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01I02<I<2008א

 א)מ(−154

 جتربة للتدريب:فضل املصادفة

 :مقدمة

من أهم ما تعلمته ىف حياتى الىت طالت دون إذن أو قرار
تائج غري متوقعة من نشاط مل يكن هدفهمىن هو أن أصل إىل ن

آتاىب األمآتبت قبل ذلك آيف آتب هذه النتائج بوجه خاص، 
حة، مسا، وآان اهلدف غري ذلكدراسة ىف علم السيكوباثولوجى

التجريب واحلرآة ىف ثقافتنا متاحة بشكل رحب برغم آل شئ،
 .رمبا بفضل ختلفنا

انتهزت فرصة اهنيار شبكة األنرتنت ىف آل مصر نتيجة لألعطال ىف
ىف البحر املتوسط، وبالتاىل عدم وصولSMW4 & Flag آابَلْى 

 .تعليقات آافية، فقررت أن أعرض هذه التجربة آبديل مؤقت

أن أطلب من أبنائى وبناتى املمارسنيآنت قد قررت 
أن يقول آل واحد منهم رأيه ىف - آواجب تدريىب –والدارسني 

 :يوميتني، اخرتهتما بقصد أن يكونا هلما ارتباط مباشر بالتخصص

  ة عن الصحة النفسي: األوىل 

  عن املمارسة اإلآلينيكلية :والثانية 

ولتسهيل املهمة وضعت أربعة عناصر أو عناوين تساعد 
 :على الوجه التاىل) منوذج(على التعقيب 

 )مهامل أفه(أريد توضيحا ىف النقطة الفالنية  :أوال

 )ال أوافق(أنا أعرتض على النقطة الفالنية  :ثانيا

 )آذا وآيت(وصلىن جديد من املعلومة الىت هى  :ثالثا

جيد) 1: (هذه اليومية تفيدىن ىف مهنىت بدرجة :وأخريا
)5(ال تفيد إطالقا، ) 4(درجة متوسطة، ) 3(جيد، ) 2(جدا، 

 .ال أستطيع أن أحكم

مبا نعرض بعضه) ىن أوالمن القصر العي(واستجاب أغلبهم 
 )آأنه بريد(هنا 
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 جاءتىن االستجابة بأمانة، وبإجياز،

 فتعرفت عليهم أآثر مما آنت أتصور، 

وأيضا نبهتىن أغلب االستجابات إىل احلاجة إىل مزيد 
 التوضيح أو الشرح أو املراجعة،

وفيما يلى ما اعتربته بريدا حمدودا، تعقيبا على يوميتني
 .أنا الذى أخرتهتما

 :ملختارة األوىلاليومية ا: أوال

   حبث علمى مستمر: املمارسة االآلينيكية

 توضيح وردود

 عدىل الشيخ. د
 "الفاحص"و" املمارس"بني الفرق وضيح أرجو ت

ال توجد ممارسة دون فحص، والفحص هو بداية املمارسة، *
إذن فال فرق من حيث املبدأ، وخاصة فيما يتعلق هبدف اليومية
من حيث آل فحص أو مقابلة ميكن أن يكون حبثا علميا بشكل أو

 .بآخر

 عدىل الشيخ. د
وصى أو الرتاجع املسئول منأرجو توضيح التقمص النك

يعىن هل الزم الطبيب يتجنن عشان يعاجل وّال.... ناحيه املمارس
 عليه أن يقبل جنانه ويسمح به؟

 "مواآبة"املطلوب هو حرآية * 

املعاجل يصاحب املريض مبرونه وتقمص ودخول وخروج، وقدرة 
على العودة إىل ذاته منفصًال مستوعبا هذه احلرآية مبا وصله

 خالهلا، من

 .فاملعاجل هو جزء من عملية الفحص وليس حكمًا من خارجها

 عدىل الشيخ. د
إن يكون الفريق الذى حيمى نفسه مبرور الزمن: أرفض

ويستخدم امليكانيزمات وتتحول عنده األمراض النفسية إىل
اختالل آيميائى ليس أآثر أو أقل، أرفض اعتبار أنه ميكن أن

رض بأن يقرأ النص البشرى ويعيديتساوى مع َمْن يعاجل امل
وهو باحث ومعاجل ىف نفس الوقت، هذا األخري هو أجنح.. تشكيله،

 ىف العالج طبعا؟

، آل أنواع..ال نستطيع أن ننكر، أو نتنكر لــ* 
العالجات األخرى خاصة العالج بالعقاقري، العالج بالعقاقري هو

، حننفرصة العالج النفسى للذهانني) لنا(الذى أتاح ىل 
نستعمل العقاقري ىف بعض هذه احلاالت حىت لو ّمهدت حرآية النمو
لفرتة ما، ألن آثريًا من األمراض تكون فيها جرعة حتريك الداخل
البدائى عشوائيا جرعة خطرة، وأآرب من إمكانية إستيعاهبا

 .بسرعة مأمونة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــ"  يــــوميــــــــا "   1161
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البد أن تتكامل العالجات مع بعضها البعض، آما أن العالج
، هو نادر، وحيتاجGrowth Oriented Therapyاملوجه للنمو

تدريب طويل، وصفات شخصية صعبة، وبالتاىل ال جيوز أن حنرم
املرضى من املتاح والشائع، حىت لو آان نابعا من معاجل اختار
 هذا النوع من العالج وهو يستعمل ميكانزماته ليحمى نفسه،

نظريا بقدر ما نْستعمل املتاح" األجنح"حنن ال نبحث عن 
 عمليا،

آل عالج ميكن أن يكون األجنح ىف مرحلة بذاهتا ملريض بذاتهو 
 .وهكذا

 ثناء جرجس. د
صعب قوى يا استاذ أن أشعر اىن بعيده آل البعد عن.... 

هذا املستوى الناضج من الرتاجع املسئول ألمتكن من املمارسة
 .االآلينيكية الواعية

التدريب مستمر باملمارسة"أعرف أنك سرتد علّى قائًال 
 .لكن برضه صعب" املمتدة

أنا معك، يبدو آل هذا شديد الصعوبة، ما ذآرِت هو* 
، ومن بينه هذهالبد من التدريب املستمر.. ردى املبدئى فعال 

 احملاولة ىف بريد اليوم،

لكن دعيىن أنبهك، أن الذى يبدو صعبا، هو هو الذى قد 
أويثبت أنه األسهل واألصدق، وعلينا أال نقيس معرفتنا، 

خنتار موقفنا، بناء على مقياس األصعب واألسهل فقط، علينا
أن خنتار األصدق واألنفع لنا بشرا، وهو االختيار األسهل ىف

 .النهاية

نرجع إىل أصولنا الداخلية والطفليةهذه العملية، أن 
، مث نعود إىل املستوى الناضج الذى وصلنا إليه أآثرواألصيلة

الطبيعة احلياتية، البشرية، هى متاسكا وتنظيما هى جزء من
وخالل عشرين) النوم(هى ما حيدث ىف النوم احللم، آل ليلة 

 )احللم(دقيقة آل تسعني دقيقة 

حنن نفعل ذلك طول العمر، فإذا قلنا إن هذه هى احلرآة
الطبيعية من حيث املبدأ لو أتيحت لنا تربية سليمة هل

أن نكتم على َنَفستتصورين أن ذلك يكون صعبا؟ أم أن األصعب 
 .طبيعتنا بأطنان من املعلومات اجلزئية خلدمة شرآات الدواء؟

 : ثناء جرجس. د
أن احلقيقة العلمية موضوعية ىف حني أن: ارجو توضيح
 النظرية ذاتية

هذا ليس قوىل، ولكنىن موافق عليه متاما مع االنتباه إىل* 
مهما ،"دائمة"وال " مطلقة"أن احلقيقة العلمية هى ليست 

بلغ زعم موضوعيتها أما النظرية فهى تشكيل رؤية متكاملة
تفسريية وغائية ىف نفس الوقت، تتفرع منها فروض جديدة

 .قابلة للتحقيق، تعطى حقائق علمية مرحلية، وهكذا
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 ثناء جرجس. د
من واقع خربتك يا أستاذ ىف جمال الطب النفسى هل ممارسة

 ىف حد ذاته؟ إبداعالطب النفسى 

art of healing" فن الْألم"موما املفروض أن التطبيب ع* 
والفن إبداع، فما بالك حني نقول أن الطب النفسى هو قراءة

مبشارآة النص(نقدية للنص البشرى، وإعادة تشكيله مبشارآته 
 وهل هناك إبداع أآثر من هذا؟) أى املريض

فقط علينا أن نتذآر أن اإلبداع هو عملية النمو ذاهتا 
 سواء للمريض أم للطبيب

 عمرو أمحد حسني. د
 ارجو توضيح النكوص ىف خدمة الذات؟

النكوص ىف خدمة الذات هى الرتمجة املباشرة ألحد أهم* 
(Bellack)بتعبري بّالك،  Ego Functionوظائف األنا "

Adaptive Regression in the Service of the Ego  

، يعىن الرجوع إىل احلالة البدائية أوالنكوص فقطإن 
ة وهو نكسة ضد النمو، إذا آان هدفا ىف ذاته، هو شئالطفلي

أما) ميكانزم(سلىب لو أنه دام أو استعمل آآلية دفاعية 
إذا آان جزًءا من حرآية االبداع أو النمو أو آليهما فإنه

حرآة للرجوع لألصل الستلهامه أو احتواء بعضه: يصبح
 .بداعللتكامل معه ىف دفع الذات حنو مزيد من التطور أو اإل

 ملك دوس. د
حيمى) من األطباء واملعاجلني(أرجو توضيح آيف أن فريقًا 
 نفسه؟ وفريق آخر يغامر تدرجييا؟

 )عدىل الشيخ. انظرى أيضا ّرّدى السابق على د( *

أعتقد أن الزمالء الذين ميارسون الطب النفسى امليكىن أو
التجزيئى يستعملون ميكانزمات شخصية هى من حقهم، حلماية

نفسهم من التناثر احملتمل إذا ما حاولوا تقمص مريض متفسخأ
مثال وهم يعاجلونه، ألنه ال أحد سوف يلحقهم إذا متادوا فيما
ال يستطيعون، هذا هو الفريق الذى حيمى نفسه، أما الفريق
الذى يغامر تدرجييا باحملاولة حىت قراءة النص البشرى، مث

التخليق اجلديد، فهو نقد –مع النص / معه  –إعادة تشكيله 
الذى وصله فرض حرآية النمو املستمر، مث راح حياول هبدوء وسط

 .جمموعة من املعاجلني متارس نفس الطريق، وحتت إشراف مناسب

 )دون رد تقريبا(إضافات ومالحظات أخرى 

 عدىل الشيخ. د
 ما وصلىن من إضافة

الوصلة بني الفينومنولوجى والبحث اإلآلينيكى وأهنما -
 .من أقدم طرق التعلم

باتساع دائرة وعيه مبعىن شحذ بصريته  أّال يكتفى اإلنسان -
 ".وإمنا حتتد بصريته مبراجعة أراءه إزاء فعله اليومى
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 مالحظات أخرى

هى واقى الطبيب" السماح والقبول"ساعات باشعر أن نظرية 
 من اجلنان وساعات حبس أهنا الطريق السريع للجنان ذاته؟

ألن حوادثه" السريع" أظن معك حق، وهو ليس الطريق* 
آثرية، لكن الذى ال جيعلنا ال حناول هو هو الذى ذآرت، وإْذ

 .وصلتك الرسالة، فال خوف ما دمت لست وحدك

 :عمرو حممد إمساعيل. د
 ما وصلىن من إضافة

هى تأآيد بقدر ما هى إضافة أن املمارسة االآلينيكية هى
لباحث نفسهفعال حبث علمى مستمر وأن حجر الزواية فيها هو ا

 .بدرجة وعيه ونضجه وقدرته على معايشة احلالة

 :حممد نشأت. د
 ما وصلىن من إضافة

 .شروط ومواصفات املمارس االآلينيكى، صعبة، وهامة -

اخلربة الذاتية املوضوعية تلعب دورًا هامًا وأساسيًا ىف -
 .التنظري وترتيب املعلومات وتقسيم مراحل النمو

 :ملك دوس. د
 من إضافة ما وصلىن

اإلنسانية مهددة باحنرافات عقول اإلنسان أآثر من هتديدات
 من خارج اإلنسان

*** 

 )املختارة(اليومية الثانية : ثانيا

 الصحة النفسية والتطور الفردى وعصر املعلومات

 توضيح وردود

 :عدىل الشيخ. د
 أريد توضيح بعض معامل الصحة النفسية مثال

 ؟،"اباملرونة وليس االقرت" ثالثا 

 ؟"التحرك ىف الزمن" سادساوأيضا  

ردا على ثالثًا أقول إنه ليس جمرد القرب بني: أوال* 
البشر وبعضهم، أو حىت بني اإلنسان ومعارفه، هو الذى حيقق
التقارب وآأن علينا أن نفرح بأن املسافة بيننا قصرية
وآأننا بذلك نوّضح أن القرب ىف ذاته ليس هو السبيل إىل عمل

 قة ناجحة وبناءة، وهذا ليس صحيحا عال

االقرتاب يكون إجيايبا إذا آان جزءًا من حرآة مرنة تسمح
باالبتعاد واالقرتاب طول الوقت، مبا يسمح حبرآية النمو الىت
تشمل إعادة النظر والتجدد باستمرار، وهذا هو األقرب ملا

 .هو صحة نفسية على املستوى الذى نقدمه لإلنسان املعاصر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1164
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فهذه مسة تتعلق باملرونة الىتأما عن التحرك ىف الزمن،
أشرنا إليها ىف مواقع أخرى، وباحلرآية، مث باعتبار الزمن

به يتكون اإلنسان، وفيه) بل أآثر(ُبْعدًا موضوعيا رابعا 
، األربعاء، اخلميس،3، 2، 1(يتحرك، وهو غري الزمن التتبعى 

 ).إخل... اجلمعة 

زمنمن معامل الصحة النفسية ان تصيح عالقتنا بال
إجيابية، وآأننا تدخل فيه وخنرج منه إليه، ال أن نتتبعه أو

 .ننتظر مروره، أو خناف منه

وسنعود إىل ذلك ىف يوميات قادمة، ومرحليا ميكن الرجوع ىف
 .ندوة الزمناملوقع إىل 

 :عدىل الشيخ. د
يكون اإلنسان"لى معامل الصحة النفسية ىف ثالثًا اعرتض ع

"ليس بقدر ما يقرتب من اآلخرين بزعم التفاىن فيهم.. صحيحا 
 "احلاجة إليهم أو"

 إمشعنا دى مامسحناش بيها؟

فبالنسبة للجزء األول، برجاء قراءة الرد السابق* 
 مباشرة

 :بالنسبة للجزء الثاىن

لناس ، ولكن حنن حناولالذى ننفيه هنا ليس احلاجة إىل ا 
التنبيه أال يكون االقرتاب ىف ذاته هو دليل العالقة، أو أن

هى آل العالقة وقد صورت ذلك شعرا ىف" احلاجة إىل"تكون 
  أغوار النفس

 بعوزىنأنا ِنْفسى حر "...

 ..."وأعوز عوزانه

 .هذا النوع من احلاجة هو إلغاء لآلخر املوضوعى

   عدىل الشيخ. د
..إبتديت أخاف من آثرة السماح واملرونة مش ىف العالج  -

 .ىف حياتى اليومية

فكرتىن بكلمة ىف فيلم.. معامل الصحة النفسية سابعًا  -
 العراب

"The God Father" Keep your friends close … and 
your enemies closes" 

اخلوف شئ جيد، شريطة أن يكون دافعا ملزيد من اليقظة،* 
 .وليس سببا للعدول عن التقدم واملخاطرة حنو األحسن واألنضج

 ثناء جرجس. د

 :أرجو توضيح 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) يإلكرتونإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1165
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 احلرآة االستقطابية التكاملية احمليطة؟ -1

 احلرآة اجلدلية التكاملية؟ -2

الثقةعن (  2008-1-13برجاء الرجوع إىل يومية * 
وسنرجع إىل") 1"والتخوْين وحرآية النمو والنمو البشرى 

 .ذلك بتفصيل التفصيل الحقا يوميات

 :ثناء جرجس. د
 :أرجو توضيح

 مظنة تصنيف البشر إىل أعلى وأدىن؟ 

آنت) 1968سنة (حني وصفت هذه املستويات ىف البداية * 
صحاء،متحمسا حىت أعطى ألغلب البشر احلق ىف أن يوصفوا بأم أ

حىت لو بالغوا ىف استعمال الدفاعات، بأقل قدر من البصرية
التعريفودون إبداع، وقد تصورت آنذاك أنىن بذلك أجتنب 

الذى وقع فيه الكثريون وهم يتكلمون املثاىل للصحة النفسية
 .عن الصحة اإلجيابية، مبا ىف ذلك تعريف هيئة الصحة العاملية

ستويات األعلى للصحة الىتلكنىن انتبهت الحقا إىل أن امل 
وضعتها لطبقات أعلى من التوازن البصريى أو اإلبداع هى تصف
عددا أقل من البشر لدرجة الندرة، وبالرغم من أن هذا
صحيح فقد داخلىن خوف أن حنكم على بعضنا البعض باألعلى
واألدىن، وهذا ىف حد ذاته يضعنا ىف مأزق متييز صفوٍة ما بصفات

، فرحت أراجع األمر، ومل أطمئن إال حني أّآدت ىفإنسانية أرقى
تنظري الحق أن االنتقال من مستوى إىل مستوى أعلى هو دائما

 .متاح لكل الناس دون استثناء

 ملك دوس. د
 أرجو توضيح ما هو تلوث الوعى؟

أقصد بذلك أن املعلومات النافرة، واُملْقَحمة والىت * 
اآلن، وحىت(الستيعاهبا تنحشر ىف وعينا دون فرصة حقيقية 

تصبح أشبه باجلسم الغريب، لو مل ضمها أثناء) مستقبال
 حرآية النوم احلامل أو مسرية النمو عموما،

ويظل الوعى ملوثا ما ظلت هذه املعلومات جسما نافرا 
غريبا، إن املسألة ليست جمرد وجود معلومات غري ُمتَمثلة،

رتاهبا لدرجة تفسد حرآيةوإمنا هى ىف آثرة هذه املعلومات واغ
 .تناسق مستويات الوعى وحتول دون فاعلية اإليقاع احليوى

 ملك دوس. د
بقدر املسافة الىت يتحرك فيها"أرجو توضيح عبارة 

 "اإلنسان وليس اإلجناز الذى حيققه؟

ترآز الرتبية العادية الىت نعيشها مجيعا على النجاح،* 
ك األآثر، وآل هذا إنوالتفوق، والزيادة الكمية، واالستهال

لدفع مسرية النمو، إبداعا ذاتيا وناجتا، فهو  مل يكن وسائل
 ال حيقق الصحة النفسية الىت نأملها
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فهو مرتبط بالتأآيد على"املسافة"أما اإلشارة إىل فكرة
حرآية النمو وحتم املرونة، فال ميكن أن يتم هذا أو ذاك إال

اصلالذى يتيح الفرص للتو: السماح"مبعىن : ىف مساحة آافية
 .املتجدد بني البشر وبعضهم البعض

 :حممد نشأت. د
أرجو توضيح آيف أن اإلنسان املعاصر يكون صحيحًا نفسيًا

 بقدر ما يصبح اجلنون جزءًا من وجوده؟

واهللا عندك حق، ما أغمض ذلك، مث إنه خميف، أنا ال أقصد* 
هنا اجلنون مبعىن فقد التوازن والتفسخ، واالنسحاب من الواقع

الىت منارسها" حالة اجلنون"حوصل حول الذات، أنا أقصد والت
 فسيولوجيا ىف احللم مثًال بإيقاع معني له أول وله آخر،

"حالة اجلنون"اجلنون يصبح جزءا من وجودنا حني نعرف أن 
هى احتمال قائم من حيث املبدأ، ألا) باملواصفات السابقة(

سرية التكامل،جزء من آليات احلرآة اإليقاعية للوعى على م
وبالتاىل فإن السماح باجلنون، هو السماح بأن نعترب هذه
احلالة تعترب طبيعة بشرية طاملا هى مرحلة تتبادل مع غريها،

 وهى ال تصبح جنونا صرحيا إال إذا

 استقلت، 

 ودامت، 

 وفرضت نفسها، 

وميكنك الرجوع إن شئت إىل هذا املوضوع بالتفصيل ىف آل 
 .وجدلية اجلنون واإلبداع"، "اإليقاع احليوى"من 

 حممد نشأت. د
 اعرتض على إن اإلنسان معرض لإلنقراض؟

حني عرفت أن ما بقى من –ومازلت  –أنا شخصيا فوجئت   *
)واحد ىف األلف...% (1 األحياء عرب التاريخ احليوى ليس إال

وبالتاىل فإن آل األحياء احلالية مبا فيها اإلنسان ال متثل إال
هذا الواحد ىف األلف، فالنوع البشرى عرضه لإلنقراض بنفس

نتيجة لغباء فئة منه –بالك إذا آان  ، فما% 99.9النسبة 
)الطبيعى(وجشعهم، يصبح معرضا أآثر فأآثر هلذا املصري 

 يسارع ىف هذا الطريق؟

 :عمرو أمحد حسني. د
 أرجو توضيح املستويات الثالثة للصحة النفسية؟

عندك حق فما قدمناه ىف اليومية موجز جدا وميكنك أن* 
وهو ىف آذا حرية طبيب نفسى،  األصلترجع إىل املوقع للنظر إىل 

 .ما مت من حتديث مث تنتقل بعد ذلك إىل)   (صفحة 

 :عمرو أمحد حسني. د

اعرتض على فكرة أن اإلنسان مهدد باإلنقراض وربط ذلك
 بفيضان املعلومات فإنقراض اإلنسان يعىن هناية الوجود؟

  
 اويــــــــالرخــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1167
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 )منذ قليل(حممد نشأت.أنظر إجابىت على د *

انقراض اإلنسان"وأضيف هنا أن اجلزء األخري من تساؤلك 
على(البشرى  يدل على مدى غرور الكائن "يعىن اية الوجود
، والوجود يا عمرو موجود قبل الكائن)تفاهته وروعته
 ).بالسالمة(البشرى وبعده 

 إضافات ومالحظات أخرى

 الصحة النفسية والتطور الفردى وعصر املعلومات

 ثناء جرجس. د
 ما وصلىن من إضافة

REM هو عدم التوازن اخلالق!! 

 !ية مفتوحةوال يكون عدم التوازن خالقًا إال إْذ انتهى هنا

هذا يعطيىن احساس باألفق وحرية االرتفاع ورؤية السماء
 .هذا فتح األفق أمامى إىل ما ال هناية) بال قيود أو حدود

 مالحظات أخرى

 : أعجبىن القول

 .تناوب نابض بني االستيعاب والبسط" -1

يستغىن الشخص أآثر فأآثر عن اإلفراط ىف استعمال...  -2
هذه(ة لتقوم حنو مزيد من اإلبداع احليل النفسية العلمي

اجلملة جعلتىن أهتدى إىل إجابة السؤال الذى طاملا أّرق عقلى،
 ).وما هى عالمات النمو وآيف أعرف أىن أنضج؟

، ىف"نساهم ىف صناعة التاريخ بوعى قادر: "قول أعجبىن -3
وقت أىن غريبة واخرتت أن أحتفظ بأفكارى لنفسى ألىن ال أجد من

حللم واألمل واإلميان وأطّلع للناس اللى بيفهموه،يشارآىن ا
، شجعنىت ما قلت أن)يعرفوه واللى مش عايزين يعرفوا غريه

 .أآمل هذا اإلميان

 عالربآة، شدى حيلك* 

 ثناء جرجس. د
هذه اليومية أثارت داخلى بأمانة عشرات األسئلة، قد
رتتكون قد وقعت ىف حرية أآثر، لكن على األقل فكرت أآثر، شع

 .أآثر، تغريت وأعتقد أىن آربت أآثر

 ؟!وملاذا هذا االستعجال؟ واحدة واحدة * 

 ملك دوس. د
 ما وصلىن من إضافة

الرضا، لغة التصنيف حتولت إىل/ التكيف/ تقسيمة العمل
 .لغة النبض واحلرآة

 عمرو أمحد حسني. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــ"  يــــوميــــــــا "   1168
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 ما وصلىن من إضافة

الربط بني أحداث احلياة واملعلومات واملوت وحب الذات
 .اإلنسان النفسيةوالتلوق وصحة 

*** 
 بعد اليوميتني

 بريد حقيقى واعرتاض شجاع

جائىن هذا االعرتاض املنهجى وهو رفض لفكرة فرص التدريب
أن املطلوب) بوجه حق(هكذا، وذلك حني فهمت الدآتورة مى حلمى 

 .هو االستجابة بكل هذه التنويعات على آل اليوميات آل أسبوع

 :مى حلمى. د
 يوم السوداءمثل الربق بني الغ

 سوف خترتق آلماتى ظالم فكرك

 مباشرة –وجدانك  –لتصل إىل إحساسك 

 !..فال حتاول أن تفهمها جدا

 ولسوف تشرق ىف فكرك بعد حني

.....................!!!!!) 
اقرأ هذا الكالم وأتعجب لقرارك بفرض قراءة اليومية

اللى بيوصل!! جبد مش فامهة ليه.. وفرض التعليق عليها 
 وحضرتك داميا تقولنا

............................ 
ولذلك امسح ىل بعدم التعليق على آل املقاالت حىت ال جيتاجىن

واالآتفاء باملشارآة آل حني مبا بالنفاقذلك الشعور السخيف 
يدور داخلى من تغريات أو اعرتاضات أما عن تعليقى بعد هذه

جت ىف"شخصيا فهو  هل مثة حاجة وصلت؟ مبا يفيدىن: املقالة
 .، وبالتاىل ىف عالجى للمرضى"وقتها يعىن

........ 
 أشكرك يا مى على شجاعتك* 

"فرض"القراءة، و" فرض"ولكن باهللا عليك أنت تتكلمني عن 
 التعليق، أرجو أن تتوقفى عند آلمة فر ض هذه،

أنت تعرفني يا مى أنىن توقفت منذ سنوات عن املشارآة ىف 
دون استثناء، آما تعرفني انىن ال آخذ االمتحانات آلها

ملن حيضر ىل أو ال حيضر، وتعرفني أنىن مل أطلب أى" (!!) الغياب"
إلزام من أى سلطة حلضورآم إشراىف األسبوعى على العالج
النفسى، أو املرور، أو جلسات العالج اجلمعى الىت أمسح فيها

 أن يكونحبضورآم عالنية، آل ذلك هو اختيار حمض ومل أطلب حىت
ألى من هذا نقطا ىف دراستكم الرمسية للشهادات األعلى، فمن

 أين يأتى الفرض؟ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1169
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إذا آان مصدره ميلك سلطة)أو قهرًا(األمر يكون فرضًا
، فما هى السلطة الىت أملكها حىت يصبح ما"الثواب والعقاب"

أعرضه فرضا وأنت تعلمني انسحاىب من أى موقع فيه هذا االحتمال
 )إخل..... افًا ومناقشة واالمتحانات، والرسائل إشر(

مث الحظى أن هذه الكلمة الىت اقتطفتيها هى آلمة -
وهى هى أوردهتا على لسان" حكمة اانني"االفتتاح لكتاىب 

النفرى، هنا ىف اليومية وهى ال تنطبق أساسا إال على ما جاء
ومثل ذلك من أنواع اخلطاب، مثال مثل حوارى" حكمة اانني"ىف 

النفرى ومثل آالم النفرى نفسه وهو يتجرأ أو حيكىمع موالنا 
 ، -"قال ىل"، و"قال ىل"و –بلسان رب العاملني 

مث أمل تالحظى أنىن اخرتت للقصر العيىن ىف هذه التجربة
"الصحة النفسية"موضوعني اآلينيكيني أساسيني لكل طبيب نفسى 

خرتوآالمها ىف صلب التخصص، أنا مل أ" واملمارسة اإلآلينيكية"
 .موضوعًا أدبيا أو تعتعة

 مث باهللا عليك مىت الحظىت أنىن اقبل نفاقا وآيف؟

 ومن اآلن انا أعفيك شخصيا من االستجابة، ! اهللا يساحمك 

 وأخريا أطمئنك

 .أا جمرد جتربة للتمرين سوف تنتهى خالل أيام أوأسابيع: أوال

أنه لو استمر فيها واحد فقط أو واحدة فسوف: ثانيا
 .معه آما تعلمني استمر

، هى آلمات مضافة أثناء حترير"أرجو توضيح، أو أرفض" -
 .الربيد، لتوضيح وعالقة الرأى بالعناصر املطروحة

روب،. اإلنقراض جينات سيئة أم حظ سئ؟، دافيد م -
 .، الس األعلى للثقافة1998مصطفى ابراهيم فهمى، : ترمجة 
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 تعتعة

منذ مخس سنوات آتبت مبناسبة معرض الكتاب عن مسئولية
، بدأت بأن مهدت بالرشوة)2003يناير  13األهرام (القراءة 

 العقول   فيها تلتقى  الىت  املناسبة    هذه: "...املعتادة قائال
، فات   ما   وتستعيد ،  نسيت   ما   فتتذآر ،  البعض   ببعضها   العربية 
 عقول   رحيق   تستنشق ...  ، وتتحاور   وتستكشف .  وختتلف   تتفقو 
مما" إخل.... وصوت   حرف   بكل ،  وصوب   حدب   آل   من   البشرى   الفكر 

مسح ىل أن أنطلق أشكّك ىف جدوى هذا املهرجان السنوى، وأتساءل
عن جدوى الكلمات على الورق، وأن القارئ الذى ال يتحمل

ا يقرأ، عليه أن يوفر وقته، حىت ال يزدادمسئولية م
 .إخل... اغرتابا، أو ميتهن املكتوب 

على –سنة  12آعادتى طوال  –أذآر أنىن قرأت هذا املقال 
شيخى جنيب حمفوظ، الذى آان من فرط طيبته جيامل آل من حوله
باملوافقة على العّمال على البطال، إال أنه ىف هذه املرة َصَمَت

، وحني استوضحته، قال"ال، أنا غري موافق"وقال  لفرتة أطول
أنت تعّجز الناس هكذا، من أين لك أن تعلم ماذا وصل
للقارئ مما يقرأ، وآيف تفاعل معه، وماذا تبقى منه، وبأى

،"وال أنت: "مل يقل(قدر أثر فيه، القراء أنفسهم ال يعرفون 
انته، لكنها وصلتىن هكذا من فرط أم"وال أنا: "ومل ُيِضْف

 ).وطيبته وعْدله

منذ أآثر من سنوات آلما انعقد املهرجان ومهمت بالذهاب،
انظر ىف مكتبىت أوال، وأقلب ىف الكتب الىت مل أقرأها، واقول

حني أنتهى من قراءة ما سبق أن"... لنفسى معاقبا، 
، واعتاد أبنائى وبناتى من ظهرى، ومن"اقتنيته سوف أذهب

فون توجهاتى، أن يقتنوا ىل منوهم يعر –آل عام  –فكرى 
آتب التطور، واإلبداع، واإليقاع، واملنهج، أهم ما يتصورون
أنه يهمىن، فرحت بذلك ووجدت فيه ميزة إضافية، هى أهنم

 ).عادة(يرفضون، أو خيجلون، أن يقبضوا مثنها، فتصبح هدية 

تصادف أن معرض الكتاب هذا العام تزامن مع الندوة
، وآان"الطب النفسى التطورى"جلمعيتنا الثقافية الشهرية 

خميلة "أن اقرتح ابن ىل هو الدآتور حممود حجازى مناقشة آتاب 
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اجلراح املاهر، واألديب(خليل النعيمى . تأليف د" األمكنة
من إصدارات مكتبة األسرة) والشاعر السورى املقيم ىف باريس

أيام أن آانت مهرجانا أآثر عطاء وتدفقا، قاومُت 2003
لكتاب جهال وتسرعا، لكن الدعوة آانت قداقرتاح عرض هذا ا

أرسلت، فاضطررت هذا الصباح أن أقرأه متعجال جدا، فإذا ىب
أفاجأ بشاعرية وحيوية تدخالن إىل خالياى بال استئذان،
فرتبكىن، وتغّريىن، وجتعلىن أتراجع ليس فقط عن اعرتاضى على
اقرتاح الكتاب للندوة، وإمنا أيضا عن زعم ضرورة محل

 .لية الكلمة، بوعٍى آامل، أوال بأولمسئو

الكتاب من أدب الرحالت، لكنه قصيدة طويلة تناغمت فيها
األمكنة مع الوعى مع األمانة مع األمل واحلزن اجلميل، وقد
أحيت قراءتى له بداخلى أماآن خلقتها ىف رحالتى من قبل،
آما مسح ىل أن أعايش أخرى إبداعا نابضا ال جمرد قراءة، وقد

ىن الكاتب من اليمن إىل مراآش إىل أثينا فروما وعمانأخذ
وطنجة، والدانوب وأسطنبول، ولشبونة، وحني عرج إىل

 .موريتانيا والقاهرة وختم بدمشق اآتلمت السيمفونية

 !قلت أنتهز الفرصة ألقتطف ما يناسب املناسبة 

 :نقرأ معا 

الغرىب،" مفهوم احلداثة"هنا يبدو واضًحا أن تلقف "... 
شوه مسارات ومشاريع، خرب قواعد" ِقْردى"وتقليده بشكل 

لصاحل املفهوم(وحيوات، وفتت تراآمات تارخيية عظمى لصاحله 
وهو ما حيريك اآلن، وأنت تنظر حولك)! الذى مل يكن معلوًما

مرعوًبا تنظر ىف هذه الكتل اإلنسانية الداشرة، مثل قطعان
 )186ص !.." (بال رعاة

لبؤساء صرنا خناف من الريح ىف الربية، وحنتارحنن العرب ا"... 
من شدة القمع املمارس علينا، حىت وحنن بعيدون، ولكن من آتب علينا

 )199ص ..." (الذلة واملسكنة حىت يوم القيامة؟ اللعنة

ثقافة الرضيع من غري: الثقافة العربية البائسة"... 
ىت تسهلثدى أمه، هى الىت حتيل إىل التشدق والتملق، وهى ال

االحنناء الوضيع أمام املؤسسات، حىت ولو آانت دون قيمة
العرب" آبار املثقفني"تارخيية، وإال آيف نفسر اجتماع 

املعاصرين ىف جريدة واحدة، تصدرها، أو تساهم ىف إصدارها،
!أآرب دولة رجعية ىف العامل؟ وآل ذلك حبجة أهنا مقروءة

!رأسًا " مرميون –ن مقرؤو"مقروءة فقط؟ لكنهم ينسون أهنم 
 )220!.." ( وال أثر تارخييا ملا يتقيئونه آل يوم

املثقفون العرب" يفرزه"آما هى احلال مع أآثر ما "... 
فالكتابة احلقيقية هى صيد. اليوم وىف مقدمتهم أنا

 )222ص ..." (األحاسيس، وحنن مازلنا نصيد ذباب الكلمات

 وبعد

 أمحل مسئوليتها بوعى أو بدون وعىخترتقىن الكلمات فال أملك إال أن 

 رمحك اهللا شيخنا اجلليل
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 مقدمة
أؤمن بالقدر، ألنىن أؤمن بالغيب، ألنىن أؤمن بالسعى، ألنىن

 .أومن بالكدح إليه آدحًا، لعلنا نالقيه

 القلم ما اتقصف يطلعله ِسّن جديْد آّل

 وايش تعمل الكلمْه َياَبا والقدر مواعيْد

 َخلق الَقَلْم مالعَدْم أوراق ِوَمَالها

 واْن آاْن عاجْبِنى وَجْب، وّال أتّنى بعيْد

الذى جيرى اليوم ىف املوقع أو ىف النشرة اليومية أعتربه
 "عبةسرالل"تصديقًا هلذا الشعر الذى صّدرت به ديواىن 

هو الذى جعلنا نلتقى، ىف(!) مواعيد  -يامجال –القدر  
 القاهرة، مث ىف صفاقس، مث ىف القاهرة فالقاهرة فالقاهرة 

ال أعرف آيف جيد اإلبن مجال وقتا، وسط آل مسؤلياته،
ليقرأ ما أآتب يوميًا هكذا، وأنا هنا أرجو من أقرب

ب لفظى أواألقربني أن يقول ىل رأيه حىت أصحح نفسى أو أهذ
أمتادى فيما أفعل، بال طائل، لذلك آان عطاؤه هذا طيبا

آيف يتابع هذا اإلبن البعيد القريب،: ومثريا هلذا التساؤل
 ويرد ويعقب هكذا بكل هذه العناية واجلدية؟

**** 
 .أآثر منها تساؤالت مثرية حلوار إضافة وتوضيح،هى 

 بريد اجلمعة/ فقررت أن أفرد هلا يوما بعيدا عن حوار
وسيكون دورى خمتلفا عن دورى ىف احلوار، وأتصور أنه سوف

 :يقتصرعلى مايلى

أن أشري إىل اليومية الىت يعقب عليها أو ينقدها أو: أوًال
من مل يكن قدحىت يرجع  link رابطيضيف إليها مجال مبا هو 

 قرأها لألصل ىف املوقع اخلاص ىب 

لن يكون هناك تعليق مىن حني تكون املداخلة إضافة: ثانيًا
 وتوضيحا ملا آتبت
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ما القد أعقب تعقيبا قصريًا، ما أمكن ذلك، على : ثالثًا
 .أتفق معه فيه، أو ما أراه حيتاج إيضاحًا ما

إنزالهقد أشري إىل بعض رأىي إذا آان قد سبق : رابعًا
توضيحا ملا "link" " رابط"ىف مكان غري اليومية، مع  وقعبامل

أريد الرد به على مجال ، وأيضا ملن يريد اإلطالع عليه ممن
 .يتابعنا

سوف أعلن التزامى بالعودة إىل ما يصلىن من: خامساًًً
اقرتاحات، أو يثار عندى من التزام حول نقطة حمددة أو

 .موضوع مثار، حيتاج إىل مثل ذلك

آنت عادة أحرص أن أحذف العبارات الىت تنفخ ىف: وظةملح(
دورى أو ىف شخصى خجًال وحرجًا، ولكنىن لن أفعل ذلك هذه املرة
التزاما مبا تقدم من جتنب احلذف أصال، لكن رجائى أن خيفف
الراسل من مثل ذلك، ألن جمرد عنايتُه وجديته هى خري تشجيع

 )شكرًا. ىل، وهى أفضل من آل مديح

 .مجال الرتآى. إىل مداخالت اإلبن د واآلن

 :فـــاملقتط

الواجب توافرها   املواصفات   بعض حتديدا    اآلن   وأورد"... 
ما   إذا اإلآلينيكى    املمارس ىف    ) أو املأمول توافرها(

 ذات   تسجيل   آأداة التلقائى    حكمه على    االعتماد   أردنا
  ..." مقبولة   آفاءة 

 2008-1-8 حبث علمى: املمارسة االآلينيكية 

 ىـال الرتآـمج. د

هام جدا حتديد املواصفات املأمول توفرها ىف املمارس
خاصة مع خترج عديد) خمتص علم النفس والطبنفسى(االآلينيكى 

للوصف الدوائى دون أية" املربجمني"فسانيني من األطباء الن
"املعايدة اإللكرتونية"مقاربات نفسمرضية، إىل حد أنا شهدنا 

على املريض) املربجمة سلفا(ئلة الىت تتم بعرض جمموعة من األس
خالل شاشة آمبيوتر، وبعد اإلجابة عنها يتوىل الربنامجمن 

معاجلة املعلومات املدرجة وعرض التشخيص الطب النفسى األآثر
احتماال، مث اقرتاح األدوية املقرتحة حسب تشخيصه، هنا ال يتعدى

، أو إدخال"الوصفة االلكرتونية"دور الطبيب النفسى إمضاء 
لقد وصل األمرتدعى ذلك، تعديالت على الوصفة إن رآى ما يس

أن يعرض ىف بعض العيادات على املريض اإلختيار بني نوعني من
عايدة مباشرة معمعايدة مساعدة بالكمبيوتر وم: الفحص

وسعيا حنو، )من املعتمدة بالكمبيوتر ةفأرفع تكل(الطبيب 
مقاومة هذا االجتاه سأعمل على تنزيل هذه املواصفات ىف

 .الشبكة وتوزيعها على الزمالء ىف قائمة املراسالت

 :فـــاملقتط

نبدأ بعرض مقتطفات من حالة نبني من خالهلا خطورة"... 
  الرتآيز على الشكل على حساب اجلوهر، والتعامل مع اخلارج
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لنفخ ىف جزء على حساب الكلدون الداخل، واالقتصار على ا
مهما بدا بديعا فعال، حىت يطغى على الكيان فيلغيه

 .."وتفشل عملية تشكيل الذات تكامال

 2008-1-9 أالصل وصورة 

 ىـال الرتآـمج. د

يز على الشكل على حساب اجلوهرأتفق معكم ملا خلطورة الرتآ
ىف عملية تشكيل الذات املتكامل إىل درجة االضطراب التفككى

.ولكن هذا يتطلب أرضية مهيأة. أحيانا، شأن هذه احلالة
لذا من األمهية عدم اغفال السوابق النفسعائلية، إّن املرض

ال حتدده العوامل اخلارجية فقط) آما ال خيفى عليكم(النفسى 
إمنا تفاعلها مع ...)بيئية، أسرية، اجتماعية، إخل  عوامل(

مهما آانت(إن العوامل اخلارجية لوحدها  ،أرضية مهيئة
دون أرضية مهيئة، ليست بكافية لظهور االضطراب) وطأهتا

ومن هنا فإن الرعاية العالجنفسية غري) الذهاني(التفككى 
عراضآافية مبفردها دون العالج الدوائى للتحكم ىف حدة األ

 التفككية واهلذيانية

  الرخــاوي حييى. د

أوافقك من حيث املبدأ، وأنصح بالرجوع إىل املوقع
حيث نْعطى "التكامل بني استعمال العقاقري والعالج النفسى"

العقاقري بطريقة خاصة، تأخذ ىف االعتبار مسار العالج، ويظهر
ى بني جرعة الدواء، ىف مقابل إفراغفيها التناسب العكس

 .إخل.... الطاقة ىف العمل، وىف العالقة باملوضوع ذى املعىن

 :فـــاملقتط

وتصورت أن غيابه ىف احلمام مؤامرة، فهى العصابة،"...
وهو الغياب، وهو النداء بال طائل، وهو املساء الظالم،
وهى املسئولية على اجلميع بدءا بغياب صاحب الشأن عن
شقته، وإمهاله هلا، امتدادا إىل الظالم، حتت مظلة الفساد

 ..."التآمري، واختفاء املعلم الرئيس

 2008-1-10 ) 24(احللم  

 ىـال الرتآـمج. د

ن حقه أنهل م... هل من حق الراوى أن ينحى هذا املذهب
أن غياب القائد ىف مهمة) إنه جمرد تصور وليس يقني(يتصور 

الذى يسيطر" الفكر التآمري"، ملاذا هذا "مؤامرة... "ما
دوما علينا، ملاذا نعزوا آل بلوانا ومشاآلنا إىل اآلخر

باحلاآم، إىل مىت نعلق مصائبنا علىالظن املتآمر،ملاذا نسيء 
تماس هذه النزعة التآمرية مع، أال ت"الفكر التآمري"مشاعة 

، رمبا)الفصامية(التأويل اهلذياني، مع الشخصية اهلذائية 
آان البعض من هذا صحيح، لكنها السذاجة بعينها والسطحية

، لقد)خاصة ىف السياسة(والغباوة إن سلمنا بظاهر القول 
 انتهى زمن احلاآم الطيب،احلنون، الراعي، الذى يفدى رعيته

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــوميــــــــا ي"   1175
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لطبيعى أن ينتهى أيضا زمنلذا آان من ا. بنفسه وأهله
الشعب الطيب، املسامل، الذى يعتقد اخلري دوما ىف قائده، إن

ىف مثل هذا تصبح أحيانا مطلوبةقد " الفكر التآمري"نزعة 
الزمن دون أن تدخل ىف إطار التأويل اهلذياني، إمنا ضمن

"اخلرب السياسي"للتمكن من فك شفرة   إطار الوعى السياسى
املعلومة"ر وما حفى منه،إن االآتفاء مبا حتمله وقراءة املستو

وسذاجة ىف  من معىن ظاهر أعده قصورا ىف الفهم" السياسية
 السياسة ىف زمن ال مكان فيه للسذج واألغبياء

  الرخــاوي حييى. د

أن اإلبداع إبداع، ومن حق الراوى الذىالحظ يا مجال 
عادة إبداعالنقد هو إ، آما أن خلقه املبدع أن يفعل أى شئ

:، وال جيوز ىف هذا أو ذاك القول أو التساؤلملا وصل الناقد
 "!! اخل...هل من حق الراوى"... 

