى حبق وح
مها جابوا، وخالص، فالزم حتط ده ىف االعتبار وتستحمله، مث إنت ما
بقالكشى معاه أآرت من شهرين، يعىن بدرى قوى إنك حتكم على

 .اللى انت عملته آده، تظلم نفسك، وتظلمه
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 يعىن اعمل إيه؟ :خمتار سالمة.د

يعىن هتدى اللعب، وتطول العالقة شويتني وحتاول :حييى. د
تاىن إذا شفت إن ده لسه مفيد، هو ملا جه ىف اجللسة اللى بعد

 . آده ىف العيادة إنت فتحت موضوع املنوات تاىن

بصراحة أنا ماتكلمتش معاه عن حكاية :خمتار سالمة. د
 املنوات، حضرتك شايف أفتحها وال أل 

 ىف فرق إنك تفتحها، من إنك تنكشها  :حييى. د

 طيب أنكشها يعىن؟ :خمتار سالمة. د

يعىن، زى ما تشوف، خليها بظروفها بعد اللى :حييى. د
وصل لك ده إذا آان وصل لك حاجة، اعتربها يعىن رسالة مىن زى

 الرسالة إللى آنت عايز توصلها له

 .يا رب تكون وصلت  :خمتار سالمة. د

 حانشوف :حييى. د

***** 

  االستشارة الثانية بعد حواىل شهرين 

30/10/2007 

سنة ىف ثانية ثانوى 17  العيان عنده... :خمتار سالمة. د
 األول من تالتة، اللى انا آنت قدمته هنا قبل آده 

 بقاله معاك حواىل مخس شهور، مش آده :حييى. د

 أيوه :خمتار سالمة. د

 شهور ىف خالل مخس   مرتني وبتعرضه  :حييى. د

 أيوه :خمتار سالمة. د

 ماشى، يا ترى فيه إيه؟  :حييى. د

هوه عادة أمه بتدخل األول ىف اجللسة، :خمتار سالمة. د
بتأخذ تقريبًا ربع ساعة من بداية اجللسة، بتقول اللى حصل 

طول اإلسبوع، داميًا هى بتبدأ معايا باحلاجات السلبية، وىف
آل آر آويس، وإن األخر بتحن عليا وتقول بس هو بيذا

مشكلته هى األعراض الوسواسية اللى بتطلع ىف صورة التنطيط
دى، وساعات ىف صورة آالم قبيح مع والدته، ده بيظهر قوى مع

 .والدته، عشان والده بيضربه لو عمل معاه حاجة زى آده

 آالم قبيح يعىن إيه  :حييى. د

يعىن بيشتم، وآالم عيب، وهى عشان شيك  :خمتار سالمة. د
وآده، ما بتقدرشى تقول ىل األلفاظ بالنص، بتكتفى إهنا تقول 

 .قوى خالص إنه آالم وحش وحش

 يعىن آل الكالم اللى بيقوله، هى ماقالتهوش :حييى. د
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 ماقالتهوش  :خمتار سالمة.د

 وال هو قاله  :حييى. د

 وال هو قاله  :خمتار سالمة. د

أصل فيه يعىن فرق من إنه يقول هلا إنت مش :حييى. د
آويسة خالص خالص مامى، وإنه يقول آالم وحش يعىن يغوط زى
ما انت عايز، يبقى حا نفهم مدى خروجه عن املألوف ىف طبقته

 ازاى؟

ماشى، أنا فهمت إنه وحش قوى، ما قدرتش :خمتار سالمة. د
 . أآرت من آده

 احة مثال يعىن وصل لذآر أعضاء وقب :حييى. د

 تقريبا  :خمتار سالمة. د

 عرفت إزاى؟  :حييى. د

يعىن من طريقة آالمها، بس هى بقى برتآز :خمتار سالمة. د
على الشكوى من التنطيط الزيادة عشان بيبان قدام الناس

هى بتكتـّم عليه عشان أبوه ما  اخلارج الكالم   آلها،
 يعرفشى، عشان ما يضرهبوش

 ة؟ طب واملدرس :حييى. د

 الواد بيذاآر آويس  :خمتار سالمة. د

 السؤال بقى؟ :حييى. د

السؤال إىن أنا قلت هلا خالص، نقول له إن :خمتار سالمة. د
إنت تتنطط زى ما انت عايز، بس ما تأذيش حد، ونديله مساح
بالوسواس، يعىن ومساح بالتنطيط، بس ىف حدود البيت مش بره،

خالص  فهّى بتقوىل برضه بيحصل بره وبيحصل ىف املدرسة، قلت هلا
 يعامله مش نافع حكاية السماح دى يبقى خلى أبوه  ما دام

   .براحته، ونشوف بقى السلطة والتهديد حا يعملوا إيه

 هو الولد عالقته بيْك انت إيه؟ :حييى. د

 بيحبىن وعالقته بيا آويسة  :خمتار سالمة. د

هو اللى بيحرص إن هو جييى؟ وال أمه هى اللى :حييى. د
 بتجيبه؟

 هو بيحرص إن هو بيجيى  :خمتار سالمة. د

 ه على امليعاد؟ بيفكرها يعىن؟وبيسأل أم :حييى. د

 آه :خمتار سالمة. د

 السؤال تاىن إيه؟، معلشى ساحمىن :حييى. د

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3935



 25I01I2009א – אא

السؤال إن هو أنا بعد ما أخذت القرار :خمتار سالمة.د
دى جابت أبوه ودخل  ده وسبت ابوه عليه، فهى بعد اجللسة

فأنا قلت له خالص خد راحتك وانت متحمل املسئولية،  معاه،
إعمل اللى إنت عاوزه ما دام إنتوا شايفني املوضوع ده مش
مرض قوى، الراجل زى ما يكون اختض، لكن أمه أعلنت إهنا مش

 أنا حاسيب البيت   افقة ، وبتقول ىل لو ابوه ضربه،مو

 أنا إيه؟  :حييى. د

حاسيب البيت، ألن أبوه بيضربه ضرب :خمتار سالمة. د
عنيف، ممكن يوصل إلن هو يإذيه يعىن، وبتقول إنه ممكن ميوته ىف

والسؤال هو إىن مش عارف أعمل إيه ىف  نوبة ضرب زى دى،
الرسائل اللى بتوصلها األم دى، يعىن ىف األول ىف بداية اجللسة

ل أل دهبتوصل ىل الرسايل إن هى عايزاه يتضرب، ىف اآلخر بتقو
إحنا ما اتفقناش على آده، وبعد آده قلت لك أل ماتقولش
لباباه، إنت عاوز باباه يضربه، ما هو آفاية عليا جناحه
إلنه حاليًا بدأ جييب الدرجات النهائية، والواد قال ىل أنا

  لو حاتضرب مش حا ذاآر 

 بس انت زى ما تكون مسحت بالضرب  :حييى. د

 مسحت بصراحة :خمتار سالمة. د

 ورجعت ىف آالمك وال مارجعتش؟ :حييى. د

 رجعت  :خمتار سالمة. د

 يعىن انت قلت ألبوه يضربه :حييى. د

 قلت له إعمل اللى تشوفه صح  :خمتار سالمة. د

 ورجعت قولت له مايضرهبوش :حييى. د

 آه :خمتار سالمة. د

 وال قلت ألمه تقول ألبوه  :حييى. د

   لكالم قدام األب مباشرةأل، أل، آان ا :خمتار سالمة. د

   طيب وبعدين؟ :حييى. د

وبعدين الرسائل اللى بتوصلها األم ىل :خمتار سالمة. د
هى فرحانه بنجاحه، طول الوقت مش عارف أعمل فيها إيه، 

 أنا أعمل إيه معاها ؟ وىف نفس الوقت عمالة تشتكى،

ما هى اللى مماشيـّة املسائل حبساباهتا، بتستعملك :حييى. د
باملسطرة، وبتوقف أبوه باملسطرة، وتذاآر للولد باملسطرة،

 !!!!! عايز إيه أآرت من آده؟!! آرت خريها، قامية بالواجب

هى فرحانة، وىف نفس الوقت عايزه املزيد :خمتار سالمة. د
إنه يبقى مؤدب،  عايزه املزيد، عايزه آل حاجة، عايزاه

 ومايشتمش؟   وشاطر، ومايتنططش،
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 مش هوه أول واحد من تالته  :حييى.د

 آه وبعده ولد وبنت  :خمتار سالمة. د

 أعمارهم؟ :حييى. د

إعدادى والبنت الواد تقريبًا ىف تالتة  :خمتار سالمة. د
 إبتدائى  ىف رابعة 

 وضعهم إيه ىف احلدوته ديه  :حييى. د

 وضعهم؟ :خمتار سالمة. د

  والدى ! بيسمعوا األلفاظ الوحشة قوى قوى  :حييى. د
 مابيسمعوهاش؟

 بيسمعوا ، وبيغيظوا الواد  :خمتار سالمة. د

آلمة بيغيظوه دى غريبة جدا، يعىن بيعملوا إيه :حييى. د
 بالظبط؟ً  

  بيغيظوه  :خمتار سالمة. د

 يعىن إيه بيغيظوه  :حييى. د

 له إنت جمنون  بيقولوا :خمتار سالمة. د

 !!! آدهه ؟ :حييى. د

أمسح لالب يأدبه،  عمل إيه دلوقىت،أنا ا :خمتار سالمة. د
 وال إيه، ما انا برضه عايز احافظ على النجاح 

بصراحة آرت خريك على حرصك على جناحه يف الدراسة، :حييى. د
أصل واحد زى ده لو وقف حا يقف، وسبحان من يتعتعه، أنا
شايف ان الولد عامل معاك عالقه، ودى حاجه جيدة، ىف الظروف

ون بيلجأ لك يستنقذ بيك حتوش عنه أمهدى هو زى ما يك
اختالفهم حوالني معاملته، وأبوه مع بعض، وبرضه حتوش عنه 

وده ميكن اللى بيخليه حيرص إنه ييجى، وإنه يفكرهم
بامليعاد، وانا شايف دى نقطة بداية آويسة، احنا عايزين
الواد يبقي حريص انه ييجيي، زى ما يكون الواد عايز مصدر

 لده، وال لده، وإذا خلعوا مها االتنني هو حمتاجمش متحيز ال
 . سند بداهلم، اللى هوا انت 

هو مبدأ الضرب، أنا راجل قدمي وما :النقطه التانية 
عنديش مانع أقر مبدأ العقاب، حىت بالضرب أحيانا، لكن مش
سبهلله، يعىن باحط شروط صعبة جدا للى عايز يتفلحس ويضرب،

الشروط دى، ما اوافقشى لو إيه  واذا ما ضمنتش تنفيذ
باألذى، وعادة هى ما بتتنفذشى، فأرجع ىف آالمى فورا، ما هو

رجعت ىف آالمك، مش بعد اما وافقت، : انت برضه عملت آده
 آده؟

انا فهمت إنه هو بيضرب بغـّل، ما هو ده :خمتار سالمة. د
 اللي خالني أرجع
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.أهى حكاية الغل دى أبشع حاجة ىف الضرب :حييى.د
ماينفعش تضرب عشان انت زهقان، ما ينفعشى تضرب وانت

عندك توقيت  شخصيا مش متأمل أآرت من اللى بينضرب، مث خد
الضرب، الزم يكون مالزم للغلط مباشرة، مش بعد ما يصلح
 الغلط أو يعمل حاجة آويسة تقوم انت تفتكر وخد عندك،

ب ملا ييجى من والد مهزوز بريجع ىف آالمه وهووبعدين الضر
بيضرب حىت، بيهز صورة الوالد أآرت ما بيديه شكل القوة
واملسئولية، يعىن باختصار الضرب اللى أنا بامسح به نادرا
هوا اللى الضرب اىل ممكن يوصل رسالة احلزم، مش اإليالم، وده

 . بالش منهما عادشى موجود خالص، يبقى احملصلة ىف الغالب إن 

مث خلى بالك إنت الزم تشتغل ىف عالقة أبوه وأمه، مش بس
 فيما يتعلق بالولد، باين فيها حاجات عايزه شغل، 

انا عارف، أنا طول الوقت جوايا السؤال :خمتار سالمة. د
ده، هوا إيه احلكاية بالضبط، مها االتنني دول عايشني مع بعض

 ازاى؟ 

ن صلب شغلتك مهما آانتأل ما هو ده برضه م :حييى. د
ثقافتهم، أو طبقتهم االجتماعية، إنت طبيب، وآل قنوات
التواصل بني األب واألم بتسمع ىف العيال، آل القنوات

 الفكرية والعاطفية واجلسدية واملادية والدينية

هى األم ما بتسلمش علّى، هى مش منقبة، :خمتار سالمة. د
ا خفت اسأل يف احلته دى ما بتسلمش عليا، فان  حمجبة بس، لكن

من غري ما تعرف آل احلاجات دى مش حا تقدر تفهم :حييى. د
أبعاد االختالف، وال قد إيه الولد بيدفع التمن، ولو تالحظ

حاجة، حرآته اللى بيقولوا عليها وسوسة، ميكن تقول لك 
الواد آل ما يستقر يفز، آل ما يهدا يزعق، آل ما يقعد

ل منطقة األم واألب واحدة واحدة، ميكن،يقوم، أنت ال زم تدخ
مني عارف، وانا شايف ما دام األمور بالغموض ده ىف املنطقة
دى، يبقى مننع حكاية الضرب دى هنائيا، ليكون الراجل ده
بيضرب مراته بغّل، مش بيضرب الولد، هو الغّل، وده اللفظ
اللى انت استعملته، وانت استعملته عشان وصل لك، بيكون

 الراجل والست، وبالعكس، أآرت ما بيكون بني األب وإبنه بني

 يعىن اعمل إيه ؟ :خمتار سالمة. د

جنحت ىف الظروف دى،  إنت آرت خريك، آفاية إنك :حييى. د
إنك تتجاوز ده آله، وإن الولد حيرص بنفسه إنه جييلك،
ويستمر ىف دراسته، وجييب النمر النهائية زى ما بتقول،

كات دى واحدة واحدة، وآل ما حا جتيلكواديك ماشى باحمل
بس اللي انت  معلومات أحسن، حا تتخذوا قرارات أحسن،

عملته، واللى بتعمله ده جيد جدا، مثال إنك تقدر تاخد
قرار وترجع فيه بالسرعة دى، ده مش عيب، ابدا بالعكس هو
دا الطب، وهى دى احلياة، وما ختافشى من رأيهم ىف ده، إحنا

مة، وحىت احملكمة يا أخى فيها استئناف ورجوع، لكنمش ىف حمك
 إنت ما عزمتش عليه يروح املنوات مرة تانية: قل ىل
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أله، ما انا فهمت من املرة اللى فاتت :خمتار سالمة.د
 إنه هو ما احتضرشى آفاية،

 يعىن بتحّضره بقى وال إيه :حييى. د

ال، ال، ظن أنا صرفت نظر، اآتشفت أن :خمتار سالمة. د
الرسالة اللى اتكلمنا فيها صعب توصل له ىف الظروف دى،

 اآتفيت باملذاآرة والعالقة

 . بصراحة برافو عليك :حييى. د

  

  

اسم املكان الذى به املزرعة والنشاطات النهارية، -
ويذهب إليه مرضى املستشفى مرة أو مرتني أسبوعيا وميكن أن

 .إليهم مرضى من العيادة اخلارجية مثل هذا املريضينضم 
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 ،...وّلى

  اُألىل،  الدالالِت  فأفرغِت 
  ،.. سقطْت

  ، املتملمُل   رُحيها   تفَّتَح   
  ، .. ذُبلْت

  لقيانا    أسراُر   وتطايرْت ،  برحيـِقها   ْعبُقها   تداخِل
  .اللقاْح 

  ،  عَثـْرْت

  ) األّوِل   أمِس   غَري متنَّى  (  
  مالْت،

 بأَنِينِها   ليُلها   تسربَل   
  ماَءْت،

  األشهِب،   الظالم   جوف   ْنِم   وانقضَّ ،  آفِّها ىف    آهُفَها    َتَقْوَقع

  . ُفـّجرْت   والثقُوب   أملُس   الوجُه

  ) يرعوى؟   هل ( 

 ........  
  ، َقاَمْت ....  

  ، اَملَتبتَُّل   الَعاشُق فأْقَعى    

    ِحجرَها ىف 

  ، اَملَتخثَّر   ُآَحلها   َبقايا نثرْت 

  : وَسَماُؤها

  .ماأمـْـطرْت

  ، َتْسَألُوا   ال   

  : َفْاذَبُحوَها   أو

  ، َناِبَها ىف  ،  َخْفقـِها ىف    سرُّها

  ، هبا توِمى  الىت    العني   طـرفة ىف 
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  بالدَُّمى،    املزرآش   القلِب   ُمْقلة ىف 

 .الَعَمى   بعد

  : فوْك   ُفضَّ   ال   ياَطـْلسمًا

  ، األمثِل   باحملبِّ أوىل    الذلُّ" 

  ".الغاشية   ظل   حتت   حيبو والغــِـرُّ 

  اشهدى،   القِرب   أشواهد

 ِبَه ُتْخفى    ِبـتـُراهبَا   فتلّفعْت .. 