أنا مازلت مرتددا ىف مواصلة نقد أحالم فرتة النقاهة، ألا
أو على أهنا، "آراء"على أا  - هكذا  –أحيانا ما ُتقرأ 

وافقك أصال علىأحالم وليست تشكيال إبداعيا إنشاًء ونقًدا، ال أ
 .هذا التعليق برغم سالمة حمتواه لو آان مقاال ينقد مقاال

 آسف 

 :فـــاملقتط

األغنية القدمية الىت آنا نغنيها أطفاال حني نقسم"...
أنفسنا إىل فريقني للعب أو التنافس ىف أى جمال آانت تقول

 .."يا احنا يا مها يا آوم الريش، مها ميوتوا، واحنا نعيش"

 2008-1-16 ؟آيف و إىل أين ؟اجلارية  العوملة 

 ىـال الرتآـمج. د

إن سيطرة مثل هذا التفكري علينا أدى إىل تضخم َمَرِضى
للذات، وهتميش اآلخر وعدم االعرتاف به حىت أننا مل نعد ندرك

اآلخر املختلف ىف وعيى، واعرتاىف به، هو تأآيد لذاتىأن وجود 
وبقدر) ىف وعيى(وأنه بقدر ما أفسح اال لآلخر . وإثراء هلا

تفاعلى السليم معه، بقدر ما يساهم هذا بشكل آبري ىف صقل
شخصيىت ومتحيص فكرى، إنه بقدر ما تضيق مساحة اآلخر ىف وعيى

صبح فيها متقوقعا حولبقدر ما تضيق دائرة حرآىت إىل درجة أ
املشابه لذاتى/ ذاتى، أدور حول نفسى فال أرى سوى ذاتى

 )غريبا عن العامل(وهكذا أحكم طوق العزلة حوىل 

 "واحنا منوت  مها يعيشوا"وعندها تتحول األغنية إىل ضدها 

من وعيى هو إلغاء) املختلف(عندما أدرك أن إلغاء اآلخر 
"حياة ىل"ه احلقيقة هى لذاتى وموت هلا، وأن إدراآى هلذ

آما يعيش اآلخر وأنا ىف وعيه) يثريىن(فأعيش واآلخر ىف وعيى 
"إحنا ومها وغري ده مافيش"إثراء له عندها تتحول األغنية 

 "مها يعيشوا واحنا نعيش
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 :فـــاملقتط

إن املطلوب اآلن ليس حماوالت التوفيق بني املاضى"...
حماولةواحلاضر، أو بني الشرق والغرب، وإمنا املطلوب هو 

هل عندنا "التساؤل املبدئى عن جوهر ما هو حنن، وإىل أين
 .."ما نضيفه

 2007-9-10) 2(تلفيق خطر : الشرق األوسط 

 ىـال الرتآـمج. د

تنقية املاضىإن املطلوب اليوم "إمسح ىل أن أقرأها آاآلتى 
نستمد منه ما ينفع" ماض"على أن يبقى املاضى .. وغربلته 

فال نعمل إلسقاطه علىفعال " ماض"، حاضرنا ويثرى مستقلبنا
 ) .إنه إثراء هلما(حاضرنًا، وال نتبناه ملستقبلنا 

عندما سعينا ردحا من الزمن خالف هذا آان السقوط املروع
 أصبح حاضرنا نسخة منفال.. والرهيب، آان التخلف املفجع 

ماضينا، وال مستقبلنا مستقبال حيا متفاعال مع الزمان
 . واملكان، إنه مستقبل جامد مشوه ال حياة فيه

 :فـــاملقتط

إن املطلوب اآلن ليس حماوالت توفيق بني الشرق"..
 .."والغرب

 2007-9-10) 2(تلفيق خطر : الشرق األوسط 

 ىـال الرتآـمج. د

املطلوب اليوم أن يكون إنسان الشرق والغرب"أقرأها 
 ،"إنسانا"

قد خنتلف ىف عاداتنا أو ملبسنا، ىف تفكرينا الدنيوى وىف 
ولكن الحق لنا أن خنتلف ىف" ولذلك خلقهم"أآثر من هذا، 

أين منضى مادام األصل واحدا، واملصري جوهر ما هو حنن وإىل
 . واحدا، واخلالق واحدا 

 :فـــاملقتط

تبدأ املواجهة بأن يتحمل آل واحد مسئولية محل"..
أمانة الدين الذى ولد به، والذى ليس له فضل اختياره،

 .."حىت لو أعاد النظر، فسيظل منغرسا ىف خالياه

 2008-1-19  من آلِّ صوٍب وحدْب، من آل ديٍن ودرْب

 ىـال الرتآـمج. د

تبدأ املواجهة بأن يتحمل آل واحد" أفضل قراءهتا 
ليس له فضل(أمانة الدين الذى ولد به  مسئولية محل

له( أو الذى اعتنقه الحقا واستقر ىف وجدانه ) اختياره
 مث إن من حق من أعاد النظر حتمل).. شجاعة االختيار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1177
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اختياره حىت وإن آان الدين الذى ولد عليه مسئولية أمانة
"الواعي"اختياره  منغرسا ىف خالياه، أليس اإلنسان مسئوال عن

 .منه والذى انغرس فيه دون إذن" الالواعي"وليس عن املنغرس 

 :فـــاملقتط

رحلة والعمر أقصر من أن يغرينا بالبداية مع"...
البشرية حىت نتبني آيف ُوْلدنا هكذا هنا، اآلن، مث يسمح

 !.."لنا بإعادة النظر

 ىـال الرتآـمج. د

أتفق معك أن العمر قصري، ولكن قد خنتلف ىف أنه باإلمكان
)الصفوة، العلماء، اجلادون الكادحون(أن يسمح للبعض 

فيما انغرس ىف... إعادة النظر فيما وصلهم، فيما ولدوا به
 ..)جارودى وغريه(خالياهم 

  الرخــاوي حييى. د

وماذا عن عامة الناس يا مجال؟ وماذا عن تكفري بعضنا
جلارودى نفسه؟ بعد إسالمه؟ وماذا عن استعمالنا إسالم

 للدعاية والتسطيح؟) الذى مل نفهمه حق فهمه(جارودى 

 اهللا سبحانه أرحم بعباده وأعدل من آل تصور بشرى حمدود 

 .عو بالرمحة للجميعدعنا ند 

 :فـــاملقتط

املصارحة الىت تبدأ بأن أعلنك عن موقعى، وديىن،"...
وملىت، وحىت احتمال تعصىب الذى أعرفه والذى ال أعرفه،

  .."وأن تفعل مثلى، بنفس الشجاعة والوضوح

 2008-1-19  من آلِّ صوٍب وحدْب، من آل ديٍن ودرْب

 ىـال الرتآـمج. د

 "إعالن االنتماء"وصلىن أن املصارحة ال تعىن رفع راية 
بوسائل العصر املتاحة، لكنها تفاعل مستمر ىف الزمان و

ترمجان هذا/ وجداني/ فكري/ سلوآي املكان مع معتقدي، فيكون
...احتمال تعصىب /ملَّىت/ ديىن /اإلعالن، يقرأ فيه اآلخر موضعى

ذلك أىن خربت ىف ... وأقرأ ىف تفاعله مع معتقده ما يقرأه ّيف
رفع راية إعالن االنتماء" (اإلعالن الصريح"جتربىت العالجية أن 

أحيانا بلسما نرجسيا لرأب عن املعتقد قد يكون ) عاليا
 صدع ذات منجرحة دون أن يوجد أصال أى تفاعل مع املعتقد،

 .أحيانا ال يعد أن يكون ديكورا للشخصية

  الرخــاوي حييى. د

أتَعرفشئ، وَأْن  رفع راية إعالن االنتماءيا مجال يا مجال، 
عليك آامال وأنت على غري ديىن مبحض إرادتك وطيب طمأنينتك شئ

  ، ال جيوز أن أخفى ديىن عليك مراعاة لشعورك، وال أنتآخر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1178
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حاك ىفليس هو ما الدين يا مجال أى دين، . تفعل ذلك
دعنا نتصارح حىت!! القلب وخشيت أن يطلع عليه الناس

النخاع لنعرف مدى جديتنا ىف التعايش معًا، أعلم أهنا مسألة
 .صعبة، لكنىن أتصور أهنا هى الشرف بعينه

 :فــــاملقتط

إن املصارحة حىت النخاع سوف جتعلك، وجتعل شريكك على"... 
آيف تتعامالناجلانب اآلخر، أآثر وعيا بظاهر وباطن 

 .."معا

 2008-1-19  من آلِّ صوٍب وحدْب، من آل ديٍن ودرْب

 ىـال الرتآـمج. د

يتطلب هذا شخصية متماسكة واعية ومسئولية ال هتتز ألبسط
املعتقد الذى ولد"ل نقد ملعتقد ما، ومن هنا وجب أن يتحو

)مرحلة النضح الفكرى(، ىف مرحلة من مراحل العمر "به
اختيارا فكريا واعيا، حىت يستطيع أن يثبت وال يهتز مهما

 . جتاه معتقده) املعلن واملخفى(اشتدت عاصفة التجريج 

  الرخــاوي حييى. د

لنحرتم بعضنا البعض 2008دعنا نأمل ىف صالبة أآثر سنة 
 .ثقتنا ببشريتنا وعدل اهللا ىف نفس الوقتآما يليق ب

 :فـــاملقتط

أن عقله) واخلارجى طبعا(إن اعتقادك الداخلى جدا "... 
لن يكون أهال لالحرتام احلقيقى إال إذا اعتنق دينك، هو
إثبات أنك ال حترتم عقله أصال، ألنه مل يرق إىل جودة عقلك

 ).."مبولدكمع أنك شخصيا مل تعتنق دينك إال (فاعتنق دينك 

 2008-1-19  من آلِّ صوٍب وحدْب، من آل ديٍن ودرْب

 ىـال الرتآـمج. د

:املشكلة األساسية أن اجلميع يقر احرتام معتقد املختلف
ىف أغلب(رجيا املوقف خا/ قيمته وثقافته ويكون هذا االعتقاد

املنفتح على/ رغبة ىف الظهور مبظهر اإلنسان املتحضر) األحيان
اآلخر فكرا وعقيدة وسلوآا، ويصر أغلبهم أن هذا حقيقة
اعتقادهم الداخلى، ولكن مواقفهم وسلوآياهتم تدل عكس هذا،

 .واألمثلة أآثر من أن حتصى

 :فـــاملقتط

أن يتوجه سهمدعونا حناول أن نبحث معًا، ىف آيفية "...
آدحنا، ونشاط أدياننا، وسعى آدحنا، آل من موقعه حنو
حمور مرآزىٍّ مشرتك، ال نعرف عنه التفاصيل لكنه هو احلق
املاثل، مع أنه ليس آمثله شئ، لكننا ميكننا وبصدق أن

  .."نعرف اجتاه السهم إليه عرب الناس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ن  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــا"  يــــوميــــــــا "   1179
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 ىـال الرتآـمج.د

 .َجفَّت الصحفآنت رائعا ىف هذا املتقطف، ُرِفَعْت األقُالم و

 :فـــاملقتط

"أى ذلك("ماذا نفعل مع أوالدنا لنمنع مثل ذلك "...
:قلت له بسرعة) مما يعرض من مشاآل ومصائب الشباب

 .."نسمع، ونسمح، وحنتار معهم"

 2008-1–21) 1(النفسى واإلدمان األسرة والثقافة والطب 

 ىـال الرتآـمج. د

نسمع، ونسمح، وحنتار"ليصبح  "وال خنتار هلم"أضيف عليها 
 "معهم وال خنتار هلم

  الرخــاوي حييى. د

أظن أنىن" (من حتت لتحت"أخشى ما أخشاه أن خنتار هلم 
هيا نتعلم أن خنتار هلم وحنن نعّلمهم) فعلت ذلك مع أوالدى

ون هذا االختيار، أو على األقل نسمح هلم بأنآيف يرفض
يتعلموا ذلك إذا شاؤوا من أى مصدر آخر غرينا، وهم

 .يفعلوهنا ويتحملون مسئوليتها

 :فـــاملقتط

حماوالتى ىف إعداد دليل األسرة للوقاية من".... 
 .."2003اإلدمان عندنا ىف مصر سنة 

إليه آما وصلْت(حاولت ابتداء أن أحدد ما هى األسرة 
فوجدت أن عدم التجانس) ىف جمتمعاتنا وثقافتنا احلالية

 .هو أهم ما مييزها، فيا ترى َمْن أخاطب؟

 2008- 1–21) 1(األسرة والثقافة والطب النفسى واإلدمان 

 ىـال الرتآـمج. د

أمر طبيعى آما ذآرت، ولكىن أضيف" عدم التجانس"وجود 
، ذلك"القاسم املشرتك"أنك عندما ختاطبهم إمنا ختاطب فيهم 

الرتبوى،(القابع ىف قاع الشخصية، إنه املوروث الثقاىف 
الذى يعد حجر الزاوية...) الديىن، العائلى، االجتماعى

ساساملشرتك بني هؤالء، مجيع هؤالء التالميذ والذى ميثل أ
 .الشخصية القاعدية

 :فـــاملقتط

وأنا أعاود النظر اآلن وجدتىن أريد أن أضيف"...
وسط أى من هذه اجلمل املنتهية، أى أا) فقط(لفظ

  .."ليست جتمعا ىف املكان  )فقط) (األسرة(

 2008-  1 – 21) 1(ة والثقافة والطب النفسى واإلدمان األسر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1180
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 ىـال الرتآـمج.د

على آل اجلمل ملا ال ينبغى" فقط"إن إضافتكم هلذا اللفظ 
لألسرة أن تكونه والذى عربت عنه باملراجعة وليس بالرتاجع،

قد يرقى أحيانا إىل(امسح ىل أن أعتربه أآثر من مراجعة 
عملته ىف هذه اجلمل، ذلك أن النفى املطلق الذى است)الرتاجع

ىف حني أن إضافة" الصفة املذآورة"يقودنا إىل عدم االعرتاف بـ 
إىل النفى، يؤآد الصفة ولكن ينفى عنها صفة" فقط"آلمة 

التفرد، فإذا آانت األسرة ليست فقط جتمعا ىف املكان فهى
 . حتما إقرار بأهنا جتمعا ىف املكان إضافة إىل صفات أخرى

  يالرخــاو حييى. د

مل أفهم جيدا ما تقصد، سوف أعيد قراءة الفقرة الحقا،
 .ولعل أحد املشارآني ينريىن

 :فـــاملقتط

)الطالق(إعادة التعاقد ال تشرتط فسخ العقد األول، "...
للتغري  وإمنا هى جمرد فرصة لتغيري بنود العقد، نتيجة

  .."احلتمى للنمو البشرى املعتاد

 2008-  1 – 21) 1(األسرة والثقافة والطب النفسى واإلدمان 

 ىـال الرتآـمج. د

ولكنه" فسخ العقد األول"إذا آانت إعادة التعاقد ال تشرتط 
إعالن بإنتهاء عمره االفرتاضى ببنوده الىت هو عليها والىت مل

مع التطور) مع مرحلة من مراحل هذه العالقة(تعد تتماشى 
الذى أصبح عليه آل واحد منهما، هنا إمسح ىل أن أسأل ما قيمة
أى عقد إن مل تعد بنوده قادرة أن تستوعب عالقة ىف مرحلة ما
من تطورها، إن مثل هذا يفقد آليا مربر وجوده حىت إذا بقى

ندها يصبحع) لقد انتهى عمره االفرتاضى(مدونا على الورق 
العقد فاقد الصالحية وىف هذه املرحلة فقط يكون قد مت فسخه

 ... نفسانيا ومعنويا وإن مل يتم قانونيا

هذا يدفعنا إىل التساؤل مرة أخرى إن آان العقد يستمد
فاعليته من شرعية القانون أم من شرعية املمارسة واحلاجة

فشل العقد إن احلاجة إىل إعادة التعاقد ال يعىن حتما. إليه
 . القدمي إمنا إنتهاء مدة صالحيته 

  الرخــاوي حييى. د

أوافقك متامًا، وأشكرك على هذا التوضيح، الورقة الرمسية
، املهم هو أن نعرف، ومنارس، هذه)دينيا أساسا(آخر ما يهم 

احلرآية املتجددة ىف أى تعاقد عالقاتى، وليس فقط بني الزوجني،
 .اختيارا متجددا فعًاللتصبح العالقة الناضجة 

 :فـــاملقتط

قد تصاب الوالدة بذهان النفاس بأنواعه مما قد"...
 يشري إىل نوع من اختالل التوازن، نتيجة للفراغ الذى نشأ
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من هذا االنفصال دون أن ميتلئ بدعم تعويضى من اخلارج،
ودون استيعاب أنه ليس انفصاال قسرًا هجرًا، بقدر ما هو

 .".إعادة تنظيم العالقة من جديد

 2008-1-22 االتصال/ طقوس السبوع وجدلية االنفصال 

 ىـال الرتآـمج. د

الدآتورة امسح ىل بوقفة هنا، خاصة و أن موضوع أطروحة
 puerperal"  ذهان النفاس"آانت حول ) 1985(الىت أعددهتا 

psychosis  " psychose puerperale" تعرضت فيها إىل،
وآنت حينها قد املظاهر السريرية املختلفة هلذا االضطراب،

وأغلب األطباء ذو املنحى(أسهبت ىف شرح ما ذهبتم إليه 
/من اختالل التوازن بني الفراغ) التحليلى ىف تلك الفرتة

ن أمجعت األحباثمن الزم ، لكن وبعد حواىل عقدين..االمتالء إخل
هلا آوحدة مستقلة" ذهان النفاس"احلديثة أن ال وجود الضطراب 

خصائصها و مميزاهتا و حدودها الزمنية املرتبطة باحلمل و
ذهانية(املصطلح جمموعة من اضطرابات  النفاس، إمنا يعكس هذا

عن استعمال هذا ومت الرتاجع. غري واضحة املعامل) وعصابية 
مت االعرتاف باضطرابني ه و ضبابيته، ىف حني املصطلح لعموميت

هلما عالقة هبذه املرحلة ملا يصاحبها من تغريات هرمونية فقط
 Post Partum " "اآتئاب اليوم الثالث" :األول لدى املرأة
Blue "  وآما ذآرت فهو" النفاس آآبة"وهو ما عربت عنه بـ

 ند األماآتئاب طفيف وعابر يتزامن مع طفرة إدرار احلليب ع
أما  والناتج عن تغريات هورمونية سريعة ىف هذه الفرتة،

اآتئاب ما بعد"واألعمق واألخطر فهو  وهو األشد :الثاىن
 Post portum depression   / la dépression du الوالدة

post partum "   والذى يعرب عنه باإلنكليزية هبذه األحرف
يظهر" النخوىل الشكلم"وهو اآتئاب جسيم    « PPD»  الثالث

بداية من األسبوع الثاىن أو ىف الثالثة األشهر األوىل من الوضع
مع يستدعى التدخل السريع واحلازم ) الثالث ىف أغلب احلاالت

 ضرورة التفريق بني األم ووليدها محاية هلا وله،

الذى يعد رد فعل" اآتئاب اليوم الثالث" إذا استثنينا
منه لتغريات هرمونية أآثر) فيزيولوجي(نفسى طبيعي 

هو" اآتئاب ما بعد الوالدة"اضطرابا مرضيا، عندها يصبح 
املعرتف به علميا آوحدة سريرية االضطراب النفسى الوحيد

ما ، أما)الوالدة(قائمة بذاهتا و مرتبطة حبالة الوضع 
مظاهر اضطرابات أخرى مشاهدة أثناء احلمل وبعد عداها من 

فهى   « puerperal psychosis » بـ عنها الوالدة والىت عرب
قائمة  ليس هلا أآثر من انتكاسات نفسمرضية الضطرابات أخرى

الذات ومستقلة عن احلمل والوالدة، ملا متثله هذه الفرتة من
على املرأة يكون سببا ىف انتكاس اضطراب ضغط نفسى شديد

ةبذاته دون أي سابق أو حمدث االضطراب آامن يتطور مستقبال
 .عالقة باحلمل والوالدة

  الرخــاوي حييى. د

  هذه معلومات علمية رصينة ومفيدة ، وأنا أعلم مدى
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ارتباط أى باحث ببحثه األول، لكنىن أظن أهنا معلومات ال
تتناىف جذريا مع الفروض الىت طرُحتها، حىت لو أرجعناها
جزئيا إىل التغيري اجلذرى للهرمونات، وهذا حيتاج لتفصيل الحق

    .خرىشكرا مرة أ. 

 :فـــاملقتط

الوليد حتدث مع) أو الشروع ىف قتل(حاالت قتل "...
أو(بدون ذلك ليكون هذا القتل " أو  الذهان الصريح عادة

 .." هو املظهر الوحيد للذهان) الشروع فيه

 ىـال الرتآـمج. د

حاالت قتل األم: "آاآلتي) 2008حنن ىف سنة (امسح ىل قرائتها 
حتدث ىف حالة ىف فرتة النفاس، ) يهف أو الشروع(لوليدها 

أوانتكاس ظهور" أو ىف حالة " اآتئاب ما بعد الوالدة"
ملا متثله هذه املرحلة من شدة" وجدانية/ اضطرابات هذيانية
أو(أحيانا يكون قتل الوليد. املرأة وضغط على نفسية

الوالدة أو هو املظهر الوحيد الآتئاب ما بعد) الشروع فيه
الضاغطة وجداىن ىف هذه الفرتة/ ر اضطراب هذيانيظهو/ انتكاس

 من حياة املرأة

  الرخــاوي حييى. د

ملا متثله هذه املرحلة"ليس بالضروة يا مجال أن ذلك حيدث 
إبداع  عندى أهنا مرحلة" من شدة وضغط على نفسية املرأة

 .رائع، ومسئولية ُمْفرحة جديدة

قد يكون - أنثى: خصوصا من نفس النوع –قتل الوليد  
من الطفل داخلنا على املولودة، -بعد إسقاط -تفعيًال للتخلص

وهذا حيدث ىف االآتئاب الذهاىن وغريه، وعلينا أن نفتح أآثر
األآثر من باب لقراءة النص البشرى، مع آل االحرتام للبحث

 .العلمى اجلاد، ونتائجه املتغرية دومًا

جامعة قناةعلى فكرة ، أشرفت على رسالة ماجستري ىف 
تطبيق آل الفروض الىت وردت ىف –مع الباحث –السويس وحاولت 

"بكآبة النفاس"وخاصة فيما يتعلق  عن السبوعهذه النشرة 
)الفروض(وفشل البحث أن حيقق أيا منها، وتصور الباحث أهنا 

–واملناقشني –خطأ، وأن البحث هكذا أصبح غري ذى جدوى، لكنىن 
متمسكا  -حىت اآلن -ئعا، وظللت أنا رأيناه حبثا علميا را

بفروضى، معتقدا أن العيب آان ىف اختيار املنهج، وليس ىف
  .الفروض، وأجلت إعادة النظر حلني االهتداء ملنهج أعمق وأمشل

 :فـــاملقتط

 .ال أعرف إن آان قد وصلهم أم مل يصلهم : قلت".. 
 أصحابهليست مهمتك، فليصل ما يصل إىل  ليس مهما، هذه: قال
 مهمة من إذن؟: قلت
 الرتآي مهمة مجال: قال
 هل تعرفه؟: قلت
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 .."بارك اهللا فيه وفيك:قال

 28/1/2008  )2(الشعور بالذنب، و..النّفرى

 ىـال الرتآـمج. د

 املنّظر، إن/حثالبا/املفكر/الرخاوي/أنت/هذه ليست مهمتـك
قراءة/تأصيل البحث/رسالتك و أمثالكم توليد الفكر

ما تصلون إليه لآلخر أما السعى إىل تبليغ/... اإلنسان
فليست من مهامكم، إهنا إهدار لطاقة) البعيد/ القريب(

مهمتكم... أليس آل ميسر ملا خلق له ... خالقة ىف غري مسارها
ا النظر عنه إنه ليسفاصرفو أما ما عداه.. اإلبداع وآفى

 من مهامكم

"...الرتآي مهمة من إذن، قال مهمة مجال: قلت"..
الذات، إهنا/الشخص/الرتآى الفرد ليست مهمة مجال: ٌأقرأها

/قناعة/نظرية/مذهب/فكر: اعتقد بأي/آمن/اقتنع مهمة آل من
،)البعيد/ القريب) لتبليغه إىل اآلخر اإلنسان/ أيديولوجيا

هذه(ال تستطيع القيام مبا يقوم به هو ) نتليس حتما أ(إنك 
ال يستطيع القيام مبا) ليس حتما أنا(وهو ) مهمتك ليست

الواحد يكمل اآلخر، إن تقوم به أنت، ألست معى ىف أن
 حاجتنا للثاىن ال تقل قيمة عن حاجتنا لألول، إنه تكامل

 .األدوار، إنه اختالف مكمل، ولذلك خلقهم

اإلجابة "...وفيك رك اهللا فيهقلت هل تعرفه، قال با"
قد ال تقدم وال تؤخر شيئا، معرفته ىب /دالة، ومعرفىت لآلخر

من معرفته أن يعمل ىف اإلجتاه الضام لغاية و احدة، األهم
 الكادح إىل احلق عندها فليبارك اهللا مسعاه اجلاد

 مل يصلىن أنه ال قيمة ملعرفة اآلخر أو هتميش هذه :توضيح
.لىن أن هذه املعرفة ليست بالدرجة األوىلاملعرفة، ما وص

األهم...السعى ىف االجتاه الضام  قد تكون هامة لكن األهم
خيلفه سعيه ىف الرقى باإلنسان ومحايته من هو األثر الذى 

ىف أثرى وىف...ىف ما ترتآه و أترآه من أثر... االنقراض 
 اإلنسان/و لقد آرمنا بىن آًدم"ىف اجتاه  أثرك، إن آانا

  الرخــاوي حييى. د

ياه يا مجال، أزحَت عىن عبئا ثقيال، لكنىن أخشى أن أآون
أرهقتك باعتمادية األب على ابنه، أرجو أن تعيد قراءة
القصيدة الىت أرسلتها إىل ابىن من ظهرى وهو بعد ىف السابعة

  2008-1-11عشر، وقد نشرت ىف يومية 

 : والىت قلت فيها
  حتمل عىن ولدى عجزى"... 

 ! وأنا األقوى؟

 أدفعك تواِصُل سعيى

 !! وسالُحَك أقصر
 ال يسكُت نْزىف 
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 "ال أتراجع

 :فـــاملقتط

آلماتى   خترتق   سوف  ، السوداء   الغيوم   بني   الربق   مثل"... 
 فال  ، مباشرة  -  وجدانك  -  إحساسك  إىل   لتصل  ، فكرك   ظالم 
 بعد   فكرك ىف    تشرق   ولسوف    . ! جدا   تفهمها   أن   حتاول 
 !!!"……حني 

 28/1/2008) 2(الشعور بالذنب، و..النّفرى

 ىـال الرتآـمج. د

 ..ومن مل خترتق هذه الكلمات فكره ستحيط به العتمة   
:ها يوما تصل عندمالعل... لكن األمل باق ما بقى اإلنسان

يصحوا الوعى، عندها تعود/ يشع النور/ترفع الغشاوة
...فيسموا... يعود إلنسانيته، مث يسموا/إنسانيته
حىت أآون مسعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر ...فيسموا

)...أليست هى فراسة اِملؤمن ( إنه ينظر بنور اهللا ... به
 .وليس بعد هذا من آالم

 :فـــاملقتط

 : وقال ىل
 أآتب ما ترى وال تنتظر

 28/1/2008  )2(الشعور بالذنب، و..النّفرى

 ىـال الرتآـمج. د

ما/ما يشع ىف وعيك/ما ترى... سجل/دّون/وثِّْق/ُأآتب
، ال يبقى إال..ما يصلك /ما ينشرح له صدرك /تدرآه حواسك

، قد ال) احلجب  ما رفعت عنه( األثر، وما تراه اليوم 
، ما...)حلظات/ساعة/اسبوع/شهر/بعد سنة(يكون آذلك غدا 

إنك.. يدرآه وعيك غدا/اآلن قد ال تدرآه أنت ميسر له
هنا/عليك اآلن به  غدا، وما يفتح اهللا " أنت"اليوم، لست 

فال تنتظر، أليست الفرصة." ناكه/قد ال يفتح به عليك غدا
 "...العمر و... 

 :فـــاملقتط

هو دليل على .به، وإصرار عليه ذآر الذنب متّسك"... 
بذآره، إنك ال تستغفر الوْجد به، ودعوٌة للعودة إليه،

 .."أنت حتكى عنه

 ىـال الرتآـمج. د

"السرت"بلغىن أن ... الذنب/الكل يسأل اهللا السرت عند املعصية
أليس... العاصى السرت عن احلواس/وز اآلخر إىل ذات املذنبيتجا

/اإلدراك/ الشعور/اسرتجاع له على مستوى الفكر " الذنب ذآر"
على مستوى" اسرتجاع الذنب" الوعى و آل احلواس، أال يرقى

 أقرأها ... "على مستوى الواقع" فعل الذنب"احلواس إىل مستوى 
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 تتكلم به، إنإذا سرت اهللا ذنبك عن اآلخر فاسرته عن حواسك وال
 . !إصرار قد يوازى الذنب ذاته/اسرتجاع الكالم عنه

باستطاعتك طلب املغفرة ليس" إنك ال تستغفر بذآرك له"
تطّهر منه.. عواطفك/مشاعرك/حواسك/والذنب جاهز ىف وعيك

هنا مث استغفر، إّنه ال/باعد بينه و بني مشاعرك اآلن أّوال،
وال تطهر... إال بعد تطّهر إقالع وال... مغفرة إال بعد إقالع

إال بعد تنقية النفس واحلواس، وال تنقية هلما ولسانك ذاآر
ال تنقية هلما إال بعد أن تنأى عن).. الذنوب/الذنب(هلم /له

أالَّ حيول ذآر الذنب بينك وغافر الذنب، أال. هم/عنه احلديث
، أال يعيق ذآر"من سّواك فعّدلك"يعطل ذآر الذنب سعيك حنو 

 بلى، إّن الوقوف عند السيئة .. ذنب آدحك لوجهه تعاىلال
عنها تذآُري هبا) ليس االستغفار(إّن فرط االستغفار ...وْجُد هبا

 .عنها إصرار عليها إّن اإلعالن... 

  الرخــاوي حييى. د

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبرآاته 

****** 

 !)غالبا( –بالعيادة ) االستشارة(الكشف : املعايدة -

 من عندى، وهذا يفيد ردى أحيانا) البنط األسود(التسويد  - 

-Integration  between Drug Therapy and   Psychotherapy 
(especially for psychotics in Group Therapy) 
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 )1972".. (ليكون"الطبيب، تقمُّصَا ُفَيَلِمُلم ذاته،يعملها
 )؟!!سرية ذاتية(

"دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"وأنا أقلب ىف آتاىب األم 
ألقوم بتحديث بعضها، واقتطاف ما تيسر" ذنب"حبثا عن مادة 

وقد(استكماال هلذا املوضوع الذى فتحناه هنا ومل ينغلق بعد 
عثرت على قصيدة طويلة، هى أقرب للسرية) ال ينغلق أبدا

وانتبهت ،1972الذاتية مهنيا على األقل، وقد آتبتها سنة 
إىل أهنا قد تكون وراء املواصفات الصعبة للطبيب النفسى الىت

حبث علمى: املمارسة اإلآلينيكية( 2008-1-8يومية عددهتا ىف 
ول هذهوألن آثريا من التعليقات والتساؤالت آانت ح ،)مستمر

املواصفات، دون تفصيل، فقد رأيت أن أنشر القصيدة بكاملها
دون تعقيب، ذلك ألنىن حني قرأهتا دون شرح، وصلىن منها شئ آخر
أعمق وأصدق، وهو يتعلق بتساؤالت بعض األبناء ىف قصر العيىن
عن ما جاء ىف نشرة املمارسة اإلآلينيكية، وما رددت به على

-2-1آنظام بريد اجلمعة يومية (عة بعضهم ىف حوار يوم اجلم
وخاصة فيما يتعلق بأربعة أمور، وهى واحدة، مرتبطة )2008

 :ببعضها البعض

 النكوص ىف خدمة الذات) أ(

 )مع املريض(الرتاجع املسئول ) ب(

 صى املبدعالتقمص النكو) ج(

داخلنا، والعودة هبا" حالة اجلنون"مغامرة قبول ) د(
 مسئولني لصاحل املريض واملعاجل معا

........ 

تصورت أنىن حني أنشر القصيدة دون تعليق، سوف يصل منها
 مباشرة ماوصلىن، 

آما تصورت أن هذا قد يكون تشجيعا ىل فيما بعد أن أنشر
هذه اليومية، والذى أترددبعض شعرى الذى مل ينشر أصًال، ىف 

 .آثريًا قبل أن أنشره

 :وهذه هى القصيدة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1187
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-1-
 وَتعلَّمْنَا   

  َتاَتا،  .. ..   َتاَتا   
     التتعثر

  أخطْر،    سرا ..   وتعلمنا
  اِملْنسْر،    شيُخ :  الكلمْه   قال
  األقدْر،    أنَت ..   ِسْمِسْم   إفتح

  املنْرب،    تعلو ..  أآثْر حتفْظ 
  العسكْر،   ترشو ..   أآثْر   جتمع
  املغْرب األفعى    جلد   من   التشريفِة   وخيوط

  السْر،      وحفظت
    لؤِمْه   قل   أو املصرى،    الفالح   وبعقل

 : اجلسر   حول الدورَة    درُت
*** 

  الشعْر،    آلماُت ختدَعِنى    ال حتَّى 
  القْرب،      القصر     أحجار   مجعوا   من مىن    يضحَك   أو
    الَعْجَلى   املتسابقة   األقدام   وقع عظمى    يسحَق   أو

  .أنَسى   أّال ، ... أضعْف   أال     بليٍل أقسمُت 
 -2-  
  العهْد،      وأخذت

    األرْض   بطني قدماَى      غاصت
  . الغْد       سحاب   فوَق عنقى    وامتدْت

 -3-  
  جشِعى    أظافر هذبُت 
      األمسر   الثوَب   ولبسُت
  الفخمْة    الالفتَة   ولصقُت

  الصنعْة،  على    وحتايلُت
    املزدانة   األروقة   وسط     آالسادة   طويال     وختايلت

  .. ،..    الطبقة   برموز
    األخَرى،     اللغَة     أتقنت   هأنذا

  األْمر وىل    وعند   اداألعد   سوق ىف    ىل،   ُيسمع حىت 
 ***  

 األَمَال   حققَت ولدى  مرحى   - 
  ....  
    عَلَما   أصبح   إُمسك
  .....  
    فاقطْفهَا   طابْت     ومثُارك

  .....  
 اجلوعى   القطط ستكفى    املائدة   وفتات

 ***  
 اليوم   بعد ختدعىن    لن :  أبيت   يا 

    األقوى،     صرت
    ايْة،   الكذِب   ِبللرع

    ورَقْك؟   تكشْف
  ... ورقي   أآشْف
  .. دورى    هذا

  . َأرَبْح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1188
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 السبعْة حبياتى    ألقيُت

     أيديهْم ىف      املرجتفة   الديدان   تلتقط
     وحِدى عمِرى    أمانة     ومحلت

  الوْهِمّى  ذنىب    عن   أآفِّر   السيف   وشهرت
  شراعى    وفردت

  . احلب   الصدق   العدل   ياحر   لتهب
 -5-  

  سريى    تبدل   اهلوجاء   العاصفة   لكّن
  .. ..  
 محئة   أرٍض ىف  ْفلكى  ورسْت 

     الظلمة   جبال   سنان   فوق
    األلواْح   وتناثرت

    الغابة   وسط   القلعة   الكوخ   فصنعت
...... 

 أنَفْه   يطِمَس  حىت أملى    يطاوُل     الظلم     والزيف
 الوحدْة   ِقَمِم على    اليأِس   جلَيد   يذُيب   النوَر   احلقََّ   لكن

        جفاء     يروح   والزَبد
  .   ينفع   ما   إال . َيْبقى    ال

 -6-  
       القدرة     درع   رقََّته حيمى  .. قلىب    فَألفتْح
    ضعفْه   ليظهَر   احملرُوم   الطفُل باىب    وليطرْق

 الطيب   العمالق   يصري   مث
    القوْة   ضماد   حتت   الغائَر     اجلرح   وليلتئم
  '  اآله '  حق   ُحِرُموا   من آنفى  ىف    وليتأمل

       تنبض   مشاعرهم   لتعود
  ..   ُيْضَطر   أن       القادم   اجليَل   وَألِحْم

  . الصعب طريقى    لسلوك
 -7-  
  ..   لكن
  وأنا؟؟ ..  وأنا؟

  :  حقه   يأخذ   مل   إنساُن   وأنا
    شْيَخا حتَّى    أو ..   شابا   أو   طفًال
      القوة   تلك ُتغنيىن    أن   ميكن   هل
     الناس؟   َضْعَف   أحيا   أن حقى    عن
  !. الرمحْة؟   الرمحاِت   َجَبل يعطى    من   لكن

 -8-  
  أنيِنْه،    لنبض '  الناس '  الّناس   بعُض أصغى 

 املسرح   خيتل   مل ..   يضطربوا   مل
 احلْق وهتادَى 

 الصدْق الوعِى    الفجر   ُنور   أشرق
 : الذآري   يعيد   النبُض   األُمل   الفكُر   وانساب

 ..  ..    
 النور   قبل   الدابر   اليوم   ذاك ىف 

 ...  وحيدا   آان
  األجوف،    اللحن يغنِّى    األلفاظ     وصليل
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  املأموْلالنوَرُيخفىسحاٌبوالفكر
  النشوْة   ُحلم ىف    يرقص األعمى    واحلسُّ

   .. ..  
  :  سرقة   قصة حتكى  تتالحق،    اخلدعة   صور   وتراءت

    احلْق   لوْجِه   الناس   مجع   تنكر   يوم
      رجعة   بال   اهلرب   سرداب   تفتَّح   يوم
  نَفسْه      يفرض حىت    قدٍمي   آل   تنمر   يوم
  ،  واملتعة   باللذة   يلِّوح   انطلق   يوم

 الشيطاْن   اجلنُس اجلنُُّ 
     أآمْل       قرب   حبٍّ   من   بدال

    اخلدعْة   مزايا   للنفس   تراءت   يوم
      تأمْن حىت    جتمع   ما   جتمع   أن ' 

  . اهللا   عبيَد تشِرتَى  حىت 
 -9-  
  .. ..   وبكيت

  .. الكربى  فرحِتَى    يا
 روِحى   يغسُل الدافِئ    الدمع   ماء   أقدس   ما

  . الوحدة؟؟؟   غول   قتلوا   هل
 -10-  
  ..     الشك ساورىن 

  تالشى    الكل   ليت   يا
       صادْق   حبِّ   ملسة   من يتهاوى      جبال   أبدو   ال حىت 

    مرتدْد   خوٌف داخلىن 
  : يتساءل بعضى    وتراجع
    أضعف؟   لو   ماذا

  :  جامح   وخياٌل
 قروىن،   فوق   األرضية   الكرة وحدى    أرفع وآأىن 

    احملرومني؟   عطش يروى    من
    أنفسنا ىف    القابُع   الوحُش   ذاك   مينع   من

    الفرصة؟   هزينت   أن
 ال حىت    الكاسِر     الليث   أنياَب   يقضُم   من

  طفل،    طهارة   يغتال
  :  الغنوة   ختدعه   إذ

    الصدق ىف  .. أحباىب    يا   األوحد   احلل ' 
 !!! '  احللوه   األلفاظ وىف 

 الزائف؟   العلم   سوق ىف    بالبيضة   يلعب   من
  اخلضراْء،    العمم   أصحاُب   يعلم حىت 

  املرتفعْة،    القبَِّعَة   أو
 قدسيا   حقَّا   يعطيهم   حكرا   ليسْت   اللعبَة   أن

 الناس؟   حلياة   الرمسية   الالئحة   إصدار ىف 
    أوراقى،   أآشف   إذ أحباىب    يا عىن    ذلك   يفعل   من

  أمتدْد،  ..     أضعف .. أبكى    إذ
  . القدرْة؟   الشكِّ   سالح   دون

-11-  
  أتراجع،    أن خوىف  ىل    زين

  . الدورة   لف   وأواصل نفسى    أمجع   أن
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-12- 
  ال،    لكن

    أيام   ستة ىف    الدنيا   اهللا   خلق
 الناس   حنان   ظل ىف    الصادق   والضعف

 ..أقوى    دٌور
    أآثْر دمعى    وتساقط
    حوَاْىل،      الكل   والتف

  صادْق،    حبناٍن يغمرىن 
  حلوْة،    هدهدُة

  مؤتنسًا،  جسدى    وتكوََّر
  وَدْغدَغدِتْه،    احلب   حضن ىف 

  بالفرحة،  آياىن    واهتز
  فرحة،    ليست

  يوصف،    ال   آخر   شيئا   بل
  البسمة،    مثل   إحساٌس

  قائْظ،    يوٍم ىف     النسمة   مثل   أو
  مسكْة،   يداِعُب   حني اهلادِئ      املوج   مثل   أو
  القمْة،    َبَرَد   تلثم   صيف   سحابة   مثل   أو

  يتشكْل   مل   جنينا   حتتضن   :األم   بطن   سوائل   مثل   أو
  ، .. احلب   مثل أى 

  احلب،    وبعد   احلب   قبل   بل
    قلىب، ىف    أو عقلى  ىف    ال جوىف  ىف    يتكور شئ 
  .. ذاتى    حلقيقة يوصُِّلىن    يعود السرى    احلبل   وآأن

    الكون   نبض   هو
  القدسى    الروح   هو

    اهللا   أو
 -13-  

  واستسلمْت،  .. ..  
    ؟؟ جيرى    ماذا ...!!  لكْن ، ..     لكن

  ...   عُلوَّا     اهلدهدة   وتزيد
    جيرى؟   ماذا
    ثرأآ   تعلوا

  ...    آذلك   ليس
    أآثر   تعلو

    صْفَعا   بل       هدهدة   ليسْت
    أآثْر   تعلو

    َطْحَنا   ضربًا   َرْآًال   بل
    أآثْر   تعلو
  ْحلمى    تنهش   أنياٌب

    الفرصْة   انتهز   الذُئب   الكلُب
 ِسالِحى   ألقيُت وأّنى    الضعَف   اغتنم

 -14-  
    احلاني؟   األبِّ   مسَوح   الشرُّ   بسل   هل

    املظهْر؟ خدِعَىن    هل
    حوَاّىل، وتلفتُّ 

  ...  مشاته   شبه يدارى    الود   بقناع   فإذا
  أجزائى    أَلْمِلَم   فجعلت
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 ،...أتشكلأنوأحاول
    عقلى،   يغمر   حادُّ   وصليٌل

  رأِسى    فروة ىف  يغلى      حناسا   وآأن
  خيفْت، خيفُت،  خيفُت،  النوراىن    والضوء

  .    آادت   أو روحى    انطفأْت
  حياِتى    عصُري   إنسحب

    أجوْف   خشٌب :  آياني   جفَّ
      ُيَجلجل   الرأس   حناس   وصليل

   أملس   صلٌب   فكٌر
  . الفرحْة   مع     األحزان   مع     اآلالم   واختفت

 -15-  
     الرعْب؟ ملَكِنَى    ِلَم

    تنفجرالذرْة   أن     خشية   هل
    اهوْل؟   أقتحم   أن

 ؟   اهللا   روح ىف  روحى    أطلق   أن
  أحترْر؟   أن

 ضعفى؟   يشوِّه   األسالف   خوف   هل
  ؟ أتراجع   هل 

 -16-  
  ..   الردَّْة   أوان   فات
  القدرْة   ناِر ىف    نضجت   والفطرُة

 -17-  
  :  عليكم   باهللا   لكن
    الشْر؟ ضدِّى    َهّيَج   ماذا

    ؟ .. احلٌر طفلى    شوَّه   مل
    بالضعْف؟ عيَّرِنى    مل

 الرمحة؟   درع السلىبُّ    اإلنساُن   لبس   مل
  بالرايْة،    يلوح   فانطلق
    احلريْة داعى    وآأنه
    القدرْة   عبء   من   يهرب

  ، ... الثورْة   بريق   ستار   حتت
  :  اللعبْة   تغريه   إذ ذاَتْه،    حيطم   مث

    اللذة   ر ىف    يتمرغ   أن
      الوحدة   أِمل   من   هربا

    رخْو   جسٍد ىف  يتالَشى    رخٌو   جسٌد
 الالشيء ىف    الدنيا   ميحو
 آخْر   دورًا   يزُِّين   اِخلْدر   واهلرب
 آخْر   دوٌر   يتلوُه   اآلخُر   والدوُر

 اللذة   فرط   من نقضى 
 الفاىن   اجلسد   حلد اىل    اجلنس   مهد   من منضى 

-18-  
  :  تتبادل أمامى    الصوُر   تلك   تتالحُق

    يتشكْل   أن   يرفض   العابث   الطفل
    يرتقب   القاهر   والزيف

 صعْب   وخياٌر
-19-  
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 األمثلاحللذاكيتضاءل
  '  األآمْل   اإلنساَن  -  اليوَم  -  األمس   قهِر   من   نصنع   أن ' 

  :  املسرح أعلى    من   السادُة   ويصُيح
 سّيْد   يا   إعقْل

 وْهمَا   ُحْلما    أصبح   قد
 .. .. َآذَبا   َهَربا فكفى 

*** 
    خدعة؟   أية

 اخليِّْر   الطفل أرعى  حياتى    أنفقُت
    الطيب ِطْفلى    أصبح لكى    الوقت   انح   ما   فإذا

    ؟ ! الشك عوََّقِنى 
  !  اخلوف؟   شيطاُن   وحتفََّز

 األصْل   هو   الظلَم   أن   أصدق   أآاد   و
      احلق   هو   الكذب   أن
 احلْل   هو   احللم   أن

*** 
 اخلوف هزَِّنَى 

  . الرعُب األسوْد شدَِّنَى 
 -20-  
  :  األعمق   الصوت ويذآرىن 

  '  الردة   أوان   فات   قد ' 
  .. اُملرَّْة     األيام   غرُس ...... ، '  الناس '  والناس