  ،  َببوِحَها   الُيَباح   ِما   

  ....  إذا َحتَّى 

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

  َبَكى،   َمْن   أّوُل لسُت    ال

  اُجلْعبِة،   امتِالء   رغم   جائعا   تضّور   من   آخر   لست ،  ال

 السَّحاْب َسوى    اجلراِب ىف    ما   

  ، السَّراْب سوى 

  .انتبْه   تْسُج   مل   ليُل   يا   

 يا صبُح ّملا تنبلْج

 اجلــُـّبِة   فراغ ىف   -سوٍء   بغري  - يديك  واْمُدْد 

 . َمْنبَعى ىف    ضارب ِجْذر    دون   جذعك   خيضرُّ   ال   حّق   يا

  

 ـُملَتَقى؟أِل

 اْملَدَى؟   أْيَن

19/10/86 
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مالحظات عن العالج املعرىف، والعامية، والفصحى،(
 )والثقافة

وأنا أتلقى، وأنأحب أن ألعب وأنا أفكر، وأن أحتدى 
 .أغّير وأنا أآتب

منذ حواىل أسبوع، وصلتىن دعوة آرمية من صديق صاحب أفضال
جابر عصفور، تدعوىن حلضور الصالون. د.علّى وعلى الناس أ

، وألنىن،"العالج املعرىف"الثقاىف مبناسبة صدور ترمجة آتاب عن 
مهتم جدا آما الحظتم بالعلم املعرىف، أآثر من اهتمامى

لعالج املعرىف، وألن املرتجم هو من أقرب تالميذى إىل فكرى،با
ومراجع الرتمجة هو أحد أجنبهم، فقد فرحت أهنما اجتهدا هكذا،

 . ىف هذا املوضوع بالذات

وبلغىن) حواىل مخسمائة صفحة(توآلت على اهللا واشرتيت الكتاب 
هذا الكتاب ،"ليس هكذا"، "ال"منه، أعىن وصلىن من خالله، أْن 

هكذا ال يصلح لثقافتنا، ال أوافق، حىت لو آانت آاتبته هى
تقريبا، أعىن(أرون بيك، : جوديث بيك، إبنة منشئ هذا العالج

الذى أعطاه امسه، فالعالج املعرىف احلقيقى أقدم من الطب النفسى
 .وهو الذى آتب البنته مقدمة الكتاب) شخصيا

ه مبا أمارسهامتألت غيظا وحتديا وأنا أقرأ الكتاب وأقارن
وسوف أحبث له" (العالج املعرىف"- لألسف –من عالج أمسيه أنا أيضا 

، فهو خيالف أبسط ما)غالبا عن اسم آخر، أو يبحثون هم
حتاورنا حوله، وجربناه هنا، من ألعاب نفسية طوال صدور هذه
النشرات، وهو خيالف أيضا أبسط أساسيات ما أمارسه من عالج

مبىن على - هذا العالج اجلمعى- ني عاما، وهو مجعى منذ حواىل أربع
العلم املعرىف، وتعدد قنوات التواصل، أآثر من أنه عالج

املهم محدت. هى املستعملة أآثر" جشتاللت"جشتالىت، مع أن صفة 
- وشكرت ىف نفسى صاحب الدعوة الكرمية واملؤلف واملراجع  –اهللا 

املقارنة مباذاأن أتاحوا ىل هذه الفرصة ألعرف ماذا أمارس،ب
 .هناك، وبذلك أتعرف أآثر على خصوصية ثقافتنا

حىت أآون أمينا جمتهدا، ومل أآن قد قررت االعتذار عن
املشارآة ىف الصالون بعد، اقتنيت ىف نفس الوقت آتابا أحدث، 
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آتبه عامل مصرى، ومعاجل معرىف، قدير، هو األستاذ الدآتور
وضععبد الستار إبراهيم، وأنا أعرف آم هو حريص على 

ثقافتنا العربية ىف االعتبار، ىف املمارسة والتنظري على حد
، وقد وجدته أقرب،"عني العقل"سواء، الكتاب بعنوان 

 وأبسط، وأآثر فائدة، وأشياء أخرى آثرية،

أحملت هلا ىفانشغلت بإثبات مالحظاتى، وباملقارنات الىت 
 : ، وهذا نصهارسالة االعتذار عن املشارآة

ور جابر عصفور، مدير املرآز القومىاألستاذ الدآت
 للرتمجة،

 بعد السالم عيكم 

أشكرآم على آرمي دعوتكم للمشارآة ىف الصالون الثقاىف
بالس ملناقشة آتاب 2009يناير  25الذى سوف يعقد اليوم 

، وأتقدم باالعتذار عن عدم متكىن من املشارآة"العالج املعرىف"
 .حادة، خاصة جداىف هذا الصالون اهلام، لظروف 

هذا وأنتهز الفرصة ألعرب عن شكرى وتقديرى للجهد الذى
إيهاب اخلراط،.طلعت مطر، واملراجع د.بذله آل من املرتجم د

وآالمها من أعز وأجنب تالميذى، فأوليت هذا العمل اهتماما
خاصا لشدة حاجتنا إليه ىف مرحلتنا الراهنة، آما قمت بعد

ف حديث صدر مؤخرا عن نفس املوضوعقراءته مبقارنته بعمل مؤل
دار الكاتب للطباعة والنشر سنة(، "عني العقل"بعنوان 

عبد الستار إبراهيم، وقد وجدت من خالل. د.تأليف أ) 2008
املقارنة ما حيتاج إىل نقد هام لن أمتكن من املشارآة به

 .اليوم

ويشرفىن أن أرسل رأىي مكتوبا الحقا لكل من املؤلف واملرتجم
للجنة الىت أجازته ملن يطلب منهم ذلك، وخاصة فيما يتعلقو

 :بالنقاط التالية

ىف مصر: هبذا العمل) مث من يليه(مـَـن املخاَطـَب األول  -1
 ؟)مسئولية جلنة اإلجازة(والعامل العرىب 

أين يقع هذا الكتاب بالنسبة للتطورات األحدث ىف -2
به إىل احلرآة ، وقد وصلت حرآات التطور"العالج املعرىف"

أين اهلوامش؟(الثالثة الىت تفرع منها ثالثة أنواع حىت اآلن؟ 
مبا ىف ذلك اإلشارة إىل الضعف الشديد للربط بني ما يسمى

 )العالج املعرىف والعلم املعرىف احلديث؟

ما مدى عالقة هذا الكتاب بالثقافة املصرية العامة، -3
العملية ىف والثقافة العربية، سواء من حيث الفائدة

، أو الفائدة املعرفية)اإلآلينيكية(املارسة العالجية 
النظرية، علما بأن اختالف الثقافة العامة فيما يتعلق هبذا

هو من أهم االختالفات -العالج املعرىف –املوضوع بالذات 
الدالة ىف املمارسة اإلآلينيكية ىف العالج النفسى خاصة، حيث

منطا وحمتوى، وما أوثق ذلك مبا هو ينبىن على تعديل التفكري،
 .ثقافة
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مع آل احرتامى للعامية املصرية خاصة، والىت أعتربها -4
لغة آاملة ال يعيبها إال أا شفاهية ىف املقام األول، فإنىن

ولو اقتصرت على احلوار –أتساءل إىل أى مدى جتوز الرتمجة 
من اإلجنليزية–الذى فاقت مساحته أآثر من نصف الكتاب 

املكتوبة إىل العامية املصرية املنطوقة مث املكتوبة، هذا علما
بأن الكتاب املقارن املؤلف حمليا ىف نفس املوضوع، واملشار
إليه سابقا حاال، قد تعمد أن يورد احلوار باللغة الفصحى،

 .وآال التوجهني حيتاج إىل مناقشة ليست قليلة

تبته منذوأخريا أود أن أنبه إىل رأى خاص سبق أن آ -5
مسئولية الرتمجة بني تسطيح الوعى"أآثر من ربع قرن عن 

فيما خيص تشكيل وجداننا القومى احلديث،" واختزال املعرفة
مرفق(وأثر ذلك على تشكيل الوعى القومى واهلوية اخلاصة 

طيه عشرين نسخة حمدثة من هذه األطروحة لسيادتكم ومن شاء
من احلاضرين، وميكن الرجوع إليها ىف موقعى اخلاص أيضا

www.rakhawy.org).( 

تمعني التوفيقوأخريا أآرر اعتذارى وشكرى، وأمتىن للمج
حاال ومستقبال ىف آل ما حيقق ما أملته ىف مشروع الرتمجة لأللف
آتاب الثانية حىت قبل تأسيس الس األعلى للرتمجة، وأعترب أن

جابر. د.ذلك من أعظم إجنازات الصديق الرائد الكرمي أ
 ).وما أعظمها ىف آل جمال(عصفور 

كررا تعزيىت ىفشهرت العامل، م. آما أنتهزها فرصة ألشكر د
والدها الكرمي الذى رحل عنا وحنن ىف أشد احلاجة إىل حضوره
فاعال مرشدا هاديا هذه األيام خاصة، وأذآر أنه آان صاحب

قضايا"الفضل ىف نشر أطروحىت املرفقة والسالفة الذآر ىف 
، اللهم ال حترمنا أجره، وال تفتنا بعده، واغفر لنا"فكرية
 .وله

 وعليكم السالم 

 حييى الرخاوى 

 2009يناير  25حتريرا ىف 

* * * * * 

 مث بدأت ىف آتابة نقدى املقارن بني الكتابني

"عني العقل"ىف الكتاب املصرى العرىب  -أثناء ذلك–وجدت 
ما شدىن، خاصة ىف املالحق الىت أثبت فيها املؤلف جمموعة من

لتغطية أبعاد ومواقف ومتطلبات) االستبيانات(األسئلة 
ف على من يطلب املشورة واملساعدة هبذه التقنية اجليدةالتعر

بالطريقة املقدمة ىف الكتاب، وحني مهمت -العالج املعرىف  –
برتمجة بعض هذه االستقصاءات إىل العامية املصرية، ألقرتب منها
أآثر، توقفت منتبها إىل حقوق الطبع، وقررت أن أستأذن

 املؤلف أوال، وعدلت بعد بضعة سطور
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آنت قد قمت بنفس احملاولة بالنسبة لالختبار األشهر
، ولكنىن ملMMPI" اختبار منيسوتا املتعدد األوجه: "للشخصية

أواصل البحث للمقارنة بني النسخة العامية املصرية،
والنسخة العربية الفصحى الىت أحرتمها احرتاما فائقا،

 .وأستفيد منها إآلينيكيا فائدة قصوى

 املفاجأة

ك منذ حواىل عشرين عاما، وآنت أزور إحدىآان ذل
بلد توقيع(الشخصيات املهمة الىت تقضى إجازهتا ىف مونرتيه 

رمبا لذلك قبلت الدعوة، وأنا مل(ىف سويسرا ) 1936معاهدة 
أفعلها إال ثالث مرات ىف حياتى املهنية آلها، ويبدو أنىن
دأخفقت ىف الثالثة مرات، ألنه وال واحد من الثالثة عاو

الىت هى" املعرفية"رفض تعليماتى،  –غالبا –استشارتى، ألنه 
املهم بعد وصوىل إىل مونرتيه). أساس ممارسىت قبل وبعد الدواء

اختبار منيسوتا الذى أحبه -سهوا -اآتشفت أنىن مل أحضر معى
وأحذق قراءته، وهو ليس مفيدا فقط ىف املساعدة ىف سرب أبعاد

حني أطبقه شخصيا –ا يساعدىن احلالة إآلينكيا، لكنه أيض
على فتح مناقشات الحقة مع املريض، تكتمل هبا -مشافهة 

عبارة جييب عليها 566أبعاد احلالة، هذا االختبار مكون من 
، حني اآتشفت ذلك السهو، وافتقدت"ال"و " نعم: "املختَبر بـ

هذا االختبار قررت فورا أن أضع بنفسى عبارات من عندى على
أقرب إىل ثقافتنا، استلهمتها من خالل خربتى حىت ذلكحاسوىب، 

التاريخ، فوجدت أن العبارات الىت وضعتها بالعامية املصرية
هى أقرب إىل ما أريد سرب غوره، وأمسيت هذا االختبار بيىن وبني

مونرتيه، نسبة إىل مصدر -املقطم -نفسى اختبار قصر العيىن
 .خربتى، مث موقع استلهامى

-بالفشل غالبا –مة الطبية بعد بضعة أيام انتهت امله
، عدت وأنا)وأآثر قليال(وعدت ومعى هذه األربعمائة عبارة 

أنوى أن أحاول تقنينها ىف بلدنا، رمبا حتل حمل االختبارات
إخل، مث انشغلت، وآدت أنسى املوضوع..املرتمجة من ثقافة أخرى 

 .برمته

 العاميةحني توقفت بعد بضعة عبارات عن الرتمجة إىل
، قفزت إىل ذاآرتى هذه"عني العقل"الستبيان مبدئى من آتاب 

احملاولة القدمية، فطلبت من سكرتاريىت البحث عنها، وآنت
، ومت نقل آل"أبل ماآنتوش"أيامها أآتب على حاسوب 

، فأصبحت األمور أآثر تعقيدا، وأصبحتIBMحمتوياته إىل 
أخربتىن السكرتارية بعد يوم وبعض يوم. التجربة أبعد مناال

أهنم مل يعثروا على أى شىء من هذا القبيل، فجزعت، وآأن
هذا اللعب املستلهم آان يساوى شيئا، وآأىن آنت سوف أآمل
ما بدأته تأآيدا هلويتنا، ومتاشيا مع ثقافتنا، وآأنىن

حني يضيع أى: ، ومارست العادة الغريبة من أنه....وآأنىن 
رية إىل ظاهر الوعى، ويبدو لك أمثنشىء منك تقفز قيمته الس

 ما يكون

 املهم، مر يوم آخر، وإذا بأقدم واحدة ىف السكرتارية 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3945



 I01I2009>27א – אא

ختربىن أهنا عثرت على ما أريد، وأن زميلتها األحدث الىت
آانت تبحث عن االختبار الضائع آانت تبحث عن آلمة

لغرابتها على أذهنا، وهلذا مل" مونرتيه"، وليس "بورتريه"
بأآملها مازالت حمفوظة علىتعثر عليه، وأن التجربة 

، دليال على نسياهنا وإمهاهلا متاما،"ماآنتوش"احلاسوب القدمي 
إخل، وفعلْت،" ...آى ىب إم"وأهنا ستقوم بنقلها إىل الـ 

وأحضرت ىل االختبار بعد ساعات، فكانت أثار املفاجأة، بعد
 :مراجعة الكتابني، آالتاىل

ىف العالج اجلمعى مثبعد أن مارست األلعاب  –تبينُت    ·
أنه ال بديل عن العامية لسرب غور –معكم ىف هذه النشرة 

النفس، مث أنه ال بديل أيضا عن العربية الفصحى، وهذا أضعف
برغم تقديرى املطلق لرتمجة النسخة. (االلتزام، مع ضرورته

 )العربية من اختبار الشخصية املتعدد األوجه إىل الفصحى

العبارات املستلهمة من اخلربةتبينُت آذلك أن    ·
اإلآلينكية احمللية هى األقدر على اإلحاطة بالظاهرة املراد

 تقييمها

تأآدُت من خماوىف من خطورة البدء من الرتمجة من ثقافة   ·
مبا ىف ذلك ما جاء ىف خطاب(أخرى هلا لغة أخرى دون حتفظ 

 )االعتذار عن الصالون الثقاىف السالف الذآر

إىل أمهية ما ينشر، ىف النشرة اليومية انتبهُت   ·
مبا فيها) حاالت وأحوال(، من عرض حاالت "اإلنسان والتطور"

التدريب عن"من حوارات مسجلة مباشرة، وأيضا مناقشات 
جللسات اإلشراف على العالج النفسى، بالعامية، مث فائدة" بعد

 .بريد اجلمعة وتعقيبات األصدقاء، وآثري منها بالعامية

وصلتىن احلاجة أآثر فأآثر، وأطول فأطول، إىل نشر   ·
حاالت بنصوصها املمكنة، آما نفعل ىف النشرة مقارنة حبالة

ىف آتاب جوديث بيك، الىت امتدت بطول الكتاب دون" ساىل"
 .منازع

قارنُت بني ما منارسه معا هنا عرب النشرة من ألعاب   ·
أو تأويلهاباحليث عنها، (نتائجها،  عقلنةنتحرج من 

:بأفكارنا وتفسرياتنا الالحقة، أو تأآيد ما وصل من خالهلا
وبينما وصلىن فرط العقلنة ىف هذا املستوى من) باأللفاظ

العالج املعرىف الذى وصلىن من الكتاب املرتجم، وحىت من الكتاب
 . ، وآاتبه احلاذق العامل "عني العقل"اهلام املؤلف حمليا 

 :فقررت التاىل

حناول معا فحص ومراجعة تلك العبارات الىت سجلُتهاأن   ·
ىف هذه اخلربة القدمية، الىت آانت سببا ىف وضع هذا االختبار

وقد مت حتديث(اخلاص بنا، وهى اخلربة الىت ظهرت هكذا مصادفة 
 )بضعة عبارات منها، مث إضافة ما أآملها مخسمائة عبارة

ىف االختبار" ال –نعم "أن أغري طريقة االستجابة من   ·
 ". ، أل طبعا"مش قوى آده"، "فعال"املقرتح إىل 
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أن أآتفى اليوم بطرح أول عشرة عبارات متهيدا لعرض ·
 االختبار آله غدا

أن أطلب رأيكم بعد ذلك ىف طريقة عرض االختبار جزءا  ·
عشرون عبارة آل نشرة للمناقشة أو مخسون، أو ما(جزءا 
 )ترْون

أن أعزف عن آل هذا خوفا من أن تأخذ الفرحة  ·
وقد بدأ ذلك فعال(باملفاجأة حقنا ىف أبواب النشرة األخرى، 
يا هنار اسود دا: بالتوقف اليوم عن متابعة مناقشة لعبة 

 .، آَما وعدناانا لو خفيت

وهكذا قد تعود عبارات االستبار آلها، مبا حتمل من  ·
لو اضطررت إىل إعادة حتويلها إىل آمال ووعود إىل خمزهنا، حىت

 " !!املاآنتوش"خمبئها ىف 

 )للفرجة(عينة 

اليوم، ورمبا للتعقيب" للفرجة"وإليكم هذه العينة 
 املبدئى إن شئتم

هذا علما بأنىن أقوم حاليا برتمجة اخلمسمائة عبارة إىل
الفصحى رمبا يشارآنا ىف الرأى األصدقاء والصديقات العرب من

 )مجال الرتآى. د.بناء عن توصية الصديق أ(ني غري املصري

 مونرتية –املقطم  –استبار قصر العيىن: مشروع

 ........................) احلقيقى أو آما تشاء(االسم 
 .............) ذآر أنثى(النوع ............... السن

 ..............) متزوج أعزب أرمل يعول(احلالة املدنية 
 .....................الوظيفة 

 :احلالة االقتصادية 
..................... مستكفى
..................... مديون
 .....................مسرتيح
 .................مدخر

 ..............أآثر مما حتتاج

 :املؤهل الدراسى 
 .....................دراسات عليا

 .....................مؤهل عاىل
 .....................ثانوى

 .....................فىن متوسط
 .....................إعدادى

 .............أقل
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 )ال–نعم:بدال من: (االستجابة املقرتحة

 أل طبعا مش قوى آده فعـال
 

 :العبارات العشر األوىل: عينة
 

التانيني يقولشى رأيه ىف ماالواحدإنحاجةأحسن  .1
 عشان ما حدش يزعل منه

    احلرة   املصارعةبرامجالتليفزيونىفأشوفأحب  .2
 .داميااألممنأحّناجلدة  .3
 للوقت   مضيعةالتخصصغريىفالقراءةإنأعتقد  .4
 الدنيا دى ُدنية الشطار وبس  .5
  عشان  له فضل عليهم، املغفلني،علىيقدر يضحكاللى.6
  .  احلياة   بيعلمهم 
ربنا    أمحد   الطريقعلىسيارةحتطيمحادثةملا باشوف  .7

 ما بافكر ىف اللى َجـرى لرآاهبا    أآثر إىن ما آنتش فيها 
 ، العرض   حتسني ىف    التجارةونص،التجارةىفالشطارةنص  .8

 البضاعة    مش ضرورى حتسني
  يشبهه   حد   واحدة، أو،واحدآليتزوجأنيستحسن  .9
 . خيتلفوش   ما   عشان 

 - إخوتي أو  -زوجىتأو(أوالدىأنا ما باتناقشى مع  .10
   مع بعض   بنشوفها الىت    األفالم ىف  )  أصدقائي   أو 

 
 وبعد

أيضا للفرجة:  عبارة 500من (غدا ننشر االختبار آامال 
 )وليس لإلجابة أو التعليق السريع

حول العدد املناسب الذى ننشرهمث نستهدى بآرائكم 
 للمناقشة آل أسبوع

وال أتردد ىف الوعد ثانية بالعودة إىل مناقشة اللعبة
مبا ىف ذلك( "ممَّ يشفى األسوياء ": املؤجلة، الىت أثارت قضية 

 . بتحد مدهش مثري ) املعاجلني
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28I01<I2009א

"אא"א−516

 ليس لزاما أن تقرأه مرة واحدة،

 آيف؟؟!!!!! ولكن قل ىل رأيك؟  

أفكر، وأن أحتدى وأنا أتلقى، وأنأحب أن ألعب وأنا 
 .أغّير وأنا أآتب

ىف نشرة أمس حكيت حكاية هذا املشروع، ووعدت أن أنشر
االختبار آامال اليوم، مث ترددت خلوىف من أن أرهق أصدقاء

مرة واحدة،) التعتعة(املوقع هبذا الكم اهلائل من التقليب 
تلولكنىن عدت وغامرت وقلت أوىف بوعدى خشية التأجيل 

التأجيل، وأنا ما صدقت أن االختبار خرج من خمازن حاسوىب
 .إىل مشس املوقع، هنا، معكم" املاآنتوش"

 وىف انتظار اقرتاحاتكم آيف نواصل، 

 أرجوا أن تقبلوا اعتذارى  

**** 

 مونرتيه –املقطم  –مشروع استبار قصر العيىن

 :االسم اجلديد املقرتح

 "عربيةاستبيان الشخصية ىف الثقافة ال"

 بالعامية املصرية

 )نشرة اليوم: (بالعامية املصرية: أوال

 )نشرات الحقة: (بالفصحى: ثانيا

أقوم حاليا برتمجة اخلمسمائة عبارة إىل الفصحى رمبا 
يشارآنا ىف الرأى األصدقاء والصديقات العرب من غري املصريني

األلعابمجال الرتآى ىف . د.بناء عن توصيات وجتربة الصديق أ(
  )النفسية

وقد قمت برتمجة أول عشرة عبارات، آعينة، إىل الفصحى
 .وسوف أواصل ذلك حاال
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آما أنىن أفكر أن أطلب الحقا من أى ممن يتطوع من 
الزمالء من األقطار الشقيقة أن يعيد الرتمجة من الفصحى إىل

أيضا(اللهجة العامية اخلاصة بالقطر الذى ينتمى إليه 
الرتآى ىف األلعاب الىت نشرت هنا ىف هذهمجال . د.مثلما فعل أ

 )النشرة طوال العام املاضى

وآمل أن تتداول آل نسخة بالفصحى والعامية احمللية 
 . معا، إن جاز لنا أن نتواصل أآثر

 )مع عشر عبارات بالفصحى(النسخة العامية 

 بيانات املشرتك

 )احلقيقى أو آما تشاء: (االسم

 )  (  :السن

   ) أنثى  -ذآر (: النوع

   ) يعول -أعزب أرمل  -متزوج (: احلالة املدنية

 )  ( :مستكفى: احلالة االقتصادية

     )  ( :مديون

 )  ( :مسرتيح

 )  ( :مدخر

 )  (  :أآثر مما حتتاج

 )  (  :دراسات عليا: املؤهل الدراسى

 )  ( :مؤهل عاىل

 )  : (ثانوى

 )  : (فىن متوسط

 )  : (إعدادى

 )  ( : أقل

 ):املهنة(العمل 

 )  (  :له عالقة بالعلوم النفسية

 )  : (ليس له عالقة بالعلوم النفسية

 بالعامية

 بالفصحى

 :طريقة االستجابة

 أل طبعا مش قوى آده فعـال

 بالفصحى

 بالعامية

 طبعا أل ليس متاما نعم
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 "استبيان الشخصية ىف الثقافة العربية"

 بالعامية املصرية

يقولشى رأيه ىف التانيني   ما   الواحد   إن   حاجة   أحسن .1
 .عشان ما حدش يزعل منه

من األفضل جدا أال تعلن رأيك ىف اآلخرين، حىت): بالفصحى(
 ال يضيق بك أحد

 .   احلرة   املصارعة   برامج   التليفزيون ىف  أشوف     أحب .2
 .أحب أن أشاهد برامج املصارعة ىف التلفاْز): بالفصحى(
   . داميا   األم   من   أحّن   اجلدة .3
 اجلدة أحّن من األم دائمًا): بالفصحى(

 .للوقت   مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد .4
 مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد): بالفصحى(
 .للوقت 

 . الدنيا دى ُدنية الشطار وبس  .5
 .الدنيا هى للشّطار فحسبهذه ): بالفصحى(
 عشان  له فضل عليهم    املغفلني،  على    يضحك اللى يقدر  .6
  .  احلياة   بيعلمهم 

من يستطيع أن خيدع املغفلني، له عليهم فضل ):بالفصحى(
 .أنه يعلمهم دروسا ىف احلياة

ربنا   أمحد   الطريق على    سيارة   حتطيم   حادثة ملا باشوف  .7
 .ما بافكر ىف اللى َجـرى لرآاهبا   أآثر آنتش فيها  إىن ما

حني أشاهد حادثة تتحطم فيه سيارة على): بالفصحى(
 الطريق، امحد اهللا أنىن مل أآن

 أحد رآاهبا أآثر مما أفكر فيما جرى فعًال لرآاهبا 

، العرض   حتسني ىف    التجارة   ونص ،  التجارة ىف    الشطارة   نص .8
 .البضاعة    سنيمش ضرورى حت

نصف الشطارة ىف التجارة، ونصف التجارة ىف): بالفصحى(
 .حتسني البضاعة حتسني العرض، وليس ىف

 عشان   يشبهه   حد   واحدة   أو ،  واحد   آل   يتزوج   أن   يستحسن .9
 . خيتلفوش   ما 

يستحسن أن يتزوج آل واحد، أو واحدة من): بالفصحى(
 .فانيشبهه، حىت ال خيتل

- إخوتي أو  -زوجىت  أو (أوالدى    أنا ما باتناقشى مع  .01
 .مع بعض   بنشوفها الىت    األفالم ىف  )  أصدقائي   أو 

–أو إخوتى  -أو زوجىت(ال أتناقش مع أوالدى ): بالفصحى(
 .نشاهدها مع بعض ىف األفالم الىت) أو أصدقائى

لو حد حاول يضحك عليك، وانت استعبطت وسبته .11
. وخليته يصدق إنه ضحك عليك، يبقى انت اللى ضحكت عليه

 .زهور    حمل ىف   أشتشغل بياع    أنا أحب .12

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3951



 I01I2009>28א – אא

البىن آدم مسئول عن اللى بيجرا له مهما آانت .13
 .ظروفه

 . نفسى مفتوحة لألآل فعال  .14
 بعيدة   فيها   النوم   أود إللى    اجلديدة   البيوت .15

على   بتفتح   آلها إللى    القدمية   البيوت   من   أحسن   ومنفصلة 
 . الصالة 

 . عمل   الواحد   مهما   رحيم   غفور   ربنا .16
 .جنسية   أفالم على    يتفرج   الواحد   إن   عيب   مش .17
 أوقع   أحسن عاىل    مكان   أو   سطح أى    فوق   من   أبص   أخاف .18

  . نفسي 
 والسرطان   السل   بتسبب   السرية   العادة   إن   أعتقد .19

 .   البصر   وضعف 
اللى هوا راجل، هو اللى مايهتمش برأى   الرجل .20

 .الناس فيه، أو ىف الل بيعمله
  . إيه   بيها   حاعمل   عارف   مش   لو حىت    الفلوس   أحب .21
حبق وحقيق، آله نصب ىف  دميقراطية   إمسها   حاجة   فيش   ما  .22

  .نصب 
  . تاني   عيل   أرجع ياريتىن    .23
فعال، لكن ساعات   جرمية   ممكن تعترب  دى    اجلنس   أفالم .24

  . بتثقف
  . الظروف   آانت   مهما   أعيش   أحب .25
 آده قوى    رحيم   غفور   ربنا   إن   للصغريين   نقول   يصحش   ما .26

  . الغلط   يستسهلوا   أحسن 
 .مافيش آالم   النار   حايروح ديىن  على    مش اللى  .27
 .أبدا   احلقيقة   عرف   حد   آانش   ما   الصحافة   لوال .28
 .أحب أمتشـَّـى لوحدى ىف أى حتة فاضية .29
 .سبب   غري   من   صداع جييىن    آتري .30
 .الدنيا دى   من   قرف قوى    بصراحة   الواحد .31
  . منه   أحسن   جييش   ما   منه   ختاف اللى  .32
 .اإلعجاب عشان مهارته   يستاهل   الشاطر احلرامى  .33
 .حاجة أى  ىف    فايدة   فيش   ما .34
 .وتنطر   تشخط إللى    احلمشة   السمرا   الست   أحب .35
 .األوقات   آل ىف    رد   أحسن ماليش دعوة    قولة .36
 قبلها   تقول   ملا   إال ،  إمسك حىت  ،  حاجة أى    تقول   يصحش   ما .37

  . اهللا   شاء   إن أو بعدها 
يقول   ما   غري   من يأدبه   إبنه عشان   يضرب   األب   حق   من .38

 .له هوا بيضربه ليه 
 .عالبطال   عالعمال بتوجعىن  بطىن   .39
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 .ماىل آدهعارفمش .40
 .أنا   مش   أنا إىن    أحس   آتري .41
  . التساهيل   حسب   واربعة   وتالتة   اتنني   احلاجة   باشوف .42
 هيه ،  ساعة   وال   ساعة   نص ميعادى    اتأخرعن   ملا يعىن    إيه .43

 !.طارت؟   الدنيا 

 ْبقاش   ما   وساعات ،  توجعين بطىن    ما   حلد   آتري   آآل   ساعات .44
 .األآل   أشوف   عايز 

 .السنة   فصول   أحسن   الربيع .45
 .قوي   آتري   حلاجات   حساسية عندى  .46
 إم   أفتكر    ويسكتوا   بيتكلموا   اتنني على    أدخل   أما .47

 .الغالب ىف  علّى    بيتكلموا   آانو 
 .وحدي   قاعد   وانا   مصدرها شى ماعرف   أصوات   بامسع .48
 .ليه   عايش   الواحد   عارف   مش .49
 .الصبح   العصافري   صوت   أمسع   أحب .50
 .قومشي   ما   أنام نفسى  .51
 .نعيشها    إن احنا  ونص   تستاهل   الدنيا   طبعا .52
 .حق   عندها بتشتكى    داميا اللى    الناس .53
 .مـُـّدة، االنتظار بيجنىن أى  ستىن أ قدرشى    ما .54
 .ليه   عارف   مش   طول على    آده   خايف .55
ىف   واحد   أحسن   ده   أبويا   إن   أتصور   آنت   صغري   آنت   ملا .56

  . العامل 
 .إزاى ماعرفشى  ،  حاُتفرج   ضاقت   مهما .57
 .الرياضة   أخبار هى    اجلرنان ىف    أقراها   حاجة   أول .58
 .الصيف   من   أحسن   الشتا .59
 اآللة   أو   العوم زى  (   جديدة   حاجة   أتعلم   أقدر .60

  . السن ىف    آربت   مهما ) الكاتبة أو الكمبيوتر 
 حد   إن يشتكى    حقه   من   مش   يطالب حبقه،    يتكسف اللى  .61

 .حقه   آل عليه  
 .حاجة   آل   عن   املسئولة ى ه   احلكومة .62
 .عليها   ملخلوق ماقولشى    آتري   حاجات عندى  .63
 .الزمة   ماهلاش   ناس   غري   من   اجلنة .64
 .العامل   نظام   أغري   أقدر إىن    أفكر   ساعات .65
 .طول على    مكسر جسمى  .66
 .الضيقة   األماآن   من   باخاف .67
 .عليه   يضحك   حدش   ما   عشان   حاجة   آل ىف    يشك   الواحد   الزم .68
 .التاريخ   وجه   حاتغري   قدرت أوصلها ألصحاهبا    لو   رسالة أناعندى   .69
 .يتكلم   ما   غري   من قصادى  اللى    مخ ىف  إللى    أعرف   أقدر .70
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 .وقتها   بتضيعالسياسةىفبتشتغلإللىالناسآل .71
 .سبب   غري   من   أصرخ   عايز إىن    أحس   ساعات .72
 بسرعة   ماشية   عربية   أوقف   أقدر إىن  ىل    يتهيأ   ساعات .73

 .الوراني   اإلآصدام   من   مسكتها   لو 
 عرض   ماحدش   لسه اللى    هو   والشريف ،  متن   هلا   الذمم   آل .74

  . املناسب   التمن   عليه 
 .بعضها زى    حاجة   آل .75
 حق   عندها   نفسها وتنسحب على    بتقفل اللى    الناس .76

 .التانيني   شر   تتجنب   عشان 
 .إيه على    عارف   مش بتحسدىن،    الناس .77
 .عام   اجتماع ىف    أتكلم مىن    يطلب   حد   ملا   باترعب .78
ىف   مش   لتليفزيون،ا ىف    األفالم على    أتفرج   أفضل.79

 .فلوس   معايا   لو حىت  ،  السينما 
 بذئ   آان   لو حىت    النص   عن   خيرج   إنه   املسرح   ممثل   حق   من .80

 .بيضحك   مادام   وجارح 
 .من احلياة دى بقي   خيلص   الواحد إمىت  .81
 وال   نضفت   تآان   إن اعرفشى    وما ،  جدا   آتري إيدّى    باغسل .82

 .أله 
 .حاجة   آل ىف    ترآيز   ضعف عندى  .83
 .إيه ىف    عارف   مش   مشغول،   مشغول   مشغول .84
 .سودة   ايته   ده   العامل   أآيد .85
 .خالص   حد   ماتزعـّـلش   حتبك   الناس   عايز   لو .86
 .من غري استثناء  سامة   التعابني   آل .87
تالت ىف    املشاآل   آل   آنت أحل    وزراء   رئيس   عينوىن    لو .88

 .شهور
 فيه ونفسى  ،  عايزه   انا اللى    آل   وأحقق   أسرح   أحب .89

 .قاعد   وانا 
 .بعضها   حتب   الناس   إن   لو   العدل فعال    حنقق   ممكن .90
 .بعضها على    يهب   بتضحك   الناس   فارغ،    آالم   ده   احلب .91
 .حالك متّشى    إنك   الدنيا ىف    حاجة   أهم .92
 .هللا ىف    هللا   حد   بيساعد   حد   إن   تفكر إوعى  .93
، ال حد"سر" اللى ممشى الدنيا دى    إن رأىي    أنا .94

 .عارفه، وال باين حد حا يعرفه
اراإلذاعات األجنبية عن أخب   أخبار   بيصدق  إللى  .95

 .مش وطىن يبقى    إذاعات بلده 
 .أصله   من   الزمة   ماهلاش   قرايةاجلرايد .96
 من   قامي   وانا حىت    طول على    مكسر با حس إن جسمى  .97

 .النوم 
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االعتيادية، حىت يوم اجلمعة، أرجع الشغلاألجازةبعد .98
 .اآون ما خدتش أجازة   ما زى  

 .خالص   السفر   احبش   ما .99
 أثناء   بتتحرك   وهيه   الناس   شفايف على    أتفرج   أحب .100

 .جد   بيتكلموا   يكونوا   ما 
 .الباب   خرم   من   أبص   أحب. 101
 ما   شرط على  خدى  على    عايزألطم أبقى    مصيبة   حتصل   ملا. 102

 .يشوفين   حدش 
 .حاجة أى  زى    حاجة أى   :  بصراحة. 103
 .أصله   من   ماتولدت ياريتىن  .104
 عاش   إنه غىب    إنه   أقول   عجوز   راجل   واحد   شوف   ما   آل. 105