    الَنِمَرْة   أنياَب   تقضم   
 الوردة   بغصن   الشوُك   نبَت

 الصبيْة   َعَبث   عنها   يدفع
 الُغرَبْة   غبار   فنفضُت
 رْضاأل   طَني   آداعُب   وبزغُت

 الكون   أرجاء ىف  عطرى    أنثر
 ساقي   يعلو
 جذري   يتعملق

  . الطيب   العمالق   الطفل   ينمو
-21-   

  :  الصْرب   القهُر   األمل علمىن 
 الناْس   ُعدوُّ   اخلوَف   أن
  :  الفعْل   احلب علمىن    لكن
 اخلوْف   دواُء     الناس   أن

.......... 
  ببصرى    ورجعُت

  القوة   هو   بالضعف   فإذا
    الناْس   الناِس   وسط
 األصْل ُهُمو    بالناِس   وإذا
 الفعْل   هو   باحلب   وإذا
 الفكْر   هو   بالفعل   وإذا
    احلس   هو   بالفكر   وإذا
 الذاْت،   هو   بالكون   وإذا

    اهللا هى    بالذات   واذا
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-22- 
 اليوم   ينمو ، .. الغْد   إنسان

 األرض،   طني   من
 .............. 
 طاقْة   أُملَك   يفرز     إذ

 نبضْة     تصبُح       والرعشة
  اإلنساْن   الكوِن   قلِب ىف 

  :  الناس   أَحَد متضى 
 تتالشي   ال   فيهم   تدخُل
 تتناثْر   ال    عنهم   تبعد

 ترتفَّـْع   ال ُتعطى 
  تتخوْف   ال   تأخذ

    .يتوحَّـْد   آال   يصبح   والواحد ..... 
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אאאא−158

 ملا هو عالج نفسى؟ هل يوجد تعريف

 وهل خيتلف هذا التعريف باختالف الثقافات؟ 

 للتدريب عليه؟  وهل هناك برنامج حمدد

 والتحليل النفسى؟   وما الفرق بني العالج النفسى

وما هى الشروط الواجب توافرها ىف املعاجل أو احمللل
 النفسى؟

)أو أثناء(وهل ال بد أن يتحلل احمللل النفسى قبل  
 ه للتحليل النفسى؟ممارست

 ومن الذى حيلل من؟

وما هى املؤشرات واحملكات الىت نقيس هبا مهارة املعاجل ، حىت
 يقوم مبهمته مستقًال بكفاءة وأمانة مناسبة؟

 وماذا يوجد من ذلك ىف العامل العرىب؟

وهل الطبيب النفسى هو معاجل نفسى بالضرورة، وبشكل
 تلقائى؟

فقط ىف مراآز التدريب، هذه األسئلة وغريها تدور ليس
–والعالج، واألقسام األآادميية، وآليات الطب، ولكنها تشغل 

معظم العامة بشكل حلوح، وهى جتد إجابات متنوعة، -رمبا أآثر
وأحيانا متعارضة، ويلعب آل من اإلعالم والدراما فيها دورا

 .إجيابيا متواضعا، ودورا سلبيا متضخما

 معامل العالج النفسى

عالقة) بواسطةوليس ( من خاللالنفسى هو عالج املريض  العالج
إنسانية بّناءة، بني حمرتف ماهر خبربته وعلمه ومسرية نضجه، وبني

)مسار نضجه أساسا(إنسان يعاىن، أو توقف، أو احنرف به املسار 
 .هو عالج بكل الوسائل املتاحة، من خالل هذه العالقة

 .رضية آل عالج، ولكنه خلفية وأعالجا بديالهو ليس 

 & Time ، الوقت، وحسن التوقيت: أهم مالحمه· 
Timing،ىف مواجهة جرعة الكالم، مع وضبط جرعة اإلنصات

 مواآبة املريض طول الوقت
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هو يستغرق وقتًا حتما، لكن مثة عالجات أحدث تسمى أيضا· 
تستغرق وقتا أقصر فأقصر، وهى عالجات" العالج النفسى"

 .ناجحة أيضًا

ن خالل اخلربة وليس فقط احلساباتم –أما حسن التوقيت   ·
 : فهو مطلوب طول عمر العالقة –

 مىت تقول؟ 

 مىت تصمت؟ 

 مىت تضغط؟ 

 مىت تسمح؟ 

 إىل مىت تنتظر؟ 

 مىت تعطى عقارا معه؟

 مىت توقف العقار؟ 

وهو ال يتوقف عند زوال األعراض أو ختفيفها، بل عادة· 
مما يسهم ىف ما يتجاوز ذلك إىل تغيري نوعى على مسار النمو،

 .منع النكسة، أو تطويرها الحتوائها

 هذه هى املعامل العامة للعالج النفسى؟

 .فكيف نعد من يستطيع القيام هبا حبقها

 وآيف نشرف على تدريبه وأدائه؟

 نبذة شخصية

منذ بدأت ممارسىت للطب النفسى، وأنا بعد طبيب امتياز
وآان بعد(حممود سامى عبد اجلواد .د.آنت أشاهد أستاذى أ

)معيدا بقسم األمراض النفسية، آلية الطب جامعة القاهرة
وهو جيلس مع بعض املرضى قرب انتهاء العمل الروتيىن ىف
العيادة اخلارجية اليومية، وتطول اجللسة إىل حواىل ساعة

هو –آان أستاذنا . وأنا متعجب ملاذا تطول، سألته فأفهمىن
ر ميارس العالج النفسى ىفعبد العزيز عسك.د.املرحوم أ –وأنا 

.عيادته اخلاصة، وآنت أحيانا أمسع حوارا حمدودا بينه وبني د
حممود سامى، أفهم منهما أهنما يتحدثان عن حالة، أو مشكلة

حممود ىف عيادة. د.سواء آان يتابعه أ  مريض أو مريضة ما،
 .قصر العيىن، أو آان يعالج ىف العيادة اخلاصة ألستاذنا

لظروف ال أود أن أذآرها، أصيبت مريضة ىفذات يوم، و
عيادة األستاذ عسكر مبا أدى إىل دخوهلا القسم، وأنا الطبيب
املقيم، وأثناء حديثى مع أستاذى الدآتور عسكر عنها،
وجدته متأثرا جدا، وقد آان قليل الكالم، متحفظا ىف
النصائح املباشرة، وإن آان سلوآه آله آان توجيها صامتا،

ل ونرى، آان صمته يبلغىن آالما أبلغ من أى آالم،مبا يفع
يومها مل يكن آذلك، راح حيكى ىل عن املريضة بعض ما ينبغى أن

وقال ما مل) هكذا خيل إىل(ُيحكى، مث صمت فجأة، وهتدج صوته 
، مل"يبدو يا حييى أنىن آنت أحبها فعال" .... أعتده منه 

 بلغت به الرقة أتعجب ، بل شعرت أن أستاذى يثق ىب، وأنه 
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إلنسانية والتأثر الذى الحظته أن يعرتف ىل بذلك هبذها
عرفت فيما بعد، أن هذا هو ما يسمى الطرح(البساطة، 
وهو الذى يشرح معامل مشاعر Counter Transferenceاملقابل، 

املعاجل حنو مريضه بنفس اجلدية واألمهية الىت يرصد هبا مشاعر
 .حلالنياملريض حنو املعاجل، سلبا وإجيابا ىف آال ا

بدأُت من هذا التاريخ الباآر، أحذو حذومها، أجالس
مخسني دقيقة بالتمام والكمال، وأحسن اإلنصات أآثر) ة(املريض

مما أحتمس للكالم، مرة واحدة أسبوعيا، مع أقل قدر من
النصائح والتوجيه املباشر، ألقيس خطوات العالج مبحكات بسيطة

إمنا متتد إىل حمكات الصحةال تتوقف على جمرد زوال األعراض، و
 .النفسية الىت تتفق بشكل أو بآخر مع ثقافتنا

حجرة ىف منزىل(قبل أن أبدأ ممارسة املهنة ىف عيادة خاصة 
عملت ىف مستوصف ىف بوالق أبو) هلا باب مستقل، وحجرة ملحقة

العال طبيبا ممارسا عاما، وآنا ندرس أيامها بناء عن
راض الباطنة العامة قبل أنتعليمات األستاذ دبلوم األم

ندرس دبلوم األمراض العصبية والعقلية، ىف هذا املستوصف
مخسة قروش مصرية ، آخذ منها ثالثة، –آان الكشف بشلن (

عقدت عالقات وثيقة مع معظم أسر) وأصحاب املستوصف قرشني
املرتددين على املستوصف بأن استعملت آليات ممارسىت للطب

ع املرضى وذويهم، وذلك بأن طلبت من مديرىالنفسى ىف عالقىت م
املستوصف أن يعملوا بطاقة لكل مريض، وأال يدخل علّى املريض
إال وبطاقته قد عرضت علّى أوال، وآنت أآتب أعلى البطاقة

العدد، ترتيب املريض بني إخوته: بعض املعلومات عن األسرة
أوأمساء إخوته، سنته الدراسية هو ) آان أغلبهم أطفاال(

، مث املعلومات الطبية الالزمة، فكان إذا حضرت األم!إخوته
11أخيه األآرب (، عصامحاملة طفلها، أسأهلا مثال عن أحوال 

خطوبةوماذا عمل ىف امتحان االبتدائية، أو عن ) سنة مثال
أختهما الكبرية الىت تكون قد حكت ىل عنها األم أثناء مجاالت

وِمن مثَّ  فرحة هائلة بذلك الكشف السابق، وآانت األم تفرح
 .تتكون عالقة وثيقة تنمو وآأنىن أصبحت أحد أفراد األسرة

بدءا من هذه اخلربات الباآرة جدا عرفت معىن العالج من
عرفت أن العالج" معا"خالل عالقة إنسانية تنبع من ثقافتنا 

النفسى ليس فقط ىف الطب النفسى وإمنا هو ىف آل التخصصات،
آبري"سألة هى عالقة مسئولة بني مريض ىف حاجة إىل وعرفت أن امل

 ).إللى مالوش آبري يشرتى له آبري" (خبري

قارنت هذا املثل الذى ساعدىن آثريا ىف قبول ما يسمى
االعتمادية"والذى يرتقى بعد ذلك إىل  "االعتمادية اإلجيابية"

وأيضا بعض ثقافة(وهى الىت متيز ثقافتنا اخلاصة " املتبادلة
والىت تصبغ العالج النفسى عندنا صبغة خاصة) شرق األقصىال

ختتلف عن فكرة الغرب الذى جيتهد ىف إطار ثقافته اخلاصة إىل
، والذىصداقة للبيعاستعارة تشبيه العالج النفسى بأنه 

"حمايدا"أيضا يرآز على تصوره أن املعاجل ينبغى أن يكون 
 ).بدون وعى ومن ذا يستطيع ذلك أصال بوعى أو(جدا جدا، 
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 الصةاخل

العالج النفسى آما منارسه، هو آل عالج يعطى من خالل هذه
العالقة احلميمة الىت تبدأ عادة باعتمادية بال شروط، مث
تتدرج إىل االعتمادية املتبادلة، إىل االنفصال دون انفصال

من خالل هذه العالقة تعطى آل الوسائل األخرى). أنظر بعد(
ت غذائية أو جلساتأدوية أو عملية أو تعليما(للمريض 

وخيتلف) تنظيم االيقاع الدماغى املسماة خطأ جلسات الكهرباء
مفعول هذه العالجات األخرى إذا ما أعطيت من خالل هذه

 .العالقة عما إذا أعطيت بدوهنا

 تاريخ املمارسة منذ مخسني عاما

قبل أن أستطرد ىف تقدمي ما جيرى ىف قصر العيىن، واملقطم، مث
عينات من جلسات االشراف العالجية أود أن أشري أنتظم ىف عرض

إىل آتيب ىل صدر عفوا ملقدمة طويلة لبحث ماجستري أشرفت عليه
أقتطف منه مقتطفا قمت بإجيازه وحتديثه على الوجه 1976سنة 

متهيد للكالم عن! األقدم/ التاىل، احلاقا هبذه املقدمة األحدث 
 .اإلشراف الذاتى وغريه

أقرهنا مباشرة 1957/1958رى هذه املهنة ظللت منذ اختيا
، وصلت من"طب نفسى"بالعالج النفسى، وآأنه مرادف ملا هو 

الطب النفسى أى العالج"خالل املمارسة الطويلة أنه 
)أو آليهما( صراع أو جدل، ىف عمقه، ليس إال !!"النفسى

بيولوجى بّناء بني نشاط مخ إنسان ذى خربة ونشاط مخ إنسان ىف
وبالتاىل) اآلن أستعمل آلمة وعى بدال من مخ، فهى أمشل( ،حمنة

فإن آل ما يتعلق بنشاط املخ من آيمياء وآهرباء وبيئة
، أقول..ال حمالةضمن العالج النفسى  –عندى –حميطة هو داخل 

إذًا أنه بدون هذا املفهوم األمشل للعالج النفسى، آان لزامًا
ألقل أن أدرج نشاطىعلّى أن أحبث عن مهنة أخرى، أو على ا

 .املهىن حتت الفتة أخرى

منذ(مارست العالج النفسى الفردى طوال ستة عشر عاما 
، وآنت أتبع فيه أغلب ما ِعلْمُته وتعلمته)1976 – 1958

باإلضافة إىل التجربة واخلطأ، وهكذا.. وقرأته ومسعت عنه 
أشعر بالنقص –بداهة  –وآنت . علمىن املرضى اساتذتى العظام

وأتصور أنه آان لزامًا على أن أتبع طريق التلمذة
األمر الذى مل يتح ىل فعال.. والتحليل التدريىب ىف اخلارج 

وواقعًا، وآنت ُأرجع فشلى مع بعض احلاالت أحيانًا إىل نقص
خربتى الىت يعينىن عليه أحيانا قراءاتى اخلفيفة ومثابرتى

صلة يوميًا ىفالىت وصلت آنذاك إىل سبع ساعات مت(الطويلة 
آنت اصّبر. ولكن ىف النهاية) .. هذا النوع من العالج خاصة

نفسى أن فرويد نفسه قد خاض هذه احملاولة ابتداء من واقع
نفسه وجتاربه دون تدريب سابق، وأىن أسلك نفس السبيل مبيزة
إضافية وهى أن التجارب األخرى السابقة هى مكتوبة وىف

بقدر ما –ا الشعور بالنقص متناول يدى، وقد أفادىن هذ
فكان دائما مينع غرورى، وحيد من غلوائى، ويهدئ –عوقىن 
 ، وحني آان يعود أى ممن أتيحت له فرصة التدريب ىف ..خطواتى
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اخلارج وأحاوره، أو حني آنت أناقش أستاذى الدآتور عسكر
آنت ازداد ثقة مبا أفعل، وحني) وهو قد تدرب أيضا ىف اخلارج(

 باريس وشاهدت بعض جلسات العالجسافرت ىف مهمىت العلمية إىل
األستاذ ليبوفيسى،(النفسى عرب الدوائر التليفزيونية 

وأن الوعى.. تيقنت أىن على الطريق السليم ) وديادآني
واملثابرة واملسئولية والتعلم من اخلربة السابقة هى األسس
الضرورية ملا أمسيه اإلشراف الذاتى، وهو استثناء، لكنه

طرار، ومبسئولية جسيمة، وبالنسبة ىل مثال أْثبُتوارد عند االض
 :مايلى

أىن جربت آل الطرق املعروفة تقريبًا من أول: أوال
استلقاء املريض على احلشية والتداعى احلر إىل املواجهة وجهًا

 .لوجه والعالج التفسريى املباشر واملنطقى

أىن مارست هذا العالج مع آل أنواع احلاالت من أول: ثانيا
اهلسترييا التحولية الىت ينتهى اإلحياء فيها ىف جلسة أو اثنتني

، إىل العالج املكثف..ليبدأ بعد ذلك عالجا أعمق، أو ال يبدأ
للفصام الذى استمرت إحدى حاالته معى ثالثة عشر سنة متاما

وأغوص معه إىل.. آنت أرى صاحبها فيها آل يوم تقريبًا 
 .أعمق طبقات الوجود

طول ممارسىت هلذا العالج مع ندرة سفرى وندرةأن : ثالثا
انقطاعى عن العمل، أتاح ىل فرصة التتبع الطويل للحاالت

 .املستمرة فيه، وآذا للحاالت الىت انقطعت عنه

 نقلة إىل العالج النفسى اجلمعى

خرجت من آل هذا مبعرفة عن أعماق النفس اإلنسانية ىف
أمارس العالج اجلمعى ىفأزمة وجودها، مبا هيأ ىل فيما بعد أن 

سهولة أآرب وتقييم أعمق من خالل معرفىت أغوار النفس حىت سر
 ).وسوف أعرض خربتى ىف العالج اجلمعى مىت أتيحت الفرصة(اجلنون 

على تقييم نتائج العالج -ىف حقيقة األمر –ومل أآن قادرًا 
الفردى، وخاصة تلك الىت استمرت عدة سنوات، فقد تصورت

إىل درجات رائعة من –منهم  – توصلت مع املريض حينذاك أىن
من خالل –الوعى والصحة والتوازن، ولكىن تعلمت فيما بعد 

هؤالء األفراد الذين انتقلوا معى من العالج الفردى إىل
العالج اجلمعى أننا آنا ىف خدعة لفظية اغرتابية سطحية ىف

بوتقةأغلب األحيان، وقد قام العالج اجلمعى ىف هذا بعمل 
االختبار املوضوعة على النار والىت تضع فيها املعدن املراد
تقييمه فإما يزداد صالبة ألصالته أو أن يتفحم ويتناثر،

عالجه الفردى مل حيتمل اختبار" أمت"ولألسف فإن آثريًا ممن 
املواجهة ىف العالج اجلمعى، حىت عدلت عن قياسهم هبذا املقياس

 .لضرورةاللى إذا دعت ا.. متامًا 

احلق أقول إن هذه اخلربة آانت صدمة ىل، تكاد تصرخ ىف
، وامتد"ماذا آنت تعمل طوال هذه السنوات؟.. إذًا :" وجهى

ليكشف حقيقة توازن من حضر) العالج اجلمعى(اختبار البوتقة 
  عالجًا فرديًا حىت عند غريى من الزمالء ملدد طويلة، بل إىن ال 
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ني مل يتحمل رؤيةأذيع سرًا إذا قلت إن بعض املعاجلني الفردي
ما جيرى ىف العالج اجلمعى فضال عن املشارآة فيه، وآان آل هذا
االنزعاج واهلرب دليال على الطبيعة املختلفة للعالج اجلمعى
وعلى درجة عمقه معًا، بل إن االنزعاج واهلرب آانا أآرب ىف
أولئك املرضى الذين آانت هلم خربة سابقة ىف العالج الفردى

ك الذين يدخلون إىل العالج اجلمعى مباشرة، حىتعنه ىف أولئ
قد يبعد الفرد –بشكل أو بآخر  –تصورت أن العالج الفردى 

ولكىن مل أمتاد ىف.. عن نفسه أآثر مما تفعل احلياة العادية 
هذا التصور، ألن احلاالت الىت دخلت اختبار البوتقة قليلة،

هذا إىل أن أفقد ومشكوك ىف صالبتها ابتداء، ومل يدفعىن أّى من
الثقة متامًا بالعالج الفردى لصاحل العالج اجلمعى، بل تيقنت

وأنه لكل دوره، وقد خطر بباىل أن.. أهنما عالجان خمتلفان
هذه املدة الىت قضيتها ىف العالج الفردى قبل أن أواجه
حقيقته وحقيقىت وهى حواىل الستة عشر عامًا، هى قريبة من

جديد بالظهور ىف جمالنا هذا، وخاصة مناملدة الىت مسحت ألى 
بدأ حياته مبمارسة التحليل النفسى على نفسه وآخرين

راجعت توقيت ظهور النظريات اجلديدة لكل من آارين هورىن،(
وآلها تقريبا ظهرت بعد. وهارى ستاك سوليفان، وإريك فروم

عامًا من بداية تدريبهم وعالجهم التحليلى وحىت 18حواىل 
أمضى نفس املدة ىف هذا –مؤسس مدرسة العالج اجلشتالىت  –بريلز 

السبيل قبل أن يطلق لثورته العنان، قارنت نفسى هبم رغما
وآأن هذه السنني الطويلة ضرورة آحد ادىن يسمح) عىن، مث هنرهتا
من واقع املمارسة، وليس التغيري رد رغبة ىفبالتطور 

 .اختصار الطريق خوفًا من املمارسة

 صة القولخال

إن هذه الفرتة الىت قضيتها أمارس العالج الفردى آانت 
 .ثروة حقيقية أدت ثالث وظائف على األقل

الوصول إىل املعرفة املتاحة للنفس اإلنسانية ىف :األوىل 
 .أعمق مستويات مأساة وجودها وخاصة من خالل عالج الفصاميني

ل حيتاجهإمياىن بضرورة هذا العالج آمرحلة وآبدي :الثانية
بعكس بريلز الذى اعتربه غري ذى موضوع حىت وصف(الكثريون 

  )التداعى احلر بالتناثر الفصامى

وتطورى من –شخصيًا  –فشلى ىف االستمرار فيه  :والثالثة
 .خالله إىل هذا العالج اجلمعى موضوع البحث

 نقد العالج الكالمى بالشعر العامى

يد أن يّعرف العالجبعد مراجعة مؤملة، توصلت إىل رفض شد
،Treatment by Talkالنفسى أنه فضفضة أو عالج بالكالم 

وآاد يبلغ رفضى مرحلة شجب هذا التوجه الشائع حىت صغته
 :شعرا ىف ديواىن أغوار النفس على الوجه التاىل

  : تتفرْج   وْعنيه ،  مـِْتـَصلـَْطْح   نامي   واحْد
  ،   بتلف اللى    وأفكاُر ْوَعَلى      السقف   رسم على 

  ،  ْتِلْف . ، ْتِلْف   
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  !!   حرام  يا.َآْالمياهاَتْك..آالمىفوآالم
. . . . . 

  . مـَدهَّْب آرسى  على  ،  َوَراه قاِعْدِلى  والتاِىن 
  ، ِيْتـعيــِّْب   َلْم   وَسماُعْه .  طّيب   األبيض   قلبه

 أْحَالْم   بيفسَّْر   عمال
  ، أوهام   ْف   يرص   وصاحبنا

  " املكتوب " و ،  ومرآَّب ،  وُعقـْد
  . ْذنوب   ْووَصّف وحكاِوى،  ،" قَدْر : و

  ، ْرصاص   ِقْفل   َشَفايُفْه   وأخينا
  . حسَّاْس   شريْط   خويا   يا   ِوْوداُنْه
  ،   حكايات ..   حكاياْت   ِيَسمْع

  ،   وساعات   ساعاْت   ومتّر
  ). ماْت     َأيوب     َأظّنش   ما (  

 ؟؟" اْتَبلِّش   وال   البحر عّدى  ٍإشى  " 
  "!! امه   بطن   ْف   ٍإلعجل :  قالَّك " 

  ..!  أْرَزاْق
  . ْزَواْق   الِوّش   الْبَسه   وخاليق

هى الوجه السلىب للعالج النفسى مبعىن جمرد... هذه الصورة
ن أغلب الناس عندنا مازالواذلك أ ،"طّلع اىل ّجواك"الكالم و

يتصورون أن العالج النفسى هو التحليل النفسى حيث يرقد
املريض على حشيه ووجهه ونظراته بعيدة عن احمللل الذى جيلس

متامًا عن –ىف هذا املوقف  –وراءه، وقد يكون الكالم منفصال 
ىف موقف املتفرج) بوعى أو بغريه(الوجود وقد يكون املريض 

آرمز(قول مثلما يتفرج على نقوش السقف متاما على ما ي
وهنا يصبح العالج النفسى) البتعاد اللفظ عن الذات

التحليلي هبذه الصورة أقرب إىل تأآيد االغرتاب ال اخرتاقه
يبدو موقفًا) ىف هذه الصورة فحسب(وحتديه، وموقف احمللل 
هذا ما يتصوره احملللون وما حيبون أن(حياديا غري متحيز، 

 ) يؤآدوه وما أعتقد أنه مستحيل واقعًا إنسانيا

أقّر وأعرتف أن أغلب من عرفت من احملللني آانوا على جانب
آبري من الرقة والطيبة والتسامح، يعيشون ىف أحالم أمهية الرمز

)العالج(الكالمى ىف حل مشاآل اإلنسان، وهلم صرب على خطو احلياة 
حقيقة عليه، وهم يؤدونأحسدهم ) ما أظنش أيوب مات(املتأىن 

األمر الذى مل يستطع أن يثرى جتربىت العالجية. دورهم بنفٍع ما
 .بدرجة آافيه، وبالتاىل مل أستطع أن أستمر فيه

 حماولة تكاملية من واقع واقعنا

حني اصبحت مسئوال عن برنامج تدريىب حمكم ىف قسم األمراض
ى األصغرالنفسية بكلية الطب قصرالعيىن، رحت أؤآد لزمالئ

املتدربني أنىن ال أقوم هبذا التدريب ألخرج معاجلني نفسيينن،
مث) حنن ىف آلية الطب(ولكن ألخرج معاجلني فقط، أطباء أساسا 

أطباء وغريهم من املعاجلني فيما بعد، شرحت هلم آيف أن هذا
النشاط هو جزء أساسى من التدريب لصناعة معاجلني مهرة، مبعىن

أنه:  يستأهل أن يطلق عليه هذا الوصفأنه ال يوجد معاجل
 . معاجل، إال وهو معاجل نفسى بالضروة، وإال فهو ينقصه الكثري
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منذ ذلك احلني وحىت هذه اللحظة، وأنا أقوم هبذا اإلشراف
 :أسبوعيا بشكل منتظم، وقد تدرج األمر على الوجه التاىل

جلسة إشراف أسبوعيا تستغرق أربعني دقيقة    -1
 قيمني أساسا حتت إشراىف مباشرةللمبتدئني من األطباء امل

تعقد أيضا Peer Supervisionجلسة إشراف القرناء    - 2
مرة أسبوعيا ملدة ساعة على األقل، آنت أشارك فيها خمتارا،
حيث يتم فيها إشراف من ميارسون العالج بعضهم على بعضهم دون
آبري خبري حمدد، وقد ظللت أشارك فيها حىت املعاش الرمسى، سنة

 .مث استمرت بعدى واحلمد هللا حىت اآلن آما بلغىن من الزمالء 1994

وحىت اآلن 1970جلسة عالج نفسى مجعى تعقد أسبوعيا منذ    - 3
مبوافقة املرضى موافقة صرحية على السماح(، تعقد عالنية  2008

مبشاهدين باحلضور ىف دائرة خارجية حتيط بدائرة املتعاجلني على
مناقشة بعض ما جرى ىف اجللسة من أىيتم بعد آل جلسة ) مسافة

وأيضا من املشاهدين) املتدربني داخل اموعة(من املشارآني معى 
 ).سوف أعود إىل خطوات التدرج ىف التجريب الحقا(

  دعوة مل تستثمر

مث إنىن من فرط ما تابعت من النتائج اإلجيابية هلذه
للطب احملاولة املثابرة، قدمت اقرتاحًا للجمعية املصرية

)أو املقطم(النفسى، لتهيئة الفرصة ملن اليعمل ىف قصر العيىن 
 :أن حيضر تدريبا حمددا حتت إشراف، وأورد هنا نص الدعوة

رئيس جملس إدارة اجلمعية املصرية/ السيد األستاذ الدآتور
 للطب النفسى

 بعد التحية

 أتشرف بعرض مايلى على سيادتكم والزمالء

الىت   اخلاصة   العالقة   هو طىب    آتخصص النفسى    الطب   مييز   ما   إن
 تعثر    أثناء   للمريض  art of healing  الألم   فن   مبمارسة   تسمح 
 حيتاج    إمنا النفسى    العالج يسمى    وما )  النفسى   املرض (=   أدائه 

  :إىل  األخرى    العالجات   مع  -

  ) إخل .. العالج   مدةو  -  للمقابلة (  وقت  -1 

  ) آيمياء - آلمة :  ماذا تعطى  مىت  ( توقيت  -2 

 إشراف  -3 

العيىن   قصر ىف  النفسى    الطب   قسم   يعرض   ذلك   ولتحقيق
  : التايل   الوجه على    لإلسهام   استعداده 

 للمبتدئني   :األوىل     املرحلة :   أوال

 جيلس   أن   مبجرد النفسى    العالج على    التدريب   يبدأ  -1
 التشخيص   بغرض   فقط   وليس (  العالج   بغرض   املريض   مع   الطبيب 
  ) الدواء   ووصف 
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ىف   االشتغال   من   أشهر   ستة   أول ىف    به   ويسمح   ذلك ىف    يرغب  -2
  ) عادة   مقيم   طبيب (  الفرع 

 أشهر   ستة   بعد    اختيارا    ال   ضرورة   ذلك   يصبح  -3 

 مثانية حواىل  (  وقت أى  ىف  مرضى    أربعة للمرضى  األدىن    احلد  -4 
  ) متغريين 

 بامليعاد   يلتزم   أن   يستطيع   مريض أى  :  املرضي   نوع  -5 
  . والفيزيائية   الكيميائية األخرى    والعالجات 

    دقيقة   مخسون :   املدة  -6 

 سنوات   عدة إىل    أسابيع   ستة   من : فرتةال  -7 

  ) ينقطع   مل   ما ( 

  . األقل على    أسبوعيا   واحدة   مرة :   االنتظام -8 

 له   للجمعية التديىب    الربنامج ىف    وسجل   ذلك استوىف    من   وآل
 آل   باحص  7,30  الساعة    األسبوعية   اإلشراف   جلسات   حضور ىف    احلق 
    اخلارجية   بالعيادة   أربعاء 

   الثانية   املرحلة :  ثانيا

 للمتدرب   يسمح املبدئى    الربنامج   هذا ىف    االنتظام   من   عام   بعد
 ساعة   ملدة    Peer supervision  لألقران األسبوعى    اإلشراف   حبضور 
  . ثالثاء   آل     صباح   عشر   نيةالثا حىت    صباحا   عشرة   احلادية   من 

 : اجلمعي   العالج   : ثالثا

 تعقد الىت  اجلمعى    العالج   جللسات   مشاهدا   باحلضور   يسمح  - ا
  . صباحا   الثامنة    أسبوع   لآ   من   الثالثاء   يوم 

 املعاجل   مع   جلسة   آل   بعد   الفورية   املناقشات   حبضور   يسمح  - ب
 املساعد   واملعاجل 

-  واملناقشة   املشاهدة ىف   - آاملة   سنة   أمت   من   يتقدم  - ج
 ملدة   دمساع   آمعاجل العيىن    بالقصر   اموعات   أحد ىف    للمشارآة 
  . أخري   سنة   ملدة   مشارك   آمعاجل   مث سنة،  

 التدريب ىف    التقدم   نوع   حسب   ذلك   عن   املدة   تطول   أن   وميكن ( 
  ) حتقيقه   املراد املستوى    أو 

 جلسات   حضور   املساعد   واملعاجل   واملتدرب   املشاهد   يواصل - د
  . األقران   بني   اإلشراف   جلسات   وخاصة   اإلشراف 

   والتسجيل   الدقيق   التخصص :  رابعا

والنشر،   والتلخيص والعرض،  للتسجيل،    برامج   ذلك   مع   ترتب
 ختصصات على    للتدريب   فاألقدم   األقدم   للمتدربني   الفرصة   إتاحة   مع 
لألطفال،   باللعب   والعالج لألطفال،  اجلمعى    العالج   مثل   دقيقة 
   . املرآز   هذا ىف  جيرى    مما   وغريها اجلنسية،    االضطرابات   وعالج 
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. . . . 

. . . . 

لكن يبدو أن املسألة آانت أمًال أآثر منها احتماال
 .واقعيا

 ولكن

املرئى ىف قصر العيىن/ومع ذلك بدأنا التسجيل الصوتى
منذ -ضى طبعابإذن املر–جللسات العالج اجلماعية أسبوعيا 

حواىل مثان سنوات، آما بدأنا تسجيل اإلشراف على العالج
النفسى ىف دار املقطم للصحة النفسية منذ أآثر من ستة

 . أشهر

وبدأنا عرض مايسمى " يوميا"وحني ظهرت هذه النشرة 
اإلشراف على(حاالت وأحوال، تصورت أن هذه املادة األخرية 

وّصل رسالة موجزة ودالةقد ت) العالج النفسى للمبتدئني
 . ومتعلقة بثقافتنا إىل من يهمه اآلمر

ما تيسر من معامل العالج  سوف نعرض -بإذن اهللا–وغًدا 
عرض حالة واحدة من حاالتالنفسى واإلشراف عليه باإلضافة إىل 

 .اإلشراف للتعرف على بعض ما جيرى

 "األربعاء"مث اآلن  -

 

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/sendcomment/index.html  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور  "يــــوميــــــــا "   1204



 06I02I2008א – אא
 

06I02<I2008א

 אאאא−159

 إىل أين؟:تنشيط حرآية النمو أثناء العالج

 : ماهية اإلشراف

 . آلمة مهمة، لكنها غامضة" إشراف"آلمة 

اإلشراف هو تعّلٌم الحق، من خالل مراجعة أداٍء ما، ملهمٍة* 
 .هارة، ويهدف اإلشراف إىل حتسينها باضطراد ال ينقطعحتتاج امل

اإلشراف على العالج النفسى هو آذلك، حيث العالج النفسى
هو مهارة تستعمل اخلربة، آما تستعمل املعاجل نفسه، وما تيسر
مما وصله من علم ومعلومات، ومعرفة، وما تأصل فيه من

 .ثقافة، وآل شئ

ل من الضرورى أن ُيعلَِّمُهآيف يتعلم املرء من اخلربة؟ وه
 آخر، مع أن اخلربة هى ذاتية أصًال؟

 :السنوات األربع

حيتاج هذا اإلشراف ىف هذه املهنة، ورمبا ىف أى مهنة أخرى،
إىل أربع سنوات آحد أدىن، مث يستقل املعاجل بنفسه ليصبح

 اإلشراف انتقائيا، وبأساليب متنوعة آما سيأتى ذآره

ه السنوات األربعة موازية لسنواتأقول ألى متدرب أن هذ
–تدريب أية صنعة، وآنت أستعري من األسطى ميكانيكى صديقى 

ضرب من غريأول سنة : تصعيد سنوات التدريب هكذا -رمحه اهللا
،عالم من غري ضرب، وثالث سنة ضرب بعالم، وتاىن سنة عالم

 مْعلمةورابع سنة 

و على الوجهوشرح ذلك والعهده على املرحوم صالح بالسى ه 
 :التاىل

حىت خيترب املعلِّم إن آان( ضرب من غري َعَالْمأول سنة  ·
، معىن)غاوى الصنعة ام أهنا ثقيلة على قلبه" الواد بلية"

،"من غري عالم"الضرب هنا هو املعاملة اخلشنة، أما ملاذا 
أصل خسارة فيه العالم لو آان مش: فحسب آالم األسطى صالح

 غاوى
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بعد أن يطمئن املعلم أن بلية(  ضرب ْبَعَالْموتاىن سنة  ·
  جديدة تقرن اخلشونة والشخط  غاوى الصنعة يبدأ مرحلة

 )بالتوجيه والعالم وتكليفه ببعض املهام املتدرجة

"اجلدع الصىب"، وفيها يكون َعَالْم من غري ضرب: ثالث سنة ·
، فهو من ناحية ال حيتاج الضرب"أسطى"قد قارب أن يصبح 

ه، ومن ناحية أخرى يكون املعلم أصبحأصال، ألنه يتعلم بدون
ىف حاجة إليه آمساعد أسطى، ليس فقط ىف حاجة إىل أدائه، بل

 قد يكون ىف حاجة إىل مشورته ىف بعض الصعوبات

أما السنة الرابعة فهى سنة التخرج إىل مرتبة  ·
 .اَملْعَلمة

أعتقد أن هذا ما أمارسه تقريبا ىف إشراىف على صغار
 األطباء

أمارس) ضرب من غري عالم: سنة أوىل(ة التدريب ىف بداي 
نوعًا من التطفيش لكل من يستشريىن بعد خترجه ىف أن يعمل ىف

، أال ختشى على نفسك؟، وأنت ما ال: الطب النفسى حني أقول له
-بعد أن أصبحت طبيبا قّد الدنيا–ذنبك حىت متضى حياتك 

عليك أنىف هذه املهنة خادما إما نون أو منحرف، أنت 
تتحمل باحرتام آل من مل يعد يطيقه أهله وجمتمعه حىت ضاقوا

، يندهش الطبيب الصغري ويسأل، فأبني لهبه، أو خافوا منه
رمبا خياف من حتذيرى أو رمبا" الصعوبات املتزايدة الىت تنتظره

أنه" يصر وحياول، فإذا انصرف، فاحلكم عليه مثل الواد بلية
 غاويا ، ليس"خسارة فيه العالم

بالصدفة رمبا حتججا بالسن–ىف هذه السنة األوىل اعتدُت 
أن أطلق امسا آخر على املتدرب املبتدئ، على سبيل -والذاآرة

، فإذا آان اسم املتدربةاملداعبة أثناء التعرفالفكاهة أو 
مثال سعاد، فقد أطلق عليها مداعبا اسم تفيدة، أو خدجية،

لغفور، وهكذا، وتستمر هذهوإذا آان امسه حممد يصبح عبد ا
اللعبة ما بني اجلد واهلزل، ويتغري االسم بالصدفة أو أثناء
مناقشة حالة، عدة ّمرات، ومل أآن أدرك عرب سنوات طويلة، هل
وراء هذا أى شئ غري الدعابة وحماولة إذابة الثلج، لكنها

، وبالتاىل فيها ما فيها)جانىب(لعبة ُتلعب من جانب واحد 
ال تكافؤ، حىت أتيحت الفرصة أثناء العالج اجلمعى أنمن ظلم و

، فصار هذا!!)أظن دآتور عنرت(يطلق بعضهم علّى امسا آخر 
 . التعايش أسهل

–بعد أن فكرت فيها الحقا  –) اجلد(بدت ىل هذه الدعابة 
أهنا مبثابة دعوة غري مباشرة أن يعرف املبتدئ أن هذه املهنة

من منظومات ثابتة، ومعتقدات قد تضطره أن يغري ما جاء به
، وقد تناقشتفهو معّرض أن يتغري فيه آل شئ حىت امسهراسخة، 

ىف سنة تانية وثالثة(ىف هذا التفسري مع بعض الزمالء األصغر 
دافعى احلقيقى الستعمال  ، ولكىن لست متأآدا متاما من")َعَالْم"

 .لكنه مفيدهذه الدعابة حىت اآلن، 

 نوعا، حىت نرى قاسية وُمعّريةظات ىف أول سنة هكذا تكون املالح* 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1206



 06I02I2008א – אא

تصبح املالحظات أقل خشونة) تقريبا(ىف السنة الثانية  
وإن آانت أآثر تعرية وأعمق ثقة، وهذا ما يقابل أهنا سنة

قد وصل إىل) التدريب/التعليم(ويكون العالم  ،"بعالم"الضرب 
مرحلة متكن املتدرب من إبداء رأيه فيما يعرض من حاالت، ومن

   .يقرتح عليه من توجهات أو آراءمناقشة ما 

أو املرحلة الثالثة، الطبيب املقيم(ىف السنة الثالثة  
حوارا حقيقيا يثرى" العالم"يصبح ) مدته هى ثالث سنوات فقط

املشرف واملتدرب معا، ويكون املتدرب قد اتيحت له الفرصة
حلضور جلسات العالج اجلمعى أسبوعيا ملدة سنة أو يكون قد وصل

الدور ليشرتك معى معاجلا مساعدا ىف جلسات العالج اجلمعى إليه
 )عالم من غري ضرب(ملدة سنة آاملة 

ىف السنة الرابعة ، وقد أصبح املتدرب أسطى ميكنه أن 
يقوم مبمارسة العالج منفردا، أو مشارآا معى ىف العالج
اجلمعى، آما يواصل اإلشراف عادة بعد ذلك مع زمالئه دون

:(Peer Supervision" إشراف القرناء "يسمى آبري، وهو ما 
 )أنظر بعد

 خطوط عامة حتدد طبيعة اإلشراف ومستوياته

 البد أن يكون أسبوعيا على األآثر. 1

)ال تتساوى(يكون اإلشراف جادا ومفيدا حني تتناسب . 2
جرعة احلديث عن املريض مع جرعة احلديث عن املعاجل ، بكل

 لكأبعادمها الظاهرة ما أمكن ذ

ينتظر من الذى يوجز معامل النقطة الىت يطرحها للنقاش. 3
أو عن نفسهعن  بسؤال حمددحالٍة ما أن ينتهى    ىف مسار عالج

 ، أو أن يطلب طلبا حمددا من املشرف أو الزمالء،احلالة

إن مل ينته بسؤال أو طلب، عليه قبل فتح باب. 4
ماذاالتعليق أو النقاش أن حيدد سبب عرضه ملا عرض، و

 ينتظر من استجابات مثال

، يكون النقاشPeer Supervisionىف إشراف القرناء . 5
مفتوحا لكل من يرى رأيا، وخاصة من خالل خربة حاالت

 مماثلة، أو متداخلة بشكل ما

ىف حالة اإلشراف الفوقى، قد يطرح املشرف املدرب على. 6
 .يعلقاحلاضرين أن ُيبدو رأيهم أوال قبل أن 

نبغى أن يؤخذ رأى املشرف قضية مسلمة، فاملعاجلال ي .7
أدرى باحلالة، وغالبا هو ال يتمكن من عرض آل ما يساعد

 على إبداء الرأى

يسمح بتساؤالت حمدودة من املشارآني احلضور الستيضاح  .8
بعض ما مل يذآره صاحب احلالة من املشرف أو املتدربني،

النقطة املطروحةوآلما آانت املعلومات آافية، ومتعلقة ب
 للنقاش آان ذلك أفضل

يعترب أى إرشاد أو تفسري أو توضيح جمرد فرض قابل. 9
للمناقشة، مث بعد ذلك قابل لالختبار مع استمرار العالج

 الالحق على جلسة اإلشراف
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أى اقرتاح أو تفسري ال ينبغى أن يبادر املتدرب .10
 .بتطبيقه فورا حىت لو اقتنع به

املوضوع لنفس احلالة قد يكون مناسبا أن يفتح نفس  .11
ىف لقاءات الحقة، مما يشعر معه املتدرب املعاجل باهتمام
متواصل وحوار حمتمل ومراجعة متابعة، وإن آان ذلك

 .ينبغى أن يأتى تلقائيا دون قاعدة أو إلزام

يوجد ترتيب هريارآى ضمىن من حيث األولويات، على .12
 )تقريبا(الوجه التاىل 

 منع اخلطر   -

 املضاعفات منع  -

استمرار العملية العالجية حىت لو حققت أهدافا  -
 سريعة متوسطة

 .دعم املعاجل األصغر مبوضوعية ما أمكن  -

wait and see ، "إنتظر لنرى"التوصية األشهر . 13
شديدة الفائدة، ىف آثري من األحيان، وبديهى أن االنتظار

ملعلومات،ال يكون خاويا، لكنه انتظار إجياىب ملزيد من ا
 اخل.. واملتابعة، أو إطالق مسرية النمو

تكون املناقشات أآثر طلبا للحسم حني يكون املطلوب  .14
، أوالسفراملشارآة ىف اختاذ قرارات ال تنتظر، مثل 

إاء، أو قرارات )طالق أو زواج( االرتباطات األسرية
 أو مثل ذلك العالج

 وبعد

واقعية،  نعرض حالةأشعر أن آل ذلك ال قيمة له ما مل 
 ناقشناها منذ أسابيع

فإن جنحت التجربة فدعونا نأمل أن نواصل ىف هذه النشرة
 .مزيدا من ذلك

 :احلالة

 صباحا 7.30 :الوقت

 دقيقة 30 :مدة اإلشراف آلها

وبعض(مشارآا متدربا مبتدئا  30 – 25 :عدد احلضور
 )الزمالء األآرب اختياريا

حاالت مرة 8إىل  4من  آل واحد من املتدربني يعاجل
 دقيقة للجلسة، حبد أدىن أربعة حاالت،  50أسبوعيًا، ملدة 

باإلضافة إىل املعاجلني مخسة من املبتدئني الذين مل يتسلموا
 .احلاالت بعد

 .ثانية 14& دقائق  7 :زمن تقدمي هذه احلالة مع مناقشتها

وبعض التفاصيل الىت ال تضر باهلدف، تغريت حىت ال :األمساء
 .ميكن التعرف على احلالة أو الطبيب أصًال
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 .سنة، معاها بكالوريوس 24هى آنسة عندها  :منصور/د 

 خرجية جامعة إيه؟ :حييى/ د 

أظن جامعة خاصة، هى األوىل من بنتني، حضرتك :منصور/ د 
حولتها ىل تقريبٌا من أربع شهور، آانت جايه بتشتكى إهنا مش

ه برضه مععارفه تتعامل مع والدهتا ووالدها ىف البيت وشوي
 . الناس ماعندهاش ثقة ىف نفسها وبتعّور نفسها

 فني؟ بتعّور نفسها فني؟ :حييى/ د 

بتعور نفسها ىف أديها ورجليها من جوه، :منصور/ د 
أشار جانَبْى الفخذين(بس اجلروح األآرت جوه   منطقة الفخذ،