  . دي   السن   حلد 
 .طبعهم   واآره   الناس   أحب. 106
 .بايل   واخد   مش   وانا يبص ىل    حد   ما احبش. 107
، أو يا ريتأشوفها   ست   واحدة أى    لكعب   أبص   أحب. 108

 .مسانة رجلها
 .حلد   أحكيها مااقدرشى    حاجات   ساعات   أتصور. 109
 .حاتبعزق آل حتة ىف ناحية إىن    أحس   ساعات. 110
 فرحان أبقى    ذلك   ومع ،  معين   ماهلاش   حاجات    بتقابلىن . 111

 .بيها 
 .أموت   أحسن يبقى    احتقق خمى  ىف  اللى    آل   لو. 112
 .أفريقيا   غابات   أشوف نفسى    أنا. 113
 .القطط   باآره. 114
حىت ،  نفسي   طايق   مش أبقى    النوم   من   قوم ا  ملا  ساعة. 115

 .مبسوط   نامي   لو 
 .يسمعين   حدش   ما   شرط على    أصرخ   أحب   ساعات. 116
 ما   بس   آبري ،  حد   صدر على    أعيط   عايز   إن   أحس   ساعات. 117

  .يقولشى حلد 
 .مكتومة   بنهنهة   جوايا   آتري أحس. 118
 .أفكاري   يقرا   يقدر   حد   إن   أحس   ساعات .119
 .بتحرآين  - ربنا   غري  -  خفية   قوة   فيه   إن   متأآد أنا  .120
 .هغري   إيد ىف  للى    مايبصش   الواحد   حاجة   أحسن .121
 أنا اعرفشى    ما   شرط على    بعيد   بعيد   أسافر نفسى  .122

 .فني   رايح 
 .جوايا إللى    يعرف   حد   باخاف .123
 .بعضيها هترى فروة    إا   غري   شغلة   ماهلاش   الناس .124
 ما حواىل  اللى    والناس   آويسة   مش   رحية   أشم   آتري .125

 .يبشموهاش 
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.حايظهرالزماملنتظراملهدىطبعا.126
، عنها   تفاصيل   عارف   مش   رحلة   أطلع   مانع   عنديش   ما .127

  . مني   مع   وال   فني   ال 
 أو ،  سبب   غري   من رجلّى    أو إيدّى  ىف    بتنميل   أحس   آتري .128

 .متضايق   أآون   ملا 
 .احلكاية   إيه   أعرف   اموت   ما   قبل نفسى  .129
 باآون   بس ،  هوه   إيه   عارف وابقى    الكالم   أمسع   ساعات .130

 .واضح   إنه   مع ،  فامهه   مش 
 .أرحم   جهنم   وأقول ،  القرب   عذاب ىف    أفكر   آتري .131
 آده   قاعد   وانا   أو باصلى،    وانا   صوت جييلى    ساعات .132

 .ربنا   إشتم  يقوللى ،  آويس 
 .فيها   يشك   حد   يصحش   ما   حاجات ىف    أشك   آتري .133
 أبص علّى بإمسى،    بينده   حد   إن ىل    يتهيأ   ساعات .134

  . حد   مالقاش 
من حد، على شرط ياخدوا نفس   أحسن   حد   فيش   ما .135

 .الفرصة
 .بكتري   سنال ىف  مىن    أصغر إللى    اصاحب   أحب .136
 .والسالم   آده   عايشة   الناس   معظم   إن   أظن .137
 .تانية   بلد  ىف    اتولد   آنت نفسى    أنا .138
 .صح   فكرة   األرواح   تناسخ   تكون فكرة    ياريت .139
 .ليه   عايش   أنا :  آتري لنفسى    باقول .140
 .خالص   أبطل   الحسن   باعمله اللى  أفكرىف    باخاف .141
 .لوحدى أمشى  إىن    من   باخاف .142
 خايف أبقى  أصحى    وملا أصحى،    عايز   مش أبقى    أنام   ملا .143

 .النوم   من 
 .خالص دى    الدنيا ىف    حقيقة   مافيش   إن   باقول   أنا .144
 .آتري وداىن    ىف   َوّش بيجيىن  .145
 .طول ومش على بعضى على    آده   قلقان إىن    حاسس .146
 .عايز   ماانا زى  يقدر يشوفىن    حد   إن   أظنش   ما .147
 .تسرتيح   تقوم ،  احلقيقة   تعرف   الناس نفسى  .148
 .املوت   من   باخاف .149
 أختلص قدرشى    ما   الزمة   ماهلاش   خايبة   فكرة جتيىن    ساعات .150

 .منها 
 .ورايا   واقف   حد   إن   أحس   آتري   ساعات .151
إىن   متأآد إىن    مع   أبويا   مش   أبويا   إن   أحيانا   أشك .152

 .غلطان 
 .تاني   أنام   عايز أبقى    النوم   من   باقوم .153
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 اللهم   واقول   يتقبضوقلىبنفسى،أوقفماافرحآل.154
 .خري   اجعله 

 .آلها   "القعدة"حمور  أبقى    واحدة   مرة   ولو نفسى  .155
 .غريى   أفكار   أقرا   أقدر إىن    ساعات   أحس .156
هّى   إيه اعرفشى    ما   آتري   زمحة   أفكار جواى    فيه .157

 .بالظبط 
 .ودفا  ظلمة   حتة ىف  أستخىب    عايز أبقى    مرات .158
 .آله   دا ىف    إيه ذنىب    وانا   طب :  نفسي   أسأل   آتري .159
 .تستاهلشى   ما : آده آلها على بعضها   حباهلا   الدنيا .160
 فلوسه   حايسيب   حيوش اللى  يعىن  ،  للنزهي الُكَنِزى    مال .161

 .حمروم   حاميوت   وهوه   بيها   نفسه   ينزه للى  
انا اللىهو !! .... دعوة باللى جارى،   ماليش   أنا .162

 .اتسببت فيه ؟
 .حاجة ألى    اوصل   ما   غري   من   آتري   بافكر .163
 تكون   ملا   باملفتاح   عليه   دورةاملية   أقفل   باخاف .164

 . ) ضلمة تكونشى    ما   ملا وحىت  (   ضلمة   الدنيا 
 .ماىل   عارف   مش   أنا .165
 وده" " ؟ ليه   آان   وده"  :  آتري   ساعات لنفسى    باقول .166

 ".ليه؟   آان 
 ضعيف   واحد ىف    وفرحان   مشتان   وانا نفسى    أضبط   ساعات .167

 .قوى   خاْب   أو اتكسرت نفسه،  
أساعدهم املساعدة اقدرشى    ما   بس   الناس،  علّى    يصعب .168

 .اللى هّى
يعىن   بس   ذلك ِحَكْم، حر، لك ىف   إنت   يارب   أقول   آتري .169

 ! .آتري   املظاليم 
اللى   ما انا   غري   من   لوحدها   بتتحرك بإيدى    أحس   آتري .170

 .باحرآها   أآون 
آلهم   الناس   آان   لو   إيه جيرى  يعىن :  نفسى  ىف    باقول .171

  . آويسني 
 .دماغه   فوق   ياخد   الزم   يغلط اللى    إن رأىي    أنا .172
 .بالعافية خمى  ىف    داخل   الكالم   إن   أحس   ساعات .173
 .زمان زى    أزعل حىت    وال   أفرح،    باقدر   عنتش   ما .174
 .نفسي حىت    حاجة   آل   باآره .175
  . بيجيبو الغلط علّى   داميا اللى    هم   غلطان   مش   أنا .176
الكون لو ادوىن آل اإلمكانيات اللى اقدر أصّلح   أنا .177

 .انا عايزها
 أو   وآتبها، سبقىن    حد أالقى  جديدة   فكرة جتيىن    ما   آل .178

 .اخرتاع   أو   رواية   عملها 
 .فيه   أنام   اتعودت إللى    املكان   نفس ىف    أنام   أحب .179
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 .تالتةيومنيملدةإمساكجييىن:اسافرملا.180
 .قوى صحىت  على    باخاف .181
 آالمهم ىف  باثقشى    ما إىن    مع ،  آتري   للدآاترة   باروح .182

 .قوي 
 .بالسرطان   حاموت إىن    حاسس .183
 .الروح   طلعت   إذا   إال   الطبع   يطلع   ما .184
 ما مىن    هرب   أو   اتقطع   الكالم   إن   أحس   باتكلم   وانا .185

 .اجلملة   أآمل اعرفشى  
 .اقصد   ما   غري   من   احلرآة   أثناء   بتقف إيدى  .186
 .حاجة أى    منها   اعملش   وما   آتري   حاجات   أقرر .187
 .مافيش   من   أحسن   لكن   مزعجة أحالمى  .188
 هوه   هوه   يتكرر   ، يقعد احللم   نفس أحلم   آتري   ساعات .189

 .املشاعر   بنفس 
 ...آده، أنا خالص زهقت    آفاية   بصراحة .190
 .حلد وماقولشى    صغرية   حاجات   أسرق   صغري   وانا   آنت .191
 .آتري   حاجات   من   حمروم   أنا .192
 .مرة   ألف غريى    من   أحسن حظى  .193
 .عليه   حلد   قولأ ماقدرشى    بشكل   اجلنس ىف    بافكر .194
 مع وتدى    تاخد   عشان   بعضها زى    مش   الناس   خلق   ربنا .195

 .بعض 
 .يهّج من هنا، يروح ىف أى حتة تانية   نفسه   الواحد .196
 !.طب وآخرهتا؟! وبعدين؟   طب :  آتري لنفسى    باقول .197
 . بتوشوشىن    أصوات   بامسع .198
يستاهل اللى بتعمله يبقى    السياسة ىف  لوش    ما إللى  .199

 .فيه السياسة
 غري   من   الكتب ىف    مكتوبة اللى    من   آتري   حاجات   باعرف .200

 .قراها   ما 
نفسى أالقى    حاجة   آخر دى    واقول   حاجة   اخلص   ما   آل .201

 .جديد   من بابتدى  
 .حا بطل بقى لنفسى هوا امىت    أقول   آتري .202
تاىن   وأب تاىن    باسم   جديد   من يبتدى    نفسه   الواحد .203

  . العظيم   اهللا   أستغفر تاىن    دين وحىت    تانية   وناس 
  . فيها   املختص   من   أآرت   حاجة   آل ىف    أعرف   أقدر   أنا .204
 احلكاية   إيه   أشوف   عشان   الدنيا   آخر   أروح   مستعد .205

 .واسرتيح 
 عايز يبقى    لوحده   يكون )  انا   هوه إللى  (  الواحد   ملا .206

  . لوحده   يكون   نفسه يبقى    الناس   مع   يكون   وملا ،  الناس 
 .احلكاية بالظبط   إيه   أعرف نفسى  .207
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 قاعد   ربنا   هوه   واقولعلّىبيضحكالشيطانساعات.208
 .   ليه؟   آده   علينا   يتفرج 

يعرفشى   ما   الواحد   دى إن   الدنيا ىف    حاجة   أحسن .209
 .حاجة 

 .نصابني   السياسيني   آل .210
 .والسالم   آده   عايشة   ، آه آل الناس،  الناس   آل .211
 حاعملها    خدت فرصىت حبق وحقيق ىف أى شغـالنة،    لو .212

 .بيشتغلها   واحد أى    من   أحسن 
  !!!!  بشكل   ببطء   بيمر   الوقت .213
  . خالص   فاآرين   مها    ما زى    مش   الناس   إن رأىي    أنا .214
 .أوهلم   وانا ،  خمه ىف  إللى    إال   يرضيهوش   ما   واحد   آل .215
 ما  إىن   ولو على صحىت،   آتري يطمنوىن    الدآاترة   أحب .216

 .قوى   باصدقهمش 
 .باحبهم   ما   انا زى    بعضها   حتب   الناس   ياريت .217
 مش   وانا   فاهم،  نفسى    أعمل إىن  علّيا    حاجة   أصعب .218

 .فاهم 
 .عملتهاش   ما   أنا   حاجات   من   باتكسف .219
 .عالبطال   عالعمال   مسئول إىن    داميا   أحس .220
ا هو أنا لوحدى مش حا غّير حاجة، يبقى أحسنم .221

 .حاجة، ما اعملشى أى حاجة
 .باتغاظ جدا ملا حد أصغر مىن، يعمل حاجة أحسن مىن .222
، وإيه يعىن، مع يعىن    وإيه   حكاية   داميا لساىن  على  .223

  . إىن مش داميا باقصدها
 .ينفس على    السيطرة   حافقد إىن    آتري   باحس .224
 .آده   أآمل   حاقدر   مش   إن   باحس .225
  . داعي   غري   من حواىل    أتلفت   ساعات .226
 .تغتفر     ميكن   ال ذنوىب    إن   باحس .227
 .حاجة   عايز   حد   خليش   ما بإيدى    احلكاية   لو .228
، أالقيىن ما آنتش عايزها   حاجة على    احُصل   ما   آل .229
 .قوى
 ".يعين   وإيه "  أقول يديىن،    ربنا   ما   آل .230
 .قوام   قوام   العامل   داغ   حاجييب   ده   التلوث   أآيد .231
 إن   إال   العامل   بتهدد اللى    للمجاعة   حل   فيش   ما .232

 .ذرية   حبرب ولو  يقل عددهم عن آده،    الناس 
على   بيضحك   آله   واهو   حد،   فاهم   حد   فيه   أظنش   ما .233

 .آله 
 .البعيد   يقّرب   ار   ليل   ربنا بادعى  .234
 .   خالص   بعيد نفسى  أالقى  ،  أهه   قّربت   خالص   ماقول   آل .235
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اآلخر، واروح ىف ستنيىفجدتطلعاحلكايةحلسنباخاف.236
 .داهية
ىف   وحمطوطة   مقطوعة   مش   شجرهتا على    الوردة   أشوف   أحب .237

 .زهرية 
 .آدمني البىن    آتري من   من   خملصني أآرت    الكالب   بعض .238
 ؟   إيه   لو حىت  ،  فيه   هوه اللى    عن   مسئول   واحد   آل .239
  . حالل   دول   اليومني   الغش .240
 .ىف اللى جارىذنب    ماهلاش   الناس   إن رأىي    أنا  .241
 .قريب   حلها يبقى    خالص   تتلخبط   املسائل   ملا .242
 هيه   الظروف ،  فيه   هوه اللى    عن   مسئول   حد   مافيش .243

 .آده   خلته إللى  
 .نفسه    بيغش   بيغش اللى  .244
 .ما بيسيبوش حد ف حاله   الناس .245
 .ضدي   آلها   الناس   لو حىت  خمى،  حاعمل اللى ىف إىن    حاسس   أنا. 246
ىف وحىت  ،  الشتا   طول   بعض   ورا   برد   أدوار بتجيىن  .247

 .الصيف 
  .  أقراص   مش   حقن   شكل على   - عالج أى  - العالج   آخد   أفضل .248
 .آدا، أنا ما عنتش قادر   آفاية   يتهيأىل  .249
 بس   انا   وال زىي    آده   الناس ترى    يا   آتري لنفسى    باقول .250

  . آده اللى  
  هوه   إال   يعرفها   حدش   ما   خاصة   عالقة   بربنا عالقىت    أنا .251
 .ذنوبي   آانت   مهما حايغفرىل    ربنا   إن   حاسس   أنا .252
 .بتزغـلل آتري قوى عيّىن  .253
 .رببتغ   وهّى   الشمس   أشوف   أحب .254
 .حاله ىف    حد   بتسيبش   ما   الناس .255
 .مليونري   آان   لو حىت    برزقه،    قانع   ماحدش .256
على   ياخدوه   ملا يزعلشى    ما   لإلهانة   نفسه   يعرض إللى  .257

 .قفاه 
  .يفرتى، حا يفرتى    قدر   لو   واحد أى  .258
 .نامي   وانا   باطري إىن    آتري   باحلم .259
 إىن   رغم جسمى    أحرك اقدرشى    ما   أوقات جييىن    ساعات .260

 .خالص   وفايق   صاحى    أآون 
 .أروحها   أقصد   آنتش   ما   حتت ىف  القيتىن  إىن    مرات   حصل .261
 أوصل   ما   وأول ،  حتة   أروح   عايز أبقى  إىن    آتري   أحس .262

 . أسيبها   عايز إىن    أحس   هلا 
 .إيه   باعمل   أنا أنسى    الزم   أرآز   أعرف   عشان .263
 مش ،  بكره بكره،    أقول خمى  ىف    آويسة   فكرة جتيىن    ما   آل .264

 .إميت حاييجى    دا بكرة    عارف 
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 غري   من   حايقف وقلىب شديدخوفخايفإىنأحسساعات.265
 .سبب أى  

 .خالص   الزمحة   احبش   ما .266
 .الشارع  ىف    ملط متشى    آانت   الناس   املالمة   لوال  .267
 .وجديد خالص   أول   من أبتدى  ودى    الود .268
 لوما حىت    موتوسيكل على    العامل   ألف   مانع   عنديش   ما .269

 . أسوقه باعرفشى  
 من   أآرت   أطلعه   مكان أى    بتاع   السالمل   ددع   أعرف   أحب .270

 .مرات تقريبا   ست   مخس 
 وما ،  ده   الربيد   طوابع   بيجمع إللى    فاهم   مش   أنا .271

 .إيه   بيها   يعمل   حا ،  فيها بيتاجرشى  
 .طابور أى  ىف  دورى  أستىن    أقف   باآره .272
 . الوقت   نفس ىف    حاجتني مىن    طلب   حد   لو قوى    باتلخبط إىن    باحس. 273
 حلوة   ناس   ومعايا   الريح   بساط   راآب إىن    أحلم   آتري .274

  . حتصل   تبسط   حاجة أى    وممكن   ومزيكة 
، بتعيده   بتقوله إللى  ،  جديد   عندهاش   ما   الناس .275

 .بتزيده   بتعيده واللى  
 .دلوقىت جدا   من   أحسن   آان   زمان جدا .276
، بس يا أقتله   مستعد   أنا آرامىت    ميس   حد بصراحة أى  .277