أسابيع تقريبًا أو شهر بدأت تقول أنا 3، من )من الداخل
 . فسى، بس بدأت أدخن سجايربطلت أعور ن

 أبوها بيشتغل إيه؟  :حييى/ د 

 . والدها مؤهل، عمل مهىن حر :منصور/ د 

 هى؟ مابتشتغلش؟ :حييى/ د 

 .ما بتشتغلشى لسه. آه :منصور/ د 

 ...... بقاهلا معاك قد إيه :حييى/ د 

 .أربع شهور :منصور/ د 

 هه، خنش على املوضوع :حييى/ د 

هر جات قالت ىل إن هى بطلت تعورهى من ش :منصور/ د 
نفسها بس بدأت تدخن سجاير، وعايزه تاخد رأىي ىف ده، فدى
حاجه أنا ماعرفتش أعمل فيها إيه؟ احلاجة التانية من

 .... آالمها برضه هى البسه طارحه، بس هى مش مقتنعه باحلجاب

 بتصلى؟  :حييى/ د 

 . بتصلى :منصور/ د 

 بانتظام؟  :حييى/ د 

أل مش بانتظام ، فبتقوىل أنا عايزة أغري ىف :ورمنص/ د 
نفسى وآده، فباقوهلا طب إنىت إيه اللى مش قاباله؟ يعىن إيه
اللى ىف صورتك مش قاباله تقول أنا حمجبه بس مش مقتنعه
باحلجاب وعايزه أقلعه، فأنا جه ىف دماغى إن هى تقلع احلجاب

 آنت أآملوهى قاعده ،عرضت ده عليها بس اترددْت، فهل مثًال
وأخليها مثًال تعملها دلوقىت وال أل؟ فأنا عايز أعرف ىف

 .النقطتني دول، احلجاب، والسجاير

 إيه رأى أبوها وأمها ؟ :حييى/ د 

ماعندمهش مشاآل إن هى تقلعه، واحلتة األهم: منصور/ د 
ده جه مع! إن هى ملا بطلت تعور نفسها ابتدت تدخن سجاير

 .ده

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ميــــــــا يــــو"   1209
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 نفس التوقيت مش آده؟ :حييى/د

 أيوه :منصور/ د 

طب واحلاجات العاطفية واالحتياجات، وامليول حنو :حييى/ د 
 اجلنس اآلخر الرجالة يعىن؟

 .مافيش خالص  :منصور/ د 

 وال ىف اخليال، وال ىف اللذة الذاتية  :حييى/ د 

. احلاجات دى مابتجيش ىف دماغها خالص خالص   ال..ال  :منصور/ د 

 وال ىف دماغك؟  :حييى/ د 

 . ال ىف دماغى أنا بتيجى طبعًا :نصورم/ د 

أل مش ىف دماغك ِلْك، إنت حر باللى ييجى ىف :حييى/ د 
 دماغك، قصدى ىف دماغك نيابة عنها، يعىن تقمص ، فاهم؟

 ماجربتش، ما جاش على باىل :منصور/ د 

هو ارتباط طبعًا شرب السجاير من ناحيه....  :حييى/ د 
إنك إنت ماشى ىف إجتاهعلى وقلع احلجاب من ناحيه ده بيدل 

اإلقدام ده لهفيه حتريك، فيه يعىن حرآة إقدام ،  سليم
؛ مبعىن إنه ممكن يكون إقدام يعىن خلبطه أخالقية، مشوعليه

باملعىن االجتماعى والسائد،  أخالقية باملعىن املطلق، قصدى
ىف جمتمعنا مش مرحب بيها خالص ألن –أخالقيا –املسائل دى 
ه للحرآة اللى فيها فرص وحماولة، وتعلّم،مافيش مساح

وتراجع وآالم من ده، إمنا احلرآة نفسها، التغيري اللى حصل،
 معناه آويس ىف العالج، 

ملا أى حد يعمل نقله نوعية وماآنش قادر يعملها 
ويقدر يعملها أو ينوى  شهور من العالج 4وجيى بعد   لوحده،

من  احملتوى، احلرآة يعملها ده معناه آويس، بغض النظر عن
حيث املبدأ هى دليل حيوية العالج، أما اللى بعد آده فحاجة

هى ىف املساعدة ىفبيبقى وظيفة العالج بعد آده،   تانية،
 استيعاب اللى حصل داخل الظروف االجتماعية والشخصية، 

تفّرقوا بني إجيابية رصد احلرآة، وبنيالزم انت وهيه 
 ،معنيواقعية تفعيلها ىف سلوك 

يعىن نبارك احلرآة، وىف نفس الوقت حناول توجيهها بشكل غري
 مباشر إىل مسار إجياىب ، 

ىف جمتمعنا املسائل دى بقت صعبة جدا، أنا ماعرفش اتمع
ماشى إزاى دلوقىت، إمنا ىف خربتى ، بالقيها خطوه مش هينه إن
واحدة بنت تقلع احلجاب حىت لو ماآانتش بتصلى، واألصعب إهنا

 تشرب سجاير خصوصًا عالنية، 

لو شربت سجاير ىف مكان عام حىت مع أصحاهبا يبقى  تصور
  بتحط نفسها ىف مكان ميكن أآرب من مرحلتها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1210
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احلرية هنا ىف التكملة، حاتكمل ىف أى اجتاه، يعىن لتكمل ىف
ثورة وحرية وإبداع وآالم من ده، يا تكمل ىف بوظان واحنالل،

اجلمعى جيد، ألنك فبيبقى املوقف اللى حصل ده أثناء العالج
إنت ممكن حتيطه ألنه موقف خاص حمدود فيه القبول للمبدأ

 ) السلوك(مع احلذر من املسار ) احلرآة(

 يعىن موقف آده عايز ُأبّوه طيبة وعايز مساحة

 لكن آل التفاصيل تعتمد على احلالة نفسها 

 والزم تقيس معاها مبقاييس بعيدة عن النقطة دى بالذات، 

مبحكات -تشوف إيه اللى حصل مع النقلة دىيعىن مثال  
اإلجناز العادى ىف جمال بعيد عن إيذاء نفسها، وعن حكاية

 :احلجاب والسجاير، مثال

 ماآانتش بتشتغل راحت اشتغلت أو بتدور على شغل  

ماآانتش بتفكر ىف صحوبيه إبتدت تفكر ىف صحوبية، ما 
 قصدشى صحوبية رجالة بالذات، صحوبية أى صحوبية

هل ابتدت تفكر ىف ملء وقتها بطريقة تانية ، خصوصا بعد
 ما اخترجت؟ 

إبتدت تكتب مثال؟ إبتدت تقرا حاجات ما آانتش تطيق
تقراها قبل آده؟ حاجات صغرية زى آده، بس هلا داللة نوعية

 وبشكل تلقائى،

وبرضه فيه احتمال إن العكس يكون حصل مع نفس احلرآة 
 ، مثال اللى العالج حّرآها

 إهنا آانت بتصلى وبطلت 

بتعمل حساب أبوها وأمها ماعدتش بتعمل حساهبم ،  آانت
 حاجات آده

وبرضه تاخد ىف االعتبار جماالت آتري تانية زى اخليال 
واألحالم، مش عشان تفسرها، أل عشان تشوف بقية أبعاد احلرآة،

مابتفكرش ىف حاجات عاطفية، أو جنسية، ليه يعىن؟  بنت
سنه وعندها صدر ووسط ، 24ىن آدماية عندها إزاى؟ مش ب

 هى حلوه؟! ماتفكرش ليه يعىن

 .آه، بس هى شايفه نفسها مش حلوه  :منصور/ د 

طيب دى نقطة آويسة، جمرد إن صورة الذات :حييى/ د 
نقدر نرصد  تتغري، إهنا تشوف نفسها زى ربنا ما خلقها،

   اجتاه التغيري بده،

تشوف نفسها حلوه دى حاجة تكون شايفه نفسها مش حلوه
 مش قليّلة

رصد آل ده، والكالم فيه يْشعرها بأبّوة حقيقية، تقدر 
 تستوعب احلرآة اللى حترآت فيها بفضل العالج ىف اجتاه النمو

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1211
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، عندناصداقة للبيعىف بالد برة بيقولوا العالج النفسى  
،الوصايةمش مبعىن  الطبيب والد، واملعاجل والد،إحنا بنقول 

ما فيش حاجة امسها موقف حمايد، بال وجع، يةالرعاوإمنا مبعىن 
، هذا التفّجر زى اللى حصل، بيحصل ىف احلياة العادية دماغ

مع أبوها وأمها فإذا آان أبوها وأمها.  13،14ىف سن 
واخدين موقف جامد شويتني، ده آويس ىف حينه، إحنا دلوقىت ىف

ربعالعالج والد دلوقىت، فإنت دلوقىت أبوها وأمها ، وىف أ
شهور رجعت تتحرك من جديد، وانت واضح إنك استوعبت املوقف،

 وقبلته

 بيبقى فيه شغل مستنيكم آتري

واحلاجات دى مش سهله خالص خالص خالص مهما قولنا ،
 يعىن، وال عندى وال عندك وال عند حد 

 نسمح وّال مانسمحشى؟ نسكت وّال مانسكتشى؟ نفّوت وال نقهر؟ 

 .ا، مش بس ىف العالجاملسألة مش سهلة، عموم 

شرب السجاير عمومًا ىف جمتمعنا بقى حكاية، عمال يزيد مع
إن الفقر بيزيد، بس ىف جمتمعنا أنا أظن إن معىن شرب
السجاير بيختلف من قطاع ىف اتمع لقطاع آخر، ومن واحد

ست تشرب سجاير، غري بنت تشرب سجاير، والسجاير ىف  لواحد،
   ، غري السجاير جوه البيتالعلن، على عينك يا تاجر

 آل حالة على حده   احلكاية عايزة تتاخد واحدة واحدة،

مث يا أخى البنيَّة عندها اربعة وعشرين سنة، واخترجت،
، ماشغلْكشى زى أىوأنت والد، مش احنا قلنا الطبيب والد

 . والد حكاية جوازها، وهى حلوة زى ما بتقول

 يعىن :منصور. د

فاية أوى، بس انت أول ما حاحتود ىفسنه آ24: حييى/ د 
احلتة دى، ميكن تقولك ، هبزار زى ما بيحصل معايا، طب هات ىل

العرسان على أفا من: عريس، أنا شخصيا باقول ىف احلاالت دى
يشيل، بس افتحى جهاز االستقبال، مش تقفلى الراديو وتقوىل

املؤشرما فيش وال حمطة شغالة، أقول هلا يابنىت إنىت لعبىت ىف 
 من أصله علشان تقوىل مفيش إذاعة؟

استقبال  قصدى انَت تقدر بطريق غري مباشر تعلمها 
املهم إا تشعر. الرسائل، املسألة بتحتاج صنعه من املعاجل 

، تقوم تقدر حتتوى احلرآة اللىإنك حامل مهها بطريقة عادية
 .ظهرت بفضل إنصاتك، ومساحك

 :التعقيب اآلن

 :ل مما يلىمما سبق يالحظ آ

 .إن املناقشة آلها مل تستغرق سوى بضع دقائق -1

 .االنتباه إىل الفروق الثقافية بشكل واضح -2

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1212



 06I02I2008א – אא

إن املتدرب عرض موقفه بتلقائية، مبا ىف ذلك ما خطر -3
له من السماح هلا خبلع احلجاب أثناء اجللسة، وتراجعه حىت

 .يرجع إىل املشرف والزمالء

الديىن إن النقاش مل ُيْدخل العامل األخالقى أو -4
حىت يكون العالج مرآزا على استعادة السالمةالتقليدى أصًال، 

مبا ىف ذلك التفكري السليم وتقدير الواقع، والفروق
 .، مبا يسمح للمريضة أن ختتار ما هى مسئولة عنهالفردية

خطر ىل األن إضافة آان ميكن أن تنري الطريق أآثر، وهى -5
على اجلانبني الداخلنيداللة إيذاء نفسها باجلروح السطحة 

للفخذين، رمبا يثبت أن ذلك إشارة إىل فرط الكبت عامة، أو
رفض األنوثة خاصة، أو اخلوف الذى زرعه أهلها فيها، أو
اتمع، وداللة ذلك ارتباط اختفاء هذا اإليذاء مع بداية

 .احلرآة حنو النمو قيد املناقشة اآلن
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אמא:−160

 )32(، احللم)31(احللم
 31  حلم

 من   خال   وأنا   رتيبة   خطوات   احلقول   وسط ىب    يسري   محارا أمتطى 
 ففتوق   آلب   نباح   إلينا وترامى    اخلريف   مشس   أشعة   حتت   املشاعر 
 فأحدد     النباح   ويعود   السري إىل    فعاد بكعىب    فنخسته   احلمار 
 بالعديد   حماطة   امرأة   وظهرت .  أقصده الذى    الرجل ألرى  بصرى  
فسلمُت،   هلا ،  فأذعنت   النباح   عن   لتكف   فيها     فهتفت   الكالب   من 
. متبادلني   خطابني على    بناء   الشيخ   ملقابلة   قادم إىن    وقلت 
 تقدم   أن   تستطيع   وأا   األخري   األمر   صاحبة   إا   املرأة   قالت 
 عليه   حرضت   إن   تشاء   من تفىن    أن   تستطيع   آما   املطلوبة   اخلدمات 
  . الكالب 

إىل   وأشارت .  مالع   أريد وإىن    للحرب   ال   للسالم   جئت إنىن    فقلت
 وتبعتها   وسارت   خشوع ىف    أمامها   ووقفت   احلمار   ظهر   عن   فنزلت 
 فتوقف   صغري مبىن    أمام   ووقفت   الكالب   بنا   حتيط   احلمار خلفى    ومن 
ىف   أنتظر   أن ىل    وقالت   فدخلت   بالدخول وأمرتىن    آله   الرآب 
حىت   فسألتها   ترحم   ال الىت    الكالب إىل    اخلروج   من رتىن وحذ   الداخل 
 مل   ولكنها   خريا وعدىن    الشيخ   وأن .  العمل   عن   وماذا . ألىب مىت  
.املبىن   حول   الكالب   تارآة   وذهبت   احلمار   وامتطت بكالمى    حتفل 
 ال   ولكنهم   أشداء   لرجا   مع باحتياجاتى  إىل    ترسل   وآانت 
 معرآة ىف    الكالب   مع   الدخول ىف    أحيانا   وأفكر   بكلمة   ينبسون 
  . فانتظر   األمل   يتغلب   ولكن .  موت   أو   حياة 

*** 

 القراءة

ونادرا ما يظهر(، أحالم النقاهةألول مرة يظهر احلمار ىف 
 ).ىف أعماله عامة

 النخاع، جنيب حمفوظ قاهرى حىت 

مل أشاهد مسلسل حكاية بال بداية وال هناية، ولكنهم حكوا
ىل أنه انقلبت بعض أحداثه لتدور ىف الريف املصرى، حني أخربوا

 .األستاذ عن ذلك ضحك ضحكته اجلليلة، ومل يعقب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) نيإلكرتوإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1214
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احلمار الذى ظهر هنا مل أستطع أن أتبني داللته، تذآرت
للتو أن احلمري والكارو ىف القاهرة آانت وسائل مواصالت ونقل
حيث نشأ حمفوظ وعاش ردحًا من عمره، ظهور احلمار هنا سواء

بعد االنتهاء من قراءة –آان قاهريا أو منوفياًّ، وصلىن منه 
دالالت رفضُت أن أثبتها إال باإلشارة من -احللم عدة مرات

بعيد، من بينها الصرب، والبطء، والتحمل، واحتمال املهانة
توفيق احلكيم وغريه، مث بغري وجه حق، واحلكمة حني يستنطقه

ومل أجدىن متحمسا ألى منها، وال رافضًااهتامه ظلمًا بالغباء، 
 .ألى منها

اخلطوات رتيبة هادئة لكن املشاعر غائبة، األقرب أن
املشاعر غابت لغموض املوقف، وخطر التوجه، وطول الصرب،

 .وألعاب التأجيل والتسويف

رايس، أحسب زامائري أو آوندالي هل املرأة هى جولدا 
أهنا األوىل، وبرغم أنه هو الذى ذهب حبماره إليها، صابرا
وهو خيلى نفسه من مشاعر قد تعوق رحلته، برغم ذلك مل تعطه

، وأفهمته أنلالتصاالت السابقةاملرأة األمان، بل تنكرت 
 .األمر آله بيدها هى، مدعومة بكالهبا املفرتسة

، حىت ولوسالم ال احلربالأعلن نيته بوضوح وهو يكتم أمله، 
أدى األمر إىل أن يكون تابعا، عامال عندها، أو عند من

، وتبعيته، مل جيد العمل املوعود ال"خشوعه"تشاء، لكنه برغم 
عندها، وال بأمرها، وأصبح انتظاره بالداخل هو السجن

ألهنا) أو الرتاجع(ذاته، وانتزعت منه حىت وسيلة الرجوع 
 "امتطت احلمار وذهبت"

مل حتفل املرأة بوعد الشيخ، سواء آان آسينجر أو بوش، أو
آل من يعد آذبا مبا ال ميلك، أما الكالب اجلاهزة للحرب

وهى تنتظر إشارة. واإلفناء فهى ترتبص باخلارج طول الوقت
منها مع أنه جاء للسالم مطيعا يطلب العمل بعد أن صّدق

 . وعود الشيخ

 .لالعودةفهو سجٌني داخل قراره، طريق ا

ها هو الفتات ُيلقى إليه بواسطة رجال أشداء ال ينبسون
بكلمة، وهل عاد ّثّم جمال للكالم؟ والكالب تتحلق حول حمبسه

 .جاهزة لالنقضاض واالفرتاس

ىف -أحيانا  –أعزٌل، معاق، غري مسموح له إال بالتفكري 
 ! معرآة حياة أو موت، مع الكالب

 يتغلب األمل، 

 هذا املوقف؟أى أمل وهو ىف 

 فينتظر،

 ماذا ينتظر؟

 إىل مىت؟ 
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برغم موقف حمفوظ الواقعى املتأمل املعلن وهو يقبل السالم
واقعا مّرا لنبدأ من حيث حنن، إال أن هذا احللم جيعلنا

 :نتساءل

هل آان داخل داخله يرى عمق املوقف احلقيقى األآثر 
إيالما هبذا الوضوح، فيُكمن حىت يظهر هكذا ىف هذا احللم

 ول هذه السنني؟االبداع، بعد ط

 !جائز

 !!!ال: وجائٌز

*** 

 32  حلم

 إن ىل    وقال   اليمن ىف    للعمل   ذاهب   إنه   القدمي   الزميل حدثىن 
 القبول على  وحثىن    اليمن ىف    للعمل دعوتى    حول   يدور   آالما   مثة 
وىف .  له   محاس أى  أبدى    أن   دون   املوضوع ىف    بالتفكري   فوعدت 
 غري على    األمر ىف    فكرت آلبىت    مع   وحيدا   فيه   أعيش الذى    البيت 
 أخذ   منذ   توّلد الذى  آلبىت    من نفورى    ذلك على  وشجعىن  .  املتوقع 
 خالصة   آلبة وهى    آانت .  إنسان   وجه   صورة   ويتخذ   يتغري   وجهها 
 وال   آلبة   تعد   فلم   املذهل   التغيري   بعد   اأم   ومسلية   جذابة 
ىف مكتىب    حجرة ىف  نفسى    أجد   ما   وسرعان ،  إنسانا   تكون   أن   بلغت 
، شديدة   احلرارة   وآانت يدى،    بني   واقف   اخلاص وسكرتريى    اليمن 
 دافئ   إنه ىل    فقال   البلد   هذا ىف    اجلو   حال   عن   السكرتري   فسألت 
 جدا   مرتفع املبىن    ولكن   السنة   فصول   بقية   احلرارة   وشديد   شتاء 
 أن   إال باجلو   ضقت   آلما على    ما   وأنه   اجلو   حتسن   ارتفع   وآلما 
 بعد   سررت . أعلى   طابق إىل    للنقل   للمدير   التماسا   أآتب 
 عظيم املبىن    فرأيت أعلى  إىل    ونظرت   النافذة إىل    متوق   اآتئاب 
  . السماء   يالمس   أنه إىل    خيل حىت    االرتفاع 

قلىب   فارتعش   العالية   النوافذ   من   تطل   رءوسا   ورأيت
 سررت .  األول   الزمان   أحبة وجوه    فيها   رأيت   إذ   لرؤيتها 
ىف   للعمل   الدعوة قبوىل  على    اهللا   ومحدت   عليه   زيدم   ال   سرورا 
  . السعيد   اليمن 

*** 

 القراءة

 .السعيداليمن هنا ليس بلدًا، هو اليمن 

جنيب حمفوظ مل يسافر ىف حياته، على ما أذآر، إال إىل اليمن
وأظن إىل يوغسالفيا، مث للعملية اجلراحية ىف الشريان األورطى

 .املتحدةىف اململكة 

احللم السعيد املتطاولة بنيانه/الدعوة هنا هى إىل األمل 
 حىت تالمس السماء،

هى نزوع فرار من هذه الدنيا املعتوهة بعد أن رقص 
جذابًا، (إنساهنا على السلم، فال هو ظل حيوانا خالصا مروَّضًا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1216



 07I02I2008א – אא

، وال هو أآمل مسريته إىل بشرية تليق بإنسانيته)ومسليا
 ".نسانامل تعد آلبة وال بلغت أن تكون إ"

هذا املسخ املعاصر الشبيه باإلنسان البشع أصبح منّفرا
وطاردا، وباعثا للفرار من هذه احلياة املشوهة البشعة

 . اخلالية من احلياة

 احلرارة الشديدة ىف الصيف مل تصلىن منها ريح جهنم،  

األمل ىف االرتفاع دورا بعد دور حىت يالمس السماء، وصلىن
 ، الفوقإىل . باعتباره هربا آِمًال

:آان عليه آلما ضاق به احلال أن يقدم التماسًا للتصعيد
ليتحقق حلمه اهلروىب، اآلِمْل، بسرور ال مزيد عليه، إْذ سيلتقى

 ىف النهاية بأحبة الزمان األول، 

 ،اليمن السعيدفهو ىف 

ها هو يتخلص من احلياة املسخ الىت ترآها وراءه، ومن 
امللل، إْذ يرتقى بالتدريج صعوًدا حىتاحلر املرتبص صيفا، ومن 

 ".هناك"يلتقى هبم 

 حتت رمحته وىف رحابه،

 .اليمن السعيدىف جنة 

 :لكن

 هل هذا هو احلل؟

 !احللول ليست مهمة املبدع على أية حال
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08I02<I2008א

 א/א−161

 :مقدمة

 .تراَآَم الربيد، وَلَم يرتاَآْم

مازال –دون ضغط  –عدد الذين أرسلوا تعليقات تلقائية 
أآثر من نصفهم) أحيانا اليدين(ال يتجاوز عدد أصابع اليد 

أسامة. د: من األصدقاء القدامى، أصحاب الفضل -عادة –
....آرمي . الرخاوى، د حممد أمحد.رامى عادل، د. عرفة، أ

أمساء.. ، ُافتقُد االبنة الىت افتتحت احلوار )بعد انقطاع(
نبيل، ربنا ينجحها، والصديق حممد آامل، وفقه اهللا، وصلىن من
خالل غياهبما أن َثمَّ حذر من أن يصلهما أآثر من املسموح،

 ).لعلى خمطئ(دينيا بالذات، 

نولد، ال حنن نعرفسقف املسموح يوضع لنا الحقا بعد أن  
أن نرتفع به -عادة –من الذى وضعه حتديدا، وال حنن نستطيع 

ولو قليال، وال حنن نقدر أن خنرتقه بسهولة، وال حنن نريد ذلك
دائما، آلٌّ يتلقى ماتيسََّر من ثقب الرؤية، وهو يتحرك حتت

 سقف اخلوف، حيتمى به، ويرفضه، ويثبّته طول الوقت،

أو منهم مهما ضؤلت، وأحاول أن أرضى بأية حرآة مىن
أضبط اجلرعة، وأن أعدد أطباق املعرفة وأدوات التحريك على
مائدة النشرة، حىت يلتقط وعى الزائرين ما يستطيع هضمه
اآلن أو فيما بعد، أو فيما بعد جدا، أو ىف األجيال

 القادمة، 

 .إىل آل حسب حتّمله، ومن آل حسب حرآته

 :التعقيبات التلقائيةفهو  وفيما يلى ما مل يرتاآم،

أما ما تراآم فهو التعقيبات القهرية الىت فرُضتها على(
املتدربني، والىت شغلت بريد األسبوع املاضى من استجابات
املتدربني ىف قصر العيىن وقد جّنبتَّها مرحليا حىت أرى فيما

 ).رأيا

 )األحياء واألموات( 2008-1-24: أميمة رفعت. د
"\اقول مرضى الفصام، و ال" \ىف" \وماذا عن املوت) 1(

 مرضى الفصام؟؟ أى عندما يشعر املريض باملوت ىف " \عند
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مريضة تشعر ان: بطرق عدة ، مثال داخله ،ويرتجم عنده
بس أيوة" \ذراعها ميت، وعند سؤاهلا و لكنك حترآينه؟ 

هو إتشل و" \و أحيانا جتيب برتتيب عجيب " \هو ميت
 "\عفن بعدين مات وبعدين

مريضة أخرى فقدت احلدود بني ذاهتا و بني) .... 2( 
املكتب، و احلكيمة،" \جوفها"\ففى األشياء و األشخاص حوهلا
 جثث أقارهبا، وجثث...إخل و...و زميلتها ىف الغرفة

هم ،بل أن بعض هذه اجلثثاملشاهري القدامى من ممثلني وغري
تفرض نفسها عليها آل ليلة لتتمدد جبانبها بالفراش و

 ....أحيانا ختاطبها

دائما عند مريض املوت  themeملاذا يتكرر موضوع ) 3(
الفصام؟ وملاذا اليشعر ناحيته بشىء ،ال حزن وال خوف وال

املريضة ىف املثال األخري آانت ىف إستسالم تام. شىء ال...مترد
ملضايقات املوتى، و مل تبد أية مشاعر إال قرب

 ....خوف أوال مث إمتعاض مث ثورة عليهم"...\شفائها"\

الفصام جبموده ىف حني ال يشعر آثريون ممن هل يشعر مريض) 4(
 احلياة؟ آيف؟ جبمودهم و توقف تطورهم ىف" \ليسوا مرضى"\

ا، ال أفهم متام symptomatologyبعيدا عن تسمية األعراض
 .األحياء املوت ىف أين يكمن

 :حييى. د
بعد أن رّقمت مالحظاِتك وتساؤالتك هكذا، ألرّد عليها واحدة

تطور فكرىواحدة فضلت أن أؤجلها إىل يوم األحد، ذلك أن 
، وقد تغري بشكل نوعّىىف مسألة املوت مل يتوقف أبدا

، ومن خالل)آما ذآرِت(وتصنيفّى من خالل الفصاميني خاصة 
التى النقدية أيضا، ولذلك فقد رأيت أن أفرد للردحماو

عليك نشرة يوم األحد بأآملها بعيدا عن احلوار، أسوة مبا
 مجال ترآى، .فعلنا مع تعقيبات االبن د

ولو تكرر مثل ذلك فيما يصلىن من بريد فرمبا خصصنا يوم
 . األحد ملثل ذلك، فإىل اللقاء بعد غد

احب املؤرخني وال اثق ىف( 2008-26: إسالم ابو بكر. أ
 )التاريخ

احسست" .. املؤرخني وال أثق يف التاريخ احب"ادهشين معىن 
بتناقض تام ىف نصفى اجلملة، املعىن االول، والثاىن، وتضاد

نظر اليت ال جتعل حضرتكفاحببت أن اسأل عن وجهة ال تام،
 التاريخ  ال تثق يف

 :حييى. د
َوَرَد ىل يا إسالم من آثريين غريك مثلما قلت، حيتجون على
موقفى من التاريخ، وأنا مازلت مصمما عليه، وال أرى
فيه أى تقليل من دور املؤرخني أو عدم احرتام جهدهم
الرائع، أما حىب هلم فهو يصبح منطقيا جدا هلذا السبب

 : أآثر من غريه، وإليك تفسري ذلك
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حني تعرف يا إسالم جحم اجلهد اهلائل الذى يبذله املؤرخون
األمناء ليجعلوا من تناثر املعلومات شيئا موضوعيا بأى
درجة البد وأن حترتمهم وحتبهم فعًال، إهنم يتسلمون العهدة
متناثرة مشوشة يفرزوهنا بوعى فائق، حياولون التمييز بني

ملكنون، بني ما يدجبه آل منأغطية الصفائح، واللؤلؤ ا
املغرضني، واألمناء، بني ادعاءات ارمني وصرخات الضحايا،
بني خبث املزيفني وجهاد الشرفاء، يفكون شفرات مادبج على
صفحات الورق أو املعابد، مث ينصتون بوعى فائق إىل ما
وصلنا شفاهة من شائعات، بعد مئات السنني، وصل حبسن

  بتفكري آمل، باإلضافة إىل جهدهم نية، أو بتقديس، أو
ألعاب الرؤساء وامللوك واحلكام لتشويه تواريخ  لتنقية

حني يتناول املؤرخون هذه األآوام من اآلثار. من سبقوهم
والنفايات واجلواهر واإلشارات مث حياولون باألمانة

، يصبحون أقرب إىلحقائق حمتملةاملمكنة، أن يصنعوا منها 
 باهللا عليك ال حنبهم يا أخى،األنبياء، فكيف 

لكن من حقى بعد آل ذلك أن أنظر فيما مجعوه ناقدا أو 
رافضا، وأظل متمسكا حبقى ىف الشك ىف هذه احلقائق الناقصة
حتما الىت نصر أن نبىن عليها هى هى أحالمنا أو أوهامنا

 !!أو خماوفنا أو معارفنا أو مستقبلنا

 2008-1-24 )3الشعور بالذنب (  أسامة عرفة. د
 :يف املأثور االسالمي ما معناه

لذهب اهللا بكم و أتى بقوم خيطئون فيستغفرون ان مل ختطئوا
احملاولة و اخلطأ و التصحيح وآأن احلرآة بني فيغفر اهللا هلم

 فطرة البشرية يف جدليتها الكونيةهي من رواسخ أصول ال
 والىت بدوهنا ال معىن الستمرار حياة البشر الرائعة

 :حييى. د
أظن يا أسامة أن موالنا النفرى علمنا عدم التوقف عند
مسألة التوبة، مع آل احرتامنا لضرورهتا وجدواها، ورمبا
هذا بعض ما تناولُته ىف استلهامى له ىف النشرة اخلاصة

  ).، والشعور بالذنب..النفرى" 2008-1-28يومية (بذلك 

 2008-1-28 )2الشعور بالذنب ( : دعاء رياض
I didnt really understand the article..so much 
poetry in i t. 

 :حييى. د
آسف يا دعاء، ليس عندى وقت، ولن أعمل مرتمجا لديك، وال
أحد يساعدىن ىف ذلك، قبلت اعرتاضك على نسبة حجم الشعر

 الذى أشعر أحيانا أىن أقحمه فعال على أى املوضوع،

مع اعتذارى عن سوف أثبت بعد ذلك ما آتبِت باالجنليزية، 
 .الرد احرتاما للغىت، ولقرائى، ولك

 2008-1-27 )1الشعور بالذنب (  :دعاء رياض
I think guilt sensation  is a killing sensation 
..for me to feel i am guilty towards someone makes  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1220
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me feel so bad..i might do anthing for this person 
just to make him forgive me ..my friends always 
think of me as oversensetive... but i think if 
everyone just took a moment before doing something 
to hurt someone he wouldnt do it , regrets are 
much worse than the sense of glory of the 
revenge... 

 :حييى. د 
 نشرت آل هذا ألغيظك، 

 ولن أرد عليك مع أن به ما يستأهل الرد

 واعتذر للقراء عن عدم الرد 

 )اللعبة(  :دعاء رياض
(The game is) 

My favourite part 

قدامى فرصة رغم باحاول أراجع حياتى بصحيح ميكن لسه 
  سىن علشان أعمل حاجة تاني

Very nice article and very nice game..it goes 
deeeeep into the soul...it really made me 
reconsider my mistakes.. 

 :حييى. د
 فما احلكاية إذن؟ طيب، ها أنت تكتبني بالعربية،

 "! لسه قدامى فرصة"، )سنة 75(رغم سىن  –أنا أيضا 

 ).أنا ال أمزح(

 2008-1-30) الشعور بالذنب(يامسني . أ
 ...إيْه ِغِلْطَنا و ضمرينا شّلـنا قاْلل :عندى اقرتاحات و هى

؟؟؟ أو شلنا إيه" \ليه"\و حطينا " \إيه"\لو ِشْلَنا  
 خالص

 :حييى. د
بأى حق تلعبني ىف الشعر هكذا يا يامسني هبذه البساطة؟ أنا
ال أوافق طبعا، ليس فقط العتبارات آسر الوزن، ولكنىن ال

نطلق من، بل أ"ليه"عند  -آما تعلمني –أتوقف آثريا 
 ، "إيه"

عّدىل لنفسك ما تشائني، أو اآتىب ما تريدين، لكنىن أنصحك
أن هذه الطريقة قد حترمك من بذل اجلهد لتستقبلى ما آتب

 .مبا هو، وليس مبا تفضلني

وهكذا تفهمني ملاذا لن أثبت بقية اقرتاحاتك الىت تفسد ما
 .أردت من آتابىت هذه األراجيز للصغار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  وميــــــــا يــــ"   1221
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ا دمنا موجودين، بدالالغلط وارد م: مبا ىف ذلك اقرتاحات
من مادمنا صغريين ألن الغلط وارد للكبار، فكيف مل تالحظى

ما الكبار": أهنا أصال للصغار، وأنه يوجد شطر يقول
 " برضو بيغلطو زينا

شكرا يا يامسني، آنت قاسيا عليك، لكنىن ىف حقيقة األمر،
 .آنت خائفا عليك

 بريد اجلمعة : مى حلمى 
حييى التزامى بقراءة هذة اليومية حضرتك تعلم يا دآتور

وأن اعرتاضى مل يكن عن آسل ولكن) دون فرض( منذ البداية
 ...عن فكرة اإللزام

مازال ىل تعليق على الكلمة الىت صّدرت هبا حكمة اانني
سوف تشرق ىف"...حىت .." مثل الربق بني الغيوم السوداء "

وللعلمفهى حسب فهمى هلا تصلح لألدب " وعيك بعد حني
 .أيضا

  :حييى. د
لن: "تقول) 750(ىف نفس آتاب حكمة اانني حكمة رقم 

"يتطور إنسان باختياره، ولن يكمل الطريق إال باختياره
وهذا ما أردت توصيله لكم هبذا الذى امسيتـِه فرضا،
ولعلك اطمأئنت حني تراجعت عن ما بدا إلزاما بعد أسبوع

 "فرضا"مى واحد، تراجعت عن ما تصورته يا 

املهم أتصور أن آلمة الكتاب هذه تصلح للعلم أيضا،
 ولكن أى علم؟ وأى طريقة تعليم؟

 :اللهم إىن أعوذ بك
 من شرآات الدواء  

 ومن شراء العلماء
 ومن غسيل مخ األطباء،

 ومن قتل األبرياء 
 .أحيانا" عنوان العلم"حتت  
  

 2008-1-27) الشعور بالذنب(حممد أمحد الرخاوى . د
للوجود إذا خرجت من اإلفالك أو من مدارات الرمحن ال يكون

أى معين فهو موات، و هو عدم، وهو وجود أضل من
 اخل..... االنعام

الشعور بالذنب هو مرادف للحزن الشريف وهو إذن ماذا؟؟
فز للوعى حبتمية عدم اخلروج من التواجد األبدى مناحلا

اهللا واليه طول الوقت، حىت ترضى عنه برضاه عنك، مث تطمئن
 وهو ما ُيرمز اليه باجلنة فالوجودىف عباده،  وانت تدخل

 .االبدى

 :حييى. د
يا حممد يا إبىن، عرفت من تعليق سابق لك، مل أنشره ىف

رة مصر منذ أيام أو أسابيعهذا احلوار اآلن، أنك آنت ىف زيا
، وأنك وصلت إىل املقطم حيث بيت عمك وعمله، وأنك مل تزرىن ، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1222
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عند(وآنت قد قابلُت ابنىت، زوجتك، هى واجلميلتان بنتاك 
أنا أذآر هنا هذه األحداث الشخصية قاصدا) والدك ، أخى

ألنىن تصورت أنك خشيت أن تلقاىن ىف املقطم حىت ال أضربك آما
:باليد مث هاك علقىت اجلديدة أفعل هنا، ولكن هذه املرة

إن ما جاء ىف تعقيبك الذى مل أنشره من هجاء وقبح
مث مديح للجونة الىت هى Upside Downلشوارعنا املقلوبة 

قبيح،  للخواجات، واألغنياء منا، وصلىن آالعادة أنه شئ
أنت تعلم أنىن أرفضه فيك ومنك طول الوقت، رفضته منك

 سافرت، ورحَت تسب بلدىوأنت هنا، ورفضته أآثر حني
، يا أخى، يا ابن أخى، مادمت) مث بلدهم وناسهم(وبلدك 

 قد هربت مّنا مث رفضت َمْن هربت إليهم، فما معىن آل هذا؟ 

ال تتمحك ىف القرآن وربنا، هذا االستشهاد على العمال
على البطال نوع من القهر الضمىن لو الحظت، ليس ىل طبعا،

لقى بطريقة أخرى، وادع معى أنولكن ملن يريد أن يت
نتحمل مسئولية وجودنا هنا وهناك، املسألة أصعب من آل

   !هذه الكلمات يا شيخ

مث يا ابن أخى أنت رايح على الرمحن مباشرة بالكلمات،
وتزعم أنك تدخل ىف عباده، عباده يا حممد هم اخلواجات

 ) وأيضا املرفهني أمثاىل(أيضا عندك، وهم الغالبة عندنا، 

وهو ما"... تتحمل مسئولية قولك   مث هل أنت مستعد أن
 ، "يرمز إليه باجلنة فالوجود األبدى

إعمل معروف يا حممد، واحدة واحدة، وهيا نتحمل
 مسئوليتها معًا هنا وهناك 

 2008- 1- 28) ، والشعور بالذنب..النفرى(حممد الرخاوى . د  
 و فتح و نوع الوعي يا عمي هو نوع الوجود يا عمي... 

وحب اهللا املسام للتناغم مع الكون حىت وانت أشعث أغرب، 
  .شئ والناس وآل

آشفنا ...آيف يوجدوا قبل ان يوجدوا أوال ُتعلم الناس
 .غطاءك فبصرك اليوم حديد عنك

 :حييى. د
 .اهللا يساحمك

 2008-2-3 )مداخالت مضيئة، تتجاوز احلوار(: آرمي شوقى. د
يد بعد فرتة من البيات الشتوياعود من جد, آيف حالك
in and out programming ما أمسيته انت بالـ فرضها علّى

األيام رمبا بلورهتا يوما ما و قد خربت خربة معينة يف هذه
 philosophy of يف شكل ما، وأمسيتها فلسفة النقالت أو

transitions  إذ يبدوا أن التطور املأمول يف حياتنا ال
نقالت معينة و خميفة، تستلزم اختاذ بعض الليتحقق إال من خ

اليت جتنبك وهناك أيضا النقالت الصغرية  القرارات الصعبة
يا...اإلحساس بغول امللل أثناء تنفيذك للنقالت الكربى

 حاجة ترى حد فاهم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) نيإلكرتوإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1223
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 :حييى. د
أنا افتقدتك فعال يا  !!أنت وحدك الفاهم!! ال يا شيخ؟

 آرمي،

هنى صربى. د أرجو أن ترجع إىل رسالة الدآتوراة البنىت 
نقالت األعراض: فقد آانت عن النقالت بكل أنواعها

والزمالت ومنط الشخصية أثناء العالج اجلمعى، وأيضا ميكن
آلية(جناة النحراوى،. أن ترجع إىل رسالة املرحومة د

وقد أشرفت عليها أيضا، وفيها حالة استغرق منا) اآلداب
بعد ذلك رصد نقالهتا أآثر من مائىت صفحة ، مث تطلق

 ماتشاء من تسميات على نقالتك 

 :آرمي شوقى. د
إىن اآلن اصدقك!! هذا االستمرار يوميا!!! هذه اليوميات
أآثر من أى وقت، وأعلم متاما انك تعين ىف آل ما تقول

ىف روعته  disciplineال شئ يضاهى الـ...أية آلمة تقوهلا
 !!!اللهم ال حسد...ومفعولة وأنت ابو االلتزام

 :حييى .د
طيب، فكيف باهللا عليك ترآتىن ثالث أسابيع لتتم فلسفتك
النقلية، هل تعرف يا آرمي أننا ننتقل ونتغّير وحنن

أآثر مائة مرة من انتقالنا وحنن نتأمل، أما" نؤدى"
الكتابة فهى قد تفجرَك من ورائك دون أن تدرى، لكنها

 .هى هى قد تغرتب هبا عن نفسك، وأنت وشطارتك

 :شوقى آرمي. د
وجيدر بي التوقف عن عليك و أعانك علّى اعانين اهللا...

والسالم عليكم ألن آالمي يأآل فعلي أحيانا،  الكالم االن
 و رمحة اهللا و برآاته

  
 :حييى. د

هذه، أما مسألة أعانىن "آالمى يأآُل ِفْعلى"حلوة حكاية 
اهللا عليك وأعانك علّى، فهى قولة رامى عادة، هل تتابع

يا آرمي، وهى الىت يتحفظ ضدها  راتنا احلميمةمشاج
 الكثريون ، ما رأيك؟ ها هو قد جاء مسرعا

 2008- 1- 24 )28 – 27احللم  - احالم فرتة النقاهة (رامى عادل . أ
حىت نثمل ونشرب خنب الكدح يا عم حييى أرجوك شارآىن بقلمك

 ال اله اال اهللا .الشريف

 :حييى. د
 حممد رسول اهللا

ال نفرق بني أحٍد من رسله، وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك" 
 "ربنا وإليك املصري

 2008-1-24) بريد اجلمعة(رامى عادل . أ
ميكن عشان..اليوميه اللي بيقولوا إهنم مافهموهاش..... 

بأنك ا بصيغه جديدة وميكن ده فّكرني بتخاطبن/انت بتتكلم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1224



 08I02I2008א – אא

وآمان فرحان إنك بتتعاد صياغة معرفتك يف سنك هذه،
، بعد ما افتقدت طولجمموعة املواجهةتنتمي لينا حنن 

 . التواصل /عمرك حقك من هذا الدفء

 :حييى. د
،"تقايس وتعّريىن"بصراحة، يا رامى أنت الوحيد الذى .. 

جمموعة" ، لكن!"تتعاد صياغة معرفتك ىف سنك"حلوة حكاية 
 .هذه، أنا ال دخل ىل هبا، إعمل معروف "املواجهة

 رامى عادل . أ
هل بتعترب نفسك زىي!... هو انت واحد مننا؟ دعين اسالك

الفار وغرينا من العيانني والدآاترة،.أمحد سلطان ود. وزى د
 !!!وال انت لسه يف برجك

 :حييى. د
 بالذمة يا رامى هل هذا سؤال تسأله أنت بالذات؟

 2008-1-28) ، والشعور بالذنب..النفرى(: رامى عادل. أ
دى وإن الشعوريعين النفرى وحضرتك حمسسين إن الدنيا ور

بس ده إحساس عايل ومش سهل... انا معاك . بالذنب ده وهم
آه...). مع اننا ِمَعّديني(إن حد يوصله وال حىت انت وانا 

الواحد من آرت ما بيقرب لربنا بيحس ان من حقه يقتل ويشرب
 .ويزني وان ربنا هيغفرله

 :حييى. د
فرى وال أناال الن!) مش قوى آده(ياعم رامى بّطل، ليس هكذا 

قلنا إن الشعور بالذنب وهم، آل ما ىف األمر، ولن أمّل من
التكرار، هو إن التوقف عنده، أو االآتفاء برتديده، أو عدم التغري

 من خالله، هو ذنب أآرب، وإعاقة ألعن، وهو آذب على انفسنا،

فهى واسعة حبتني،) أنا وأنت" (معّديني"أما حكاية  
 !ّلها ىف سّركمعّدين ماذا يا عم ، خ

 2008-1-29 )4(الشعور بالذنب : رامى عادل. أ
 هم  صحابي  /صحابك  اسال  إبقي حييي  عم  يا  والنيب

  مصدقىن،  مش  بس  مش  هم  اآيد  مين،  مزعلهم  اللي  ايه
  .فاهم  وعامل  باخرف  عليا  بيقولو  يكونوا  نممك  مها
واهللا،  ناحيتهم  مقصر  وأنا  مايزعلوش،  قوهلم  حييي  عم

 .مقصر  اجلمعة، أنا  يوم  حوارهم  باشارآهم  مش  وآمان
 .العزيز حييي  يا عم  ساحمين

 :حييى. د
 .على اهللا يوصل هلم صدقك واعتذارك من غري شعورك بالذنب

 2008-2-2عن التواصل واحلب : دلرامى عا. أ
  شفت  بينهم امبارح  غريبه  عالقه. والقتل  التواصل

 انت  .وحملتك  ووجدتين  ".فرانكشتني"  قاتل  عن  فيلم
 ربنا  .االنسانيه  بقية  عن  ختتلف  ال  النك قاتل  ايضا
  نسفك... نقتل .نغضب  حقنا  من  اآيد  .آده  خلقنا

  .يتقتل  الزم  حد  يف  اآيد  .موننتق  الدم، وندبح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1225
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 :حييى. د
آدَت ختيفىن يارامى، مع أنىن أتصور أنك أبعد ما تكون عن

 :قتل ذبابة، أى واهللا، ولكن دعنا نوصل هذه الرسالة

إن االعرتاف بالقتل نزوعا عاديا فطريا حيويا هو الذى 
مينعنا أن نكون َقَتلْه، أما الذين يتكلمون عن السالم ،

حقوق الذى منه، فهم السفاحونواحملبة، وحماور اخلري، و
 .القتلة واقعا وتفعيال، أنا ال أحب فرانكشتني 

 :رامى عادل. أ
  )شرير  مش  إنه(الطيبة   عن  آالم  قال  فرانكشتني

 .معاه  وتتواصل.حتبه  واحدة  حمتاج  آان  صدقته، وانا
 .آذلك  وحب  أحد يصدقه  ال  غضب  جواه  ان  وقال
 لالخر، هو  العنان  فسيطلق  دمهاُيرضى اح  مل  واذا
 انه  ويستاهل  قاتل  انه  رغم  هو آده  قال
 .إنسانيته  واصلهم  مش  اللي  الناس  برأى ميوت

 :حييى. د
 ال تعليق 

 2008-2-3مجال ترآى . تعليقات د: رامى عادل. أ
هو ايضا وخز للضمري وشعور)الندم(الشعور بالذنب 

  .فك للحبإراقه للكرامه وس. باهلوان

 :حييى. د
 ليس هكذا متاما، 

حني ننتهى من هذه احللقات قد يصلك أن الشعور بالذنب هو
حافز طبيعى رائع، لكن اخلوف آل اخلوف هو أن تتوقف
عنده، ال أن ننطلق منه، متاما مثل القتل داخلنا فهو
طبيعة حيوية جاهزة، لكن االنطالق منها إىل ما حيتويها ،

ميسخها، هو الذى جيعلها إبداعا، هذا ماوال ينكرها، وال
 "العدوان واإلبداع"ذآرته بالتفصيل ىف أطروحىت عن 

**** 
 ملحق بريد اجلمعة

 :عور بالذنبقراءة ىف االستجابة للعبة الش

 جتربة جديدة خنوضها اليوم فضلت أن أجعلها ملحقا للحوار،

سوف أقدم ىف هذا امللحق نص ما وصلىن من املشارآني الستة
 الذين استجابوا فلعبوا لعبة الشعور بالذنب، 

آدت أعدل متاما عن أى تعليق على استجاباهتم، لكنىن
/بريد ىف باب  –بزعم أنه ملحق –تراجعت، فنحن مازلنا 

 حوار اجلمعة، 

وحني آتبت بعض التعليقات احملتملة خفت أن ُتعترب نوعا من
التحليل النفسى لشخصية املستجيب، وهذا هو أبعد االحتماالت

 !!عن حماولىت، أرفض ذلك متاما ىف أى موقع ألى أحد، هذا عيب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1226
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مثل أى نص أقوم بنقده"ناقدة"جمرد اجتهاد لقراءةهى 
 ال أآثر وال أقل، 

أو" الظاهر"  لذلك حرصت على أن أبدأ آل تعليق بـ
، ألؤآد أهنا حماولة للتعرف وليست حكما هنائيا"اخل...يبدو ىل"

وال حتليال أصال، هى حماولة اقرتاب متواضعة حتتمل اخلطأ أآثر من
 .الصواب

 استجابات الستة املشارآني واملشارآات،فيما يلى 

ولألسف فإن مخسة منهم هم من أبنائى وبناتى، وهم من
ىف قصر العيىن، وال أظن أن شبهة) نواب(أصغر األطباء املقيمني 

تأثرهم مبا يصلهم من تدريسى ميكن أن تشوه االستجابات، وإن
 حدث ذلك فالبد أن يؤخذ هذا ىف االعتبار، 

هذه االستجابات أن االستجابة آتابًة، اآتشفت من خالل
قد تغطى جانبا خمتلفا عن) بني الواحد ونفسه(وانفرادًا 

االستجابة ىف جمموعة، سواء من األسوياء، آما آان احلال ىف
2007-10-3يومية (ىف القناة الثقافية " سر اللعبة"برنامج 
أو من املرضى  ...)دانا لو سبت نفسى، ميكن !! .. يا خرب

 ...")يا خرب أسود، دانا لو اجتننت ميكن " 2007-10-2يومية (
 

*** 
 2008-1-30) سر اللعبة لعبة الذنب(يامسني . د

 :)1( اللعبة االوىل
...لكل اللى أذيتهم مع إهنم  انا نفسى أروح اعتذر

 يستاهلوا
 :)2(اللعبة الثانية
 أسامح نفسى...مش آفاية، انا الزم االعرتاف بالذنب
 ):3(ةاللعبة الثالث

آان الزم أعمل...دى، احلكاية إىن أنا مش مذنب للدرجة
 آده

 ):4(اللعبة الرابعة 
الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن خيليىن يتهيأىل إن آرت

 ...أموت ضمريى... 
 ):5(اخلامسة  اللعبة

 أقبله...إىن الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلىن، واألصول
 ):6(اللعبة السادسة 

 ده آان....ميكن و أنا مذنب زى ما أنا فاآر، مشحىت ل
 الزم حيصل

 ):7(اللعبة السابعة  
 مش عارف على إيه بالظبط، أنا باستغفر ربنا آتري بس

 حبب ربنا....أصل أنا 
 ):8(اللعبة الثامنة 

 ضمريى حريحيىن؟.... يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى بقى قال
 ):9(التاسعة  اللعبة

ما.....بالذنب آان نفعىن آان زماىن ماهو لو الشعور 
 تاىن حسيتوش

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1227
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):10(اللعبة العاشرة
يعمل اللى عايز يصلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم

 ...تاىن آان الزم أغلط....حاجة تانية، أنا مثال

 التعليق
 

، 2(الظاهر يا يامسني أنك ىف عملية تصاحل قوية مع نفسك، 
ا، وأنكويبدو أن حكاية الذنب هذه التشغلك آثري) 9، 7، 5

قادرة على أن تساحمى نفسك، بوعى مناسب، وقبول طيب، وأن
آما وصلىن -ومن قوة هذا املوقف) 5،  2(تساحميهما أوال بأول 

يبدو أنه ليس عندك مانع أن ختطئى ثانية، احلساب مل يغلق، –
، وال)2(ويبدو أنك قادرة على أال خيدعك جمرد االعرتاف بالذنب

)4( تلحقى هذا أو ذاك مبوقف ناقد مامل) 8(صدق الشعور به 
أو متعشم ىف ربنا) 6(أو مقر للواقع ) 5(أو قابل لالنطالق 

 ) .7(حبَّا 

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : عدىل الشيخ. د

 ):1(اللعبة االوىل 
والد آلب امانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع 

  مايستهلوش
 ):2(اللعبة الثانية

 زيادة أعمل حاجةاالعرتاف بالذنب مش آفاية ، انا الزم 
 ):3(اللعبة الثالثة

احلكاية إىن مش مفهوم أغلبأنا مش مذنب للدرجة دى ،  
 الوقت

 ):4(اللعبة الرابعة
 م عن الذنب من غري ما اتغري ميكنيتهيأىل إن ُآْتر الكال

 بايخخيليىن 
 ):5(اللعبة اخلامسة

 إىن أحترك الظاهر الشعور بالذنب ده بيعّطلىن واألصول
 ):6(اللعبة السادسة

 ذمش ميكن أنا مضطرحىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(اللعبة السابعة

أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على إيه بالظبط، 
 داميًا مذنب أنا أصل 

 ):8(اللعبة الثامنة
اللى.. بقى خالص قال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى  

 انكسر اتصلح
 ):9(اللعبة التاسعة

 إرحتت آان زماىنماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن 
 ):10(اللعبة العاشرة

إللى عايز يصّلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم يعمل
 .هربت.. ماعملتش حاجة  أنا مثًال حاجة تانية،

 التعليق

 ، أو داخل مشال، واضح)زيادة" (جدع"الظاهر يا عدىل إنك 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1228
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أنك التعترب جمرد إيذاء اآلخرين ذنبا أصال، خاصة إذا
آما وصلتىن حرآتك النشطة) 1" (والد آلب مايستاهلوش"آانوا 

، حىت اهلرب وصلىن على أنه)5( "أحترك") 2"(زيادة حاجة أعمل"
الكّر والفّر ضلعَا(ل االقدام، له غايُة ُتْكم) 10(حرآة 
 )احلرآة

لكن هذا آله مل مينع أن حتافظ على حقك ىف الشعور بالذنب 
 ) 7(يا أخى

تصور يا عدىل أن بعض ما وصلىن من خطابات وتعليقات 
تصورت أنىن أرفض الشعور بالذنب أصًال، مع أن آل املسألة أنىن

ن هذااعتربه بداية، أنا أدافع عن حق آل منا أن يكو
والدوران) الزّن(الشعور حمرآا، آل ما أرفضه هو النعابَة 

 حول الذات، وآأن احلكاية انتهت باالعتذار أو الندم السمج 

اىن مش مفهوم أغلب(وصلىن أيضا ما متارسه من تربير، 
   )6) (ميكن أنا مضطر(، وتربئة نفسك جاهزة )3)(الوقت

نت حادة بدرجةآا -مبا ىف ذلك نقد الذات –بصريتك أيضا 
 ). 10،  9،  7، 4(مناسبة 

آان جاهزا أيضا  Putting the blame" وضع اللوم"أخريًا 
 ).1"(هم والد آلب) 6(مش مفهوم أنا مضطر) "أنا(

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : مى حلمى.د

 
 ):1(اللعبة األوىل

 امانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع 
  مايستهلوش

 ):2(اللعبة الثانية
 زيادة أعمل حاجةاالعرتاف بالذنب مش آفاية ، انا الزم 

 ):3(اللعبة الثالثة
 زيادة احلكاية إىن بأرآزأنا مش مذنب للدرجة دى ،  

 ):4(اللعبة الرابعة
 إن ُآْتر الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن يتهيأىل 

 ألف حوالني نفسىخيليىن 
 ):5(اللعبة اخلامسة

 إىن اختطاه الظاهر الشعور بالذنب ده بيعّطلىن واألصول
 ):6(اللعبة السادسة

 ىل مش ميكن الناس تغفرحىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(اللعبة السابعة

س مش عارف على إيه بالظبط،أنا باستغفر ربنا آتري ب
 عندى احساس شديد بالذنبأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
 احتلت بقى الدنياقال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى  

 ):9(اللعبة التاسعة
 مبسوطة آان زماىنماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــ"  يــــوميــــــــا "   1229



 08I02I2008א – אא

 ):10(اللعبة العاشرة
إللى عايز يصّلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم يعمل

 أنا مثًال حايفضل عندى أمل ية،حاجة تان

 :التعليق

الظاهر يا مى أن مأزقك احلاىل صعب، ففى حني أهنم ما
وآانت البصرية) 1(يستهلوش االعتذار إال أنك جئت على نفسك

واحلفز) 10،  8،  4،  3،  2(حادة طول الوقت تقريبا 
أو لعله) 2(جاهز، لكن يبدو أنه ليس آافيا  للعمل موجود

 ) 3(لٍنة ما معاٌق بعق

ميثلون عندك قيمة ، أآثر من" الناس"آْم بدا ىل أن 
األفراد، وهم أقرب إىل ربنا، هم الطريق إليه، فطلبك غفران

آل) 7(بدا ىل أسهل من ثقتك بنتيجة استغفارك ) 6(الناس 
، 2(ذلك مل مينع احتفاظك باألمل جاهزًا للحرآة طول الوقت 

10 ( 

تيه لتجاوز هذا املأزق، وهووأخريا، فمقياسك الذى وضع
 هو مقياس جيد ) 9) (آان زماىن مبسوطة(الفرحة 

*** 

 2008-1-30) سر اللعبة لعبة الذنب(نرمني عبد العزيز . د
 :)1(اللعبة االوىل

ممكنللى أذيتهم مع إهنم لكل ا انا نفسى أروح اعتذر 
 يكونوا يستاهلوا االعتذار ده

 :)2(اللعبة الثانية
أعمل للى غلطت ىف مش آفاية، انا الزم االعرتاف بالذنب

 حقهم حاجة ترضيهم
 ):3(اللعبة الثالثة

 موش بأحب أجرح حد دى، احلكاية إىن أنا مش مذنب للدرجة 
 ):4(اللعبة الرابعة

الذنب من غري ما اتغري ميكن الكالم عن يتهيأىل إن آرت 
 أرتاح فأذنب أآثر وأآثرخيليىن 
 ):5(اخلامسة اللعبة

أىن أطبطب الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلىن، واألصول
 على نفسى شوية واساحمها

 ):6(اللعبة السادسة
إحساسى  ميكن حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، مش

 باملسئولية جتاه اآلخرين هو السبب
 ):7(بة السابعةاللع 

مش عارف على إيه بالظبط، أنا باستغفر ربنا آتري بس
 بارتاح ملا أعمل آدهأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
آده أنا آويس يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى بقى قال

 وأمور
 ):9(التاسعة اللعبة

 وىل من ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن آان زماىن 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــــا يــــوميــ"   1230
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أولياء أو نىب
 ):10(اللعبة العاشرة

يعمل عايز يصلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم اللى
بأحاول أعمل حاجة تنفع وتسعد آل حاجة تانية، أنا مثال

 .اللى باحس ناحيته بالذنب
 :التعليق

يبدو يا نرمني أنك عاملة حساب لآلخرين زيادة عن
إىل" ميكن يكونوا"وجدُت أنك قلبت ) 1(اللزوم، فمن البداية

قرئينها ستستغربني، بدال من أهنم، لو ت)آما وصلتىن(عشان 
عشان هموصلتىن  ممكن يكونوا يستاهلوا االعتذار ده،

 يستاهلوا االعتذار ده،

وهكذا بدا ىل أن هذا هو شعورك احلقيقى، بدا ىل أنك
حلساب الناس عموما،) 3، 2، 1(على نفسك حبتني ، " جتيئني"

 وخصوصا حلساب من تصورت أنك أذنبت ىف حقهم، 

على صورتك بدا ىل أيضا مهما جدا، وأنت حتاولنياحلفاظ 
)10، 8،  3،  2،  1) (حىت الرشوة للقبول(مواصلة اإلرضاء 

"عملتك"أو ما تتصورين أهنا " عملتك"، أما التكفري عن 
 )10، 2(آذلك فهو جاهز أيضا 

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : عادلرامى 

 ):1(اللعبة األوىل
 والد آلبانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع إهنم 

 ):2(اللعبة الثانية
 اآررهاالعرتاف بالذنب مش آفاية ، انا الزم 

 ):3(اللعبة الثالثة
 احلكاية إىن متهمأنا مش مذنب للدرجة دى ، 

 ):4(ة الرابعةاللعب
 يتهيأىل إن ُآْتر الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن 

 .."ِمـ"، وابن .."َخـ "خيليىن 
 ):5(اللعبة اخلامسة

 إىن مافهموش الظاهر الشعور بالذنب ده بيعّطلىن واألصول
 ):6(اللعبة السادسة

 مش ميكن ربنا يتوب علياحىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(بعةاللعبة السا

أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على إيه بالظبط،
 متخلفأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
 بقى أنا واد فتك أوىقال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى 

 )9(اللعبة التاسعة
 تبت آان زماىنماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن 

 ):10(اللعبة العاشرة
كبه بصحيح الزم يعملإللى عايز يصّلح الذنب اللى ارت

 .أنا مثال بكرره وآان اهللا عفوا غفورا حاجة تانية،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1231
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 :التعليق

امسع يا رامى، أنت تعرف أنىن احرتم آل ما تقوله، وآخذه
مأخذ اجلد، وأتعلم منه، وأحذف من آالمك أآثر من غريك طبعا،
لكن ما يتبقى منه يظل يزعجىن أيضا وأنا أحتمل بسببه وسببك

 ما تعرف، 

لعبت اللعبة بسرعة وتلقائية، املهم أنت أآثر واحد
حتملىن مسئولية شطبها" األلفاظ إياها"وواضح أنك حني تستعمل 

أو اختصارها، هذه األلفاظ يا رامى التزعجىن شخصيا، وال
أعتربها خدشا للحياء العام، وال احلياء اخلاص، ومع ذلك فقد
أثبّتها هنا باحلروف األوىل حىت ال نفتح على أنفسنا فتحة ال

عرف آيف نسدها، أما استجاباتك التلقائية، فلم أستطع أنن
 أوَصل ما يصلىن عربها طوال أآثر من مخسة أشهر فساحمىن

عن هذه االستجابة احملددة الىت أطلَقْتها اللعبة، فلتعذرىن 
 :وليعذرىن القراء، فقد اجتهدت هكذا

هو مفتاح) 10،  2(الظاهر أن إصرارك على تكرار الذنب 
ومع ذلك فقد وصلىن أن هذا اإلعالن ال يدفعك إىل: اموقفك هن

تكراره فعًال، فالذى يكرر الذنب بنفس الغباء والقسوة ال
يعلن ذلك هكذا هبذه البساطة والوضوح ، جمرد أنك منتبه إىل
حتم التغيري بعد الذنب، جعلك تلتزم بالعْدل وأنت تسب من

)4(ألعن لكنك عدت تسب نفسك بألفاظ ) 1(أذنبت ىف حقهم 
 .واحدة بواحدة

هو من أعمق) 7،  3(شعورك الغامض بأنك متهم بغري هتمة 
ما يشري إىل طبيعة هذه العقلية الوجودية، بداية واعية

وقصيدة" باحملاآمة"تذآرىن ) التأثيم(ملصدر الشعور بالذنب 
وبعض ما أوردت ىف آتاىب السيكوباثولوجى. [2]صالح جاهني 

 مما سيأتى ذآره ىف يوميات الحقه، " سر اللعبة"وديواىن 

)7،  5(رغبتك ىف عدم الفهم واعرتافك هبذا االحتمال 
وصلتىن اعالنا بفهم مسئول بشكل ما، لكنها أيضا ليست آافية

 آبرية لتدفعك إىل نقلة ) لك على األقل(

أما ثقتك باهللا وغفرانه وقبوله لك فهى جاهزة هنا وهناك
 ) 10، 9، 6(باستمرار 

*** 

-1-29)" 3(الشعور بالذنب "ومية ي: مى حممد عبد السميع. د
2008 

 ):1(اللعبة األوىل
  أم أذوىنروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع انا نفسى أ

 ):2(اللعبة الثانية
 أعمل حاجةاالعرتاف بالذنب مش آفاية ، انا الزم 

 ):3(اللعبة الثالثة
احلكاية إىن مش عارفة ده حصلأنا مش مذنب للدرجة دى ،  

 إزاى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1232
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 ):4(اللعبة الرابعة
 يتهيأىل إن ُآْتر الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن

 مافهمشخيليىن 
 ):5(عبة اخلامسةالل
إىن أفّوت الظاهر الشعور بالذنب ده بيعّطلىن واألصول 

 شوية
 ):6(اللعبة السادسة

 مش ميكن مش لوحدىحىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(اللعبة السابعة

أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على إيه بالظبط،
 أآيد غلطت آتريأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
 بقى آل ذنوىب اتغفرتعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى قال ي

 ):9(اللعبة التاسعة
 إتعّلمت آان زماىنماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن 

 ):10(اللعبة العاشرة
إللى عايز يصّلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم يعمل

 .. أنا مثال حاجة تانية،
 )مش عارفة أآملها(

 :التعليق

َمْى، عدم الفهم الذى اعرتفِت به بداالظاهر إنك أسهل يا 
هذه البداية). مش عارفه أآملها(  )10، 4، 3(ىل إجيابيا، 

املتواضعة مل تصلىن على أهنا حرية الرتدد، وإمنا باعتبارها
 . نوعا من السماح باحتماالت ما يتولد هبدوء من هذا الغموض

 ) 6، 2، 1(أن هناك نوعا من التوازن العادل    أيضا بدا إىل

أما البصرية فوصلتىن مرتبطة مبا سبق أن مسحت لنفسك به 
من عدم الفهم من جهة، وأن اختذت هذا املوقف العادل من جهة

 . آخرى

أخريا فقد وصلىن أن من السهل عليك أن تتصاحلى مع نفسك
يشارآونك الطبيعة البشرية) 6(ائتناسا بآخرين ) 5(

 لبية الشعور بالذنبفيذنبون أو رمبا يشارآونك اخلروج من س

 ) 9، 8،  7(أما البصرية فكانت هادئة فاعلة  

،"الزن"وأخريا فاحلفز إىل عمٍل ما بديال عن التوقف عند 
 ) .9، 2(آان حاضرا ومناسبًا 

*** 
 

جملة -1980عدد يوليو " دوان واإلبداعالع"حييى الرخاوى  -
 . اإلنسان والتطور

 "قصيدة احملاآمة  -ديوان القمر والطني "صالح جاهني  -
 
 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــ"  يــــوميــــــــا "   1233
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אאא−162

 هل يشعر الساسة، خاصة احلكام منهم، بالذنب؟

 آيف؟ مث ماذا؟  

وآلما آان السياسى احلاآم جدا، له سلطات آبرية جدا،
حيكم دولة قادرة فاجرة جدا، هلا أسلحة استباقية، وخمابرات

ّدت، وشرآات عابرة، وتربيرات سافرة، احت)من املافيا(مافّية 
 آيف؟ مث ماذا ؟. علّى هذه التساؤالت عن شعور حكامها بالذنب

أآتب منذ أسابيع عن الشعور بالذنب، حني جلست اليوم
ألآتب التعتعة مل أستطع أن أخرج من هذا املوضوع امللح،

 .فحضرتىن هذه األسئلة الساذجة

الشعور بالذنب غري الشعور بالندم، والتكفري عن الذنب
تغفار، والتوبة عن الذنب ليست إعالنا موقوفاغري جمرد االس

عن التنفيذ، هو شعور جوهرى مغروس ىف الوجود البشرى منذ
بدء اخلليقة، منذ امتحن اإلنسان حبمل أمانة الوعى، مث الوعى

منذ األآل من  بالوعى، وهو يرجع تارخيا إىل ندم املعرفة،
يل والغراب،الشجرة احملرمة، فاخلروج من اجلنة، مث قابيل وهاب

طيب، إيش أدخل هذا ىف  إخل.. حىت أوديب سوفكل مث فرويد 
بيىن وبينكم، وىف االقتصاد الذى تتمحور حوله(السياسة؟ 
 ) السياسة؟

تعلمت أن أمارس مهنىت من خالل احرتامى ملرضاى وتعلـُّمى
منهم، ولكى أمتكن من هذا وذاك آان على أن أتقمصهم، طبقة

من داخل ترآيب، طبعا ملئت بالرعب ىفبعد طبقة، وترآيبا 
البداية، لكن طالت ممارسىت أآثر من نصف قرن حىت عرفت
الطريق إىل قراءة النص البشرى، وساعدتىن على ذلك ممارساتى

قراءة النص األدىب ناقدا، أصبح من السهل علّى أن أتقمص  ىف
جمنونا ال ينطق ببنت شفة، أقرأ عينيه وجسده وحرآته ومجوده،
أجنح آثريا أن أترجم لغته، وأجنح أحيانا أن أتواصل معه حىت
أفهم ثورته، وفشله، وانسحابه، وإبداعه اهض، وآالمه

، امتدت قدرتى على التقمص)بالرغم من غلبة ظاهر تبلده(
هذه من مرضاى إىل األطفال، فسُهَلْت علّى صداقتهم، دون ذويهم

ت أيضا أنه منالذين آنت أعجز غالبا عن تقمصهم اآتشف
 السهل على أن أتقص فالحا أميا مثابرا لئيما ظريفا عنيدا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1234
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يقظا أآثر من قدرتى على تقمص رئيس الس احمللى أو رئيس
برئيس الواليات املتحدة  جملس إدارة شرآة دواء، فما بالك

 .األمريكية

 ما احلكاية؟

احتدت املسألة حني حاولت أن أتقمص أولئك الذين عندهم
وا لعّده حىت لو آان من فئة املائةمن األموال ما لو تفرغ

دوالر لقضوا حنبهم عدة مرات قبل أن ينتهوا، ومرت أمامى
صور مرعبة اعة عامة قائمة أو قادمة، وآلما سألت أحدا

هؤالء مبا جيمعون، على حساب أولئك  ممن حوىل عن هدف ولذة
أآثر"لعمل احلب "اجلائعني، وليس عندهم ثالث معدات، وال وقت 

ساعة ىف اليوم، فيمط املسئول شفتيه مستغربا ويقول 24 من
املفروض أن نسألك أنت، فأقسم له أنىن عاجز أن أضع نفسى: ىل

إن املال هو: ، فيجيب)مع أنىن غىن، وطبيب نفسى(مكاهنم 
الطريق إىل السلطة، فأنزعج أآثر، صائحا إن السلطة سوف

:نمية، وأواصلجتلب له مزيدا من املال وتستمر الدائرة اجله
له اليوم إىل  وهل السلطة ستجعل له معدة زيادة، أو متط

 !!أربعني ساعة ليمارس احلب أآثر؟؟

التاريخ يلعب هنا لعبة ملتبسة، فهو قد يرآز على
أآثر من) اإلشعار بالذنب، مثل مزاعم اهلولوآست(التأثيم 

ترآيزه على ارتكاب الذنب، وأحيانا يتعطف التاريخ فينبه
ما الحقني إىل ذنوب دوهلم ىف حرب أو تطهري عرقى أو إبادةحكا

مجاعية سابقة، جتاه شعوب بأآملها أو أبرياء بال حصر،
إىل ما فعلت ىف الصني وتعتذر، وال -مثال –فتنتبه اليابان 

ينتبه األمريكيون إىل ما فعلوا ىف اهلنود احلمر، ويتمادون ىف
من ليس أمريكيا" (وْنالِبُد"ذويهم ىف آارل هاربر إىل   قتل

من هريوشيما إىل فيتنام إىل") جنسية" بدون"فهو شرير 
 .أفغانستان إىل ما ال ندرى بعد إيران

حني أواصل احملاولة، تطل علّى ابتساماهتم البليدة،
 .وتصرحياهتم املفرغة، وتعاطفهم الكاذب

فإذا ىب أشعر بالذنب  جنحُت ذات مرة أن أتقمص أحدهم 
نفسى معلقا ىف حبل مربوط ىف أعلى حديد  فوجدت  آما ينبغى،

نافذة مسجد مهجور، أفزع من آثرة ما آررت ملرضاى أن
انتحاره سوف يتكرر ىف نار جهنم إىل األبد، لرييه ربنا أنه مل

 .ينجح أن ينهى حياًة ليس هو صاحبها

أتلفت واحلبل حول رقبىت، وجثىت هتتز حتىت، وإذا ىب أرى َمْن
ينظرون إّىل ىف مشاتة بنفس االبتسامات، هى هى، بالتقمصتـُهم 

 . أدىن شعور بالذنب

نسيت أن أتقمص  أنا املسئول ألنىن تقمصتهم، أخطأت إْذ
 .مشاعرهم فانتحرُت نيابة عنهم

 أن يرتآىن هكذا،   ميلؤىن يقني أن اهللا أعدل من

 !!ويرتآهم هكذا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــ"  يــــوميــــــــا "   1235
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 مقدمة

وصلتىن تساؤالت أساسية، وتساؤالت فرعية ضمن بريد اجلمعة
، وقبله، عن)بريد اجلمعة/حوار( 2008-2-8يومية  املاضى

مسألة املوت عموما، وعن األموات األحياء خصوصا، مث عن املوت
والفصام بشكل أآثر حتديدا، وقد وعدت أن أفرد هلا نشرة

 .اليوم

:املوت"إيضاحات حول تعبري أن   آثري من التساؤالت تطلب
يوميةجاء أصال ىف  ورمبا هذا بعض ما ،"وعى بني الوعيني

أنه حيث شرحت آيف  "2007 -11- 12" املصداقية باالتفاق"
املوت هو نقلة من الوعى الشخصى إىل الوعىوصلىن مؤخرا أن 

، وآيف أنىن بعد أنسبحانه وتعاىل  الكوىن توجها إىل وجه احلق
إىل أن مثل هذه) حافظ عزيز(صديق وصلىن هذا االحتمال هداىن 
 .الرؤية جاءت ىف متون هرمز

رحت أراجع ما جاء هبذه اليوميات فوجدت أن مسألة املوت
ترى ملاذا؟ ورأيت أن أقرتح: تكررت بشكل متواتر فتساءلت

،أرشيف اليوميات منذ صدرتعلى املتداخلني أن يرجعوا إىل 
وسوف جيدون عددا آبريا من اليوميات تدور حول هذا املوضوع

 .مبا يعفينا من التكرار

شعرت أن آثرة هذه التساؤالت وراءها نوع من احلرج
الديىن، وهذا جيد ومقبول، وعلينا أن نعيشه ونتحمل

 .مسئوليته

 : بـ أوالفنبدأ 

 بداععن اللغة واملنهج وتوظيف اإل

من خالل مراجعىت لفرط تساؤل املتداخلني عن قضية املوت،
، تصورت أن وراء تلكوعى بني الوعينيوبالذات آيف أنه 

املسألة نوعا من احلرج الديىن املشروع، وقد حترجت بدورى أن
  أرد أو أوضح مبا قد يستدرجىن أن أعرى جهلى أآثر، مع أنىن

ىن على مثل هذه املعرفةفخور به وأشعر أنه له فضل أنه يعين
 .معظم الوقت
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على مثل هذه القضايا –وتعرفنا  –أتصور أن تعرىف 
اجلوهرية يتم بشكل أرحب من خالل شجاعة املبدعني ىف األدب
 خاصة، وأيضا من خالل تعرى اانني الطيبني الفصاميني خاصة، 

من املبدع وهوال أجد حرجا حني تصلىن هذه اإلشراقات 
نون وهو يعرى ما خناف منهيتجاوز ما نستطيع، أو من ا.

احلرج الذى جنده وحنن نقرأ النص اإلبداعى األدىب مثال، وأيضا
وحنن نقرأ النص البشرى وقد تفسخ، هو أقل بكثري من احلرج
الذى قد يشلنا وحنن ننظر ىف هذه املسائل احملظورة، مبنطق

مع أن اهللا سبحانه مل خيلقنا ليحظر  ،"إثبْت ىل، واثبْت لك"
ينا أن نسعى إليه بكل ما منلك من آدح واجتهاد، فهوعل

سبحانه مل يعّين األوصياء على وعينا، وإمنا هو أوصاهم أن
من آل حسب آدحه، وسيثيبهم على ذلك بقدر توفيقهم  جيتهدوا

من حقهم أن يتربؤوا  وأخطائهم أيضا، أليسوا بشرا؟ وهم
 االستسالممنا أمام خالقنا إذا حنن عزونا آسلنا العقلى إىل

إىل اجتهاداهتم البشرية، أما النص اإلهلى فهو النص اإلهلى ال
ميكن أن يتعارض مع ما خلقه اهللا لنا من فطرة ىف سعى دائب

 .إليه سبحانه

وأنا أحبث عن ردود بشكل غري مباشر هلذه التساؤالت وجدت
أنىن فعلتها ىف أعمال نقدية آثرية، لعل أوفاها وأسهلها هو

ص( نقدى مللحمة احلرافيش لنجيب حمفوظ خصوصا من ما جاء ىف
  "قراءات ىف جنيب حمفوظ") 110إىل ص   94

وحني أردت أن أقدم للقارئ العادى ىف صحيفة أسبوعية
 )ورالدست(

 ، وآيف أهنا هذه الوصلة بني املوت واحلياة

 نقلة غري واضحة املعامل، مع أا طبيعية وواضحة املعامل، 

القصة"صغت ذلك آأحد حلقات آنت أقدمها ىف الشكل املسمى 
- 5-30بتاريخ  "عن املوت والفقد والقتل واحلياة: ""املقال
 :هكذا 2008

 :قالت البنت ألمها
، أنت مؤمنة يا أمى، وقد اسرتد اهللاملاذا آل هذا اجلزع 

 .وديعته

 :قالت األم
 دعيىن اآلن يا حبيبىت، أنت ال تعرفني معىن الثكل،

 :قالت البنت
بل أعرفه، هو أخى وأىب وإبىن وحبيىب أيضا، أنا أخاف عليك،

 رمبا آانت املسألة ليست آما تتصورين، رمبا هلا وجه آخر،

 : قالت األم
!إيش عرفك أنت مبا أنا فيه  صور؟أى وجه وأى آخر وأى ت

وهل هناك تصور بعد الذى جرى؟؟ لقد صرت أآره اللون األبيض
حني تتزوجني، . أنت ال تعرفني ما ىب!! ورائحة اخلشب وشكل الرتاب
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حني يتحرك ىف وجدانك شوق غامض أن.، .ال..، حني حتملني،...ال
جتددى احلياة عرب خالياك، مث حتتوينه تسعة أشهر، مث تطلقني

نت مرتددة ال تصدقني، مث ترضعينه أو ال ترضعينه، مثسراحه وأ
حني يقتحم. ترينه أمامك رائحا غاديا ليس هو، لكنه هو هو

عليك حجرتك دون استئذان فتطردينه ليقفز قلبك وراءه
حيتصنه حىت بعد أن يغلق الباب معتذرا، حني يتكلم فال تفهمني

بعيد"قول ما يقوله لكنك تفهمينه، حني تدعني عليه وقلبك ي
 .، حني تعيشني آل ذلك، سوف تعرفني ما أنا فيه"الشر
 

 :قالت البنت
،...أنا أريد أن أقول لك..أنا أحبك يا أمى، !! يا خرب

، أقصد أننا صحيح فقدناه، مل يعد قائما..، أصل ... يعىن
 لكن، آسفة،....بيننا، لكن املسألة ليست آذلك بالضبط

 :قالت األم
 !!أية مسألة، وأى ضبط، ماذا بك؟ ماذا بك يا ابنىت،

 :قالت البنت
 الفقد غري املوت يا أمى، الفقد غياب، لكن، املوت شىء آخر،

 :قالت األم
 ماذا تقولني؟  

 : قالت البنت
 .آسفة، أعذريىن يا أمى، مل أقصد، آسفة، الشىء

- 2 - 
 :قالت البنت ألخيها

نك هناك،ملاذا مل تقل ألمّنا أنك مل متت، وأن آل احلكاية أ
 وحنن هنا؟ 

 : قال أخوها
آيف وأنت تكلمىن اآلن: هى لن تصدق، وال حىت أنت، قالت

 آما آنت دائما، 

 : قال
فال -حىت لك-ليس آما آنت بالضبط، أنا أخشى أن أحكى 

 تصدقيىن، 

 : قالت
 : حِك وال يهمك، إحك وان شاهللا ما صدقت

 : قال
بابا أم سرابا،مل أتبني ىف أول األمر إن آان سحابا أم ض

لونا أو هواًء أو: آما مل أستطع أن أعرف ماذا وال آيف صرت
حضورا نورانيا حمدد املعامل بقدر ما هو غامض، املهم أنىن صرت

بعد أن فقدت األرض جاذبيتها  أحتمل تلك اخلفة الرائعة
تسحبىن إليها، اآتشفت بيقني أنه ال يوجد شىء امسه املوت،

مفجوعة لفقدى، حاولت أن أناديهارأيت أمى وهى تتأمل 
 حملت جبوارى قطة سوداء، ومر . ألطمئنها أنىن مل أمت، مل تسمع
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أمامى ثعبان عمالق طيب، نظر إّىل حبنان مزعج، وطارت حوىل
أوراق جافة اخنلعت من شجرة عجوز، وقبل أن ختتفى استطعت أن

عليها، وتبينت أهنا عناصر رواية تستغرق ألف  أقرأ ما سطر
قى طائر مجيل مل أتبني أنه نورس إال وأناألف عام، وحلق فو

أحد جناحيه، وقفز منر من فوق سور حديقة احليوان باجليزة
يهتف للحرية، ومل يقبل أى من هؤالء أن يبلغ أمى أن الفقد

 .غري املوت، وأن احلياة ال تنتهى باالختفاء

 :قالت البنت ألخيها مقاطعة
 آم الساعة اآلن؟ 

 : قال
 ة إىل ساعة،مل تعد عندنا حاج

 :قالت
آأىن أمسع أذان الفجر، الغطاء يتسّحب من علّى، البد أن

 . عن إذنك  !!أهنض، املعهد

-3- 

 :قالت األم للبنت
إذهىب وأيقظى أخاك، اليوم الثالثاء، وحماضراته تبدأ ىف

 الثامنة،

 : قالت البنت
 حاضر، لكن هل أنت متأآدة أنه نائم ىف حجرته؟ 

 :قالت األم
 ين ينام إن مل يكن ىف حجرته؟ ىف الشارع؟ طبعا، أ 

 :قالت البنت
 فما حكاية املوت هذه؟ 

 :قالت األم
 أى موت؟ 

 : قالت الفتاة بسرعة
موت الناس ىف العراق وىف فلسطني وىف العبارة، وىف أقسام

 . البوليس

 :قالت األم
أيقظى أخاك بسرعة،!! ماذا جرى لك، حنن ىف ماذا أم ماذا

 اضرة،ستفـوته أول حم

 : قالت البنت
 طيب والقتلة؟ 

 :قالت األم
 قتلة من؟

 : قالت البنت
 .قتلة احلياة
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 :قالت األم
وهل يستطيع أحد أن يقتل احلياة إال أن يبدأ بنفسه،
وسوف جيد أنه عاجز عن فعل أى شىء، وتستمر احلياة بالرغم

 من ميتته الغبية، وحماوالته اهضة؟

 :قالت البنت
أنِت أنت ؟ آيف قلت آل يا خرب، ماذا تقولني يا أمى؟ هل

 ذلك؟ 

 :قالت
 . هى جاءت هكذا وخالص!! إيش عرفىن

-4- 

 :قال الشاب ألمه
 ملاذا مل توقظيىن يا أمى آما طلبت منك أمس؟

 :قالت أمه
أختك يا سيدى أدخلتىن ىف متاهات وهى حتكى ىل أضغاث

 .أنا خائفة على عقلها: ختاريفها، بصراحة

 أميمة رفعت .إىل تساؤالت د ثانيامث نعرج 

 صاحبة الفضل ىف فتح هذا امللف

 )األحياء األموات( 2008-1-24يومية 

"\اقول مرضى الفصام، و ال" \ىف" \وماذا عن املوت) 1(
ىف داخله مرضى الفصام؟ أى عندما يشعر املريض باملوت" \عند

مريضة تشعر ان ذراعها: ،ويرتجم ما عنده بطرق عدة ، مثال
و" \أيوه بس هو ميت" \ميت، وعند سؤاهلا و لكنك حترآينه؟ 

 وبعدين ماتو بعدين  إتشلهو " \أحيانا جتيب برتتيب عجيب 
 "\عفن

 مرضى الفصام، و ال" \ىف" \املوت" أوال قولك حتديدا أنه  ·
أننا نتحدث  ، ينبهنا حتديدا "صاممرضى الف" \عند" \اقول
، وليس بالضرورةمبا يسميه موتاشعور الفصامى ىف داخله   عن

املوت الفقد ، أو املوت(أنه يتحدث عن املوت الذى نعرفه 
أقصد أنه ليس بالضرورة يعىن املوت آما نشيع  )إخل..الدفن

 .عنه ويتصوره أغلبنا

حد يعلن بكلمةمث إن املسألة ختتلف من مريض ملريض، فوا
 مجود حرآة منوهما بلغه من داخل داخله عن   املوت عن

 ، حىت الشلل، )مل يـعد واحدا( تناثر واحديتهوآخر يعلن 

واملريض الفصامى بالذات يطلع على داخله بشكل أآثر
شجاعة ويقينا، لكنه يستعمل لوصفه لغته اخلاصة، وعادة ما

يض الفصامى داخلهأآتشف أن آلمة املوت الىت يصف هبا املر
ليست هى هى الىت يستعملها فصامى آخر هلدف آخر مبعىن آخر، وال

املوت الوعى اآلخر  نطلقها على املوت الفقد أو حىت  هى الىت
 إخل..
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،هى هو، فأصبحت  تقمصْت ذراعهاىف تصورى أن هذه املريضة 
بصدق ذهاىنأحلت اجلزء حمل الكل مث وصفته باملوت، فهى قد 
"إتشل: "ما جرى هلا طورا طوراجيد، مث إهنا راحت ترصد 

، ولعلك يا أميمة تعرفني هذه"عفنبعدين "و" ماتبعدين "و
 :األطوار ىف تدهور الفصامى

 حني يعاق عن الفاعلية واملبادأة بشلل اإلرادة والتبلد،   ·

مث تضمر قدراته مجيعا وخاصة املعرفية منها نتيجة عدم ·
عنه أحيانا وهو ما يقال  االستعمال وانعدام التواصل،

 ،"األعراض السلبية"

هذريان هذر( ليتناثر ) يعفن(مث هو يتفسخ فيتخثر   ·
 ) . ْموشك السقطة ذو لبٍّ نِثـر: هذاءة

مريضة أخرى فقدت احلدود بني ذاهتا و بني األشياء) .... 2(
املكتب، و احلكيمة، و زميلتها" \جوفها"\ففى و األشخاص حوهلا

املشاهري القدامى من أقارهبا، وجثث جثث...إخل و...ىف الغرفة
ممثلني وغريهم ،بل أن بعض هذه اجلثث تفرض نفسها عليها آل

 ....ليلة لتتمدد جبانبها بالفراش و أحيانا ختاطبها

هو مكافئ للموت، وال  "فقد حدود الذات"ليس من رأىي أن 
هو خاص بالفصام، آما ىف احلالة األوىل، فمن ناحية هومرتبط

 Schneider’s First Rankملرتبة األوىل لشنايدر بأعراض ا
Symptoms وهى مرحلة باآرة متاما وتشري إىل تكهن ،
prognosis جيد للمآل outcome نسبيا، وقد حتدث ىف

وحينذاك يصبح إدخال  )أنظر بعد(االضطرابات الوجدانية، 
العامل اخلارجى إىل الداخل وبالعكس دليال على حرآية نشطة

أآثر منه دليال على املوت) ت سلبية ىف النهايةوإن آان(
 ، )فالتخثر فالعفن(اجلمود 

أما أن يكون اُملدخل جثثا أو مشاهري أو ممرضات أو أشياء،
سواء) املوضوعات(فهذا قد يشري إىل بصرية املريض أن املعلومات 

، أو اخلارجى) املشاهري - الذاآرة ( – أتت من الواقع الداخلى
ىف واحدية الذات أوال   metabolizedال تـَُتـمثل  ،) املمرضات(

، حىت لو آان ما تصفهفتظل ساآنة منفصلة آاجلسم الغريببأول، 
املريضة هو جثث، فهى ليست جثث املوتى بالضرورة، لكنها تصلىن

  جثث نيازك املوضوعات املنفصلة،عادة على أهنا 

 :أقرتحه آما يلى  بل إن عندى فرض أآثر جرأة

ترى األحياء) مثل آثري من الفصاميني(ه املريضة إن هذ
العاديني املغرتبني جثثا ال تتحرك، وهى إذ ترفض ذلك فتغامر

العام، دون استعداد أو إعداد، التصنيمباحلرآة ضد هذا 
حنن آاجلثث -ىف أغوارها –تفقد أبعاد ذاهتا، فرتوح تستقبلنا 

تها إىل إعادةآما وصفت، مث إهنا تعجز بعد ذلك عن توجيه حرآ
ىف  تشكيلهابعكس ما هو حنن الذين رفضتهم،   تشكيل ذاهتا،

إىل الشلل فاملوت  فتجهض حرآيتها  ،واحدية جديدة أفضل منا
 . اجلمود فالعفن
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إىل داخلها مث إسقاطهم) مع األحياء(أما إدخاهلا املشاهري 
جبوارها على السرير ىف صورة هلوسات جمسدة ، فرمبا يؤآد أن

ا حاال، آانت توجُّـها حنو اختلراق إىلالبداية هى آما ذآرن
 انتهى هبا إىل  اقتداًء باملشاهري، ، Break Throughأعلى 
 . إخل ....  Break Downإوالتدهور إىل أسفل ..الفشل 

دائما عند مريض املوت  themeملاذا يتكرر موضوع ) 3(
الفصام؟ وملاذا اليشعر ناحيته بشىء ،ال حزن وال خوف وال

املريضة ىف املثال األخري آانت ىف إستسالم تام. شىء ال...مترد
ملضايقات املوتى، و مل تبد أية مشاعر إال قرب

 ....خوف أوال مث امتعاض مث ثورة عليهم"...\شفائها"\

جتاه مثل هذه التيمات الىت ختيفنا حنن  أظن أن التبلد
بصفة  األسوياء ، قد يكون جزءا من تبلد مشاعر الفصامى

جتاه العامل -عادة–فكما أن الفصامى هو متبلد عامة، 
اخلارجى، فهو أيضا قد يكون متبلدا جتاه عامله الداخلى،
  االحتمال اآلخر هو أن تكون األلفاظ الىت يستعملها الفصامى

تعىن عنده معان أخرى غري) إخل..مثل لـفظى املوت أو اجلثث (
فهى ال الىت تعنيها للشخص العادى مثلك ومثلى، وبالتاىل

 .ختيفه أصال

أما أن هذه املريضة قد أصبحت تبدى مشاعر اخلوف
أمل(فاالمتعاض عند الشفاء، فهذه مرحلة نعتربها عادة جيدة، 