 . ريت اقدر 
مظلوم ومش قادر يرد الظلم   وهوه   يسامح   حد   فيش   ما .278

 .وعاجز   ضعيف   آان   لو   إال   
 .حاجة أى  ىف  النهائى  الرأى    آخد قدرشى    ما   أنا .279
 .إمىت قلىب    من   ضحكت   مرة   آخر   فاآر   مش .280
 .حد   أذيت   ما عمرى    أنا .281
 خليهم .  صغرية   قطة   بيعذبوا   عيال   أشوف   ملا ماتأثرشى  .282

 .يلعبوا 
 .بإيدي   أفلـّـح   بس   فالح   أشتغل   أحب .283
 .   املريخ   آوآب ىف    أرض   حتة   أحجز   ممكن   فلوس عندى    لو .284
، أهه   حاال   حاموت وإىن    حايقف قلىب    إن   أحس   ساعات جييىن  .285

 .إحلقوني   أقول   أصرخ   قادر   مش حىت  وابقى  
، بسيطة   ولو   بدرجة وعيى    عن   غايب إىن    أحس   ساعات .286

 .قصرية   ولو   ومدة 
 .عين   غصنب   ألسباب   إال   فشلت   ما عمرى    أنا .287
 .من غري سبب   الدنيا ىف    واحد   أحسن إىن    أشعر   ساعات .288
 .منها   باتكسف   بس ،  باحبها   جنسية   خياالت بتجيلى  .289
 .جدع   مش نفسى  أالقى  ،  واتوب   أستغفر أنوى    ما   آل .290
دول،  الرايقة   الناس   بيطمن إللى    إيه   أعرف نفسى  .291

 .تقلب   تضرب   عمالة   والدنيا 
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.حاجةأىفاهممشأنا.292
 .عقلي   ختلف عندى  إىن    شاعر   أنا .293
 .جواي   بينهنه   عيل   بامسع إىن  ىل    يتهيأ   ساعات .294
 أو   مش هاممىن،  إىن  جوايا    أحس   احلرجة   املواقف ىف    آتري    .295

 .املطلوب   عكس   اعمل   عايز 
 .بصراحة   حل   القيش   ما   حاجة أى  ىف    أفكر   ما   آل .296
 .طول على    يتفرج   يعيش   الواحد   حاجة   أحسن .297
 .طعم   ماهلاش   الدنيا .298
 .وخالص   بعضها   ورا بتجرى    الناس   إن   أحس   آتري .299
 .عليها   احلصول   من   تيأس   إنك   السعادة .300
 لو حىت    حاطري   اآون   ما وزى    فرحان   آتري   ساعات بابقى  .301

 .نيلة   بستني   منيلة   الدنيا 
 ونعمل   وتتفهم   تتفسر   زم ال   األحالم   إن رأىي    من   أنا .302

 .متام التمام   حساهبا 
 .غريي   وعرف سابىن    أالقيه   واحد   اصاحب   ما   آل .303
 .مزعج   بشكل   متغري   طعمه   األآل   إن   أحس   آتري .304
 .بالذات   أنا بتتبعىن    خمابرات   فيه   إن   باشك .305
 .يعرف   ما   غري   من   واحد أى    يسمم   ممكن   واحد أى  .306
 .وبس   زمان   ناس ّمها    الكويسة   الناس .307
 .ويرضي   يبص اللى    بس ،  خري   مليانة   الدنيا .308
 .املصْحصْح   عايزة   الدنيا .309
 .خيايل   من   باغري   أنا .310
 .حاجة   آل ىف    واحد   أحسن عايزأبقى  .311
  . زماىن ملـِـك   آان ،  آالم األْى    الناس   خبت زى    آان خبىت    لو. 312
من أى حد عشان يسلْم من   خياف   الواحد   إن رأىي    أنا .313

 .املقالب
 .حاآـْسب   النهاية ىف  إىن    واثق   أنا .314
 .ناحية ىف  مىن   حتة   آل إن    أحس   آتري .315
إيه ملا اغضب أو حد   باقول   أنا ماعرفشى    أنا .316

 .يتحداىن
 .الوقت   طول   املية ىف   يةم نفسى    من   واثق   أنا .317
 .غريي   من   إيه   حاتعمل   آانت حواّىل  إللى    الناس   عارف   مش. 318
 . ) مثال   شرطة   البس (رمسى    بس   ال   واحد أى    من   باخاف .319
 .لوحدي أمشى    باخاف .320
 .بالعافية   النوم ىف    بادخل .321
 .احلمام ىف    وانا أغىن    أحب .322
 .ماانام   قبل   والشبابيك   األبواب   قفل   من   أتأآد   الزم .323
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ممكن يبقى مية مية لو الناس بتقول الصدقشيءآل.324
 .وحتب بعضها آفاية

 .حاجة أى  ىف    ذنب   ماليش   أنا .325
 مش أالقيىن  حاتسعدىن    فاآر إا   حاجة على    احصل   ما   آل .326

  . حاجة   وال   سعيد 
 .شوية   فيها   أتأمل   لو   حاجة أى    من   بسعادة   باحس .327
: باقول   باحبها   حاجة   باعمل   وانا نفسى  أالقى    آتري .328

 .ملا ختلص دى انا حاعمل إيه بعدها؟  طيب 
مافوقشى   عشان   حاجة أى  ىف  نفسى    باشغـِـل إىن    حاسس .329

 .فسيلن 
إللى أحكى  آجى    بس   إيه بافكر ىف    أنا   عارف   أنا .330

 .ماعرفشي عندى  
 فيه   انا باللى    حيس   يقدر   واحد   ال و  إنه   حاسس   أنا .331

 .بصحيح 
 .ودي دى  على    الدنيا .332
 .تتعوضشي، بس هّى فني   ما   احلظ   ساعة .333
واتغم قبل   خري،    اجعله   اللهم   أقول   أفرح ماآجى    آل .334

 .ما اسيب نفسى
 .، بس يا خسارة. حاجة   آل   فاهم   أنا .335
 .   آتري حواّىل    باتلفـّـت .336
 .موضوعي ىف    بيتكلموا   يكونوا   ما وزى  خمى  ىف    زمحة   فيه .337
 التليفزيون ىف    بتتذاع اللى    من   آتري   حاجات   إن   باحس .338

 .بشخصي   متعلقة 
 .حيب ىف    حد أى    أوقـّع   أقدر   أنا .339
إللى   وآل   الناس،    وبني بيىن    حواجز   فيش   ما   إن   حاسس .340

  . بالظبط   عارفينه   هم خمى  ىف  
 .أتفقس   أحسن   التحديد   احبش   ما .341
 .إجابته   ماعرفش   بسؤال   أفاجأ إىن    باخاف .342
 آل ىف  )  حبيبة   أو (  زوجة ىل  يبقى    أحب   حبار   لواشتغلت .343

 .مينا 
 .لبعيد   بعيد   من   البحر   أحب .344
باقف قدامها ىف خشوع   لكن ،  اجلبال   من   باخاف .345

 .واحرتام
 .اخلشب   نشارة طعمه ىف ُبقِّى زى  ُبَقى     األآل .346
 إن   واحس   حلوة   هوا   نسمة ىف    احلياة   رحية   أشم   ساعات .347

 . عىن  راضى    ربنا 
 .حصل   مهما   حاغلـَب   مش   أنا .348
 .خبت   فيه   لو   حاجة أى  على    أقدر   أنا .349
 .أآرت   متطمن بابقى  وحدى    أآون   ملا .350
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.حايهبشينحدإنالناسوسطأحس.351
 .خربت   آانت   آده زىي    الناس   آل   لو نفسى  ىف    باقول .352
 .أى حاجة تنفع ىف أى حاجة .353
  . أبطل   أحسن   باعملها   أنا إللى    احلاجة ىف    أفكر   أخاف .354
 خالص جدا،   أحقق اللى آان نفسى فيه  اقّرب    ما   آل .355

 .   أخاف 
 .وخالص   يستسلم   الواحد   إن   حاجة   أحسن .356
 .حاجة أى    من   متأآد   مش   أنا .357
 حد   آانش   ما   آده، زىي    الناس   آل   لو لنفسى    باقول .358

 .تعب 
 .   حاجة أى  زى    حاجة أى  .359
 البال   روقان   فيش  ما   بس   اإلمكانيات   آل عندى    أنا .360

 .بيها   أمتتع خيليىن  إللى  
 .إيه   من   خايف   عارف   مش   بس   طول على    خايف .361
 .إيه؟ إمىت    عارف   مش   بس !!  بأه إمىت  لنفسى    أقول .362
 .عيوبي على    بيطنشوا اللى    هم ىل    الناس   أقرب .363
 .بيصارحوني إللى    هم ىل    الناس   أقرب .364
 .واحدة   واحدة   بس   حلقيقةا   أعرف   عايز   أنا .365
 العامل   يتغري   قرته   الناس   لو   آتاب   أآتب   أقدر   أنا .366

 .سعدا   ويعيشوا   آله   ده 
 .جيراله إللى    يستاهل   الناس   لكل   احلق   يقول اللى  .367
 .توازني   حافقد إىن    آتري   باحس .368
 .هأآر   أو   قادر أحب   مش .369
 .إيه   وآخرهتا   طب   واقول   أقف   حاجة   أعمل آجى    ما   آل .370
 الناس   حلسن   واخاف   أندم   قلته اللى  ىف    افكر   ما   آل .371

 .غلط   تفهمه 
 األغلب ىف    ألنه رأىي    عن   أتنازل   مستعد   ومش   عنيد   أنا .372

  . األصح هو الرأى  
 أنا   مش   مادام   حاجة أى  على    أوافق   مانع   عنديش   ما .373

 .حاعملها إللى  
 .سبب   غري   من   نفس   غممان جييلى    آتري    .374
 .حايالحظين   حدش   ما   إن   أفرح   زمحة   الدنيا أالقى    ملا .375
 .نفسي   أمل   حاعرف   ومش   حا تفندق إىن    أحس   ساعات .376
 .خالص   حد ىف  باثقشى    ما إىن  نفسى    أفقس   آتري .377
 .قوي   السن ىف  مىن    أآرب إللى    الناس   مع أمشى    أحب .378
ىف   حاجة   أهم   إا على    أقوهلا   ميكن   حاجة   فاآر   مش .379

 .حياتي 
.أصله   من   ثقة أى    يستاهلوش   ما   وهم ، %100  ناس ىف    أثق   آتري. 380
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 عنديش   ما   أنا   أقولوساعات،طفوليتأفتكراحبشما.381
 .طفولة 

 .يفّكرشي   ما   أحسن   الواحد .382
 .سبب أى    غري   من   جدا   جدا   جامد   أفرح   ساعات .383
 الفصول   مع   ساعات ،  بنظام   بيتغري مزاجى    إن   باحس .384

 .آده   لوحده   وساعات 
ىف   حاجة   آل   عايزأعمل وإىن    زايد   بنشاط   أحس   ساعات .385

 .الوقت   نفس 
 قادر   مش   بعضها   ورا بتجرى  أفكارى    إن   أحس   آتري .386

 .أالحقها 
 .باىل ىف    ختطر   حاجة أى  عملت    آنت   املالمة   لوال .387
 . آده   حلد عيشة   ةآفاي   آان   حرام   إنه   لوال .388
 .عنها أستغىن  اقدرشى    ما   وقدمية   صغرية   حاجات عندى  .389
 حاجة   لقيت   فجأة   لو   حاضيع   شخصيا   أنا إىن    باحس .390

 .   مكاا   من   اتنقلت   أو   ضاعت 
 وهو ،  يعرفه   حد   احبش   ما إللى    اخلاص قانوىن  عندى  .391

  %.100وإهلى  أخالقى    قانون 
 .آالم أى    آلها دى    الناس   إن   أعتقد    .392
 .األلعاب   حصص   حاْلغى   مدرسة   مدير   اشتغل   لو .393
 .   أعرفها   ال   لغة أغاىن  آتري أفضل إىن امسع   .394
 .البشري   للسلوك   واألخري   األول   املفسر   هو   اجلنس .395
 هذا   لتفسري   صحيحة   واحدة   نظرية   توجد   إنه رأىي    أنا .396

 .العامل 
 .حاجة بأى    دعوة   ش  مالو يبقى  الواحد    إن   حاجة   أحسن .397
على   بتأثريها   أومن   ال   لكن   اجلان   بوجود   أومن   أنا .398

 .البشر 
 إرضائهم   من   بد  ال   وأنه   اجلان   بوجود   أومن   أنا .399

 .سالم ىف    نعيش حىت    معهم   والتفاهم 
 .حايطري خمى    أن   أحس   أحيانا .400
 .العكس   يثبت حىت  ،  شر   الناس   أغلب .401
 هم   لكن يعاملوىن    إم   أحب   ما زى    الناس   باعامل   أنا .402

  . معايا   آده   بيعملوا   مش 
 .جمازية   آلها   واملسألة   اجلان   بوجود   أومن   ال   أنا .403
 ويغري   املريض   مشاآل   حيل   الزم   الطبيب   إن رأىي    أنا .404

 .ظروفه 
 .ريس   لوش ما   ده   العامل   إن   املسألة .405
 .عناصن   من   ليست   ملشاآل   حلول   عن   نبحث   أن   مهمتنا   من   ليس. 406
 حدش   ما   لكن   ماتساويش   الدنيا   إن   وما فيه   األمر .407

 .باله   واخد 
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مرضى   الناس   لو اعرتفت إىن مريض نفسى يبقى آل.408
 .  نفسيني 

 آانت   مهما   مرضه   عن   مسئول النفسى    املريض   إن   أعتقد .409
 .الظروف 

 .ضعيف   انفعاالته   يظهر إللى  .410
 للضعيف إال   أديها   أقدر   حاجة   عنديش   ما   أنا .411

 .الصعبانية 
 .لّسه   أقول ،  خالص نفسى    شوف ا  ما   آل .412
 .نسبية   مسألة   الشرف .413
الدنيا حا يتصلح يبقى    احتقق خمى  ىف  اللى    آل   لو .414
 .حاهلا
 .باقوم من النوم آإىن ما منتش دقيقة واحدة .415
 .إال انا  ،  خمه ىف  إللى    إال   يرضيهوش   ما   واحد   آل .416
آل ما احصل على حاجة، أالقيىن عايز حاجة آمان .417

 .أحسن منها
 .يتهيأ ىل آدا رضا قوى واحلمد هللا  .418
 .لو الناس نيتهم حسنة بصحيح، ما آانشى حد تعب  .419
ه هوالقرار الوحيد اللى الزم آل واحد الزم ياخد  .420

 ) .مش ميوت نفسه(إنه يعيش أو ميوت، 
 .لو الواحد عرف يفرح حبق وحقيق، آل حاجة تتحل  .421
 .أنا ممكن أصرب أى مدة على شرط أتأآد إن فيه عدل  .422
ما دام آل حاجة زى آل حاجة يبقى إيه لزومها  .423
 .بقى
 .أنا ما احبش اعرف أفكار جديدة قوى أحسن أتغري .424
 .و ما دام احلكاية آده، يبقى بالش بقى ما ه  .425
 .لو قدرت اعرف إيه اللى معطلىن آنت انطلق زى الصاروخ  . 426
 .أنا خالص زهقت بصحيح ومش قادر أصرب وال ثانية .427
 .آل الذمم ممكن تتشرى إال ذمىت انا، متنها غاىل قوى .428
 .ما أنا ما امسحشى لنفسى أعوز حاجة أنا مش قّدها  .429
 .آتري أقول لنفسى يا واد اعقل، ما هى ماشية وخالص .430
نفسى الناس تفهمىن زى ما انا متصور، مش زى ما  .431

 .انا حبق وحقيق
نفسى افهم اللى حواىل آويس عشان اقدر اعاملهم .432

 .على قدهم
 .ساعات باحس إىن حا فرقع من غري سبب  .433
 .دول أجدع ناسالناس اللى مش حاسة باللى حواليها . 434
 .ما هو آده بقى، تبقى مش نافعة حبق وحقيق  .435
 .طب انا اعمل إيه، ومها آلهم علّى  .436
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 .أنا حظى آويس بس ما خدتش فرصىت آفاية.437
 .أنا اعرف ىف حاجات آتري قوى مش اختصاصى  .438
أنا اقدر افقس اللى قدامى، حىت لو ما نطقشى وال  .439
 .آلمة
 .ما دام وصلْت حلد آده، يبقى ال زم ابتدى من جديد .440
 .الدنيا خبري، بس تييجى حلّدى وتتقلب غم  .441
ما انا لو حادقق ىف آل حاجة ما فيش حاجة حا  .442
 .ختلص
 .اللى يفوت للناس الزم مها يفوتوله برضه .443
ما دام انا عملت اللى علّى، يبقى طز ىف أى حاجة،  .444

 .وأى حد
 .الدنيا ما تساويش بس انا بقى حاخليها تساوى .445
أنا الزم انتقم من اللى آان السبب مهما آانت  .446

 .النتايج
 . األماآن اخلال حىت الصحرا   أحب .447
اللى يعرف ان الدنيا دى فانية الزم ياخد حقه .448

 .منها قبل ما ميشى
آلالدنيا دى ماهلاش أمان، يبقى الواحد حيّرس من   .449

 .الناس 
لو األمور ما مشيتشى زى ماانا عايز بالظبط، أنا  .450

 .مش العب
أنا لو أخدت أآرت من حقى الزم ارّجع احلق ألصحابه .451

 .بأسرع ما ميكن
ااىل ما ينتهزشى الفرصة مهما آانت يستاهل اللى  .452

 .جيراله 
أنا أى حاجة بسيطة ممكن تفرحىن حىت لو مش بتفّرح  .453
 .غريىحد 
ما دام بعيد عن مصلحىت الشخصية، يبقى ان شاهللا  .454

 .تتحرق
أنا مستعد أدافع عن حقوق غريى على شرط أضمن إنه  .455

 .يعرتف جبميلى عليه
 .الدنيا خبري، مادام انا عايزها آده .456
األطفال أحباب اهللا، بس انا مش عايز أرجع عيل  .457
 .تاىن
 .هم الناس حا حّل مشاآلهمهّوا يعىن ملا اشيل   .458
أنا نفسى آل الناس دىتاخد حقوقها، بس مش على .459
 .حساىب
أنا عارف إن ما فيش غري حق واحد، يبقى نسيب  .460

 .الناس ختتلف بتاع إيه
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ما هو سواء أنا عملت أو ما عملتش، ما هو آله.461
 .حمصل بعضه

أنا مش قادر أعمل حاجة لنفسى، يبقى أعمل حاجة .462
 .إيه للناس بأمارة

 .أنا باحب أقعد ساآت آده واسرح ىف مفيش حاجة  .463
أنا باحب اتفرج على الستات على شرط ما حدش  .464
 .يالحظ
لو آل الناس عملت اللى عليها برضه ما فيش .465

 .فايدة
إن بكره أحسن من –برغم آل شىء  –أنا متأآد  .466

 .النهاردة
 .آنتش وافقتلو آانوا خريوىن قبل ما اتولد ما   .467
 .أنا احب اعيش حىت لو إيه   .468
ما هو الناس لبعضها غصنب عنهم، إمال يعىن احنا  .469

 .عايشني ازاى
أنا باخاف من أى ظرف حكومة جييىن ىف البوسطة قبل  .470

 .ما افتحه
 .أنا باخاف من الكالب حىت لو مش جنسة  .471
باحس إنملا الدنيا بتمطر، أو بامسع صوت الرعد   .472

 .القيامة قامت
 .مهما الدآاترة طمنوىن، أنا حاسس إن صحىت مش متام  .473
جمرد ما بامسع سرية املوت بيحصلى تقلصات ىف بطىن  .474

 .وادوخ
أنا مستعد أتنازل عن أى حاجة قصاد إىن أبطل خوف .475

 .من مفيش
ما دام ما فيش حاجة ىف إيدى أعماهلم ْلهم، يبقى  .476

 .م ليهأشيل مهه
الدنيا دى ما حدش يبكى عليها، ومع ذلك أنا  .477

 .متمسك بيها لآلخر
أنا باظبط نفسى باحقد على اللى آان زىي وبقى .478

 .أحسن مىن قوى من غري جمهود
 .ملا األمور بتزنق قوى خمى بيتشل عن التفكري .479
أنا باحب امسع صوت املوج، بس وانا قاعد بعيد .480
 .شوية
اخلريف عندى أحسن من الربيع حىت لو ورق الشجر .481
 .وقع
الناس ما مهاش شر قوى آده، الناس للناس خصوصا ىف. 482

 .الزنقات
أنا ما باآلشى حاجة برة البيت، أنا إيش عرفىن مني. 483

 .حاطط ىل فيها إيه
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أنا أحسن ىل إىن أرآز على مصلحىت، ما هو ما فيش حد.484
 .حاينفعىن لو وِقْعْت

باآسب مليون جنيه آل سنة، برضه حالقى أنا لو .485
 .نفسى مش مبسوط

باحس ان آل حاجة حواّىل متغرية اليومني دول، مش  .486
 .ضرورى إىل أحسن

أنا باختض ملا امسع صوت حيوان ما اعرفشى اميزه ده  .487
 .صوت إيه

أنا مستعد اتنازل عن نص عمرى قصاد إىن أفرح النص .488
 .التاىن
بافرحشى زى الناس، باحاول اتصنع الضحكة،ملا ما   .489

 .فباتضايق اآرت
أنا مش حاسس حبد من اللى حواىل، الزم ّمها آمان مش .490

 .حاسني بّيا
نفسى إن الدنيا تبقى أحسن على شرط ما ابذلشى  .491

 .جمهود عشان تبقى أحسن
أنا عملت اللى علّى وزيادة، الدور والباقى على .492

 .التانيني
أنا مضطر آخد حقى بأى طريقة، حىت لو مش حقى، .493

 .واللى حيصل حيصل
لو حد جرح آرامىت أنا مش حا سيبه مهما طال .494

 .الزمن
أنا مش سهل أنسى األسية، حىت لو اللى عملها ّىف .495

 .اعتذر ىل
أنا باحب الناس آلها، بس ملا باجى احب حد  .496

 .بالذات باتلخبط
 .ى نفسى مش آده قوى نفسى أصحى أالق  .497
 .أنا ضحيت ىف حياتى أآرت من الالزم، آفاية بقى  .498
ما هو ما دام ماحدشى سائل ىف حد، أبقى زيهم  .499

 .واريح نفسى 
 .أنا باصحى من النوم وآإىن ما منتش وال ثانية  .500
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""אמ−517

 )129حلم: (نص اللحن األساسى
واالستمرار حىتمازلت ىف صباحى مستوصيًا بالصرب والعزم 

بلغت مرتفعًا أوحى إّىل بأخذ شئ من الراحة وهنا حملت صبيًا
يكافح للصعود فرق له قلىب ومددت له يدى ولكنه جذبىن بقوة

 .مل جترىن ىف جناحه فهربت أتدحرج وال أملك لنفسى شيئًا

 :التقاسيم

واستمر هو ىف الصعود، وآأن مل يكن هو الذى بدا عليه
يكافح منذ قليل، وحني توقفت عن الدحرجة وجدتاإلهناك وهو 

نفسى على صخرة مستوية، واطمأننت إىل أن اإلصابات طفيفة،
رفعت رأسى حنوه فوجدته، يلتفت إّىل وهو خيرج ىل لسانه،

 .فأرسلت له قبلة ىف اهلواء

**** 

 )130  حلم: (نص اللحن األساسى

الليل صحوت من نومى على أصوات تناديىن غري عابئة بوقار
وسرعان ما عرفت منها أصوات صديقات الزمان األول وآن
يذآرنىن بامليعاد الذى مل أجنزه فتلفحت بالروب وهرولت إىل

 .اخلارج ولكىن وجدت الشارع خاليا والصمت سائدا

 :التقاسيم 

ومع ذلك سرت ىف الشارع غري عابئ باملفاجأة، فهن... 
ت ىف بئر سلم إحدىآثريات، ولن أعدم واحدة قد تلكأت واختف

بعد بضع خطوات خرجت. العمارات تنتظرىن بعيدا عن الباقيات
اجلميلة من باب عمارة عتيق وأقبلت علّى بكل الشوق الذى
ذآرىن بالزمان األول، وبعد حضن اللقاء تأبطت ذراعى، وصفرت
بفمها، ففتحت آل أبواب بقية العمارات، وخرجت الباقيات

يا عود قرنفل ىف"دية مجيلة الصوت، يزغردن، ويرددن وراء حا
، وشعرت أنىن حمظوظ جبد، وآدت أطري من الفرحة،"اجلنينة منعنع

حىت أنىن مل أالحظ أنىن أفتقد ذراعها الىت آانت تتأبط ذراعى،
وحني نظرت ناحيتها وجدهتا قد اختفت، لكن ظلت الباقيات ىف

 .الغناء، دون أن يلحظن الدموع تنهمر من عيوىن
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بدأ بعضنا يتسرب من اجلمع، ويقف حتتأى أمل ىف الوصول، حىت 
ظل شجرة، أو جبوار غدير، وخاف املتبقون أن حيل الظالم وقد
قاربت الشمس على املغيب، وحني وصلنا إىل الساحة الكربى،
نظرنا ىف األفق فإذا قرص الشمس قد امحر حىت صار مثل اجلمر

حىت املشع، وقد المس األفق، وبدًال من أن يتوارى رويدًا رويدًا
يغيب، وأغلبنا يقاوم خوفه من حلول الظالم قبل أن نصل إىل
احلديقة البللورية، إذا بقرص الشمس يرتفع رويدًا رويدًا حنو
وسط السماء من جديد، والسحب حتيط به وآأهنا حتتضنه ىف حنان

هذه هى: رقيق دون أن يفقد لونه األرجواىن، وجلجل صوت يقول
اجلميع وآربوا وحّط محام آثري ىفاحلديقة البللورية، فهلل 

 .الساحة الكبرية، واستطالت األشجار حىت آادت تالمس الشمس
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 א/א−518

 :مقدمة

من خالل ما حدث هذا األسبوع،" عدم االختيار"لألسف، تأآد 
التدريب"قررت أن أمجع حاالت ما أمسيته : فلظروف علمية أخرى

العالج النفسى من خالل اإلشراف"عن : ، ىف آتاب أّول"عن بعد
آلية طب قصر. املناسبة هى أن قسم الطب النفسى". عليه

هر تقريبًا، وقد طلبالعيىن سوف يعقد ندوته السنوية خالل ش
مىن أن أشارك مبا تيسر، ففضلت أن تكون مشارآىت هى هبذا
الكتاب، بدال من، أو إضافة إىل، تلك الدقائق أو السويعات
الىت اعتدنا أن نتصور أننا من خالهلا ميكن أن نتبادل
املعلومات، أو أن يتم حوار يستحق أن يوصف بأنه حوار

32هرت بالنشرة، ووصل عددها مجعت احلاالت الىت ظ". علمى"
حالة، ووجدت أا تصبح أآثر ثراء من خالل التعقيبات الىت

مث ردى على هذه التعقيبات،" بريد اجلمعة"وصلتىن عنها ىف 
اآتشفت أنه توجد ثالث نشرات ليس عليها تعقيبات أصًال،
فأقرتحت على معاوّىن أن يعطوها للزمالء ليعقب عليها من

 .ل الكتاب بنفس النظاميشاء، حىت يكتم

الذى حدث أن أغلب الزمالء تفضلوا مشكورين بالتعقيب
على هذه النشرات الثالثة دون سائر نشرات األسبوع، فبلغىن

خالل!) أو القهر" (عدم االختيار"قدر ما أمسيته ىف البداية 
أو" واجب منزىل"الفرتة السابقة، وأن املسألة تبدو وآأا 

 ..ما هو أسخف

أن أدرج هذه التعقيبات على النشرات الثالث ىف بريد مهمت
، سوف نضطر به من"حشٌر سخيف"اليوم، لكنىن وجدت أن هذا 

يتابعنا أن يرجع إىل النشرة األصلية، وقد مضى على بعضها
مخسة أشهر، أو قد يلزم مىن أن أعيد نشرها هنا اآلن احرتاما

 .ملن يتابع الربيد جبدية، فرتاجعت عن آل ذلك

جانب جاٌد آخر من الربيد اهتم باللعبة الىت مل نكمل
نشرة آيف( ....."يا ار أسود ده انا لو خفيت"مناقشتها 

، وقد فضلنا")4-1"يشفى السليم وآيف خياف املريض الشفاء 
االستجابات مع االستجابات الىت جرت أثناءأن نناقش هذه 

 .العالج اجلمعى حني نرجع إىل استكمال مناقشة اللعبة برمتها
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مل يتبق بعد ذلك إال بريد قليل، لكنه مهم، تصورت أن
أمهيته قد تعوض آل ما بلغىن من عزوف أو افتعال، أو غري

 .ذلك

**** 

 )32(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 التعلم من احملاولة، والرتاجع احلميد 

 حممد الشاذىل. د

أظن أن اخلطوة األوىل هى حماولة تبصري األهل بطبيعة املرض،
هل هو احتجاج أم: مث فحص ما يريد املريض قوله هبذه األعراض

احتياج أم رفض أم إثبات وجود، أظن أن من الصعب وسط هذه
ملتاهه إيصال أية رسائل من خالل نسق واضح ومتماسك مثلا

 .رحلة املنوات

 :حييى. د

عندك حق، لكنىن استفدت من عرض هذه احلالة هكذا، فقد
نشاط عالجى، قد ال" جزئية"أتاح ذلك ىل أن أبني آيف أن أى 

ليس(تفيد وحدها إال إذا تكاملت مع اخلطة العالجية جمتمعة 
، وقد سعدت بتأآيدك على غائية)الداخلىبالضرورة ىف القسم 

ما"... ، وهو ما عنيَته بقولك )احتجاج واحتياج(املرض 
 ".يريد املريض قوله هبذه األعراض

 حسن سرى. د

اهلوسى بيحتوى املوضوع جواه، فما يفضلشى حاجة بره 
يعمل معاها عالقة، ولكننا نالحظ انه يقوم بعمل عالقه ممتازه

وآذلك مع بعض األشخاص) قة حب قويهعال(مع زوجتة خاصه 
 .تفسري ذلك؟ الذين خيتارهم، فكيف ميكن

 :حييى. د

مالحظة للسلوك الظاهر فحسب،  –ىف خربتى –هذه املالحظة هى 
هو: ذلك أن اهلوسى وخاصة قبل أن تبلغ حدة املرض أقصاها

سريع اإلقدام، حاضر الرد، آثري الكالم، فيبدو وآأنه بذلك
ىف حني أنه نشاط بغري عمق، وأغلب الرجال ىف طور يعمل عالقة ،

اهلوس، يتحدثون عن رغبتهم اجلنسية الزائدة أو يتجاوزون
ىف نفس الوقت،" العنة"ذلك إىل حترش فعلّى، لكنهم يعانون من 

األمر الذى قد يكشف عجزهم األعمق عن عمل عالقة بآخر حقيقى،
ت حاالت ليستأما حكاية توثيق العالقة بالزوجة، فقد صادف

قليلة حيلم فيها الزوج بقتل الزوجة، آإرهاصات لقدوم
النوبة، وىف بضع حاالت أخرى بدأت النوبة والزوجة تستيقظ
ويدى زوجها حول عنقها وهو نصف نائم، مث تأتى النوبة بعد

 .يوم أو أآثر

 .ما رأيك؟ 
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 حسن سرى.د

 .الوسوسة هل ميكن للهوسى ان يستخدم ميكانزم 

 :حييى. د

طبعا، ميكن ونصف، وهو إذا جنح، ولو جزئيا ىف ذلك، قد
–يضبط ولو جزئيا أيضا جرعة هوسه، فالوسوسة سياج مينع 

"ايار الكف"التفسخ من ناحية، آما قد يقلل من  –نسبيا
 .قليال أو آثريًا ىف حالة اهلوس

 رامى عادل. أ

وغريه؟ اجلسد... التحكم ىف األلفاظ آيف تتفق الظروف ويتم
ور التفكري وأداته، ولآلخر وجود حيوى ىف اخلارج نربطه ببعضحم

 التجليات داخل العقل، ونوازن بني املرئى واملسموع واملنطوق
النهاية، وتتدرج املسألة من الرهبة/اثناء توجهنا للغاية

إىل الطالقة إىل االحساس باملسئولية والتوحد مع اآلخر، دون ان
أو ننبش ىف املاضى عن مشاعر قدنتقيد مببدا مشكوك ىف صحته، 

ال تتحقق، وعلينا أن نضع نصب أعيننا فرضا وخنترب قدرتنا
 .أوسع على جتاوزه لفرض

 :حييى. د

أحيانا أخاف من خربتك هذه يا رامى، فأنت تصل
 بتلقائيتك وطالقتك إىل نظريات بأآملها ىف بضعة أسطر،

–وأحيانا أخاف عليك شخصيا منها، لكنها بيىن وبينك 
 .تستأهل آل املخاطرة

**** 

  )4من  2(وآيف خياف املريض الشفاء؟  آيف يشفى السليم؟ 

 تعليق مبدئى، وفروض حمتملة 

 حممد أمحد الرخاوى. د

 فتحَت علينا هذا امللف الشائك الذى هو أبو آل امللفات
 بيىن وبينك

ما هو صحة وما هومرض، أو ما هوسواء أوما تعريف "
 "ذلك هوغري

 " آدحا فمالقيه إنك آادح إىل ربك"

عندى يقني ان من سنن اهللا ىف اخللق هو أنه خلقنا ضعفاء
 ناقصني لنكتمل أبدا، لكى نقوى أبدا، معه به وإليه ىف رحلة
تبدأ به فندرك ونقدس روعة اخللق نفسه ونسبح حبمده أن

لويعلم اويعيش الناس هذه احلقيقة!!!! ياه!!!!!!خلقنا
 .األبدية ملا شقى على ظهرها احد

 املفروض أن املرض هوضد : املرض والسواء نرجع بقى حلكاية 
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الطبيعية بلغة الوظائف الطبيعية، فحينما ختتل الوظائف
 اجلسد ميرض االنسان أو العكس

  .يعىن املرض خيل بالوظائف الطبيعية

العكس ان يكون املرض هو النذير ان ىف جمال النفوس حيدث
الكدح، الستمرار فيه حاجة غلط اوفيه حاجة الزم تكون احسن

أو لتقليب الراآد، آى خيرج احلى من امليت أو على أحسن
الفروض بيبقى جرس لليقظة واالصرار على عودة االلكرتونات إىل

  .مداراهتا

املرض املعوق عن تأدية املريض الوظيفة إذن هناك فرق بني
املفروض أن يؤديها، وبني عدم السواء الذى هورحلة أبدية إال

 سىنسبقت هلم احل ملن

وحىت هؤالء فهم ىف تسبيح وهتليل وعمل ال ينتهى إال ليبدأ 
 .ألهنم ىف ظل اهللا هنا واآلن وقليل ما هم ابدا

 :حييى. د

أنا ال أوافقك على هذا التوصيف األخري، عدم السواء ليس
 .رحلة أبدية، لعلك تقصد عدم االآتمال

 أما ما قبل ذلك فقد أوافق عليه من حيث املبدأ فقط 

 :يا ابن أخى وبعد

أمل يصلك تنبيهى لك يا حممد املرة تلو املرة، أن فرط 
إما: استعمال اللغة الدينية هكذا يرتتب عليه أحد أمرين

أن ُتختزل الفكرة فتصل إىل املتلقى داخل برنامج موصى عليه
من أوصياء فوقيني جامدين، فال تصل أصًال إليهم إال ىف حدود