لكنىن ال أخفى عليِك أنىن ىف العالج اجلمعى!!) مثلنا  تصبح
النيتجة، وأحاول  خاصة أرفض اإلسراع بالفرحة مبثل هذه

 الداخلى الذى حترك خطأ، لعلهتأجيل التخلص من هذا العامل
جيد فرصة ما ليتحرك ىف االجتاه الصحيح، ىف نقلة منو جديدة ما

 أمكن ذلك،

أما إن مل توجد مثل هذه الفرصة، فاحلمد هللا على سالمتها 
 .على أية حال

هل يشعر مريض الفصام جبموده ىف حني ال يشعر آثريون ممن) 4(
 احلياة؟ آيف؟ ورهم ىفجبمودهم و توقف تط" \ليسوا مرضى"\

، ال أفهم متاما أين symptomatologyبعيدا عن تسمية األعراض
 .األحياء املوت ىف يكمن

ال األحياء، وال ىف العاديني  أين يكمن املوتلعلك تقصدين 
 .حىت األسوياء

آنت -حىت هنا ىف اليومية –حني آتبت عن األحياء املوتى 
جيمد حرآية النمو حىت تغلقأقصد ذلك االغرتاب املتمادى الذى 

دائرته فال منارس إال التكرار فنعيش بالقصور الذاتى، هذا
الوجود الكّمى املفتقر إىل آل من املرض واإلبداع معا، إبداع
الذات أوال وليس أخريا، هو الذى جيعلنا نطمس الوعى باملوت

 .حاضرا، وهناية

ىف أعتقد أن الفصامى قد يلتقط مجودنا هذا أوال، وهو
 حماولته أن يتحرك بعيدا عنه، دون استعداد أو إعداد آما 
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أسلفنا، يفعلها بعشوائية خائبة، مما ينتهى به إىل مجود
أبشع مما رفضه، فريصد هذا املآل السلىب ساآنا جامدا ىف

 داخله، فيسميه موتا ويعلنه،

أتصور أن البعض قد يتصور أن وصف الفصامى :نقطة أخرية
ة خاصة، هو نوع من البصريةلداخله هبذه الدقة، وإن آان بلغ

النافذة، وأحب أن أن أنبه أن هذا ليس صحيحا متاما، فهى
 .بصرية نعم، لكنها بصرية مشلولة، وأحيانا مـُـشلة

 : مبا يلى ثالثاخنتم 

آنت أود أن أعرض ملسألة فقد أبعاد الذات، من خالل
حالتني أهلماىن قصيدتني، آانت آلتامها أقرب إىل االضطراب

فإىل  اىن منهما إىل الفصام، لكن املوضوع طال اليوم،الوجد
 غد مكتفيا اآلن مبقطع من آل قصيدة 

 )ملهى العرى: (اية القصيدة األوىل: أوال
  . استئذان   دون   الدنيا   ذّرات آياىن    تقتحم".... 
  الذات،    وأطياُف   واألعضاُء أحشائى  مىن    تتكلم

  ..."  الكلمات تتقاذفىن 
 )الريح واألحزان(مقتطفات من القصيدة الثانية : ثانيا  

  اجلرد؟   متام   بعد   الداخل ىف    وجدوا   ماذا
  ؟  حتبو   الطفلة

 ؟ تتكلم   أم    جثة
 عمياء؟   وعصا
 مكسورة؟   ومضارب

 مفتوحه   سردين   علبة   وبقايا
 اإلنسان   أصل   مأثوٌر يرجع   قوٌل   فيها

 ليل؟   بعلبة   فوظاحمل   للسمك
*** 

 األنف؟   دّس   يستأهل   الداخل ىف    ماذا
 العجز؟   منه يتدىل     عنني   رجل
 الفوقي؟   باحلكم   األخر   شنق   حبل

 اخلضره؟   آثار
 الفكرة   مخاسني   ورياح

 متآآْل؟   وجه
 عني؟   وبقايا

 قلْب؟   وحوايا     مخ   وشطائر
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؟؟א...−164

آلمة رشيقة هلا مسعة حسنة حىت عند فرويد" ذات"آلمة 
العظيم، وأيضا عند ماسلوا، وعند شكسبري، وجنيب حمفوظ،

 .وأدونيس، وعندى وعندك

ونيك"آل منا يريد أن حيقق ذاته، أن يكون ذاته، أن  
 "!!!!أو ال يكون

 ما احلكاية بالضبط؟ أو حىت بالتقريب؟ 

وما احلكاية اآلن؟ بعد أن عرفنا التعدد، والزمكان،
 والكموية، والنسبية، وعلوم الرتآيبية؟

، بل وثبتتتعدد الذوات ) نظرية(حىت حني ظهرت فكرة 
صحتها أو آادت، مل تنتقص هذه النظرية من قيمة ووقع ورنني

، مع أن املفروض، أنه، واألمر آذلك، أن نسأل من"ذات"آلمة 
):بطيبة لو َمسْحَت(يرآز اآلن على قضية حتقيق ذاته أن نسأله 

 تريد أن حتققها يا سيدى؟ ) من بني آل ذواتك(أى ذات 

هذه املقدمة ضرورية لنواصل مناقشة ما بدأناه أمس حول
اصةما يسمى فقد حدود الذات، وهو تعبري شائع وله عالقة خ

أعراض املرتبة األوىل للفصام،: مبا يسمى أعراض شنايدر
Schneider’s first rank symptoms   

منذ واجهت هذه املسألة، وأنا أنتمى إىل الفكر
البيولوجى مبعناه األوسع، آنت أفهم هذه احلدود باعتبارها

بني ما هو حاجزا متماسكا وآلية قادرة حيددان احلد الفاصل 
، سواء من منظور)الواقع-اآلخر( "أنا-ال"و وما ه" أنا"

أو من Object Relations Theoryمدرسة العالقة باملوضوع 
ىف املوضوع الذاتىإدراك ( موضوعية اإلدراك،منظور طيف 

 Self Object versus Real املوضوع احلقيقىمقابل إدراك 
Object)(،  وآنت أحيانا أرسم رمسا بيانيا حوله دائرة
هنا، أو مشروخة هناك ألشرح لطلبىت معىن آسر حدودمثقوبة 

الذات، آما أىن وصفت ظاهرة أخرى تفسر بعض أعراض الصف
آيف  وأبنُت من خالهلا" شفافية حدود الذات"األول وأمسيتها 

الىت جتعل داخلنا ىف متناول اخلارج حىت أن هذه الشفافية هى 
ذه الشفافية يصبح عرضة للقراءة من اآلخرين، آما أضفت أن ه
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هى الىت ميكن أن حتمى حدود الذات من الكسر) ض مرضىآعر(
فالتناثر، ذلك ألهنا حتقق للداخل حقه ىف اإلعالن، حىت يقرأه

دون أن يضطر إىل أن يقتحم) هناك من يقرأ أفكارى(الناس 
هذا الداخل مبحتواه املشحون والعشوائى، يقتحم احلدود حىت

 ).أو يطالب حبقوقه(يعلن وجوده 

الرمزى الرتآيىب الدينامى معا مل حيل ىل هذا التصوير
بيولوجى، ورمبا داخل) عصىب(إشكالة البحث عن معىن نيوروىن 
 .خلوى، ملفهوم حدود الذات وفقدها

مع متادى ممارسىت حلضور تعدد الذوات رأى العني ىف ألعاب
العالج النفسى اجلمعى مبا ىف ذلك اِمليِنى دراما، ضمن العالج

حنقق قيادة مستوى واحد ارسه بغية أن التشكيلى الذى من
للحن الوجود الدماغى املتسق ىف حلظة بذاهتا، أهتديت إىل فرض

 :ليس رمزيا يقول

إننا نعىن حبدود الذات تلك القدرة لقطاع أو مستوى  ·
جامعامن املخ أن يتوجه إىل حتقيق غايته ىف هذه اللحظة 

 ، مانعا، قائدا منسِّقا

ثل الفكرة الغائية الرئيسية احملوريةمبعىن أنه مي: جامعا
آل ما خيدم(وجيمع آل الطاقة الفاعلة ) ليست بالضرورة شعوريا(

اخللوى القائد من املبادأة واإلرادة/نوعية املستوى النيوروىن
 .لتحقيق هذا التوجه) إخل..والتوجه والسلوك والوجدان 

اآان مضادا أو موازي  سواء(لكل مستوى غري ذلك : مانعا
، وأيضا)أو طفيليا، أو مماسا منحرفا -لكنه غري ضام –

الىت ال تتسق مع  )اآلخر -الواقع(مانعا لتدخالت اخلارج 
 . غائية حلظته

سواء( –هذه القدرة ال خيتص هبا مستوى بذاته طول الوقت 
، Mental state ، أو حالة عقلEgo stateآان امسه حالة ذات

، أو منظومة دماغ Level of consciousness أو مستوى وعى
Brain organization –  آما يسميها" مس من اجلان"أو

 ). العامة عندنا من األسوياء واملرضى

ى حلظة تالية، أو موقف آخر، أو طور إيقاعى منتظم، يتغريف
ويتوجه القائد اجلديد لغرضه املناسب) املايسرتو(القائد 

فكرة احملورية اجلديدةخلدمة ال( جامعاللموقف اجلديد، ويصبح 
 .لكل ما هو غري ذلك  مانعا) املتناسبة مع املوقف اجلديد

تصبح حدود الذات ليست جدارا متماسكا  من هذا املنطلق
ألى مستوى املناسب قدرة اجلمع املنعأو منهارا، وإمنا هى 

 قائد ىف وقت هلا بذاته

 فقد حدود الذات
 Loss of Ego Boundaries حني نتكلم عن فقد حدود الذات

ضعف هذهمن هذا املنطلق الرتآيىب التشكيلى، فإننا نعىن  
عن القيام بوظيفتها بكفاءة خلدمةاجلامعة املانعة، "القدرة 
 ، لتحقيق غائية حلظته) القائد(املايسرتو 
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 وبالتاىل حيدث تداخل وخلط وحوار وصراع وإسقاط واغرتاب، 

وتظهر األعراض حسب تفعيل أى من هذه اآلليات ألى من هذه
الىت مل تتمكن القوة اجلامعة املانعةملستويات النشطة معا ا

 .من تنظيمها

 :من هنا ميكن أن نقرأ فقد حدود الذات على مستويني

ذواتبني ) القدرة املانعة اجلامعة(احلدود : األول  ·
 الداخل وبعضها) وحمتويات(

 . وبني العامل اخلارجى) أنا( بني الذاتاحلدود : الثاىن  ·

كن قراءة الظاهرة اجلديدة الىت وصفتـُها تفسرياوأيضا مي
شفافية حدود الذات،"لبعض أعراض شنايدر وهى ظاهرة 
Transparency of Ego Boundaries  وقد وصفتها بشكل خاص ،

ىف االآتئاب باعتبار أهنا آلية متنع اهنيار هذه احلدود، ومن مث
مراضالفصام، وهذا من منطلق أن االآتئاب، مثل سائر األ

Defenseدفاع "األقل خطرا من الفصام التفسخ إمنا هو مبثابة 
 . التفسخ/ضد احتمال حدوث هذا الفصام

أرى مناسبا أن أثبت معامل هذه ظاهرة شفافية حدود
الذات ألهنا غري موصوفة ىف الفكر السيكوباثولوجى التقليدى،

مع أن وظيفتها هى مرادفة لفقد احلدودوهم يعتربوهنا 
ولة دون ذلك، مث إن هذا الوصف هلذه الشفافية جاء ىفاحليل
االآتئاب دون الفصام وهو ما يربر ما سوف نستشهد به ىف فصل 

 " حالة اآتئاب"القصيدة األوىل هنا املستلهمة من 

 :ما يلى 171ص  آتاب دراسة ىف علم السيكوباثولوجىجاء ىف 

  : االآتئاب ىف    الذات   حدود 

 Loss of  الذات   حدود   فقد املسمى    العرض   أن   املعروف   من
ego boundaries  إال ،  األحوال   أغلب ىف    بالفصام   خاص   عرض   هو 

 حتدث )  عامة   بصفة   املفرتقية   واألزمة (  ئاباالآت   بداية ىف    أنه 
 Transparency of  الذات   حدود   شفافية تسمى    أن   ميكن   ظاهرة 

ego boundaries ،  

 من ووظيفى    ناحية   من رمزى    تعبري هو   الذات   وحدود وتعبري 
 نرتمجه   أن   تحسنيس   وحقيقته   طبيعته   ندرك لكى    أننا   إال ،  ناحية 
 ...عصبية   لغة إىل  

 من   جمموعة   بني   الواضح   الفصل مبدى    حمدودة   الذات تكون 
 االآتئاب   حالة وىف  أخرى،    وجمموعة  Associations  الرتابطات 
 من   األقدم   اجلزء ىف    النشاط   يدب )  عامة   بصفة   املفرتقية   واألزمة (
 اجلديد   النشاط   ألن   الرتابط   جمموعات   بني   الفصل   هذ   ويضعف   املخ 
إىل   ذلك   ترمجنا   فإذا ،  الشعورية   الوظائف ىف    ويشارك   يزاحم 
 إن   قلنا  Transactional Analysisالتفاعالتى    التحليل   لغة 
والفىت،   الوالد   ويزاحم   يقرتب   ) الذات الطفلية( الطفل 
     ومع ،  عليهما   ينتصر   أو   حملهما   حيل   ال  -  ذآرنا   آما  -  ولكنه 
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 سائدا   آان الذى   النشاطيشعرالنشاطنيبنيالفصلهذا ضعف
أى )  عصبيا (  بالفصل   الداخل ىف    التحكم على    قادر   غري   بأنه 
 الداخل   هذا   آأنو )  الدينامية   النفسية   باللغة (  بالكبت 
 ما   وهذا ،  باإلعالن   أو ،  منه   بالرغم   باخلروج   دائما   مهدد 
  )غشائى   رقَّ -أبوابي   ُفتحت .: ( املنت   يعنيه 

آانت تشري إىل) 1979(نالحظ هنا أن مثة إرهاصات باآرة 
التحكم ىف(تعريف الذات وحدودها من خالل حرآية فاعلة 

 ) .إخل..لالداخل بالفص

من هذا املنطلق احلرآى ميكن تعريف الذات ليست  ·
شروع الذى أمارسامل"وإمنا باعتبارها " أنا"باعتبارها 

 "تشكيله ألآونه 

حاضر ماثلوهو ليس مشروعا غائما هالميا، وإمنا هو   ·
 حتتاج أن تتحدد فيها وهلا معامله حلظة بذاهتا فاعل ىف أى 

، فهذه الذاتال يعىن الثباتحتديد املعامل إال أن   ·
ىف نفس الوقت جاهزة للتبادل واإليقاع الواحدة القائدة هى 

 )العادى(واحلوار واجلدل، خاصة ىف أطوار احللم واإلبداع 

هى مشروع دائم ، وىف نفس الوقت آيان حمدد املعامل ·
 . ىف حلظة بذاته" اجلمع املنع"واحلدود حبسب آفاءة 

اجتاه مواآبة احلرآة، أآثر منه من خالل تطور فكرى ىف
آفاءة عملية اجلمع املنع للمستوىأصبحت حتديد مفاهيم، 

تغري تعريف ومفهوم القائد ىف ترآيب الدماغ هى حدود الذات
من منطلق بيولوجى 1979الذات الذى سبق أن طرحته سنة 

 نيووىن أيضا

دراسة ىف علم(آنت قد عرفت الذات حتديدا آاآلتى 
 ):248ص  linkوجى اليكوباثول

 قطاع"تعىن    إمنا عصىب  بيولوجى    منطلق   من " الذات....." 
الكامنة،   النيورونات   بقية ىف    املتحكم   املرتابطة   النيورونات 
 ما   مرحلة ىف    السائد الشعورى    الوساد   حيتل الذى    القطاع   وهو 
 " معا   جمموعة ىف    يعمل والذى  والنمو،    التطور   من 

 اخللية   داخل   يوازيه   ما -غالبا-   التعريف   هذا   ويقابل ( 
  ) العظيمة   اجلزيئات   لتنظيمات   بالنسبة 

 القطاع   هذا   حتديد هى    املنطلق   هذا   من   إذا   الذات   وأبعاد
 .." الرتآيب،    ببقية   عالقته ىف  

هذه العالقة اجلامعة املانعة ىفدا فكرة لكنىن مل حتضرىن حتدي
، وبإدخال البعد احلرآى الذى حضرنا حاال ميكنحلظة بذاهتا

 :تعريف الذات من منطلق حرآى على الوجه التاىل

   ىف اجتاه حلن الذات املتخلـقة ألآونهى احلرآة  الذات ·

هى حرآة هذه الذات ىف اجتاه سيمفونية الفطرةآما أن  ·
 املمتد إىل وجهه تعاىل" ملطلقالذات ىف ا"
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ال يصف استاتيكياتعبريا  حتقيق الذاتهكذا يصبح تعبري 
من هذا –الذات باملعىن الذى نطلقه عليها عادة، ألن املفروض 

، وإمنا هى دائمة التشّكلأن الذات ال تتحقق أبدا –املنطلق 
  ، always in the makingوالتشكيل 

وإال هذه احلرآية ال ندرآها بداهة بوعى ظاهر حمدد، 
القائد القادر على اجلمعتوقفت احلياة عند حماوالت اختيار 

، ولكنها آلية سارية طول الوقت، وهى تسرىاملنع آل حلظة
سرى بإيقاع حيوىبإيقاع حيوى منتظم ىف األحالم، وهى أيضا ت

بيولوجى طبيعى طول الوقت، وبالتاىل هى تكتسب تسميات ىف
 .السواء واملرض حبسب اللغة واهلدف من التسمية

لن أتطرق تفصيال ىف هذه اليومية إىل مظاهر أخرى ىف الصحة
)املايسرتو(واملرض تعلن عن آليات ومظاهر عجز الذات القائدة 

حىت ال ختتلط األمور،) ود الذاتحد(عن ممارسة آلية اجلمع املنع 
 .وإن آان ذلك سوف يرد آثريا، خصوصا وحنن نعرض حاالت حية

 عودة إىل يومية أمس

أشرنا أمس إىل أن اجلثث داخل املريضة الفصامية الىت حكت
أميمة رفعت ليست بالضرورة جثثا تشري إىل املوت. عنها د

ة خاصة،بقدر ما هى حمتويات الداخل بلغة عيانية أو رمزي
آذلك نبهنا ىف الرد أن فقد أبعاد أو حدود الذات ليست

 .ظاهرة خاصة بالفصام

انتبهُت إىل ذلك من خالل أدبيات األحباث املنشورة عن أعراض
شنايدر بالذات، وآيف أهنا تصف احلاالت املبكرة ىف الفصام،

 Prognosisوأيضا آيف أهنا ذات دالالت طيبة بالنسبة للتكهن 
رض، مث انتبهت آيف أن هذه األعراض بوجه خاصبسري امل 
 Fixed establishedمقارنة بالضالالت الثابتة املستتبة (

delusions هى أقرب إىل التناول ىف العالج اجلمعى، بل وهلا
 مفعول السحر ىف التقدم حنو والف عالجى تام

 من وحى حالتني 

–آانت حالة رجل ىف أواخر منتصف العمر  :احلالة األوىل
العقد اخلامس، فقد ذراعه منذ سنوات أثناء عمله ىف مصنع
ما، آان صبورا، طيبا، متأملا مسئوال ىف صحته ومرضه، أبلغتىن

حيكى أن آل شىءالطبيبة املقيمة غرابة أعراضه من حيث أنه 
وأن هذه يدخل إىل داخله دون استئذان،حوله بال استثناء، 

حقيقة يعيشها بوعى آامل، وقد آان تشخيصه أبعد ما يكون
عن الفصام، لرقته ومتاسكه وأمله وأشياء أخرى، آان ما يسمى

، وهم مااالضطراب الوجداىن اجلسيم من النوع االآتئاىب: مؤخرا
 لبيولوجى النشط، أوحى إىل هبذه القصيدةأمسيه أنا االآتئاب ا

هى ُجماع من إحياء حاالت فصام - بصراحة–هى  :احلالة الثانية
وهى تعرض أآثر من بعد من) 25- 15(خمتلفة، ىف سن الفصام األمثل 

فقد أبعاد الذات الىت مل تتح هلا فرصة أن تتكون أبدا، يبدو أن
 .أجهض مبكرامل يبدأ أصال، أو لعله   مشروع تشكيل الذات 
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عرض القصيدتني دون شرح أو نقد أو تعليق آماسوف أ
أوصاىن أغلب املعلقني بالنسبة حملاوالتى السابقة، وإن آنت ال
أعد بااللتزام بذلك فيما بعد، أتذآر أنىن لو التزمت هبذا

دراسة ىف علم"التنبيه اجليد ما ظهر آتاىب األم 
 ".السيكوباثولوجى أصال

*** 
 حزانواأل   الريح القصيدة األوىل -

 -1-  
  . املقدورْه   اآلفاِق   خلف ذراعى    متتّد
  . األشياء   نبض   جحافُل   النريان   فوَّهة   تطلق
  احملروثة، أرضى    اهلارِب   اجليش   أقدام   حترث

  .الذآرى   أطراَف   حوافرهم   وتدق
  . األسوار     الريح   تقتحم

  . األسرار   ُتنَتهك
  .   شّغاله   ْحنالٍت   من     َجْمعا   يطارد   وُرالزنب   ويطري
  . وفراشْة اهلدهِد،  وأنثى  والقّبرُة،     

 -2-   
  العاِرى،   السقَف   فيخرتُق   الكوُم   يعلو

 اللبنات   رصَّ   أمحق      وليد   فيعيد
  . زاحفٍة رماٍل    فوق        

  رأَسـْه، خيفى    واخلنفُس
  . املسلوخْه ِق السا   حتت

  . َبوَّابة   وعيوٌن
  .   املزالج   سقط
   نوافذها مفتوحْه   واآلذان

  .دون استئذاْن
 -3-  

  سبعْه،   أصواٌت   تنبح
  ،   ثعلب   ثامنهم

  .  دجاجة   قلب     يقضم
  . التفجري دوّى    وْسَط   ديٍك    صيحة تتوارى    

 -4-   
  .العْجـَلى    اخلائفة     املرعبِة   املتكاثفِة   اإلنقاِذ   أبواُق تتعاىل 

  ؛ أبلْج   حزٌن   يتحّفـز
    املنثورة   األشياء   دائرة   من   أرحب     حزن   

  اهليجى،   النافِرة   العاصيِة   األشياء
  الكلمات،   تشكيل   من أقوى      حزن

  َبَكما،    يصرخ   حزٌن
  . أملا   يشرق

    احلرية   أبناء   يستوعُب   حزٌن
  الفكرة،   أطياَف   جيمع

  . والكلمات   األحرف   نار   يوقد   
  الدمعة،   ماء   من   أسلس   حزٌن

  . اجلمره   لفح   من أعىت 
  .   ضجره   مّيتًة   روحا ُيحيى   يصرخ،  ،  يلهم ُيدمى،  ،  حينو   حزٌن
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-5-
  النـَِّزَقـْه،   القطر   حّبات   تتساقط
  .  رْجراَجة   آسـنٌة   برٌك   جمُعتت

  العفنِِ،   أحياُء    تتوالد
  تتكاثْر،

  . الشجرْة أصَل    تأآُل 
 األشالْء   وراء   األشياُء جترى 

  : جهنْم  :   املغلقة    الدائرة   تشتعل
  ودبيب .    املكتِب وآرسىُّ  الرمِل،    وذراُت العرباِت،  عجالُت " 

  وراَء   األطفاِل   وسباُب الضفدِع،    ونقيُق املرأة،    حيحوف النملِة،  
  ،..املرَمى   حلِق ىف    اجلورِب   الكرِة 

 "الثكلى   والولولة
 -6-  

  . استئذان   دون   الدنيا   ذّرات آياىن    تقتحم
  الذات،    وأطياف   واألعضاء أحشائى  مىن    تتكلم

  .  الكلمات تتقاذفىن 
 6/5/1982: مل تنشرقصيدة 

 العرى القصيدة الثانية ملهى  -

  ] امللكية   وصكوك   الذات   حدود [ 
 - 1 -  

 جرميْة    املرآة إىل    النظُر   يكوُن   النفِس    جدار   يـِشفُّ    حني
  . . . . . . .  
 الباْب   ثقب   من   هم   نظروا   فلماذا

 - 2 -  
 عين    ارغم ملكى    الداخُل   آان

 بعْد   الوالِد   من    السند   أستلِم   مل
 وفاتْه   قبل أوصى 

 اجلْد   صندق ىف    عنه    أحبث   أن
 الْمرأتـِْه   خزائِنِه   مفتاَح   سلـّم

  . ماتت
 احلاشْد   اجلمع    بوْسط   وأشيع

  -  والفرَجْه للمعَزى    القادم  - 
 زْعمنا   دوَن ملِكى     الداخل   أن

 اليْد   وبوضِع
 !!مْن ؟؟؟   يُد

-3- 
 السائب   امللك   حول أبىن 

 السرت   أسوار
 الصد   شظايا   السور بأعلى    أضع

  . . .  
 جدرانـْه؟   رقت   فلماذا
 شطآنْه؟   حنلت   وملاذا
 البحْر؟   أآِل   من

 - 4 -  
  مين،   يقفز
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 يتحفز،
 النصف   حق   يطلب

 السر   حفظ على    املوقوف   النصف   غري
  . . .  
 ! ! باإلرث؟    يطالب   املوروث

 قْط   امللكيِة    سند    أملك   مل   وأنا
 - 5 -  

 الفكرْه   تلَو   الفكرِة   خلِع   لـُعبِة   من    منهم أىٌّ  خيجْل    مل
 املشبوْه العْرِى  ملَهى 

 السر   مكنون   عرفوا   إن يبقى    ماذا
 السهم   وجتاه

     الطائر   من   القفص   وفراغ
 الربغْل   حب   تناثر   رغم
 تبصصهم   آشف   إن يبقى    ماذا

 املقفوْل،   الباب   أّن
 وراءْه   ليس

 الفعْل؟   عجز   إال
 القصْد؟   ُحسُن   اال
  - سوؤه   أو - 

  !! ؟ ! سواْء   فاألمُر
 -6-  

  اجلرْد؟   متام   بعد   الداخِل ىف    وجدوا   ماذا
 !!   حتبو   الطفلة 

 ! . . تتكلم   أم   جثة
 عمياء   وعصا
 مكسورْة    ومضارب

 مفتوحْه   سرديٍن   علبِة   وبقايا
 اإلنسان   أصل   مأثوٌر يرجع   قوٌل   فيها

 ليْل؟   بعلبِة   احملفوِظ    للسمك
 -7-  

 األنف؟ دسَّ    يستأهل   الداخل ىف    ماذا
 !!العجز؟   منه يتدىل    عنني   رجٌل
 !!الفوقّي؟   باحلكِم   األخَر   شنق   حبل

 !!!اخلضره   آثار
 الفكرْه    مخاسني   ورياح

 متآآْل؟    وجه
 عْني؟   وبقايا

 قلْب؟   وحوايا     مخ    وشطائر
 -8-   
  الفكرْه،   عـِرَض   هتكوا
  تولـْد    مل

 الطفلْه   ُأجِهضْت الرغبَة،    رصدوا
 الدورْه   الدائرة   وتراجعت

 -9-  
    أقوْل   مهمُت   حني
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 مىن،بدالقالوها
 ِبِلـساىن

 آشماتْه    خدر    فتسرب
 أصفْر    خبث ىف     طفل    وتبسم

-10- 
 النهْب   بالسلِب   سعيدا   آنت

 األمْر    بشيوع
 السْر   بذيوع

 يومَا ملِكى    الداخل   يكن   مل
 خرافْه   املزعوم   واملفتاح

 مزالْج   بال   والباُب
 اإلسْم   جمهوُل    برئ   واملتهم
 "ذاتي "  له   قيل

  للشهرْه،     إسم    
  ،   به   مفعوٌل

 ميلْك   ال   ما    حيفظ   مل
      عنه     دافع   ما

 آاْن   َمـــا
 1982البيت الزجاجى والثعبان "من ديوان 

  
  ***** 

  
الىت تتميز “   ”i n gصراحة أنا أغار من هذه الـ  - 

هبا اللغة اإلجنليزية سواء ىف الزمن املضارع أم ىف الزمن
أنا أعترب لغىت العربية أآثر حرآية ومجاال، وأعترب  املاضى،

مزية حرآية رائعة، لكنىن) خلإ..فتحة ضمة شدة (التشكيل 
أحبث عن ما يقابل هذا الزمن حنويا املقابل للـ آى إْن جى،
فقررت أن استعمل القاعدة االستثنائية الىت تسمح بإدخال

  املشروع"ألف الم التعريف على االسم، فاصف الذات بأا 
   "أبدا" أْلَيَتَكّوُن"

رمبا هذا يقابل ما أشار إليه إريك برين، صاحب مدرسة -
التحليل التفاعالتى وهو ينبه أن حاالت الفصام شبه العصاىب

Pseudo neurotic schizophrenia   تستجيب للتحليل
يستجيب طفح آما  transactional analysisالتفاعالتى 
للحقن هبذا  )الناتج من نقص شديد لفيتامني ج(األسقربوط 
مبجرد أن يقول املريض أن أصواتا تتكلم عنه!! . الفيتامني 

خاصة إذا آانت داخل رأسه ، يغرى بتشكيل دراما صغرية ترجع
ىف خربتى عرفت أنه آان يعىن: ملحوظة. األمور إىل نصاهبا غالبا

وليس الفصام   Incipient  schizophreniaالفصام البادئ 
 .العصاىب مما ال جمال ملناقشته اآلن
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 )واحلياة(ىف العالج النفسى  صعوبة احلياد وضرورته
 مقدمة

صا الذين انبهروا ردحا منىل رأى ال يعجب الكثريين خصو
الزمن مبنظومة القيم الغربية، أو عاشوا فيها فامتصوها حىت
لو ظلت ألسنتهم تنتقد بعضها بصدق، هذه القيم الىت قد
تكون من أحسن ما وصل إليه اإلنسان، أو من أقبحها،
وأآثرها تزييفا لتكوينه، هذا أمر ال يعنيىن مناقشته اآلن،

خنرج منه حنن إال مبا يصب ىف سلبياتنا، وليسألن آال املوقفني ال 
العكس، إذا قلنا إهنا األحسن، تبعناها مغمضني وآأن األحسن
هلم هو بالضرورية األحسن لنا، وإذا قلنا إهنا األآذب
واألقبح، ارتددنا ألسوأ ما عندنا وآأننا أحسن منهم وأقل
قبحا مبا ننسخه من قدمينا آما هو، وليس مبا نقدمه بديال
مبدعا حاال من وحى قدمينا وقدميهم، وتارخينا وتارخيهم مث

 . حاضرنا معا

-10 وميةمثل ي )وغريها(وقد سبق أن ورد ىف هذه اليومية 
2008-1-15يومية ، )زآى جنيب حممود: الشرق الفنان( 9-2007
آثري من شرح موقفى هذا مع التأآيد على  )هل عندنا بديل(

اورين، وهو التحذير من حماولةحتذير واضح مل يصل إىل أغلب احمل
 التلفيق أو حىت التوفيق بدال من اإلبداع، 

احلوار احلقيقى ال يتم إال بني ناس حقيقيني، أنا أعلن 
، وأنت)ما أمكن ذلك(هويىت، مبا ىف ذلك ديىن، ومذهىب، وموقفى 

تفعل آذلك، فيكون حوارا حيتمل أن يتحول جدال حقيقيا،
وىل معا، يتم ذلك دون إلزام بأن فيبزغ اجلديد مّنا، لك
 .تتضح معامله من البداية

ال أحد يريد أن يقر أن إعالن حتيزى، واحتمال تعصىب، الذى
ال أعرف حجمه عادة، هو الذى حيميك مىن ومن حتيزى وتعصىب

، شريطة أن تفعل) اخلفى أو الالشعورى آما يسميه النفسيون(
 قلت ىف آتاىب حكمةحني. أنت نفس الشىء مثلى، ما أمكن ذلك

احلرية احلقيقية هى تصارع"إن ) 120فقرة (اانني 
أسرعُت" ديكتاتوريات األفراد عالنية وبأسلحة متكافئة

  "وأين الشهود العدول؟...آيف؟: "وأآملُت نفس الفقرة بأنه
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الصراع املعلن بني ديكتاتورية األفراد ال يعىن التقاتل، 
على حد –آامال  وإمنا هو يشري إىل أن يبدأ آل واحد من موقفه

 .ألن األسلحة اخلفية هى مسمومة غالبا -علمه به

آنت أعد مع أستاذى الدآتور عبد العزيز عسكر 1962سنة 
ورقة مشاهدة جديدة للقسم عندنا ىف قصر العيىن، واقرتحت
عليه أن ندرج التاريخ الديىن ضمن التاريخ الشخصى للمريض،

م رافضا، وآان قدفنظر ىل نظرة صامتة قاهرة طيبة، وابتس
تعلم الطب النفسى ىف إجنلرتا أثناء احلرب العاملية الثانية،

هل جننت؟ ظللت بعد ذلك أتعجب: رفض وآدت أمسع صمته يقول
آيف أتعمد أال أتطرق مع مريضى إىل دينه الذى زرع ىف خالياه
رمبا قبل أن يصاغ ىف دين بذاته، آيف نأخذ التاريخ اجلنسى

، والتاريخ التعليمى، مث ال نأخذ التاريخبكل هذه التفاصيل
الديىن؟ مل أقتنع أبدا حىت آان ىل مكاىن اخلاص الذى أستطيع أن

اوراق"أجرب فيه اختالىف، فأدخلت خانة التاريخ الديىن ىف 
وإذا به يثرى) املقطم(املريض ىف هذا املكان اجلديد " مشاهدة

ن هذهمعرفتنا باملرضى ثراء شديدا، وظللنا نستفيد م
املعلومات لصاحل املرضى ىف العالج بوجه خاص، وتبني فعال أن
أمهية هذه املعلومات ىف العالج ليست أقل من أمهية التاريخ
اجلنسى، دون أن منس هذه املنطقة بأية تفاصيل نقاشية أو

 . خالفية، إال إن آانت جزءا ال يتجزأ من األعراض أو األسباب

كافية املتاحة، ألى جانب منإن احلصول على املعلومات ال
جوانب وجود املريض أو سلوآه، ال يتبعها بالضرورة الدخول ىف

هى تنري) إعالن املعلومات املتاحة(حمتواها، لكن هذه العملية 
حنن نسأل ىف التاريخ. زوايا املوقف مبا يفيد اهلدف العالجى

مىت بدأ املريض ممارسة الشعائر،: الديىن، مثل أى تاريخ، عن
 مث مىت انقطع أو تقطع، ومىت عاد، مث مدى تعصبه، 

وحنن نعترب إخطار، أو إعالن، الطبيب أو املعاجل لدينه
صراحة للمريض وأهله هو خطوة أساسية مقابل سؤال املريض عن

 دينه، 

وىف اإلشراف آنا نتطرق بشجاعة ىف مناقشة هذه املسألة
ا آلها جد ىفبصراحة مفيدة، حىت لو أخذت شكل اهلزل، مع أهن

مثال حني أسأل زميال سؤاال ال أنتظر جوابه إال من تعبري. جد
بالذمة يهون عليك بعد آل هذا اجلهد،: " ".. وجهه، أسأله

أن تتصور أن ربنا سبحانه وتعاىل، بعدله ورمحته، سوف يذهب
بك ىف اآلخرة ىف موقع بعيدا عن هذا الذى ولد من جديد على

وف سيلقيه ىف مكان ال ميكنه أن يراكيديك، أو أنه سبحانه س
، وآان احلياء يغطى الدهشة عند أغلبهم،"فيه رد اختالفكما

مث يعرفون ما أقصد من حماولة آسر احلواجز وراء هذه السرية
الىت نضحك هبا على أنفسنا، وآأننا نراعى بعضنا البعض، مع
لنأننا هبذا اإلخفاء، الذى لن يطول مفعوله عادة، إمنا نع

عدم ثقتنا بتحملنا االختالف ، وال بقدرتنا على احرتام بعضنا
 .البعض

 
  

 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1254



 12I02I2008א – אא

األمر ميتد من الدين إىل األديولوجى، إىل منظومة القيم،
إىل الثقافة الفرعية، إىل املدرسة العالجية الىت يتبعها
املعاجل، أو يتصورها املريض، آل هذه املناطق حني ُتْعَلن من

كل مباشر وغري مباشرالبداية، أو ىف الوقت املناسب، تقلل بش
من مناطق الظالم ىف العالقة، اإلعالن ىف ذاته ليس هدفا، لكنه
يضىء النور ىف أماآن مهمة حبيث تصبح املكاشفة هى األصل، ومن

 . مث تصبح العالقة أآثر فائدة وأقوى فاعلية

هذه املقدمة الطويلة آانت متهيدا ضروريا لتناول مسألة
ت اإلبن مجال الرتآى، وأيضا ألهنااحلياد الىت أثارهتا مداخال

باحلالة الىت نعرضها اليوم ضمن سلسلة -بشكٍل ما –ترتبط 
 .اإلشراف على العالج النفسى

 :مجال الرتآى. نبدأ مبداخلة د

 :حييى. د

أوال إمسحلى يا مجال أن أؤجل ردى على مسألة اختيار من
ن الطبيصلح ممن ال يصلح ملمارسة ليس فقط العالج النفسى، ولك

النفسى من أساسه، أؤجلها لربيد اجلمعة ولنبدأ بالنظر ىف
 ". احلياد ىف العالج"رأيك عن حكاية 

، اإلشراف على العالج)2008-2-6اليومية (: املقتطــــف 
 )إىل أين؟: أثناء العالج تنشيط حرآية النمو: النفسى

ىف بالد بره بيقولوا العالج النفسى صداقة للبيع، عندنا 
إحنا بنقول الطبيب والد، واملعاجل والد، مش مبعىن
الوصاية، وإمنا مبعىن الرعاية، ما فيش حاجة امسها موقف

 حمايد، بال وجع دماغ

 )مجال. د: (التعقيب 
آتاباتكم و آنت آلماهذا املوقف العالجي، يتكرر آثريا يف 

تعرضت له أشعر بنسف القاعدة األساسية اليت تعلمناها مع
 La"  احليادية اليقظة" أجبديات العالج النفسي أال و هي 

Neutralité bien Veillante ." 

إّن موقف املعاجل جتاه املريض يعد من الرآائز األساسية يف  
فظ على مكانتهعملية العالج النفسي، فهل على املعاجل أن حيا

آمعاجل رمزا وواقعا أم عليه أن يكون إضافة ملكانته آمعاجل
حسب... (ة إخل/ت، الصديق/ة، األخ/على مستوى الواقع، الوالد

هنا امسح يل أن. على املستوى الرمزي) ما تقتضيه احلالة
أتساءل على أى أساس يتحدد هذا املوقع الرمزي، مىت يكون

مث هل يسمح سن املعاجل و.... كون آخرة، و مىت ي/املعاجل والد
خربته وجهازه النفسي القيام مبثل هذا الدور الرمزي، أال

عند املريض،" الواقعي"يساهم هذا يف اهتزاز صورة اآلخر 
 .عندما يكون املعاجل على املستوى الرمزي هو هذا األخر املختلف

أآيد إن" ما فيش حاجة امسها موقف حمايد بال وجع دماغ" 
”احليادية اليقظة“، لكنها ”مافيش“" املوقف احملايد حقيقة"

 أن حياول املعاجل قدر املستطاع أن يقف على ضفة احلياد مع 
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من هنا. املراقبة املستمرة واليقظة للحفاظ على هذا املوقع
وضعية دينامية يف حاجة إىل مراقبة" احليادية اليقظة"فإن 

فاملوق"مستمرة للذات للقرب منها، فإن آان ال وجود لـ
بصفة مطلقة فإنه باإلمكان القرب من هذا املوقف بصفة"احملايد
).ترتفع آلما متّرس املعاجل على مر الزمان(نسبية 

 ) :حييى. د: (الرّد 

إمسح ىل أن أوضح بعض عجزى الشخصى ألسباب تتعلق: أوال
مبرحلة تطور فكرى، وأيضا مغاالتى ىف االندفاع وراء ما

مل آلمة رمزى حاليا باملعىنوصلىن مؤخرا، فأنا ال أستع
دفعىن. الشائع، وال حىت باملعىن الذى يستعمله فرويد

انشغاىل بالعلم املعرىف مؤخرا إىل التهوين من أننا نفكر
حيافظ على مكانته"بالرموز، لذلك مل أفهم جيدا قولك 

أن يكون إضافة ملكانته"، ىف مقابلة مع "رمزا وواقعا
ة/ت، الصديق/ة،األخ/الوالدآمعاجل على مستوى الواقع، 

مث آيف يضاف" املعاجل رمزا وواقعا ؟"ماذا تقصد بـ . إخل 
 إخل؟ ..إىل دور الوالد دور الوالد الوالدة 

ىف رأىي أن املعاجل ال ميكن أن يكون إال نفسه، وأنا ال أفرق
)والدًا وغري ذلك(بني املعاجل بشرا حاضرا بذاته ودوره 

يا أخى هى موضوع الطفل األول،الوالدة . وبينه آموضوع
 مث تتالحق املوضوعات، 

له خربة ، ميارسها داخل إطار) موضوع(املعاجل هو إنسان 
ملتزم بالوقت واهلدف، تقاس مسريته مبحكات عملية معلنة،
وهو ال ميكن أن يكون إال نفسه، ال رمزا وال جتريدا، وال

علمهأعرف آيف حيافظ على مكانته معاجلا مسئوال أمام 
وأحيانا(وضمريه وربه، إن مل يستعمل آل مايعرف عن نفسه 

 لصاحل مريضه؟ ) ما ال يعرف

إنىن ابتداًء أطالب نفسى وأبنائى وبناتى املعاجلني أن
تكون البداية مع أنفسهم، يسأل آل واحد منهم نفسه

ماذ يريد هلذا املريض إن آان ابنه أو أخاه،: بوضوح
نب هذا املريض إن آان أبنه أووماذا يريد أى منهم أن جي

أخاه، هذا السؤال يطرحه املعاجل على نفسه أوال، لكنه ال
 . ُيلزم به نفسه، وال يعلنه للمريض

مث بعد أن جييب على هذا السؤال يقيس إجابته بواقع
 إخل، ..املريض، واختالف ظروفه عن ابنه أو عن ابنته 

كنه أن يعطيهمث يعود ويسأل املريض عن ماذا يتصور أنه مي
 من خالل خربته، وما هى غايته من العالج، 

مث يأخذ آل هذه اإلجابات معا دون تفضيل أى منها، ويسمح
ملسرية العالج أن ُتحدد مدى واقعيتها، وإمكانية التوفيق

 . بينها، واحتمال جناحها إخل

أغلب هذه التساؤالت ال تعلن باأللفاظ، وال هى حىت تتكرر
 طبيعيا عادال " موقفا"ة، وإمنا هى تصبح فكرا ىف آل حال
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يصبغ ممارسة العالج آله بشكل أمني، يصل إىل املريض حتما دون
 .أى فرض عليه، ويكون هذا هو أساس االتفاق العالجى املبدئى

هذا الدور املتمازج املختلط الذى يبدأ برؤية املعاجل
لنفسه ظاهر وباطنا ما أمكن ذلك، وهو يتضمن تقديره

لشخصية والواقعية، مث يتطلب احرتامهلالختالفات الفردية ا
"رمزى"لكل ذلك معا، ال أرى فيه أى جمال الستعمال آلمة 

وقد سبق أن أعلنت عن تراجعى األخري عن اإلفراط ىف
حىت أنىن خفت من اللغة أحيانا أن حتل حمل املعىن(استعماهلا 

 ). دون أن حتيط به آما ينبغى

الدور على املستوى أال يتطلب هذا: ننتقل إىل تساؤلك عن
الرمزى بعض املواصفات للمعاجل على مستوى الواقع؟

أظن أنك اآلن تعذرىن إذا أعلنت عجزى عن التفرقة بني
املستوى الرمزى ومستوى الواقع، أنا أقول للمتدرب أنت

، ال أآثر وال"هو أنت"ال تستطيع أن تعاجل املريض إال مبا 
ربتك وعلمك،بنقائصك وعيوبك وخ: أقل، ما هو أنت

ومستويات وعيك، وآل ما هو أنت، يتأآد ذلك بوجه خاص
مع الذهانيني ، وحنن واحلمد هللا منارس العالج النفسى
للذهانيني خصوصا ىف العالج اجلمعى بال تردد، املواصفات الىت
نطلبها من املعاجل، له وللمريض، هو أال ينسى أنه لن

م مل يرض، سوفيستطيع إال ما يستطيعه ، وأنه ، رضى أ
يصل منه، طوعا أو بالرغم عنه، ما هو، وليس ما يقول،
وال ما ينوى، أعىن، أآثر مما يصل منه مما يقول أو ينوى،
وبالتاىل فعلى املعاجل هو نفسه أن يعرف ما ميكن عن نفسه
وأن يقبله، مبا ىف ذلك حتيزه، وتدينه، وقيمه، وأحالمه،

لى املريض أو يقيس هباما أمكن ذلك، يعرفها ال يفرضها ع
املريض، وإمنا ليحول دون ذلك، ما أمكن ذلك، ال حيول
 .بالكالم أو تصور احلياد، وإمنا باملراجعة وقياس النتائج

بال.... ما فيش حاجة امسها موقف حمايد"حني قلت للمتدرب 
، مل أآن أعىن إنكار موقف احلياد برمته، وقد"وجع دماغ