 ربمج، حتت رقابة ووصايةامل  املسموح به من داخلهم

 وإما أن تصل حبقها إىل ندرة من املتلقني، 

وهذه الندرة عادة ال حتتاج ألفاظك الدينية ومحاسك 
اخلطاىب بقدر ما حتتاج تلقائيتك وتشكيالتك بأى لغة آانت،

 .فكل إبداع أصيل هو طريق إليه سبحانه

تستطيع توصيل نفس وجهة نظرك من رسائل إبداعية هى
 .ألف مرة من هذه اخلطابة الدينيةأفضل 

 أسامة فيكتور. د

 ".حنرتم إرادة املريض على آل املستويات"مجلة  مل أفهم

 ما هى هذه املستويات؟

وهل هى مستويات إرادة املريض، أم مستويات احرتامنا 
 واستقبالنا ملرض املريض وتوقفه؟

 :حييى. د

فإننا نشري ضمنا ) خاصة اجلنون(حني نقول إن املرض اختيار 
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إىل أن هناك ىف أعماقنا عقًال آخر، يقرر سلوك هذا السبيل
الذى نسميه مرضا، وهو فعال آذلك إذا أعاق، أو أتعس، أو

 ،برغم أنه اختيارمّزق، 

مث نعود ننظر ىف اإلرادة الشعورية املعلنة فنجدها ختتار
 الصحة والتكيف،

هذا وذاك فنجد عقال ثالثا يدعونا للرتاجعمث نذهب وراء  
 حىت إىل الرحم

 فنتأىن ونعاود النظر

فنصادف تشكيالت أوسط حتاول أن ختتار حال توفيقيا ولو 
 مرحليا،

 .وهكذا

 ,هذا ما عنيته باحرتام رأى املريض على آل املستويات 

وبالتاىل فأنا مل أقصد مستويات احرتامنا واستقبالنا 
 .اخل..ملرض املريض

 أسامة فيكتور. د

السليم رمبا خياف أن ُيشفى، أعتقد أنك تستعمل آلمة يشفى
هنا مبعىن التغيري لألحسن، أرجو إيضاح معانيها األخرى ىف هذا

 .السياق

 :حييى. د

عندك حق، لكن ليس املهم استعماىل أنا، وإمنا املالحظ أن
مباهو ما يصل، ور" أنا لو خّفيت"ما يصل من ألفاظ اللعبة 

يكون اخلففان غري الشفاء، وهو خيتلف ىف آل واحد عن اآلخر،
وسوف تتاح الفرصة لشرح ما وصلىن من هذه اللعبة، وهو جديد

ويتفق مع بعض ما ذهبَت إليه أنت هنا اآلن،) غالبا(مفيد 
استبيان للشخصية"وسوف أعود إليه بعد انتهائى من جتربة 

 .لعبةغالبا حني أواصل مناقشة ال" العربية

**** 

 أتعلم من إبىن آيف أزم بشرف وشجاعة؟..  تعتعة

 حممد أمحد الرخاوى. د

 الشعوب؟؟؟؟ ّجتيش باهللا عليك آيف

 بل من جييش الشعوب؟؟؟ 

طول الوقت من أن والشعوب حمرومة، أو قل هى حترم نفسها 
 .تكون هلا اية آلمة اواى فعل اوحىت جمرد اى تفكري

نتخلص من آل حكامنا من داخل وعينا وحنن نصّنعهم مث آيف
 "يول عليكم آيفما تكونوا"ىف آل حلظة جامثني علينا بـ 
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ابدأ بنفسى هنانعم : مث اخريا وليس آخرا 
 "واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة"ولكن واآلن،

 أعلم واهللا

 :حييى. د

الشعوب ال َتْحرم نفسها من حقوقها إال بعد أن تيأس: أوال
من قادهتا، وىف نفس الوقت تعجز عن خلعهم، وهو موقف مؤقت

 .حبسابات التاريخ مهما بدا جامثا ىف مرحلة ما

حناول أن نتخلص من حكامنا من وعينا، قبلحنن : ثانيا
ومع حماولة التخلص منهم، إن إدعاء أنه ال يوجد بدًال منهم

اللى تعرفه أحسن من اللى ما"أفضل وأقدر، حتت عناوين مثل 
، هو مبثابة إعالن ضمىن أم داخل وعينا قبل ومع"تعرفوش

 .وجودهم على أرض الواقع

الذين ظلموا  نة ال تصينبال سبيل إىل أن نتقى فت: ثالثا
منا خاصة إال أن يبدأ آل واحد حبمل مسئوليته عن نفسه أوال

 .وعن اآلخرين فورا، ودائمًا

 مدحت منصور. د

ليست ،استقبلت مقال أخى الدآتور حممد حييى أنه ثورة
املراآز ولكنها ثورة فكرية ثورة انقالبية تقوم بتبديل

احلقيقى ة حتتاج إىل اجلهدوجدانية شديدة العمق شديدة املرار
وألخرت لنفسى مسارًا آخر، ال أعرفه،"الصادق من اجلميع 
 ".معًا ولكننا ميكن أن جنده

لنجد مسارا آخر نصحح به ما آل) معا(إذا سوف نكافح  
دعنا ال نفخر بأجماد األجداد وخندر به مسارنا احلاىل، نعم

دى آان آذاج أنفسنا آأن يقول لك أحدهم أنا آذا فرتد وأنا
فيبتسم لك وميضى، نفس النداء بأن نعلن اهلزمية آبداية ملسار

علينا مل ينادى به -ثورة من نوع جديد-تصحيح هوأسلوب جديد
 ).بقى بطلوا آذب وخيبة(الكثريون يعىن 

لكن يبدوأن هناك حالتني للهزمية إحداها اهلزمية آحالة 
بقدر عدوك مبعىن أن تشعر أنك لست ميكن أن تسمى وجدانية

املنافسة وهذا ما نشعر وأنه يسبقك ىف آل املناحى وأنك خارج
 )يرآبها(به اآلن، واألخرى أن يكون عدوك على أرضك 

ستعلن هزميتك يا أخى العزيز وأنت مرفوع الرأس ىف األوىل 
فماذا ستفعل ىف الثانية، لن أوغل ىف التاريخ عندما آان

قتل من يشاء ويعذب من يشاءاملهزوم حتت رمحة امللك املنتصر ي
ويرحم من يشاء ولكن البوسنة واهلرسك ليست ببعيدة آذلك

اجلوارى حمرم دوليا ولكن لعلك العراق، صحيح أن السىب واختاذ
الناس قرأت أآثر مىن عن ألوان اإلذالل والقهر لكافة أفراد

أعلم أنك ستقول لوتوقفوا عن املقاومة مجيعا فإهنم لن يعطوا
تعول على ذلك آثريا ففى بعض البلدان ريعة، العدوهم ذ

 آرامته  يعامل الوافد على أنه إنسان درجة ثانية وهتدر
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بألوان شىت مع أن له دولة وسفارة فما بالك مبحتل حيكمك، ال
أن يعاملك برقى وإنصاف وإال ملاذا أقدم على تتوقع من حمتل

 .استطعت إيصال فكرتى احتالل أرضك أصال، أرجوأن أآون قد

 :حييى. د

وشجاعته برغم أنه" حممد"أوافقك على ثورية مقال : أوال
إبىن، أو رمبا ألنه ابىن، وإن آنت أشفق عليه وعلى نفسى من

 .قدرتنا على االختالف إىل هذه الدرجة

ال أوافقك على أن اهلزمية األوىل تسمح للمهزوم أن: ثانيا
املهزوم مهزوم عليه أن يدفع الثمن مهما آانت. يرفع رأسه

هى) األوىل أو الثانية(املربرات، آل ما تسمح به اهلزمية 
 ".فرصة البدء من واقع مؤمل جديد"

هى) االحتالل املباشر(أنا معك أن اهلزمية الثانية : ثالثا
قبيحة خطرية، ال أحد يرجوها، وال أحد يطيقها، لكن إذا
فرضها الواقع املؤمل، سواء آانت نتيجة الظلم والقهر
والغرور والسيطرة والظلم واإلغارة، أم نتيجة تقصرينا
وخيبتنا وآسلنا وتقاعسنا وختاذلنا واغرتابنا، سواء آان

هى جتسيدهذا أو ذاك أم آل ذلك، فإن ميزهتا الوحيدة 
، ال تستطيع ىف هذه احلالة أنالواقع أمام عينيك ليل ار

، هى هزمية"هتدئة"أو " سالما"، أو "هدنة"أو " نكسة"نسميها 
بكل قبح اهلزمية، وبالتاىل فعلى املهزوم أن يتجرع آأسها حىت

حق العدم، أو يواصلآخرها، مث يستسلم أآثر فأآثر حىت يست
انتصارًا آخر من نوع آخر  القتال الذى ال ينتهى حىت يستحق

 ىف وقت آخر،

لكنه لكى حيقق ذلك فعليه أن يبدأ بإعالن اهلزمية وليس 
 .بإنكارها، أو تدليلها أو التخفيف من وقعها

 لني. د

  ..ان اهلزمية ال ختصىن وحدى... املشكلة يا أستاذى الفاضل

آرسوب ىف االمتحان او فشل ىف احلصول على وظيفةليست هزمية 
 ....او منصب

...ىف زمننا هذا اهلزمية ستعود على مليار إال قليال
 ...يرتقبون من حيررهم من هزائمهم

ان... ينتظرون بصيص أمل أو تلويح ولو سراب بالنصر
من –معهم-ستقول ىل لنبدأ ... نكسرهم نعلن اهلزميه يعىن ان

أقول لك هذا" ننا أن نعلن اهلزمية ونفخر؟هل ميك. "جديد
قد يستطيع، لكن.. القليل الذى استثنيته انا من املليار

يعطينا فرصة لنبدأ او حناول ان نصحح الن... املنتصر
هلذا ال نستطيع...وآأن امامنا فرصة واحدة فقط... أخطاءنا

  ...ان نعلن اهلزمية

بأدواتنا حنن، لنبدأ فورا باإلعداد للحرب القادمة"
 وشروطنا حنن، وبتسريح اجليوش الرمسية، وجتييش الشعوب طول 
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خلع احلكام املسئولني عن اهلزمية ىف تلك اجلولة، الوقت، بعد
 "\.تارخينا خلعهم من وعينا ومما شوهوا به

 ..أعذر جهلى وأجبىن بكيف حتقق هذه العبارة

 ...يدمرنا.. باهلزمية فاليأس واالحساس

  !!منه بأى تغيري" \القليل"\لنا حىت وهل يسمح 

 .شكرا لك

 :حييى. د

 وأود لو أوافقك لكنىن ال أستطيع،..... أحرتم واقعتيك 

حنن ال ننتظر من املنتصر أن يعطى املهزوم أية فرصة، ألنه
 سوف يتمادى ليكمل عليه وهو منطرح أرضا،

عليه أأل: الذى يريد أن يأخذ الفرصة ليبدأ من جديد 
يئا من املنتصر، عليه أن ينتمى إىل احلياة وخالقها،ينتظر ش

وإىل الزمن وروعة وعوده، وإىل اإلبداع وقدرات ختليقه، وما
 أصعب آل ذلك حىت االستحالة

لكن هذه الصعوبة نفسها ال ميكن أن تكون مربرا الدعاء 
 النصر بإنكار أن اهلزمية هى اهلزمية،

اقبها هكذا، عليهالذى يتأمل من اهلزمية، وخياف هول عو 
 أن ينتصر،

 .ال يوجد حل آخر 

. اإلنكار وأمساء التدليل ال تلغى الواقع مهما طال الزمن

 ماذا نفعل؟

إشارتك إىل املليار أظن أهنا تعىن املسلمني وأنا: ملحوظة
 .قضية مسلمني أصال، هى قضية البشر آافة  لست معك ىف أهنا

 أسامة فيكتور. د

 أليس من حقنا أن ننهزم؟ –تساؤله حممد ىف .ُأجيب د

8(نعم من حقنا؟ ولوأعقبها تطبيق أسئلتك الىت ذآرهتا 
فستكون اهلزمية مفيدة جدًا، وىل مقولة خاصة خبصوص هذه) هل

 .التعتعة

من مل يتعلم من أخطائه لن يتعلم أبدًا وسيظل حمتفظًا
 .جبهله الغىب متخليًا عن جهله اجلميل

 :حييى. د

 .ك ُخمتلطة بأملكوصلتىن شجاعت

 لني تشهدنا. ياليت د
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 .وتتحمل معنا

 حممود حممد سعد. د

 االعرتاف باحلقيقة هوحق من حقوق األفراد

انا مع عدم التفاخر بالفراعنه أو باملسلمني األوائل ألىن
 .أن هذا مجيعه هو هروب إىل املاضى  ارى

 :حييى. د

 آذلك، –غالبا  –أظن أنه 

 .ليس حق األفراد فحسب، بل والشعوب آذلكواالعرتاف باحلقيقة 

 اسالم ابراهيم امحد. د

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت نصحوا من نومنا

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت هندم اوهامنا

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت نلتقط انفاسنا

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت نداوى جراحنا

 رتب افكارناهل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت ن

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت جنمع مشلنا

 هل ميكن أن نعلن اهلزمية حىت نعرف موقعنا بالنسبة لألخرين

 .حييى انا حمتار ونفسى نعملها علشان نستحق احلياة. واهللا يا د

 :حييى. د

 ميكن ملن يدفع الثمن......... 

 وعلينا أن حنب احلياة حىت نستحق احلياة

 أمل األنكسار ىف اهلزمية أصعب األمل، وخاصة

 لكنه أحد أوجه شرف الوجود

هو البداية، بديال عن اإلنكار وامساء: مرة أخرى
 :التدليل

 ".نكسة"، "هتدئة"، "سالم"، " هدنة"

 خّيبهم اهللا مبا يستحقون

وأفاقنا لنحمل مسئوليتنا إذا آان لنا أن نواصل باحلق
 إىل احلق

 مىن أمحد فؤاد. أ

ف اتقبل اهلزمية لكى اتعلم وسوف اعلنهامن اليوم سو
 ألبدأ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3980



 I01I2009>30א – אא

 :عنوان اليومية حيمل العديد من املعاىن

 ".اتعلم من ابىن آيف ازم بشرف وشجاعة"

 :حييى. د

 أمتىن أن أآون صادقا

 ميادة املكاوى. أ

آل ما ورد ىف املقتطفات من املقال، وإن آنت حباجة لقراءة 
 .بشكل أآثر حتديدااملقال آامًال آذلك حباجة لتعليق حضرتك 

 .احلق ىف اهلزمية ووجوهبا" جدية: "أآثر ما وصلىن هو

آذلك ضرورة احلرآة من حيث أنا، ال من حيث ما أحلم به 
 !!!أو أتصور أن أآونه

 :حييى. د

 .شخصيا" حممد"ميكنك يا ميادة طلب املقال األصلى من 

وما وصلك هو فعال بعض ما أراده الكاتب وهو بعض ما 
 منه أيضا، تعلمت أنا

 وهو إبىن

**** 

 بريد اجلمعة/حوار

 رامى عادل. أ

اغلبيه اليوميه ارتداد اىل اللى بيحصل ىف غزه، احلمدهللا،
لكن ىف املقدمه، وعن اللى وصلنا له ىف نقد النص البشرى،

االقيهم حقيقى) وال عارف(العيانني، ومش عايز افتقد وجود
وحدهم، وحنن لسنا معهم، العيان بيناتنا، ال أجدهم اصال اال

احلقيقى ال امل ىف شفائه، اعجز عن تصور شفاء مريض عقلى،
 .فاهللا خلقنا هكذا

 .ملن؟.. تعسا

 ملن يتحكم بعقل مريض، يوجهه حنو أخبث غاية، يتفرج
 !تعسا.. حنوعليه، يشمت فيه، يقوده 

 :حييى. د

 ؟!!ال يا شيخ

 !ليس هكذا

 !يا رامى" انت"لست  

**** 

 اشهدى   القرب   أشواهد :يوم إبداعى الشخصى
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 رامى عادل.أ

ولتنطقي، ال حتبسى، افعتك، فقد التحفت، حبق السر املاجد،
بشريعة، من غاب دهرا، فاستتب، وافرغ، ىف شفاآى، حبوب تدر
الزمرد، وانتبهى لسواعد، تتلمذت لتبارك وجدك، شاءت أم مل
تشأ، فهى بك تزحف حنوالصحارى، وتعمى عن سؤالك، فمازالت

 !ولتسرحي لتوائمك، فلرتسلى صواعقك،حتبك حبكتها، 

 :حييى. د

 يعىن

**** 

 مالحظات على األحالم والتقاسيم

 أميمة رفعت. د 

ثلث أحالم فرتة النقاهة حىت على حواىل" املوت"طغت تيمة 
 .اآلن

التيمة تناوال وقد تناول آل من حمفوظ والرخاوى هذه
واحد ممامثريا حقا لإلهتمام، فتشابه اإلثنان وإختلفا ىف آن 

  .املوضوع إثارة زاد

 تابعت جنيب حمفوظ": (6"آما قال الرخاوى ىف قراءته للحلم 
وهوقادر على أن يرفع احلاجز بني املوت واحلياة بسهولة ويسر

، يبدوذلك)وأآثر من موقع إبداعى ىف أآثر من موقف شخصى،
وىف عامله، وال فمحفوظ يشعر بالراحلني حوله. واضحا ىف األحالم

 دهش من ظهورهم ىف أى وقت وبأى طريقة، وهكذا عندما آلمهين
،)مل متسه أية دهشة" (6"أستاذه املرحوم تليفونيا ىف احللم 

عندما تقابل األحياء" 68"ىف احللم  آما نفى الدهشة أيضا
 أن   دون (آان الربزخ،  واألموات سويا ىف مكان واحد مجيل، رمبا

برتحاب شديد وفرح ويقابل األمواتوه).  أحد   دهشة   ذلك   يثري 
 تتقدمها" 14"ها هى حمبوبته ىف احللم : وذآريات مجيلة 

املوسيقى النحاسية الىت تصاحب اجلنازات ولكن دون أمل أوحزن
 . بل فرحة باللقاء وآأهنا عروس تأتيه بزفة جنائزية

""76ىف احللم ) صديق الشباب وشهيد الوطنية(ويلتقى 
 وال ينتظر حمفوظ دائما أن) ويهرع إليه  ملرآه صدره    فينشرح (

ُيفتح عليه باب عامل األموات تلقائيا، بل أحيانا ما يكون
"57"إطالقه على عامله آما نرى ىف احللم  إجيابيا وحياول بنفسه

اإلذن بإطالق األحباب ليطلب)  السلطة   دار (عندما سعى إىل 
حيبسهم باب احلصن الذىاملتغيبني األحياء منهم واألموات وحيطم 

 يستعني بكل ما"110"وىف احللم). اهلتاف فرحة وسرور(وسط تعاىل 
الىت تفصله عن وجوه) بوابة الفتوح(أوتى من قوة ليفتح 
تأتيه أيضا ىف إحتفالية على شكل أحبابه الراحلني والىت

وهويؤآد عالقته باألموات بأن عربعنها جبملة. ألعاب نارية
املوت ال: (فقال " 104"رحوم آخر ىف احللم جاءت على لسان م

  )يستطيع أن يفرق بني األحبة
 مل نر أبدا حمفوظ ينتقل إىل عامل األموات، .... ومع ذلك
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حياول إلقاء نفسه من مقدمة" 27"ففى احللم . أويرحب باملوت
ولكن مينعه مدرس" للخالص"اهلائج آوسيلة  السفينة ىف البحر

جيتمع مع األموات ىف هناء .الرياضيات خبريزانته امللوحة حبزم
.ينفصل عنهم وعندما تأتى حلظة احلساب" 68"وسعادة ىف الربزخ 

فُيزف ىف القرية وحيتفل اجلميع مبوته" 88"يأتى خرب إعدامه 
من (وال جند منه هوشخصيا أية ردة فعل، حىت خروجه  املقبل

مل نتبني منها إذا آان هوالذى  ليعدم )أحسن زينة ىف  بيته  
لسان أصدقائه وجاءت صرحية على. ن أم هم اللذين زينوهتزي

أما(عندما دهشوا وسخروا منه فسألوه " 92"املوتى ىف احللم 
 ).ختاف املوت؟ زلت

أن فرضا الح له مؤخرا" 6"يقول الرخاوى ىف قراءة احللم 
إن املوت هونقلة الوعى الشخصى إىل الوعى الكوىن ليكمل(

وهذا ما يظهر لنا ىف) وتعاىل نهاملسرية إىل وجه احلق سبحا
فعلى عكس حمفوظ متاما، رحب الرخاوى باملوت، بل. التقاسيم

بعد املوت بسالسة"حياته"وسعى إليه أحيانا، مع إستمرارية
تشكك ىف حترر األحياء واألموات"57"ففى تقاسيم .وبال إنقطاع

فيهم هوشخصيا إىل أموات من احلصن فقرر حتويل اجلميع مبا
على" 88"وىف احللم ..). مازال حيكى..( احلصن نوويا وبتفجري

عكس حمفوظ الذى مل نعرف رد فعله جتاه رسالة إعدامه، رحب
وتأآدت من" (باملصري الرائع"باإلعدام ووصف املوت الرخاوى

الىت تقرر مصرينا الرائع هذا ميزة نظام الرسائل املغلقة
اإلعدام دث بعدمث أخذ يصف تفصيليا ما حي) الواحد تلواآلخر

الذى) حبل املشنقة(دون فصل احلياة عن املوت فهويأخذ معه 
ىف احلياة، ليستفيد به غريه من األموات ىف إلتف حول عنقه

املسرية مرة ثانية مرحلة ما من اإلنتقال، مث تكمل روحه
 وما أن سلمتهم احلبل حىت طلعت روحى مرة ثانية،(ويلحق هبا 

ويظهر هنا جليا إنفصال الروح عن) دَفِطرُت وراءها بال ترد
أما طريان اجلسد وحريته وختلصه...(للروح اجلسد، وإتباع اجلسد

أآثر من مرة ىف من القيود الدنيوية فهى تيمة تكررت
عرض" 112"يستمر ىف ترحيبه باملوت ففى تقاسيم). التقاسيم

وقلت(امه ببساطة أن حيل حمل أخيه الذى توىف ىف حجرها  على
مل يكتف الرخاوى). بدال منه، آخذها أنا يا أمى: تفكريدون 

الشروط عن"92"هبذا بل إستشار أصدقاءه األموات ىف تقاسيم
قلت أستأذهنم وأعرف الشروط الىت(الىت تبقيه ىف عامل املوتى 

وإن آان قد تراجع ىف آخر حلظة على غري) منهم تبقيىن واحدا
بدوأنىن سوف أظل أخافوي .أنا عاجز عن أى من ذلك(املتوقع 

وتقاسيمه هذه" 70"ورمبا ُتظهر املقارنة بني احللم ) !!..املوت
فصعودا على السلم للوصول إىل األحباب إختفت: الفكرة جيدا 

،)ووجد مكاهنا هوة عميقة(العشرة األخرية عند حمفوظ  السالمل
إال أنه إحتفظ خبيار الرجوع )طبعه يأىب الرتاجع(ورغم أن 

تفظ بدرجات السالمل من خلفه، ومل يفقد األمل وظلبأن إح
بينما حمى الرخاوى السالمل.) ينادى، وينادى من األعماق(

لبس(متاما من ورائه، وأصبح معلقا ىف اهلواء وبال أى تردد 
صعد إىل مساء جديدة آلما(وإستعد للطريان وهوسعيد ) أجنحته

مرة أخرى نالحظ ظهور الطريان).(زاد شوقه لرؤية األحباب
 .)والتخلص من قيود املكان
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خيتلط امللفت للنظر، أن الرخاوى مبجرد أن جيتمع باألموات
عليه األمر وال مييز احلَى من امليت وال مييز إىل أى الفريقني

إرتباآه الشديد مع" 97"نالحظ ىف تقاسيم .ينتمى هونفسه
منهأآثر إرتباآا  موظفني ال يرونه ونتيجة ممسوحة ومدير

فاليعرف ىف أى عامل هو، ىف الدنيا أم ىف اآلخرة وىف تقاسيم
يبحث عن اإلجابة الشافية ىف عني املرحومة عني ولكنها" 104"

بعد اللقاء" 68"الشىء ىف تقاسيم  تكون قد إختفت، نفس
اجلميل ىف األرض اجلميلة بني األحياء واألموات، مل يعرف أيهما

 والضرب واألمل البدىن مل مييزحَى وأيهما ميت وحىت القرص 
الفريقني عن بعضهما وحلظة احلساب مل يعرف إىل أى منهما ينتمى

 ....إنضمامه لألموات والتعرض للحساب وإن آان مل ميانع

واحلياة ىف األحالم وأخريا يبدواحلد الفاصل بني املوت
والتقاسيم آالغشاء األمسوزى الذى يسمح غالبا مبرور املوتى

األحياء عند حمفوظ، بينما يسمح بسالسة أآرب مبرور إىل عامل
 .ليعيشوا حياة أخرى عند الرخاوى األحياء إىل عامل املوتى

 :حييى. د

 .ال أملك تعليقا يليق جبهدك واجتهادك هكذا

أميمة أن أحدًا مل يتصد لنقد ما أحاوله. تصورى يا د
منذ ما يقارب نصف قرن، ما أحاوله تنظريا أو تشكيال أو

 إبداعا

نقدًا(من الذى قال آلمة واحدة ىف دراسىت ألصداء السرية  
 وقد صدرت عن الس األعلى للثقافة؟) للنقد

حرآية": ناهيك عن نقد عملى األساسى: من الذى قرأ أصال 
 وقد صدر عن نفس الس األعلى، "ليات اإلبداعالوجود وجت

وقد صدر عن "تبادل األقنعة"من الذى قرأ عملى النقدى  
 منشورات قصور الثقافة،

املشى على الصراط وهى: من الذى نقد ثالثيىت الروائية 
والثاىن "الواقعة"تناهز األلف صفحة وقد نال اجلزءان األول 

، وصدر1980جائزة الدولة التشجيعية سنة  "مدرسة العراة"
عن اهليئة العامة "ملحمة الرحيل والعوْد"اجلزء الثالث 
 .للكتاب منذ عام

قراءات ىف جنيب"بل من الذى قرأ نقدى لنجيب حمفوظ  
 ونصف؟وقد صدر أيضا عن اهليئة منذ عقد  "حمفوظ

تقاسيمى هذه آانت"أآاد أرجح يا أميمة أنه لوال أن 
 .ملا التفت أنت أيضا إليها" على أحالم جنيب حمفوظ 

لقد وعدُت ىف اية نقدى لألصداء بأن أعود إليها للدراسة
  بني العناوين الىت أثبت أنىن سوف أعود إليهاالشاملة، ومن 

ناولُت فكرة املوتآيف حضرت ىف آل األصداء، وقد ت فكرة املوت
دورات") نقد امللحمة(واخللود ىف نقدى مللحمة احلرافيش حملفوظ 

  ".والتخلق ىف احلرافيش املوتاحلياة وضالل اخللود ملحمة 
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 :ملحوظة

أخريا حتقق حلمى واستجابوا لدعوتى وصدرت منذ أيام
عن الس األعلى للثقافة، برجاء قراءة "جنيب حمفوظدورية "

 .يومية السبت بعد القادم عنها

 شكرا مرة أخرى

 وسنواصل 

 وربنا يسهل 

 من يدرى

 شكرًا

**** 

مالحظات عن العالج( استبار نفسى حتت اإلعداد: مفاجأة
 )املعرىف، والعامية، والفصحى، والثقافة

 مى عادلرا. أ

حرام وال حالل، حضرتك احلمد هللا آويس، وده االهم، لكن مع
ذلك، ال يكفيك، ما دام ربنا راض عننا، مانطمعش ليه ىف
 املزيد؟ حقك وحقنا عليك، ماحضرتك مش قليل، وناوى تقلبها

مش ناوى اسرتيح، وفجأه بيقفز لذهىن، -شخصيا  -ضلمه، انا 
 .اهللافادك  عنرب اخلطرين، ايش قولك؟

 :حييى. د

 الرأى رأيك 

**** 

 " حتت اإلعداد"استبار نفسى 

 آيف؟؟!! ولكن قل ىل رأيك؟  ليس لزاما أن تقرأه مرة واحدة،  

 رامى عادل. أ

عنيك، حن قليب اليك، وانشغلت آل ده آان ليه، ملا شفت
يا عليك، افادك اهللا وافادك اآثر فاآثر، يا مشحططنا وراك،

ي قد نيتك، ويتجاوز عنربنا يبارك فيك، ويديك عل! مرعب
عل خرب ماجور، ومتقولش انك قولت سيئاتك، يا مدوخنا، اآفي

اخلطرين، حاجه، حلسن يشموا خرب، ونتشحن آالتنا علي عنرب
 .ومنشوفش نسوان تانيه، وتعمر الدنيا ونسورء

 :حييى. د

 طاملا هناك نفس يرتدد

 .اْدُع لنا مجيعا يا رامى

  .وسوف يستجيب ربنا
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وقد آررت مرارا قول األخ -املفروض يعىن –أنا طبيب نفسى 
أمحد عكاشة لشقيقه صاحب الفضل على الثقافة. د.الصديق أ
ثروت عكاشة أنىن أمارس الطب النفسى ىف أوقات. د.ومصر أ

فراغى، مع أنىن أمارس حياتى آلها من خالل عيون مرضاى
:املهم. دون أن أمسى ذلك طبا نفسيا) اساتذتى احلقيقيني(

فسري النفسىتصورت أحد شباب الصحفيني وهو يسألىن، ما هو الت
هلذه القبالت واألحضان الىت نشاهدها ىف لقاءات الكبار هذه
األيام، فأعتذر جميبا أنىن ضد بدعة التفسري النفسى لكل
األحداث هكذا، وخاصة تفسريا لتصرفات الكبار، وهلذا وقفت

الطب النفسى"حمذرا طول الوقت ضد االنسياق مع ما يسمى 
، وإن آنت أتفهم هذا"سىعلم النفس السيا"، أو "السياسى

قدرى حفىن الرائع ىف . د.إقرأ مثال مقال أ(األخري أآثر، 
،"غزة وخماض االنتماءات"بعنوان  2009/ 1/ 22أهرام اخلميس 

أفهم مثل ذلك أآثر بكثري من حشر تشخيصات وفتاوى الطب
النفسى ىف السياسة، وقد وصل االحتفاء بذلك إىل اقرتاح ضرورة

على رؤساء العامل قبل أن يولوا مناصبهم،الكشف النفسى 
!!!توصية من احملكمة اجلنائية الدولية رمبا حيتاج األمر إىل (

أهنم مل يوقعوا على  -مثل إسرائيل اآلن -فيحتج الرؤساء 
موقفى هذا ال مينعىن من متابعة اهلواة الذين !!) ميثاقها

فيبدون يفتون ىف السياسة باستعمال أجبدية العلوم النفسية،
ومن أوائل هؤالء آان. أقرب إىل التوفيق من بعض الزمالء

حممد حسنني هيكل، حني) بالفصحى، والعامية(األستاذ احلّريف 
،1967آتب سلسلة من املقاالت ىف أوائل الستينات، قبل هزمية 

فكانت(، "العقد النفسية الىت حتكم الشرق األوسط"بعنوان 
فّالحا منوفيا(رحوم أنور السادات ، وأيضا حني زعم امل)اهلزمية
أن ما بيننا وبني إسرائيل أغلبه هو ألسباب نفسية) مناورا

، مث إنىن حني توليت رئاسة قسم)وانتهى إىل زعم آخر احلروب(
األمراض النفسية، نظمت سلسلة من اللقاءات العلمية لربط

الطب النفسى"الطب النفسى باحلياة العامة، وآان من بينها 
، وآان ضيف هذه الندوة هو املرحوم السفري حتسني"سياسةوال

نفسيا، لتعيني الرئيس حسىن  تفسريا بشري، وقد قدم يومها 
مبارك نائبا للرئيس املرحوم أنور السادات، آان تأويال

 نفسيا رائعا مشل اخللفية النفسية ألمور آثرية آان سيادة  
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سريا دقيقاالسفري أدرى هبا، لصلته هبما آنذاك، فقدم تف
ال أعتقد أن أحد الزمالء املختصني -لست ىف حل من ذآره –ذآيا 

 .يقدر عليه، أو جيرؤ عليه

القبالت واألحضان وسط"نرجع مرجوعنا لعنوان التعتعة عن 
، ردا على السؤال الذى مل يسأله ذلك"الدماء واألحزان

(ما طالعىن من صور ىف الصحف  الصحفى الشاب، رحت أراجع 
فال يكلف اهللا نفسا إال: ا ال أشاهد التليفزيون آما ذآرتفأن

، وآان أقرهبا هى صور الدوحة والكويت وشرم الشيخ)وسعها
وتل أبيب، رصصت الصور أمامى، ورحت أتأمل املنظر بني
العواصم األربعة، وأغلب العظماء اشرتآوا ىف أآثر من واحدة

لتطورات، أو حسب ا!حبسب االتفاقات التحتية والفوقية
حسب التقاليد: ورمبا أيضا !! االقتصادية والدبلوماسية
رحت) من القبيلة ال من القبالت(الدميقراطية والقَبـلية 

،!!، وحسابات متأدبة"!نفسية"أشاهد هذه الصور بدقة 
من الصورة(تناسب املقامات الرفيعة الىت ميثلها املتصوِّرون 

ا أن أعود مرغما، مث اضطررت لتفسريه)وليس من التصّور
ملقارنتها مبا امتأل به بريدى من صور رغما عىن، ومبجرد أن

من مثان وعشرين" اازر الصهيونية ىف غزة"فتحت أول وثيقة 
، حىت فاحت)باور بوينت(شرحية، على برنامج النقطة القوية 

منها رائحة الدم، وتعجبت ألنىن أعلم أن هذا الربنامج ال
أن الدم ليس له رائحة خاصة إال بعد أنيبعث روائح أصال، و

يتخثر ىف مكان ملوث بالسياسة، ومل أآد أنتقل إىل شرحية
أخرى، حىت طالعتىن صورة طفل حيتضر جبواره طفلة تبكى جزعا
ودمعة يتيمة ترتقرق على خدها، وهى تقف وحيدة، وآفها أسفل
خدها األمين، مددت يدى ومسحت دمعتها، فلم تتحرك ابنة

. ، مع أن يدى ابتلت بدمعتها، ألآتشف أهنا على خدى أناابنىت

"النفسى"رجعت إىل صور الكبار أمتالها، حبثا عن التفسري 
رمبا ضاق: هلذه القبالت واألحضان وقلت للشاب الذى مل يسأل 

وقت هؤالء الكبار العظام عن متابعة ما جيرى، ووقتهم أمأل
ر اقتحمتىن بالشموأمثن من وقىت آالف املرات، مع أن الصو

-واللمس حاال آما ذآرت، أو رمبا هم أقوى نفسيا جدا جدا
وبالتاىل هم أقدر مىن -بأمارة أهنم حيكمون بالدهم والعامل 

ومنك على التحكم ىف مشاعرهم، أو رمبا أخريا هم يتحاضنون
ويتبادلون القبالت ألهنم حققوا النصر، فاجلميع خرج منتصرا

، فلماذا ال ينتصر الزعماء!!!!رةمن هذه األزمة العاب
 والرؤساء أيضا ويتبادلون التهاىن والقبالت باألحضان هكذا؟ 
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א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي    - ) مدرسة العراة ـة يف  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   حكمة اانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

ـاالتت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  رح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - علم النفس حتت اهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: النفسي

ـية -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس الط
ـنفسوموال .. مثل -  جنيب حمفوظقراءات يف  - للممارس  قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء –تبادل األقنعة  – سويا مثل أمس
ـة ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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