أن النشر شىء، واحلوار أثناء نبْهتىن مالحظتك يا مجال
اإلشراف شىء آخر، خاصة إذا آان الذين أشرف على
تدريبهم هم هم، وقد مسعوا لغىت من قبل فهم يستقبلوا
آما ألفوها، هذا سوف يلزمىن مستقبال أن أآون حريصا على
إضافة ما يشرح للمخاطب الذى مل يألف هذه اللغة اخلاصة

قوىل هذا ما يعرفه عىن آلما يوضح األمر، آنت أعىن ب
املتدربني معى من اإلشارة إىل رفض التمادى ىف ادعاء أن مث
موقفا حمايدا ممكنا متاما، أو بالذات أن مث موقفا حمايدا

ناهيك عن املعىن السياسى الذى حيايد فيه(باملعىن الغرىب 
السيد بوش بني أمن إسرائيل الذى يسمح بقتل املرحوم

ج من صالة الفجر على آرسيه عاجزاالشيخ يس وهو خار
بامر من جملس وزراء رمسى لدولة مازالت عضوا باالمم

املهم آسف) املتحدة، وبني شاب فّجر نفسه يأسا وأمال معا
لالستطراد، ولن أشطبه ىف املراجعة حىت لو اآتشفت أنه

 .خارج السياق
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املطلوب يا مجال هو االعرتاف بصعوبة، بل استحالة احلياد
اهرى فقط، وبالتاىل، فمن حق املريض،إال على املستوى الظ

بل وحقنا على أنفسنا أن نبحث ىف املستوى التاىل فالتاىل،
ال لننفى حتيزنا، ودورنا الشخصى ىف التوجيه، ولكن لنحد

أن نقبله -ما أمكن ذلك –من تدخله إراديا، علينا 
عالنية ونناقشه مع املريض أحيانا، وقد يعّدلنا املريض

إىل ذلك ىف يومية الحقة حني أتكلم عن سوف أرجع(نفسه 
، وهبذا ميكن أن نستمر معه، مث مع غريه")املريض مشرفا"

 .أآثر صراحة واقل حتيزا

الحظ قولك(تقول يا مجال أن احليادية اليقظة هى أن حياول 
أن) الحظ قولك قدر املستطاع(املعاجل قدر املستطاع ) حياول

ملستمرة واليقظةيقف على ضفة احلياد مع املراقبة ا
 للحفاظ على هذا املوقع

هذه، وآيف يعرف" حياول"آيف نقيس آلمة : طيب باهللا عليك
ما هو املستطاع حىت يتحرك بقدره ال أآثر وال أقل، املسألة

ليست تدريبات عقلية، وأمانة موقفية –آما تعلم  –
مسبقة، إننا ال نعرف صدق احملاولة إال مبمارستها ومراقبة

، آما أننا ال نعرف ما هو املستطاع إال من خاللنتائجها
راجع(جتربة املمكن تصعيدا، بل واملستحيل أحيانا، 

  ،)املمكن واملستحيل إن شئت 2007-12-16يومية

ة، وأن علينا االقرتابمث هَا أنت تقر معى أن املسألة نسبي
منها باستمرار مع نضج الذات وتعميق اخلربة واإلشراف

وضعية"هل هذا ما تعنيه بقولك (والتعلم واملراجعة 
فقط أريد أن أختلف معك أال نطمئن إىل مقولة) دينامية؟

، فقد عانيت" مراقبة مستمرة للذات للقرب منها"..
ان معقلناالمرين من أن تنقلب املسألة إىل استبط

Intellectual Introspection وهو غري التنوير البصريى
الذى ال يظهر إال ىف أثره اإلجياىب على املعاجل واملريض على

 .حد سواء

دعنا ننتقل إىل مقتطفك التاىل وهو حول نفس املوضوع بشكل
أو بآخر، وقد قدمت حلوارنا هذا باإلشارة إىل هذا املبدأ

ه العالج ىف ثقافتنا خاصة، وهواألساسى الذى ينطلق من
مبدأ االعتمادية اإلجيابية من جهة، والوالدية املسئولة

 .من جهة أخرى

، اإلشراف على العالج)2008-2-6اليومية (: املقتطــــف
 )إىل أين؟: أثناء العالجتنشيط حرآية النمو : النفسى

يا أخى البنيَّة عندها اربعة وعشرين سنة، واخترجت، وأنت
والد، مش احنا قلنا الطبيب والد، ماشغلْكشى زى أى

 . والد حكاية جوازها، وهى حلوة زى ما بتقول

 يعىن: منصور. د
 )مجال. د: (التعقيب  

 .امسح ىل هنا جبملة من التساؤالت
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أتساءل هل بإمكانإذا سلمت هبذا،":وأنت والد: "األول
أن خيطر يف ذهنه) حوايل الثالثني من عمره(معاجل شاب 

جتاه مريضة تقاربه) مبعىن الرعاية(القيام بدور الوالد 
؟ أال يتطلب هذا الدور على املستوى)عام 24(يف السن 

 الرمزي بعض املواصفات للمعاجل على مستوى الواقع؟

 )حييى. د: (الرّد

 .ونصف، على األقل ىف مدرستنا هذه ىف رأىي أّنه بإمكانه 

أرجو يا مجال أن تتذآر ما سبق أن قلته لك حاال عن عالقىت
هذه حىت أنىن عدت ال أفهم ما" املستوى الرمزى"حبكاية 

 تعىن، هذا عيىب، ساحمىن، 

املسألة عندى ال تتعلق بالسن احلقيقى للمعاجل مقارنة بسن
ميارس العالج الطبيب والد ووالدة حىت لو مل" املريض

النفسى، وحىت لو آان أصغر من املريض بعشرات السنني،
-22يومية (الوالدية دور عملى، آنت بدأت الكتابة فيه 

وليس سنا، وسوف )األسرة والوالدية ومل أآمله 1-2008
ه، الوالدية هى موقف له مواصفاته احملددة، ىفأعود إلي

ثقافتنا خاصة، وهى ليس هلا عالقة بالسن امليالدى هذه
الرعاية، واملسئولية، وأن يكون ىف: املواصفات منها مثال

املتناول، والقدرة على احلفاظ على املسافة، والتحرك
- ولو ىف الوعى –املرن املتاح طول الوقت، وآذا احلضور 

شارة دون فرضها، وأمور أخرى آثرية آثرية سوف أعودلالست
إليها تفصيال، وآل هذه الصفات ليس هلا أية عالقة بشهادة

 امليالد آما قلت، 

حني أعّلم أحدث صغار األطباء أنه لن حيذق مهنة الطب
أمهل) من أى سن(النفسى إال إذا أخذ مريضا متفسخا 

ه ولّيفه بنفسهنظافته الشخصية، أخذه إىل احلمام، وّمحأ
ونشفه، فهو يقوم بدور األم مع طفل مل يكمل الرابعة، حىت

ىف خربتنا –لو آان املريض ىف اخلمسني من عمره هذا ال يعىن 
أننا نعامل املريض معاملة األطفال، األمر -على األقل

الذى أعتربه سبابا أحيانا، وإمنا يعىن أن ىف آل منا شابا
ًا، وّجدة، هذه الذوات آلهاأو شيخا أبا وأما، بل ّجد

 جاهزة للقيام بدورها ىف الوقت املناسب للفرتة املناسبه، 

تعلمت من إريك برين فكرة أن استحضار حالة الذات أثناء
، وآان"تضع الكوبس"ال حيتاج إال أن ) أو التأهيل(العالج 

)اليافع(يستعمل هذا التعبري عن حالة الذات الناضجة 
 Plug in"  أن تشّغل اليافع فيشتغلما عليك إىل"بقوله 

the Adultأى أن ُتكلم املريض مهما بلغت درجه نكوصه ،
أو تفسخه آالما بسيطا منطقيا دون افرتاض أنه لن
يستجيب، فريد بكالم متماسك، رحت أطبق هذه الفكرة ىف
العالج اجلمعى، وىف امليىن دراما الىت منارسها فيه، وىف

فقط على حالة اليافع وإمنا علىاأللعاب العالجية ليس 
 Plug in the: حاالت الذوات األخرى، مبعىن شغَّل الطفل

Child  وأيضا شغل الوالد فيكPlug in the Parent  إن 
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صح آل هذأ وهو صحيح باملمارسة، فالوالدية موجودة منذ
الوالدة، حىت الطفلة الىت هتنن عروستها وتنيمها وتغطيها

 اءة حقيقيةإمنا تطلق من ذاهتا تلك الوالدية بكف

حني أقول للطبيب الصغري أنت والد مريضك أآرب منك سنا،
 فأنا أشّغل الوالد فيه

هل هذا القول": سبق إحنا قلنا الطبيب والد"  :الثاىن
أم" عدم األخذ هبا/األخذ هبا"قابلة لـ" وجهة نظر"جمرد 

)آمعاجلني(يرقي إىل مستوى النظرية النهائية اليت علينا 
 .تعامل على أساسهااألخذ هبا وال

 )حييى. د: (الرّد

وهل توجد ىف العالج نظرية ائية أو قرب! يا خرب يا مجال؟
ائية، وهل توجد ىف الدنيا نظرية ائية؟ أال تذآر ختريف
فوآوياما حني فرح بايار االحتاد السوفيىت فأعلن خبيبة

علينا"بالغة وغرور أعمى اية التاريخ، مث ما ذا عن 
جلني األخذ هبا والتعامل على أساسها، يا رجل حرامآمعا

عليك، إن العالج النفسى بشكل خاص يرتبط بشخصية املعاجل
أآثر من ارتباطه بنظريته، وقد أجريت أحباث آما تعلم
على العالج مبختلف النظريات مع خمتلف املعاجلني وحققت هذا
الفرض، وأنا أضيف إضافة بسيطة، إن النتائج ترتبط

خصية املعاجل ظاهرًا وباطنا، ومن مث عليه أن يثابر ىفبش
وإمنا) ليس باالستبطان املعقلن(التعرف على باطنه 

باملمارسة واملكابدة والنتائج وآالم النمو وآدح
املسئولية طول الوقت، وهذا ممكن، وأظن أن هذا ما خلقنا

 .اهللا له معاجلني وغري معاجلني

       .حكاية جوازها ماشغلكش زى أى والد: "الثالث
 ":يعين: منصور.د

 )مجال.د: (التعقيب 

مبوضوع" الشاب"أتساءل هل شغل حقيقة فكر هذا املعاجل 
،)هذا ما وصلين(حكاية زواج مريضته، أآاد أجزم بالنفي 

ولكنه احرتاما للموقف، احرتاما لألستاذ، احرتاما للرأي
 .جتنبا لإلحراج" يعين"آانت اإلجابة بـ...السائد

 )حييى.د: (الرّد

بالنسبة لتحفظك على أنه معاجل شاب، لعل ما سبق أن
شرحته من موقع سن شهادة امليالد يكفى للرد، حىت على هذه
النقطة احلرجة، مث دعىن أتكلم معك بصراحة، من منطلق
 االعرتافات الشخصية الىت قد تعلن حتيزى فأصبح أآثر حياًدا

- مصرى خائف على بناتى  تؤرقىن شخصيا هذه املسألة آفالح
أنا عندى بنتان وأربع حفيدات، أحبهن أآثر من أوالدى
وأحفادى، ومبجرد أن تبلغ الواحدة منهن سن الزواج، ال

 أآف عن القلق والدعوة ألى منهن، رمبا بطريق آخر غري 
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حكاية حتريك مؤشر استقبال الرسائل لعلها تلتقط إشارات
تقدمني،العروض، أدعوها أن ترى حاهلا، وأال تفّلى ىف امل

، أفعل ذلك، مرة"فالعيش اللى يتفلى ما يتاآلشى"
عدم"بضحك، ومرة بضرب أمثلة، وآنت ألوم نفسى على 

أعرف هذا، وعلى تدخلى املباشر وغري املباشر هكذا،" أماىن
يا مجال صعوبة ما متر به املؤسسة الزواجية عرب العامل،

تظلوعندنا ىف جمتمعنا املشاآل خمتلفة لكن الصعوبات 
فشل زواج احلب -فيما ينشر من احباث –شديدة، آما أتابع 

آما يشاع عنه، بقدر فشل الزواج املرتب، وآالم من هذا،
لكنىن أشعر أن على الوالد أن ينبه، وينتبه طول الوقت،

مثل موقفى(إىل آل هذا اجلارى، وأال خيلط موقفه الشخصى 
يضه أومبوقف مر) هذا الذى أعلنه وأعرفه وأشتغل فيه

بنته، مث إن ىل أصدقاء أحبهم جدا، وأحب بناهتم جدا جدا،
تعنست آثريات منهن حتت شعار عدم تدخل أصدقائى ىف حرية
اختيارهن وآالم من هذا، وآأننا نعرف حدود احلرية

 . وحقيقتها ،وآأننا ال نعرف ظروف جمتمعنا وحدوده

يزىهذه اعرتافات شخصية أعلن هبا جذور موقفى واحتمال حت
فإذا أنا قلت للمتدرب أن يتقمص موقف الوالد وحيمل هم
مريضته الىت تقاربه ىف السن، فأنا بذلك أعلن حتيزى
ملوقفى الشخصى، وىف نفس الوقت، أتصور أنه حني يبلغ

أيا –املريضة هذا االهتمام اجلاد الوالدى من املعاجل 
ايبلغها دون ضغط، أو إحياءات غري مباشرة، آم -آانت سنه

جاء ىف النقاش، فإن تصورى هو أن ذاك يوثق العالقة
–ىف ثقافتنا وجمتمعنا  –العالجية ، ذات البعد الوالدى 

طول الوقت، وهو البعد الذى سأرجع اليه غالبا وأنا
جدل"، وخاصة فيما أمسيته "االعتمادية"أتناول مسألة 

 بديال عن عقدة أوديب، " إبراهيم/إمساعيل

 خرولكن هلذا حديث آ
دعىن اآلن أدعوك هلذه الوجبة األصعب من حوار إشراف على
حالة أخرى عرضت ىف نفس اجللسة السابقة الىت عرضت فيها
احلالة األوىل، وأظن أنك ستجد فيها ما تنبهىن إليه رمبا
بشكل أآثر حدة، وأنا مرحب ابتداء مبداخالتك الىت تنري

 .لنا الطريق إىل هذه الدرجة

احلالة دعىن أنبهك إىل سؤال) لنا(م لك ولكن قبل أن أقد
ماذا لوأن املعاجل أو املعاجلة: خطر بباىل وأنا أراجعها

أو املشرف آان مير بنفس الظروف الىت تتناوهلا احلالة،
وحاول أن يربر لنفسه ما يفعل ، بأن يشور ىف اجتاه يربر
موقفه دون أن يدرى؟ آيف ميكن أن نضمن حياده، ما مل يكن

أقر بعدم حياده لنفسه، مبا يسمح له أن يواصلهو قد 
 شغله مع نفسه طول الوقت، دون ادعاء احلياد؟

 :عرض حالة االشراف 
بنات، 3سنه عندها  38هى عيانه عندها : مرفت. د

سنه وآانت هى وجوزها خمطوبني ييجى أربع 13متجوزة بقاهلا 
 سنني قبلها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــ"  يــــوميــــــــا "   1261



 12I02I2008א – אא

 .يعىن سبعتاشر سنة؟ ماشى: حييى/د

مع جوزها يعىن هو جوزهاهى املشكله آلها : مرفت. د
بيشتغل ىف السياحه وداميًا بيكلم ستات وبنات، وهى عارفه
آده من قبل اجلواز وآانت زى ما تكون موافقة ضمنيا آده
على احلكايه دى وآل فرته ملا حتصل مشكله يعىن بتحصل حدوته
آبريه آده وتكتشف موضوع يكون شكله آبري، حيصل خناقه،

ىن بيبقى مبعدل آل سنه آل سنتني حيصلالدنيا تتلم وحيصل تا
 . موضوع آده

 بس هى معاآى بقاهلا أد إيه : حييى/د

 معايا بقاهلا حواىل شهرين: مرفت. د

 إيه بقى املوافقه الضمنيه دى ؟؟ يعىن إيه بقى؟: حييى/د

 ...يعىن هى : مرفت. د

 هى مسلمة ؟: حييى/د

 آه هى مسلمه، وحمجبة: مرفت. د

 انك مسيحية ؟ وهى عارفه: حييى/د

 آه طبعا: مرفت. د

 !إيه بقى حمجبه، وموافقه ضمنيا دى بقى ؟؟: حييى/د

ما هو هى دى احلكاية، دلوقىت جياىل علشان: مرفت. د
 املشكله دى، فأول آالمى معاها 

هى من قبل اجلواز تعرف، مش آده؟ وبعد اجلواز آان: حييى/د
 موافقة، مش آده؟ عندها املوافقه الضمنيه برضه، يعىن طول الوقت

تقريبًا، ألن هى مانفعلتش وابتدت حتتج إال دلوقىت: مرفت. د
 يعىن هى ماجاتليش إال علشان يعىن ملا ابتدأ حيصل إهنا تقلق

 تقمصتيها إنت : حييى/د

 آه حاولت : مرفت. د

بس هى مسلمه، ميكن تقولك أهو تعدد ومسموح،: حييى/د
 وآالم من ده، إمنا انت صعب

أنا فعال ملا تقمصتها من أول جلسه رحت قايالهلا: مرفت. د
 ..رأىي تقريبا

من أول جلسة؟ ينفع إن تبقى فيه موافقه ضمنيه: حييى/د
 سنوات، وتروحى قايالهلا رأيك املضاد من أول جلسة؟

 ما هو عشان آده وقفت، لقيت نفسى حاخِرب عليها: مرفت. د

وى وآالمعندك حق، ما علينا هى بتحبه أوى أ: ... حييى/د
 من ده، هوه فيه حاجه تبع التعدد عموما تطوريا وتارخييا،
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إحنا ما بنحبش نعرفها، إمنا دى حقيقة، هوه التعدد
للستات وللرجاله فيه آالم آتري أوى تارخيا، بس هو ده ما
يربرشى أى حاجة، لكن ينورنا سواء واحنا بنقبل أو واحنا
بنرفض، ما قصدشى احنا اللى حانقبل ونرفض، أل ، نبقى

ني من موقفنا ده، وبرضه واعيني للطبيعة البشرية واحناواعي
 ..بنتقمص مرضانا، ونتصور معىن قبوهلم، ومعىن رفضهم، وإمىت 

آه ، هى ألول مره حيصل القلق ده للدرجة دى،: مرفت. د
اخلارج، مدير فندق أو حاجة آده،"....." هو دلوقىت شغال ىف 

دى هى اآتشفت بريوح هناك شهور وبيقعد هنا شهور، فاملره
عالقته بواحده هناك، يعىن ماعرفتش أحدد هى إيه بالظبط، ألن
جوزها آل شويه يقول هلا هى عربية،أل هى أمريكانية، فاملره
دى أول مرة تنهار بقى وتعيط وتسيب البيت وتسيب البنات

 ومتشى أول مرة حتتج آده 

  يعىن هى شافت الواحدة اجلديدة دى وال مسعت عنها: حييى/د

E-mailsهى بتقعد تفتح آده  E-mailأل شافت : مرفت. د
 بتاعته ، واملوبيال 

 ما شى، صور وبتاع ومش عارف إيه : حييى/د

آه صور وموبايل هى املسألة آده طول الوقت،: مرفت. د
 بيحصل احلاجات دى بس آان أول مرة تبقى املسألة شديدة قوى

 هى قعدت معاآى شهرين بس : حييى/د

فأنا ىف البدايه آنت باقول هلا إنىت, آه شهرين :مرفت. د
موافقه على آده من زمان، فامشعىن جايه دلوقىت تنفعلى معاه،
يعىن زى ما يكون حبيت أمحلها هى جزء من مسئولية اللى حاصل

 .... ده وبعدين لقيت إن هى عندها حق شوية

 هى بتشتغل : حييى/د

 أل مبتشتغلش : مرفت. د

 ادة معاها شه: حييى/د

 معاها بكالوريوس : مرفت. د

 التاريخ العائلى؟ : حييى/د

 أل مفيش : مرفت. د

 متأآدة؟ : حييى/د

 آه : مرفت. د

 إنىت عمليت هلا مشاهدة طويلة : حييى/د

 آه : مرفت. د

 مشاهدة زى بتاعنا هنا ؟ آاملة يعىن؟ : حييى/د

 آه، آه : مرفت. د

 عالج نفسىباملناسبه ياخوانا اللى بيشتغلوا : حييى/د
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يان من غري مشاهدة آاملة، املعلومات الكافية جزء المفيش ع
يتجزء من العالج النفسى من البداية، يعىن انا مثال سألت
مرفت عن التاريخ العائلى دلوقىت ليه، املسألة تفرق برغم
ان السلوك ميكن يكون واحد، املوافقة الضمنية بتاعة الست

واحدة على دى من واحدة من عيلة مالنة صرع أو هوس، غري من
أنا مش حاخش ىف) تاريخ عائلى سلىب: يقصد(مية بيضا،

تفاصيل، إمنا مهما آان السلوك واحد، فاجلذور بتعلمنا
 .املهم خري آّملى يابنىت. حاجات آتري

بس، فأنا حاسه إن أنا واقفه معاها شويه، بعد: مرفت. د
نتوقت الدنيا هديت من ناحية إهنا مابتعملش احلاجات اللى هى آا
 بتعملها، آانت بتقعد تزهق لدرجة بيجلها أوقات هياج وصويت 

بعد شهرين قدرتى حتسىب العالقه بينهم على: حييى/د
بتوع اجلواز أو بتوع أى عالقة، يعىن 4أو 3املستويات ال

 فكريًا إيه جنسيًا إيه عاطفيًا إيه اجتماعيًا إيه؟

 هو عارف يديها: مرفت. د

 إيه ىف األربع مناطق دول يعىن هو بيمثلها : حييى/د

 هو أنا طلبت أشوفه وقعدت معاه : مرفت. د

 برافو : حييى/د

ملا قعدت معاه يعىن وافق ومستعد يتعاون علشان: مرفت. د
خاطرها، هوه مش شايف إن فيه عنده مشكله هو شايف إن هى اللى

 " هى عارفه إن أنا آده من زمان"ىف مشكلة، أول مجلة قاهلا ىل 

 يعىن إيه اللى رابطهم : حييى/د

 هى بتحبه وهو آمان عامل هلا اآتفاء : مرفت. د

أنا قلت لك أربع جماالت آلمة بتحبه دى موجوده ىف: حييى/د
جمال واحد منهم، أنا باسأل عن آله، بتقوىل عامل هلا
اآتفاء، ده موجود ىف أآرت من جمال وال ىف جمال على حساب

بيقعدوا: إيه فكرياالتانيني؟ إنت عارفة طبعا، يعىن 
يتكلموا ىف إيه، وجنسيًا، وعاطفيًا بتاع الشوق والدم اخلفيف
والكالم ده، واجتماعيًا اتمع بيشارك ويبارك بسلوك فعلى،

 . آده يعىن، آل مستوى له مقاييسه

مها عاطفيا وجنسيا فيه توافق هو بيعرف يقول: مرفت. د
 .هلا آالم حلو بيعرف حيتويها 

خلى بالك حىت لو آانت املسألة جنس آويس، ده بس: حييى/د
جواز، أو أى عالقة ممتدة، ملا يكون اجلنس منفصل، مع استمرار
الزمن بيبقى أآثر انفصاال خصوصا عند الست، حلد ما يعلن
الرتاآم ويفشل، لكن ملا يكون اجلنس متصل ببقية مستويات

اجلنس. ن دهالوجود بيكرب وخيلى املشارآني أقرب ىف أقرب وآالم م
املنفصل ما مبيأديش وظيفه وجوديه، بيأدى وظيفه حسيه

 تفريغيه، الوظيفة احلسيه التفريغيه دى طبيعة برضه، بس
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اجلزء اخلايب من الطبيعة، اجلزء ده له وظيفة على العني
سنة يبقى ىف األمور أمور، ما 13والرأس، إمنا يعىن بعد 

 ....علينا وبعدين 

تعمل آده ألن هوهو ابتدى يقلق ملا لقاها ب: مرفت. د
بيبقى مش هنا، فخايف على البيت والبنات، وهى شايالله
الدنيا آويس أوى وّملا له الدنيا ، فده حاسِّـسىن إن هو

 حيبقى متعاون يعىن وحياخد باله ومش حاحيسسها حباجة

إيه حكاية مش حاحيسسها حباجه دى، بقى ده آالم برضه؟ : حييى/د

 إنه ممكن يتغري  أنا برضه مش متخيله: مرفت. د

املسألة مش مسألة يتغري، يعىن ينفع يبقى فيه حب: حييى/د
وآالم من ده ومش حاحيسسها، ما هى حاحتس إذا آانت بتحس،

 خصوصا إذا آانت بتحبه 

 آه ماهو بيقول ىل ماعرفش هى بتعرف إزاى : مرفت. د

 هى حاحتس سواء قال هلا أو ماقاهلاش : حييى/د

دلوقىت خلصت األجازه بتاعتهفهو مسافر : مرفت. د
ومسافر، فابتدى جييلها خماوف إن هو آده مسافر ومش هاجيى

 .تاىن وخالص بقى 

معلش هى حاله صعبة شوية ىف جمتمعنا خصوصا، هو: حييى/د
إيه اللى بيخليه يعمل آده مادام هو راضى معاها ؟ مش الزم

 يبقى فيه حاجه ناقصه 

 ايص ونشيط آده ويعىن هى شخصيته آده، شوية ه: مرفت. د

مافيش حاجة امسها شخصيته آده وخالص، فيه حاجه: حييى/د
امسها حتاوىل تدورى على إيه اللى ناقص، ىف الغالب فيه حاجه

 ....ناقصه، مش فيها بس ، ميكن ىف العالقة نفسنها، ىف شخصيته

 هو آده من قبل ما يتجوزها : مرفت. د

 اجة من األول يبقى ىف الغالب هو ناقصه ح: حييى/د

هو قال ىل إنه هو آده، عالقته مفتوحه بالبنات : مرفت. د

الظاهر إنه شكله آده إنه من النوع إللى ال يرتوى،: حييى/د
آالم ىف ، ودى ظاهره فيها"الدون جوانية"فيه حاجة امسها 

الطب، هوا ىف الغالب بيستعمل اجلنس عشان حاجة تانية، حاجة
يعطش، وعايز يأآد إنه متعاززى ما يكون آل ما يشرب 

 .متعاز وخالص

أنا ماعنديش فرصه أشتغل معاه هوه أوى،: مرفت. د
 . وبعدين هو مش موجود طول الوقت

، خلينا نبتدى ىف املوجود، مش هى ابتدت: ...حييى/د
 ترفض، ياترى ابتدت ترفض ليه دلوقىت؟ مث هى آانت بتقبل ليه
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قدمةقبل آده؟ هى شخصيتها اتغريت؟ فني السؤال إللى انت م
 عشانه احلالة؟

أنا مش عارفه أزق يف أهنى ناحية، حاسه إن أنا: مرفت. د
وقفت آده يعىن مش عارفه أزق فني؟ أزق عشان تقبل وتكمل؟ وال

أيام إن هو لسه بيبعت 3هى هاترفض، هى اآتشفت تاىن من 
 لصاحبته إى ميل 

إحنا اتفقنا إنك إنىت فشلىت تعملى تقمص بيها،: حييى/د
 بالذات  بقبوهلا

 آه بقبوهلا بالذات، ماعرفتش خالص : مرفت. د

عندك حق، يبقى هى تتصرف، إنت مالكيش دعوة، إنت: حييى/د
تنتظرى تفاعلها ستاند باى، ميكن هى حاتقبل تاىن ومستنية
موافقتك، إال لو آان فيه قرار ىف اجتاه الطالق مثال، يعىن تقوله

 سيبيها تظبـّط أمورها يا آده يا نطلق، إذا آان دا مش موجود 

هو أنا حاولت أشتغل معاها ىف حته بعيد عن: مرفت. د
 املوضوع، إن هى تشتغل تعمل حاجه 

 ده آويس: حييى/د

. بس هو مكفيها، بيبعت هلا فلوس آتري، هو ناجح وبيكسب: مرفت. د

بصراحة هى حاله صعبه، لكن ىف الغالب هى عندها: ..حييى/د
وضع ده خلتها تستحمل طول املده دىميكانزمات للتكيف مع ال

قبل اجلواز وبعد اجلواز، إنت بتقوىل فيه حب وجنس ناجح وآالم من
سنة، إحنا مالنا؟ العالقات دى، جواز أو غري 17ده، واستمروا 

جواز، بيبقى فيه تعاقد على مستويات متعددة، ميكن مها
ا؟ إهنممايعرفوهاش حىت، وال احنا، يببقى إيه إللى خالهم يستمرو

استمروا، إحنا نشتغل ىف اجلديد، إذاآان لسه عندها مقومات
االستمرار والقبول هى هى فسيبيها ، يعىن خدى موقف موضوعى،
هوه مش جوزك، ملا يبقوا خيشوا ىف أزمة حادة، وتالقى احلكاية
وصلت لقرار نعرف أن امليكانزمات بتاعتها اللى آانت ممشياها

ت دى ال انا وال انت عارفينها زى ماابتدت تتهز، امليكانزما
قلنا، ومش مهم نعرفها قوى، احلكاية مش حب استطالع، املهم
امليكانزمات دى ممشياها وال أل، ملا تبتدى ما متشيهاش ننتبه
ونقول نعمل إيه، حىت قبل ما توصل لطالق وآالم من ده، الزم هى

ا مشتقبل، إحنا نبتدى نفكر معاهيا ترفض، يا : اللى تقرر
بداهلا، نعمل آده إذا حصلت حاجه جديدة ختلى لينا دور جديد
خمتلف، أخطر حاجة إننا نسقط على املريض نفسنا، لدرجة ان احنا

 نقرر لنفسنا مش للعيانني واحنا مش واخدين بالنا

 يعىن إيه: مرفت. د

يعىن بقاهلم سبعتاشر سنة ماشيني بطريقة ما: حييى/د
وصل لقرار واقعى ميشيها، أو ميكننعرفهاش، يبقى هى تقدر ت

تتوقف وتتعب أآرت وساعتها حتتاج مشورتنا بشكل مباشر، إحنا
نستعجل على إيه، هى بتقول إهنا ابتدت ماتطقشى اللى جارى،

 إيش عرفنا، إهنا صحيح ما عدتشى طايقة، املسألة مش آالم،
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تقول زى ما هى عايزة، إنشاهللا ما طاقت بالكالم، إمنا الدور
ما حيصل أعراض تانية، ورفض فعلى، يبقى ماشى، نقعد آده حلد

 .إعالن لتغري نوعى، يبقى دورنا يتغري

هى ّملت اهلوجه األخرانية دى بسرعة، أنا مش حاسه: مرفت. د
 .إن أنا اللى ساعدهتا هى ملت نفسها بسرعة ما اعرفشى ازاى

شفىت ازاى، الناس بتختلف، إنت تستمرى ىف الدعم: حييى/د
يد لبعيد، حلد ما نوصل ألزمة عملية مشوبنا الشخصية من بع

بسبب العالج ميكن بطبيعة النمو، الكربان يعىن، ساعتها نشوف
سوا، إنت بقالك شهرين، ما فيش غريهم، فتستىن، هو إيه اللى
صّبرها، إحنا شغلتنا زى الوالدة زمان، آانوا يعلمونا إن

 The art ofالطبيب املولد األمني هو اللى يتقن فن االنتظار 
waiting اليومني دول إنت عارفة هات يا بنج، وهات يا

قيصرية، بيحرموا الست اللى بتولد من روعة اإلبداع، إحنا
، ما خنليش حساباتنا ومواقفنافن االنتظاربقى الزم نتقن 

 الشخصية، أو األخالقية أو حىت الدينية تتدخل ىف مسرية املريض 

معاها تعمل حاجةهو أنا آنت ابتديت أشتغل : مرفت. د
 لنفسها، تشتغل ماتبقاش طول الوقت متفانية ىف البيت آده 

بالظبط آده، هو ده، مبعىن إنك بتدعمى: حييى/د
االستقاللية، بس واحدة واحدة ماتتحمسيش أوى، عشان هى متشى
بسرعتها، ألهنا لو استقلت بالّزق منك ميكن تتخذ قرار مش

ا هى، ىف الوقت اللىناضج، الزم تاخد قراراهتا بتوقيته
 . يناسبها وتقدر تتحمل مسئولية قرارها

هو أنا آان رأىي بس يبقاهلا حاجه ليها: مرفت. د
بتاعتها، ألن أنا ختيلت إن اللى خالها ابتدت تنهار دلوقىت

سنه، ملا أنا وأنا صغريه بيعمل آده 40إهنا مثال قربت تبقى 
قىت بيعمل آده،، يعىن أنا ده آان تفسريى إنه ليه حلد دلو
 فابتدت تنهار يعىن ميكن فكرت بالطريقه دى 

سنه 17ممكن، بس برضه املسألة حمتاجه انتظار، … : حييى/د
آان فيها ميكانزمات شغاله آويس، قصدى آويس ليها مش ليكى

بنات 3وليا، واللى آويس ليها هوه آويس ليها، خلفت 
 بالشغل، وبتاع ومش عارف إيه، إنت تستمرى تعزمى عليها 

اشتغلت اشتغلت ماشتغلتش ما تلّحيش، تقدرى تعزمى عليها
 .باخلروج، يعىن يبقى هلا جمتمع

 بس هو بيغـلس عليها : مرفت. د

 !! ليه بقى ؟: حييى/د

أنا اشتغلت معاها ىف اللبس شويه فابتدت تلبس: مرفت. د
 حاجات شيك جذابة

 هوا ِقِلق؟ْْ: حييى/د

 أصله ما ستحملش ده، من : مرفت. د
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 . نا مالنا بقى، يتفلقإح: حييى/د

ماستحملش إن احنا خليناها تغري ىف لبسها شويه : مرفت. د

هى ما بتبصش آده وال آده؟ ىف بالد بره بيعملوها: حييى/د
، إحنا ما لنا برضه، آل"طـّنـش وانا طـّنـش"باتفاق ضمىن، 

واحد يتصرف باختياره ومسئوليته ما دام مش صغري، الناس مش
تمعات زى بعضها، إنىت قولىت ىل إهنا حمجبهزى بعضها وال ا
 باين، هى بتصلى ؟

 آه بتصلى : مرفت. د

هوا الدين ممكن يساعدها ىف املوضوع ده، وممكن: حييى/د
يلخبطها، أصل الدين نفسه مش حاجة ثابتة ىف آتاب مدرسى زى
جدول الضرب، آل واحد عالقته بالدين ما يعرفهاش غري ربنا،

دينها السماح وتفىت لنفسها وتعتربه متجوز هى ممكن تاخد من
وتفّوت عشان حتافظ على ميكانزماهتا اللى شغالة بيها
سبعتاشر سنة، طبعا ده صعب عليكى ميكن عشان إنت مسيحية،
لكن املسألة مش مسيحية أو مسلمة، املسألة آل واحد بيستعمل
الدين زاى، إليه، أو ميكن هى تقلب الناحية التانية، وتربر
غضبها وقلقها، وبدال ما تكمل ىف اجتاه الرفض ألن آن األوان
وده حقها ونضجها، تلزقها ىف إن ده منكر وهى بتغريه بلساهنا
وبعدين بطالقها وآالم من ده، برضه ما لناش دعوة، ال إحنا

هى مسئولة ىف مجيع األحول، وهى زى أى حد. بنفىت، وال احنا هى
وليتها، واحنا عامل مساعد،آبري فهمان الزم تتعلم من مسئ

وهو برضه مسئول، بس هوه طايح ومش على باله، آمان هو مش
العيان بتاعنا، ما نقدرشى نتدخل ىف أموره إال لصاحلها إذا
عرفنا، أو لصاحله إذا طلب املشورة وزهق من اللى هوا
بيعمله، أو من اللى هوا فيه، أو خاف من اللى هى ممكن

لنفسه مش بس ليها، إحنا مش وظيفتنا تعمله، وجه لالستشاره
 .نروضها له، وال إننا نفرآشها حلسابنا من غري ما ندرى

 : تعقيب عام 
 برجاء مراعاة

وضوح الرؤية وشفافية معرفة دين املريض واملعاجلة،  )1
 .وأمهية ذلك

صعوبة التقمص من املعاجلة، وأمهية االعرتاف به،  )2
 .وفائدة ذلك

علومات وزيادهتا واستيضاحها طوللزوم آفاية امل  )3
 .الوقت

احلذر من اإلسقاط من املعاجلة، أو املشرف، على املريضة  )4
 .أو زوجها

 .مناقشة الفروق الثقافية بني اتمع الغرىب وجمتمعنا  )5
 .أمهية حسن التوقيت وضرورة االنتظار )6
قبول عدم الفهم وصعوبته، مع الرتآيز على النتائج )7

 .ة واألعراضواملسري
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الوعى   يشُِّكل   وآيف ،  التاريخ   عرب الشعىب    الرتاث   جتمََّع   آيف
 حاال؟ الشعىب  

 مبعىن النسيج الضام لوعى الناس املشرتك، هى تنبع   الثقافة
 مستمرة   حرآية   عملية هى  ،  فيهم   لتصب ،  هم   مما ،  الناس   من 
 ذخرية   هو الشعىب    والرتاث . معلوماتى معرّىف    تسجيل   منها   أآثر 
، ندرى   أن   دون حىت  ،  فينا يسرى    ومازال   منه تبقى    وما ،  األمة 
 مقابل ىف   الثقاىف   بالتوارث   اآلن يسمى    ما   حتت   يندرج   ما   هو 
  ). اجلينات   مقابل ىف    امليمات (  البيولوجية   الوراثة 

 رغم ،  املـعاش الشعىب  الوعى    غري ،  املستعاد الشعىب    الرتاث
  . الوثيق   ارتباطهما 

 أو   تكرار على    تقتصر   أن ينبغى    ال الشعىب    بالرتاث   العالقة
على   أو ،  الشعبية األغاىن    حتديث على    أو ،  العامية   األمثلة   مجع 
 تعميق إىل    متتد   أن ينبغى    وإمنا الشعىب،    الرقص   إحياء 
 والتقاليد   العادات   من   صالحيته   يثبت   ما   وتنمية   واستلهام 
 فاعلية عىب الش   للرتاث   ليس .  جيل إىل    جيل   من   املنتقلة   والطقوس 
 خاصا   شعبيا   وعيا   أصبح   إذا   إال )  إجيابية   أو   سلبية (  حقيقية 
  .  وعاما 

شعىب وعى  إىل  الشعىب    الرتاث   حتويل   حقيقة إىل    ننتبه   مل   إذا
 قد   نكون   فإننا  ) اجلماعة ىف  يتجلى    مثلما   الفرد ىف  يتجلى  (
 من   اجلذر   نزعنا   قد   نكون ،  امتدادنا   مع   لالتواص   قطعنا 
، للزينة   أو للذآرى    بتصويره   نقوم   أننا   نتصور   وحنن   تربته 
  . الشجرة   ومتوت   فيضمر 

، والشعارات ،  االحتفاالت ىف    الرتاث   باستعمال   االآتفاء   إن   
 هواحلكمة الطائرة، اللفظية، والنكت السريعة، و   والزينة 
، للزينة   أجداده   صور   يستعمل   من   مبثابة   هو ،  لألصل   إهانة 
 وحيمل   حكمتهم   يستلهم   أن   من   بدال   االستقبال   حجرات ىف    يعلقها 
  . البشر وىف  ،  فينا   آماهلم   حتقيق   مسئولية 

 الرتاث   وهو َغري ( "الشعىب الوعى  " بتعبري    أعنيه  ما   إن
 ممارسات وهى  ،  حاليا جترى    ممارسات إىل    إشارة   هو )  الشعىب 
  ماهية   عن   املباشر   التعبري   هو الشعىب  الوعى  .  وسلبية ،  إجيابية 
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على   نتعرف   أن   نريد   حني   فإننا   مث   ومن  ،بذاهتاحلظةىفالناس
رنا الىت حنن نتاجها اآلن ىف تربةجذو ىف    امتدادا من   أنفسنا 

، خمتلفة، فإننا بذلك نعد المتدادنا األصيل ىف آفاق املستقبل
 باحلفر نكتفى    وال ،  الظاهرة   والثمار   الفروع   نفحص   أن   علينا 
 حتت   املختفية   جذورنا   ليس ،  اآلن   مييزنا   ما   إن ،  اجلذور   حول 
 من ،  ظليلة   أو   جافة   فروع   من   اجلذور   هذه   ناتج   وإمنا ،  األرض 
 . حامض   حصرم   أو شهى    آرم   من ،  زاهية   أو   متساقطة   أواق 

 نفس وىف  ، " واآلن   هنا "  ناسه وعى    تشكيل   يعيد   أن   يريد   من
 مناهج   أو   ةمستورد   قيم   خالل   من   يتشكل   أن   يريد   ال   الوقت 
 عن   ابتداء   يبحث   بأن ،  اآلن   ناسه   مباهية   يلم   أن   عليه ،  مغرتبة 
وعى ىف    ثــم   ومن ،  ونفسه   شعبه   تراث ىف    ، للنظر املناسب   املنهج 
، لينطلق منه ىف رحاب الدنيا الواسعة بالناس ونفسه   شعبه 

الدنيا، وهواء احلياة من آل مكان، الذين ميثلون مشس
 .الزاخرة

 املليئة   املرتمجة   االستمارات   ملء على    نعتمد   أن   خطر أى    خطر
على   خالهلا   من   لنتعرف ، " ال - نعم"  النهاية   املغلقة   باألسئلة 
استسهال قد تضللنا نتائجه،   هذا . ، " حنن   من "، " نكون   من"

لىت جترى ىف هذا اال بطريقة أآادميية مغلقةآثري من األحباث ا
  . تبعدنا عن وعينا الشعىب وحنن نتصور العكس

 ما   خالل   من يأتى    ال "  اآلن "  ناسنا وعى  على    التعرف   إن
 نتائج على    يعتمد   هو   وال ،  العام الرأى    قياسات   يسمونه 
 من   أصبحت   بأساليب   الدميقراطية مى مس   حتت جترى  الىت    االنتخابات 
 مصداقية   أهدرت   حبيث   واالنتقائية   والتضليل   االلتواء 
 خالل   من الوعى  على    نتعرف   إننا  ، مجيعا   واحلرية   الدميقراطية 
 أغنيته   من ،  معا   والعابثة   الدالة ،  اجلديدة   لغته ىف    النظر 
 والباحثني   العلماء تعاىل    إن ،  سواء   حد على    الراقيةو   اهلابطة 
 يرسم   قد   األآادميية   املكاتب   مبقاييس   وقياسه ،  الشارع   نبض على  
 ، مزورة   أو   شائهة   إما :  متثلنا   ال   صورة   لنا 

، عقدهااللغة والثقافة العلميةىف مداخلة مزعجة عن 
من :حرآية اللغة" 2005لثقافة ىف أبريل الس األعلى ل

ن حرآية اللغة بني الشعرقدمت ورقى ع، "الشعر إىل الشارع
والشارع، دافعت فيها عن اللغة الشبابية باعتبارها حتتوى
وعى الشباب بدالالت متجددة، علينا أن ندرسها، وال نسارع

 .بشجبها من موقف فوقّى سلطوى جامد

 االنغالق   خماطر   من   هو   الناس   عن   منفصال   العلم   تقديس   إن
 . املعقلن 

 أو ،  مراآز األحباث   من   مرآزة   موجزة   تصلنا الىت    اتاملعلوم  
 قيمة   هلا   تصبح   ال ،  التعليم   مناهج ىف    بل  ، اإلعالم   وسائل   عرب 
 تتفاعل   آوهنا   حالة   نتائجها   تعمقنا   إذا   إال   فاعلة   حقيقية 
، الصحيح   والدين ،  التقاليد   مثل   للمعارف أخرى    مصادر   مع 
 ما   آل   و .  معا   والكاذب   الصادق الشعىب    واحلدس الشعىب،    والدين 
  . الواقع   أرض على    الناس   بني   الناس   من   فعال جيرى  
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 العلم   وضرورة   العلم   وعصر   العلم   عن   نتكلم   وحنن   املطلوب
 من   ليست   برامج مغلقة   ننفذ    وجودنا   خيتزل   ملا   نستسلم   أال 
نبحث ىف مشاآل ال تلح علينا، وليس هلا األولوية الىت ،  صنعنا 

 عند غرينا،

 العلم   بأن   نذآـر   لكننا ،  العلم   قيمة   من   نقلل   ال   حنن
 .  املعرفة   مصادر   أحد   إال   ليست   ومعلوماته 

 لكل الوحيد   واملرجع   املقياس   هو   يكون   أن ينبغى    ال وبالتاىل  
 لكنه ،  نفسه   إال   يقيس   ال   العلم   إن .  األخرى   املعرفية   املنظومات 
املعرىف الوعى    ليصيغ   لغاهتا   بكل   املعرفة   مصادر   آل   مع   يتفاعل 
ىف   ائرةالغ   جذورها   واقع   من   املختلفة   الثقافات   مييز   مبا   األمشل 
  . اجلارى   بالواقع   اُملَهجَّنة   ومثارها   التاريخ 

 مناهج ىف    النظر   بإعادة   األيام   هذه   االهتمام   زاد
الشعىب الوعى    احرتام   اعتبارها ىف    لتضع   اإلنسانية   العلوم 
 هلا   وتعقيبات   بنتائج   خيرج   أن   ميكن   للمعرفة   آَمْصهر 
 احلكائية   للمعلومات   ليعيد   وأيضا ،  ذاهتا ىف    مصداقيتها 

  . واحرتامها   قيمتها "

 هو   ميارسونه   وما ،  حقيقية   معرفة " حتكى" عامة    الناس   إن
 . مربمج   تنفيذ   جمرد   وليس   هامة   إضافة 

 إناء   وليس   للمعرفة   مصهر حاضرا اآلن هو   الناس وعى    إن 
 .  للغرف 

 نقيسها   وأال )  تقديس   دون (  اُملَمَاَرسْة   املعرفة   حنرتم   أن   علينا 
 . مقاييسها   بغري 

 املعامالت ىف    وطقوسهم ،  املناسبات ىف    الناس   ممارسات   إن  
، وجدلية"السُُّبوْع"طقوس  2008-1-22يومية (

 وتطوير ،  أغانيهم   وحتديث   لغتهم   وتغري ، )االتصال/االنفصال
 يلهمنا   أن   ميكن   ما   واملعارف   الدالالت   من   حيمل   ذلك   آل ،  رقصهم 
فنحمى ،  صياغتها   نعيد   وحنن   هويتنا   عن   لنا   تكشف   مناهج 
: خمتزلة   مبناهج ،  غامضة   مسارات على    االنسياق   من   أنفسنا 
ىف   إال اآلدمى    لالستعمال   صاحل   غري   واآلخر ،  املصدر   مشبوه   بعضها 
  . أصال   صلح   إن األصلى،    موطنه 

 استشهاد حمدود

 نقرأ معًا مقطعني من مّوالني خمتلفني،

االعتمادية السلبية إذا آانت هى السببينتقد  :األّول
مع اآلخر، ألن هذا) إخل.. حب/صداقة( األول واألخري لعقد عالقة 

اآلخر لو فعل نفس الشئ بالضبط، وهذا حقه، فلن نتكافل معًا
أبدا، إننا حنمل هّم بعضنا البعض بالتبادل والتكافل، وليس

 .....بالطفيلية وسعار االحتياج، وإال 

 :اليقول املو
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 ِحْملى  يشيليومْفوقلتصاحْبصاحبت
 ِحْمِلى على    وحطُّه   التقيـل   محله   جاب
 محلِى   يشيْل   صاحب على    البالد   مجيع   لفيت

 فايدْة   بدون   لكن ،  وشقيت   وتعبـت
 محلى   يشيل   مني   وانا : يقوّىل   اشتكيله واللى 

بة التزايدموال آخر ناقد حياول أن يوقف لع :الثاىن
للتزايد، واالمتالء بعد احلاجة، وفصل األداة عن أدائها،
واالستهالك الكمّى لالستهالك، وبرغم هنايته التشاؤمية إىل أهنا
أقرب إىل واقع ما آل إليه جمتمعنا احلاىل، وما يستثريه ىف

 .عامة الناس من ٍغّل مشروع وغري مشروع

 :يقول املوال

 زاد   لو    السباخ   زى    بعش    لو    اخلسيس    أصل
 زرعتها    بتجبش    ال  و    األرض    بيتلف

 زاد   لو   وبيفسده   ...  الطعام    حسن    وامللح
 زرعتها   سوء   يا   مثر   فيهاش   ما   وشجره

 منـّه    بالش   يبقى    أمل    مافيهش    عمل
 منـه    بالش    غّور    ،نفع    فيهش    ما    وخلف
 عالفاضى    بيُكّب    مالن    واحد    األلف   ىف

 حد    له    مفيش    أصبح    اتسع    حبره    والغل
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 )34(، احللم)33(احللم

 )33(احللم 

 أتوقع   أآن   مل   ذاك على  ..  آله؟ باحلى    بل   بالشارع   حل   ذاما
  . أرى   فيما   خريا 

 وتناثرت   رونقه   فذهب   العمر   به   هرم   آأمنا   آله احلى 
  : فسألته   العاملني   أحد وصادفىن    وهناك   هنا   القمامة 

 جرى؟   ماذا  - 

  : يبتسم   وهو   فأجاب

  . األحوال   مغري   وسبحان ،  وحده   هللا   البقاء  - 

 آله باحلى    حاق   ما   به   حييق   أن   متوقعا صديقى    مسكن   وقصدت
 األدوية   بعض على    للحصول وساطىت    آان   أنه   أنكر   وال ،  أآثر   أو 
أعصى   حتل   منه   تليفونية   مكاملة   آانت   آما   اخلارج   من   الضروية 
ىف   خريا   يأمل   ال   البال   آاسف   وجدته ،  احلكومية   املصاحل ىف    املشكالت 
  . حال أى  على    مهنة   صاحب   إنه   له   وقلت   فعزيته ..  شئ 

  : متهكما   فقال

  . غرينا   من   أسوأ   لسنا   أننا   األيام   لك   ستثبت  - 

 ما   وسرعان ،  أسوأ   هو   ما   حقا   يوجد   هل ترى  سى نف   وساءلت
 مألها   حقيبته      آل   ومع ،  والشابات   الشبان   من   نفر   حضر 
 الداخلية   واملالبس   البيجامات   مثل   الشقة ىف    املودعة   بأشيائه 
  . عطرية   وروائح   وداهنة   الفاتنة   النسائية   والقمصان 

 شقته   تؤديه   آانت   مبا   شئ   آل   نطق ..  وذهب   حقيبته   آل   ومحل
 هل ترى  .. نفسى ىف    وتساءلت ..  بتدهوره  فطن   آما   خدمات   من 
  . والقهر   املذلة   جترع   أنه   أو   بالفخر   ينعم   آان 

**** 
 القراءة

 هل هى مرة أخرى مصر؟
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 هل شاخت مصر حىت هجرها أبناؤها؟

هل(حيضرها صديق من اخلارج ) 22قارن حلم (دوية وحىت األ
 ؟)هى توصيات البنك الدوىل

احملادثة مع الصديق نفسها فيها شىء حيتاج وقفة، فالصديق
وهو أيضا حيسن االتصال باجلهات احلكومية ويعرف  صاحب مهنة،

طريق التسهيالت والتشهيالت، وىف نفس الوقت هو يائس ساخر،
نا لسنا أسوأ من غرينا فمن يا ترى ميكنستثبت لك األيام أن(

 ).أن حيتفظ باألمل إذن؟

تكتمل الصورة امليئسة هبجرة مجاعية وِمْن َمْن؟ من الشباب
 والشابات، أمل املستقبل

فهل آان  أعرف أن جنيب حمفوظ متفائل بعناد ليس له حد،
ذلك ىف وعيه الظاهر فقط؟ هل تغطية األمور هبذه القشرة

ائلة هى الىت تسمح إلبداعه أن يقول ما هو أرسخالسمحة املتف
وموقفه 31قارن حلم (وأآثر إيالما، ألنه األقرب إىل الواقع؟ 

 )املعلن من السالم مقابل موقفه األعمق ىف احللم

مث ماذا يعىن هذا التساؤل األخري؟ هل هو آسر حلاجز الزمن
عفيتكلم عن املستقبل بصيغة املاضى؟ وصلىن أنه بعد الودا

أذآروا حماسن من هرم منكم،(اهلادئ والذآرى الطيبة املؤملة 
بعد أن يتذآر آل) موتاآم: وأيضا مرضاآم، ورمبا بعد قليل 

آما فطن(واحد ما أدته له شقته من خدمات، مل متنع تدهوره 
 ).بتدهوره

هذه اهلجرة اجلماعية إىل اهول، هل ستنتهى بالفخر إْذ
 .ملذلة واهلوان؟حتقق اآلمال، أم أهنا ا

،)فِطن آل منهم بتدهوره: (لكنه صاغها آأهنا ماٍض حدث
 :فما هى نتيجة هذه القصة؟ ترآها حمفوظ مفتوحة

 هل آان ينعم بالفخر؟ أم جترع املذلة واهلوان؟

حاولت أن أتصور أنه يعىن املاضى، وأن آل واحد من هؤالء
حمبا، وهو يأمل أن يفخر) وطنه(الشبان عاش ىف شقته 

بانتمائه له، وهو ما يفسر الذآرى الطيبة، لكنه لألسف مل
لكنه رحل. ينل منه إال املذلة والقهر، فجمع أشياءه ورحل

وهو أيضا ال يعرف إجابة لنفس السؤال، هل ما ينتظره هناك
 هو مدعاة للفخر أم جملبة لنوع آخر من املذلة واهلوان؟

هو يعىنهل يصل تكثيف اإلبداع أن يقرر زمن املاضى و
 اإلشارة إىل املستقبل؟

 ىف رأىي أن إبداع حمفوظ يقدر على ذلك

**** 
 )34(  احللم

 الصديقني أمامى    رأيت ،  احلارة   منعطفات   من   منعطف   عند
  مث   وهبتنا ،  احلزن   غاية وأحزنىن    غياهبما   طال   اللذين   الشقيقني 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    �ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل"  يــــوميــــــــا "   1274



 14I02I2008א – אא

 األفراح  و  حزاناأل  وتذاآرنا،احلارالعناقوآاناألذرع فتحت
على   إليه هبما    فمضيت سكىن    زيارة مىن    وطلبا   ، املالح واللياىل  
 مث   آعادهتما   طويال   وضحكا   حجرة   بعد   حجرة   وتفحصاه ،  أمتار   بعد 
 بلسانيهما مىن    سخرا   مث املأوى،    لبساطة   أسفهما   عن   أعربا 
 فأجبت ،  منه   أعيش الذى  عملى    عن وسأالىن  .  بنياجلذا   الالذعني 
 وعزفت ،  الدهر   وغدر   احلياة   بعذابات وأتغىن    رباب   عازف بأنىن  
 ال   فهما   ولذلك   بالتسول   أشبه   حياة   إا   فقاال   وغنيت   هلما 
ىل   وقاال   بؤسوال   الضعف   آثار   من وجهى  ىف    يبدو   ملا   يدهشان 
على   قلقهما   أن   هلما   وتبني على    عثرا حىت    طويال عىن    حبثا   أما 
 وأما   على    عثرا حىت    طويال عىن    حبثا   وأما   حمله ىف    آان 
يبشرانىن الذى    ما   ولكن   ذلك على    اهللا   محدت ..  بالفرج   يبشرانه 
 فسألت ،  الوفري   والرزق   اجلميل   املكان إىل    معنا   ستهاجر   قاال   به 
 بصلة   ميتان  -  أعلم   آما  -  إما   فقاال   ذلك ىل    يتيسر   آيف 
  . النفوذ   أصحاب   طريق   عن   إال   جيئ   خري   وال   النفوذ   ألصحاب 

 الرجال   أحد   بلغنا  حىت ،  اخلارج إىل  ىب    وسارا ذراعى    وتأبطا
ىل   وقال ،  حمايد   بوجه   للحكاية   واستمع ،  وموضوعا   شكال   العظام 
 وقال   خريا فوعدىن  ،  وصرب طويل   عالية   هلمة   حتتاج   اهلجرة   إن 
  : فقال .. يطمئناىن    إما ،  الصديقان 

  . جرالف   طلوع على    اجلامع   عند انتظروىن   - 

**** 
 القراءة

هذا هو احللم الثالث على األقل الذى يذآر فيه أنه ال حل
وال فرج إال من خالل أصحاب النفوذ، أو من له نفوذ عند

احللم 33: 22حلم (حلم األدوية األول (أصحاب النفوذ، 
مل تعلن اهلجرة بشكل) 33(، ىف هذا احللم السابق )السابق

ياءهم وودعوا شققهم اهلرمة،مباشر، لكن الشبان مجعوا أش
إىل تدهوره، فلم يكن أمامهم إال أن"وقد فطن آل منهم 

يغامروا إما إىل الفخر املزعوم، أو اهلوان غالبا، مل يقل
لنا حمفوظ ىف احللم السابق أهنم هاجروا، ولكنه تكلم عن
احتماالت الذل واهلوان بصيغة املاضى الذى قد ميتد إىل

نا ىف هذا احللم آانت صرحية وأهنا هى احلل،املستقبل، اهلجرة ه
على اهلوان( مهة عالية وصرب طويلإىل  -أيضا –وأهنا حتتاج 

،"رجل عظيم"، واألهم أهنا حتتاج إىل توصية وترتيب من )غالبا
 .آما أهنا جاءت اقرتاحا صرحيا من أصدقاء قدامى

من هناية احللم احتمال أن هجرهتم هى إىل -أيضا –وصلىن 
، أشفق العائدان على صاحبهما من حياة أشبه!خرةاأل

بالتسول، ومع ذلك فنحن مل نالحظ مثل ذلك عليه وهو يعزف
على ربابته يتغىن بعذابات احلياة وغدر الدهر، ومع بساطة

مل نلحظ عليه سخطا أو -أيضا-مسكنه وظاهر عوزه إال أننا
 .يأسا مثل احللم السابق

م املوقف، فهى تعد وتؤجل، حىتهناية احللم أيضا هنا مل حتس
هى هناية مفتوحة رمبا. لو آانت بتوصية أحد الرجال العظماء

 )إنتظروىن عند اجلامع على طلوع الفجر(إىل اآلخرة، 
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هل مث احتمال أن يكون املكان اجلميل الذى وعده به
 الرزق الوفري هو اجلنة الىت حيلم هبا البؤساء  الصديقان حيث

ضية، رمبا إىل أورباالحت اهلجرة أر) 33(ىف احللم السابق 
أو اخلليج، حيث ينتظر املهاجر ما تيسر من الذل واملهانة،

، لكن اهلجرة هنا ارتبطت)برغم األمل ىف الفخر واالحرتام(
باالنتظار عند املسجد على طلول الفجر، األمل ميتد عند
البؤساء الراضيني الذين يتغنون بعذابات احلياة وغدر

ريك واعد من أصدقاء قدامى قادمنيالدهر، وال يقّلبهم إال حت
هل هذا هو. من اهول، ىف انتظار التعويض ىف احلياة األخرة

 !.فجرهم القادم؟ رمبا

مرة أخرى، تفاؤل جنيب حمفوظ، وضحكته الجلة، حىت بعد أن
 .أصابه ما أصابه، يقوالن غري ذلك، يقوالن عكس ذلك

)رب والسالماحل) (31(هذا االحتمال الذى طرحناه ىف حلم 
 .لو صّح هناك فقد يصح هنا، وىف احللم السابق أيضا

ياه ، آيف أخفيَت عّنا آل هذا األمل ، وأيضا آل هذا
 التشاؤم الذى ال نعرفه عنك يا شيخنا؟

 :بل رمبا يكون التساؤل األآثر صدقا هو 

هذه الرؤية املوجعة -يا شيخنا –آيف أخفيَت عن نفسك 
 الصادقة؟

  !! ياه 

هل هناك عالقة بني الوعد بالراحة ىف هذا املكان: وظةملح
حيث التصعيد" السعيد"اجلميل والرزق الوفري، وبني اليمن 

 .؟حىت يالمس السماءطابقًا بعد طابق 

 !!.جيوز

وقد يتضح األمر أآثر حني نرجع إىل الدراسة الطولية بعد(
االنتهاء من هذه الدراسة حلما حلما، لو آان ىف العمر

 ).ةبقي
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 :مقدمة

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

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

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

 .رجوع إليهاوضعنا هلا رابط حبيث ميكن ال

**** 

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

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

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

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

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

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

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

 .وللمرتشح ذاته

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

االنتحار"أذآر ىف هذا املوقف . السماح له بولوج هذا التخصص
 عندما) ختصصسنة أوىل (لزميل ىل ىف الدراسة اجلامعية " الفظيع
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، ىف إحدى"االضطراب الثناقطيب"قيقة إصابته بـأدرك ح
انتكاسات االآتئاب اجلسيم آانت هنايته املفجعة أن ألقى

)سنة ثانية ختصص(بنفسه أمام عجالت القطار وأخر انتحر ىف 
بعد إدراآه حقيقة اضطرابه النفسي، وحىت حنمى أيضا هذا

هتكماالختصاص من الشخصيات املضطربة الذين يكونون عادة حمط 
احمليطني هبم والذين يعزون اضطراباهتم إىل أّن ممارسة هذا

وحيضرىن أيضا هنا... حسب زعمهم" تؤدى إىل اجلنون"االختصاص 
قول أحد املرضى، و آان قد عوجل من قبل عند زميل عرف عنه

ال أدرى من منا"بعض اإلضطرابات السلوآية والوجدانية 
 ".املريض هل أنا أم الطبيب

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

 :حييى. د 
، فهذا النوع من املداخالت هودعىن يا مجال أشكرك أوال
لة بذاهتا، أو فقرة بذاهتا، وتقولالذى يثريىن، ألنك تقتطف مج

وال توافقىن،  رأيك فيشجعىن على الرد حتديدا، مث إنك توافقىن،
فأطمئن، وأراجع، فيضاف إّىل وأستفيد، مبا يتيح ىل فرصة

 .إآمال عرض وجهة نظرى، أو تعديلها

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

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

، وسوف تصدقىن آيف أن أبنائى)آثري من مرضاى معى آما فعل(
 .وبناتى يشرفون علّى أثناء إشراىف عليهم، بشكل أو بآخر

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

نظرا خلصوصية) الطب النفسى والعالج النفسى(الصنعة /املهنة
ذا التخصص، فمن حيث املبدأ يبدو ذلك اقرتاحا معقوال، أماه

 :من حيث الواقع وإمكانية التطبيق فخذ عندك

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

 .للتكهن باملآل

ة، وبالتاىل المث أننا جمتمع ليس فيه معايري موضوعي -2
وعندى أمثلة" املقابلة الشخصية"ميكن االطمئنان إىل 

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

أى بعد(مرب التقييم بأن أغلبهم بتقدير مقبول دفعة نوف
وآنا نعرف أن تقدير جيد جدا هو أقل تقدير) (التخلف

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

آذلك رحت أحذر املرة تلو املرة من اقرتاح االعتماد على
امعة بعداالختبارات النفسية واملقابلة الشخصية لدخول اجل

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

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

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

 ميكن البت فيه بشكل مسبق يدعو للطمأنينة 

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

قد يكون أقدر على النمو وفهم املريض من حيث املبدأ، فإذا
أتيحت له الفرصة أن يستوعبه جمتمٌع صحيٌح وبتدريب مسئول،

ذى بدأوإشراف مستمر فإنه يكون معاجلا أفضل من زميله ال
فرط"حىت ميكن وصفه بالتشخيص اجلديد  مرسوما جداسليما 
وهو منط يصلح ألى عمل إال الطب Hypernormality "العادية
تنبو: "هذا املرسوم جدا والعادى جدا، املتزن متاما. النفسى

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

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

املهنة تنتقى شاغلها بقدر ما هوالطبيعى، فكما تعلم 
 )ىف الظروف السليمة( خيتارها

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

 .بالوقاية املناسبة ىف الوقت املناسب

تحر، ولكنليس فيمن يفشل وينسحب أو ين املصيبة يا مجال
فيمن يستمر وينجح فيبدو متاسكا جدا وهو خيفى إمراضية

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

 وآلما َعلْت وظيفته وزاد جناحه زاد خطره  

 املوت واجلنون واإلبداع 2008-2-10:أسامة عرفة. د
 اجلمود آف للحرآة

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

 .اجتاه، وىف أى اجتاه

 املوت واجلنون واإلبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د
 اجلمود فرط احلرآة الضامة

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

أما احلرآة الضامة حول فكرة غائية حمورية متتدتتجمد، ف
وهى تتجمع حوهلا األجزاء لتوليف حمتمل، فمهما بلغ فرطها
فهى آدح إىل الواحدية لعزف سيمفونية الكون املمتدة إىل

 .وجه احلق تعاىل

 املوت واجلنون واإلبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د
 احلرآة التناثرية الفصام فرط

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

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

 املوت واجلنون واإلبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د

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

اجلمودجيوز تشبيه  و ليست تبعثرًا ىف نفس املستوى، ال
 والفصام باملوت فاملوت حياة وليس عدما؟

 :حييى. د
 بصراحة عندك حق 

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

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

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

،)أقرب إىل ما ذآرَت أنَت اآلن من حيث أنه ليس عدما
وعندى ىف هذا آالم آثري أؤجل تفصيله اآلن، لكنىن سوف أرجع

سامة، فأجد نفسىإليه إلتزاما، مث إنك تعرف سىن يا أ
ماذا بعد: وأنا أقرتب من هذه اخلربة بشكل حثيث أتساءل

آل هذا؟ ماذا إذا ما دخلت خربة املوت ووجدته غري آل
ذلك، بصراحة، حىت اآلن، ال أجدىن أفزع من احتمال اآتشاىف

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

 املوت واجلنون واإلبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د
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ىف حني أن اجلمود والفصام توقُف، إال أن املوت هو حرآة ىف
 للزمن اجتاه، وإن ظهرت لنا توقف حبساباتنا شبه احملدودة

 واإلبداع أو قل للحياة 

 حييى. د
تعتعٌة فتفكك،ورة، هو مرة أخرى الفصام ليس مجودًا بالضر

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

هره فقد يكون حتته مجر قابلالرماد ال يصح أن نستسلم لظا
 الطالق الطاقة من جديد

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

 املوت واجلنون واإلبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د
احلياة هى فن احلرآة بني: وآما علمتنا سيدى

 الضام واملتناثر أو قطىب الضم والتناثر
 :حييى. د

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

 .عرف مدى صعوبة آل ذلكالوقت، وأنت ت

 املوت واجلنون واإلبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د
هذين القطبني إال حرآة بني) نبض احلياة(وما نبض القلب 

 دومنا الوصول ألحدمها

 :حييى. د
نبض احلياة، وليس نبض القلب أوافق على أن هذا هو

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

 ).وآل حرآية جدلية نشطة(آل شئ 

 صعوبة احلياد وضرورته 2008-2-12 :أسامة عرفة. د
آثريا ما يصلنا تعليق من مرضانا أن مايصلهم منا ليس

و يردف بعضهم أن ما وصله مما هو حنن ماهوبل  ما نقوله
بد أن نعى ال أنا آان العامل الفارق ىف عملية التغيري،

نا حىت ال يصبح هو أيضا دفاعا معوقا، خصوصاحدود حياد
يكون آاشف اللعبة و يسيبك غرقان ىف أن املريض غالبا ما

 .احلياد و ياخد منك اللى هو عاوزة برضه

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

 .وأرجو أن يكون مجال معنا هنا

 صعوبة احلياد وضرورته 2008-2-12 : أسامة عرفة. د
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حني حترتم عريك أمام مريضك وَتقبل: أقول ملن يتدرب لدّى
 السكة عليك وعليه آشفه لك، سوف تسهل

مرضانا بيقرأونا زى ما احنا بنقرأهم وأحيانا أوضح 
 من قراءتنا هلم 

 أساتذتنا/ حنن عرايا أمام مرضانايأتى احلياد و  من أين

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

  زميلنا املتدرب

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

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

    **** 

 الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب 2008-2-9: آرمي شوقى. د
األمري مليكافيلى بس واثق اىن لوآتاب  انا ماقرتش.... 

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

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

 :يىحي. د
بصراحة يا آرمي أنا ال أذآر فيلم معاىل الوزير تفصيال،
أما آتاب األمري فهو ليس درسا ىف النفعية فقط، ولكنه

 .درس ىف واقعية بشعة

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

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

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

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

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

–أقول ذلك وأنا أتصور  ،"اخل..ام الليلةتستطيع أن تن
أن هذا التنبيه له أثر ىف إبالغه –آما رسم وحيد حامد 

رسالًة ما، أعىن أن يقلقة موقفه هذا فيحرمه من النوم،
ولكنىن حني عدت تلك الليلة إىل بيىت وجدت أنىن أنا الذى مل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    لتـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و ا"  يــــوميــــــــا "   1282
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أمن من فرط انزعاجى للسهولة الىت يتعاملون هبا مع
تاج إىل قدر من تبلد املشاعر ملالقانون واألرواح، والىت حت

 .أستطع جمرد تصوره

 الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب 2008-2-9:أميمة رفعت. د

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

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

اجلميع ظهورهم، و يصبح عنده حينئذ بأآملها فيدير له
 ...احلياة نبوذه حيرمها اجلميع حقها ىفقصة جديدة آضحية م

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

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

اعدة، بل انفيحتاجون املس أما األفراد!! آان متعمدا 
 .مساعدهتم واجبة

 اللعبة؟ هل وجدت هذه احلالة حظها لديكم ىف سر

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

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

 َقْتُلُه؟   اراخت اللى    إال   َأِقْتل   ممكن   انا   هّوا   

     اتنني   عاملها   جرمية تبقى 

    اتنني   عاملها   جرمية   آل

 ، القاتل زى    املقتول   ذنب

 . استسلم   أصله  

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

**** 

 ىف السياسة واحلربالشعور بالذنب  2008-2-9:يامسني. أ
...قد ذّآرىن باملسيحية حييى نيابة عنهم.إنتحارك يا د

 ومبوت سيدنا عيسى ليغسل ذنوب البشر

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

 آل هذه اآلالم؟... هذا

 ...أو حىت رؤيتها... آالمك ملو ال عجب أننا ال ميكننا حت.. 
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 :حييى. د

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

أنا مل أفهم أبدا هذه الفكره املسيحية، مع أنىن تصاحلت 
مع أفكار مسيحية رائعة أخرى اتسع هبا أفقى مثل أن اهللا

ت، ومثل أالواحد ىف ثالثة أقانيم، ومثل التناغم ىف امللكو
نضع طعامنا أمام اخلنازير فإهنا تدوسها، أما حكاية أن
فردا يتعذب ليغسل ذنوب اآلخرين فأنا مل أتصاحل معها

 أبدا 

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

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

 .اخلزى واألمل

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

**** 

 السياسة واحلربالشعور بالذنب ىف  2008-2-9:حممد غنيمى . أ

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

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

أن حيملألنه مل يستطع  ، وآالمها قدم استقالته" \سبونيك
على ضمريه وزر وفاة نصف مليون طفل عراقى راحوا ضحية

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

رمبا أنه مثن غال آما تقول، لكننا نرى"\: قائلة باحلرف
اهلدف الذى نطلبه يساوى ذلك الثمن وأآثر أن
تشعر هذه الليدى أرأيت يا دآتور حييى إىل أى مدى!"\همن

 !!طفل؟ الرقيقة بالذنب على قتل حكومتها لنصف مليون

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

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

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

 :حييى. د
 رمبا

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

 :حييى. د
 ال طبعا

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

 هل حبه يربر اإلقبال عليه؟

 :حييى. د
 ال أيضا 

 ومن ذا حيب املوت؟ وال حىت املنتحر

احلياة، لكنه الحيب املوت، ولو أحب املوت املنتحر يكره 
 .فسوف حيب احلياة، فال ينتحر

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

 عى لالنتحار؟املوضو

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

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

آيف يكون استشهادا وانتحارواحد، وبالذات االنتحار، 
 .ومتاما معًا ومها متناقضان أصال

**** 

 الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب 2008-2-9: حممد نشأت  . أ
هل هذا التقمص املقصود بسبب التعاطف هو ما :تساؤل
 ؟ وهل جيب أن يكون موجودا مع آل املرضى(empathy) يسمى

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

الىت هى غري العطف(مة من التعاطف، وقد ترجم هذه الكل
Sympathy (وهى ترمجة إيهاب اخلراط إىل املواجدة. إبىن د
عدد يوليو –"حنو املواجدة استخدامات الدهشة("جيدة، 

 .)جملة اإلنسان والتطور 1998

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

 .وآل حبسب جهده" ال اهللا

  حوار بريد اجلمعة 2008-2-8: حممد أمحد الرخاوى.د
أو آشكل(احلوارات  مل اتصور انه مل يصلك من آل... 

ندماان قضيىت هى غائية البشر واىن ع) احلوارات السابقة
عباد لغياب هذه الغائية عند آل البِشر، اصرخ اصرخ

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

 )مع أنىن ال أنتمى إال إليها(والغائية غامضة 

  حوار بريد اجلمعة 2008-2-8: حممد أمحد الرخاوى.د
،حىت بعد.قضيىت وقضيتك هى احلرآة من اهللا واليه طول الوقت

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

وعباد الرمحن الذين" حنب اهللا وحيبنافنفرح بكل شئ و البشر
قالوا) باهللا(وإذا خاطبهم اجلاهلون  ميشون على األرض هونا

 ."سالما

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

 مل ننفصل فلماذا حتاول إعادة االتصال؟

  حوار بريد اجلمعة 2008-2-8: حممد أمحد الرخاوى.د
مؤخرًا فوجئت بشعب طيب دمث جدا وىف سالم" باىل"حني زرت 

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

اتكلمت انت عن فلسفات اهلندوس املوضوع ده، وافتكرت ملا
عالقة الناس دى بربنا اآيد او البوذيني وفعال قدرت ان

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

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

:فإنه سوف ينربى لك فورا قائال وبدون أدىن تردد هندوس
وهذا هو!! وخالص، يا خرب !آه مش اللى بيعبدوا البقر

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

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

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

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

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

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

 واحدة واحدة لو مسحت، من فضلك

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

**** 
  حوار بريد اجلمعة 2008-2-8 :رامى عادل.أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1286



 15I02I2008א – אא

املهم رسوخ هذه الطبيعه العذبة والتقاءها مبا هو... 
هى خلصت عندى مبحاولة ابليس ان(واقع عملى وتطورها 

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

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

  .بتتكرر حبذافريها ىف آثري من اانني

 :حييى. د
كره عليك، وال أستطع أنهذا موت آخر يا رامى، ال أن

 .أفهمه اآلن

**** 

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

 أرجو التوضيح

درته على إنشاءإن اإلبداع ىف أحالم جنيب حمفوظ ىف نظرى هو ق
بناء لغوى مبدع فلماذا نعيد القراءة تفصيال هكذا؟ أم أن

 ميكن قراءته بأآثر من صورة؟) احللم(النص اللغوى 

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

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

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

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

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

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

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

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

ز أن أجتنب استسهال الرتمجة إىلوأعج أحاولخاصة وأنا 
الرموز احملتملة، بل إن هذا املنهج آاد يوقعىن ىف ورطة
أسخف وهو أن أقرأ رواية العطر لزوسكند بنفس الطريقة،
لكن حممد إبىن هنرىن هنرًا شديدًا، فعدلت فورًا وأنا أشكره،
.ماذا أفعل يا تامر ؟ أنا انتظر رأيك ورأى آخرين فعال

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

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

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

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

 ) جدًا(ودفعت مثن ذلك باهظًا ) نضج آاف

، ولكنىن ال)موقفكم: أى(قد أتصور أىن أعرف مربرات تغريه 
يس هناك طريق آخرأوافق على هذا التغري وال أحبه، ل

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

 ]معرآة حياة أو موت

 :حييى. د
األرجح عندى أنىن مل أغري موقفى، وأتذآر أنىن آتبت ىف هذا

بلغُتهآثريًا وأتعجب أنه مل يصلك، مع أنك آنت أول من أ
هذه الرسالة وآان عمرك مخسة عشر عامًا أو أقل، آنت

هذه هى بطولة: أوصلك إىل املدرسة وقلت لك، على ما أذآّر
لقد ضحى: اخلائن، مثل بيتان حني سلم باريس، ورمبا زدت
وآان شرطىالسادات بنفسه ومسعته وتارخيه حبا ىف وطنه، 
ال أن نفرح،لقبول ما يسمى السالم بعد ذلك هو أن نتأمل، 

، ال أن ننتظر قبض الثمن، وال هذاوأن نستعد لدفع الثمن
وال ذاك وصل ألحد، ورمبا هو مل يصل للسادات نفسه، مازلت
معرتفا باجلميل له، لكن هناك عمق خطري ىف املسألة ال أنكر

 .إن آنت قلته لك أم ال

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

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

ك على نفسه وهو يضحى هبا غرورا انتحارياينبغى، وضح
 .اخل... فعال

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

أنه مل ينتبه إىل هذا الفرق، رمبا، بدأت أشك ىف ذلك من
ر،فوجدته قد تقمص مص "البحث عن الذات"سريته الذاتية 

مث خشيت أن يكون ابتلعها، ورضيُت باحملصلة على أية حال،
 .ألهنا لصاحل بلدى، أرضى، فأنا فالح مثله

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

 مث إن املسألة أنىن ال أآتب مقاال أو موقفا سياسيا يسمح 
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أدّىب لنصِّ بني املسألة هى نقدلك أن حتكم له أو عليه، 
والتناقض هنا رائع ال، آتبه مبدع نعرف موقفه، أيدينا

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

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

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

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

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

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

 االنطالق إىل طريق آخر

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

عادًال، وعلينا حنن أن نعيد النظر ىف فهمنا للعدل لكى
ود ومتحقق فيما هو حادث وحيدثنستطيع اآتشاف أنه موج

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

 . ما ندعى احلق والكرامة 

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

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

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

 .فزك هكذاحىت اآلن يا حممد ال أعرف ما الذى است

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

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

مواقفكم وال مع أى منهجية منصفة، واحلق أنكم تستخدمونه
مًا ال خيتلف آثريًا عن استخدامات غريآم منآثريًا استخدا

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

 :حييى. د
املوقف احلقيقى األآثرباهللا عليك يا رجل ما دخل .... 
املوقف!! يا شيخ حرام عليك احلقيقى؟ بالدين إيالما
 الواقعى املؤمل املنهزم املغامر "ى أقصد به املوقف احلقيق

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1289
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أين آل هذا من االسرتاحة عند الدين " ..املستسلم، ليبدأ
 !.احلقيقى األوحد يا شيخ؟

**** 
تنشيط: اإلشراف على العالج النفسى( 2008-2-6: هالة ّمنر. أ
 رآية النمو أثناء العالج إىل أين؟ح

 : وصلىن من عرض هذه احلالة اجلديد التاىل
وصلتىن التفرقة بني احلرآة ورصدها، وبني استيعاهبا* 

وواقعية تفعيلها، مل تكن هذه النقطة واضحة هكذا ىف ذهىن
قبل قراءة اليومية، آان لدى خلط بني احلرآة النوعية

 .قيمتها وحمتواها أو مسارها وبالتاىل

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

 :حييى. د
 أشكرك

**** 
:لنفسىاإلشراف على العالج ا( 2008-2-6: ماجدة صاحل. د

 تنشيط حرآية النمو أثناء العالج إىل أين؟
 :مالحظات أخرى

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

الناتج عالجا يكون بسبب العالقة اإلنسانية بني املريض
وى ىف العالج بنيوالطبيب، مما قد يفسر اختالف املست

املتدربني حىت بعد الوصول للسنة الرابعة واعتماد ذلك
 .على درجة منو آل من الطرفني

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

 والطبيب؟

 .إن آان ذلك آذلك، فأنا معك 

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

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

وهذا ميكن أن ينطبق على. ختص ومتيز هذا الوجود اآلخر
وت النفسى املرضى وأنواعوامل) وما بعده(املوت اجلسدى 

 .. أخرى

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

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

أنا لست... تأخذها جدا يا ناجى وال ختف هكذا،!! ال ال 
 !ذه الدرجةهل" وراك وراك"

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1290



 15I02I2008א – אא

  )27احللم(2008-1-24:عبد السميعمى. د

ينقشع بيقظه"انتابىن شعور غريب بالراحة عند قراءة 
ولكن عند" الرحم احلاىن"ومل أفكر ىف " دافئة بالسرور

 آذلك فعًالقراءتى للقراءة وجدته أقرب ملا قد يكون 

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

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

 خياله ال أدرى ملاذا؟

رغوبأوجعىن إحساسه بأنه غري م" ورمت بنفسها ىف العاصفة"
 فيه،

 : هذا ما وصلىن من قراءتى 

 وصلىن االحساس أهنا آانت تلعنه 

 :حييى. د

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

 وملاذا تشكني أن ذلك هو جمرد تصوره؟ 

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

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

أنت وماترين على أية حال، لك آل احلق ىف وجهة: عموما
 نظٍر أخرى

**** 

أغنية) 4(الشعور بالذنب 2008-1-30: دينا طلعت. د
  لألطفال، ورمحة بنا

 :وصلىن

أن اآتساب حرية اإلرادة يوّلد احتمال الشعور بالذنب   ·

قد يكون الشعور بالذنب رغبة ىف االعتمادية املطلقة  ·
 وعدم التغيري 

 نب إصرار للعودة إليه والوجد به ذآر الذ  ·

 :حييى. د

 أنا شاآر لك يا دينا 

 هذا هو لب ما أردت توصيله

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1291
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نفسه" الدهر"تتكون الدنيا آلها من أشياء بسيطة، حىت 
 هو ليس إال جمموع حلظاته،

 .بسيطة، ُتَرى أوال ُتَرى بالعني اردةاألشياء البسيطة 

 تتجمع األشياء البسيطة ىف أشياء حمددة،

 مث تتميز األشياء احملددة ىف أشكال منتظمة،

 مث تتشكل األشياء املنتظمة ىف احمليط املمتد،

 فنعرف ىف أى عصر حنن، ىف أى مرحلة، إىل أين،

 :وإليك بعض اإلشارات واحملكات

بني الساعة السابعة والساعة هل هناك فرق )1(مثال 
السابعة إال عشر دقائق، أم أن الساعة السابعة هى هى

 السابعة إال عشرة أو السابعة وعشرة؟

38أدرس وأدّرب ىف قصر العيىن على العالج النفسى منذ  
عاما بدًءا من الساعة السابعة إال عشر دقائق صباحا، آان

املرور اإلآلينيكى، أما )مث أصبح األربعاء(يوم الثالثاء 
األسبوعى فهو يوم اخلميس وهو يبدأ الساعة السابعة ومخسة
عشرة دقيقة صباحا، سألىن الدارسون ملاذا هذا التوقيت
الغريب؟ مل أجب ىف البداية وترآتهم يستنتجون، مث اضطررت أن

لو آان املوعد السابعة وتأخر أحدهم عشر: أشرح آالتاىل
على آل حال –يكون عذره أننا دقائق أو ربع ساعة، فسوف 

،"حول"لكن السابعة إال عشر دقائق ليس هلا ، "حول السابعة"
حول السابعة"يصبح سخيفا أن يقول أنه تأخر ألن الساعة 

 .جّرب تقوهلا وسوف تعرف الفرق".. وعشر دقائق

–وإن آنت تسافر إىل اخلارج قارْنَت  –هل الحظت  )2(مثال 
عند التعامل بالنقود بني الباقىّمى أنه مل يعد وجود ملا يس

الناس؟ ال توجد بقية مثن تذآرة السينما، أو البنزين، أو
 :ورقة الدمغة، أو وجبة طعام، أو تذآرة قطار

 إن آان هناك باق بالتحديد ملا تدفع فهذا مستوى حضارى،  ·

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    وراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــط"  يــــوميــــــــا "   1292
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 وإن مل يكن هناك باق مع االعتذار فهذا مستوى آخر، ·

 توى ثالثإذا مل يكن هناك باق بدون اعتذار، فهذا مس ·

 :وأخريا، وإذا آان عاجبك 

إذا مل يكن هناك باق بدون اعتذار، مضاف إليه زغرة ·
 طاردة ألنك تلكأت تنتظره، فهذا مستوى رابع

 .وهكذا 

املراحيض ىف أول شارع املنيل ىف طرف :املكان )3(مثال 
احلديقة الىت تقع بني ورشة املرحوم االسطى صالح بالسى وحمل

 سن السمكرى،املرحوم حممد ح

ال أجد سبيال لوصف مراحل احلضارة الىت وصلت إليها هذه 
املراحيض، ألهنا وصلت إىل مرحلة ما قبل البشرية، حىت اعتقدُت
أن الكالب تقضى حاجتها ىف احلديقة ليس حبا ىف اهلواء الطلق،
ولكن قرفا مما آل إليه البشر وهم ميارسون نفس النشاط

 .الفسيولوجى

ميكن تعداد املستويات احلضارية لدورات خليالعلى مستوى ا
 :املياه ىف عاصمتنا املصون على الوجه التاىل

 أماآن بال هواء وال ماء وال ورق :املستوى األول

 أماآن باهلواء بدون ماء وال ورق :املستوى األعلى قليال

أماآن باهلواء واملاء خارج املراحيض وليس :املستوى األعلى
 .داخلها

أماآن باهلواء واملاء حىت داخل املراحيض :األعلى املستوى
 .ال يعمل) السيفون(لكن الطارد 

على اجلانب اآلخر من البحر املتوسط ميكن أن جتد مراحيض
تلمع مثل حجرة صالون نائب وزير عندنا، لكنها أيضا ذات

 .مستويني حضاريني

أترك املكان آما وجدته :املستوى األول عليها الفتة تقول
 .مسحت لو

أترك املكان آما آنت حتب أن :املستوى الثاىن الفتة تقول
 .جتده

 هل عرفت الفرق؟

املستوى الثاىن يدفعك أن تصحح خطأ من ترك املكان ىف 
 .حالة ال تُرضى القادم بعده

 تذآرة بالفعل البسيط جدا

ننتقل اآلن من رصد عالمات احلضارة إىل النظر ىف هذا الفعل
يتجمع ىف الظروف املالئمة، مع بشرالبسيط جدا الذى 

 .يستأهلون هذه الصفة فتتخلق احلضارة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1293
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 املستمر هو أصل البقاء، ) تلقائيا(الفعل البسيط املنتظم 

حتّدث قانون البقاء اآلن، فلم يعد البقاء لألشطر، أو
لألقوى، أو لألشد افرتاسا وأقسى قتال، وال لألغىن وال لألعلى

 صوتا وال حىت لألعظم إبداعا،

 البقاء اآلن 
 ذى النفس الطويل،ل ·

 املنظم بإصرار، ·

الذى ينجح أن يتجنب املعارك اجلانبية، والنشاطات ·
 الدائرية حول نفسها،

الذى حيسن وضع الطوبة فوق أختها باستمرار باستمرار ·
 .دون أن ينظر إىل مدى ارتفاع البناء

 : استشهادات

 من حكمة اانني: أوال

 :تقول) 5(احلكمة رقم 
إسهام رائع ىف مسرية احلياة، ألنه.. الفعل اليومى املتقن 

 "القدر"يقربك من قانون 

 )4(احلكمة رقم 
ال تستهن بالفعل البسيط العادى املستمر، فشمول".. 

غىن عنه، وهو ىف ذاته إثبات إلنسانيتك وتواضعكرؤيتك ال ي
 ".البشرى الرائع ىف سعيك اليومى املتصل إليه، حىت بغري علمك

 :تقول) 6(احلكمة 

 إال الفعل اليومى الصحيح... ال يوجد مقياس ألى صحيح 

 :تقول -بعد التحديث -) 7(احلكمة 
 :حينما تدور الدورة آاملة، ستجد نفسك حيث بدأت

األشياء العادية البسيطة الىت آنت تقوم هبا تقوم بكل
 منذ البداية،

 هى هى نفس األشياء العادية البسيطة،

 .لتكتشف معىن نبض األشياء العادية البسيطة

 )7(احلكمة 
 حني تقوم بالفعل الذى مثل آل األفعال

 وتتحدث احلديث الذى مثل آل األحاديث،

 ل آل الرؤى،ولكنك ترى ىف هذا وذاك الرؤية الىت ليست مث

 تكون هذا أنت الذى ليس آمثك شئ،

 .ولكنك أيضا لست خالفا ألى شئ

  -حتديث -) 10(احلكمة 
 إذا أحسنت رؤيته وهو يعمل ُملثَّمًا بالطيبة

  
 اويـــــــالرخـــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1294
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ترس نابض يدير ترسا صامتا،وهو
 .وهو جدول هادئ يروى زرعا جافا ىف إصرار

 سوف تعرف معىن الفعل املستمر البسيط

 وقد ختجل من نفسك إن آان عندك دم،

 ا مدمن اإلحساس االستنمائىي 

 .والتفكري املكيف االسرتخائى 

 -حتديث -) 11(احلكمة 

 بأن متدح عمله ال ختدع العامل البسيط 

 ّمشر وأرنا شطارتك إن آنت صادقا

أو على األقل، ساعده يدور دورته ليدرك بنفسه ما حسدته
 عليه

 فيعيش له وبه أعمق

 فيزيد حرمانك منه، وحسدك له

 وقه نيابًة عنه، فتكف عن تذ

 )13(احلكمة 

 وإال آرهَت طلوع الشمس آل صباح.... ال تكره الروتني، 

 "البالغة") جنيب حمفوظ(من أصٍداء السرية الذاتية 
 :مات بسيطة ال وزن هلا ىف ذاهتا مثلتذآرت آل.... 

 " ...أنت"

 " ..فيم تفكر"

 " ...طيب"

 " ..يا لك من ماآر"

 ...ولكن لسحرها الغريب الغامض ُجنَّ أناس 

 ....ومثل آخرون بسعادة ال توصف 

ديوان البيت الزجاجى(" أار املسعى السبعة"من قصيدة 
 )والثعبان

 َوَلَعَاَد املعىن... 

 ميأل وجه الكلمْة

 يهتز الكون

 "أهًال: "لو يعىن القائل
 "أهَال"َأْن 

 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيـحي  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1295
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؟"نفسى"هل ميكن أن أقبل الذل على نفسى أو أن أذل 
 ملاذا، وآيف؟

   التنظريية   األرضية

 آان   إذا   وأنه ،  الذل   نفسه على    يقبل   أحد   ال   أنه   الشائع
 آانت   سواء ،  بالذات   السلطة   من ،  اآلخرين   من   قادم   فهو   ذل   مثَّ 
 ولكن ،  اجتماعية   أو   اقتصادية   أو   اسيةسي   أو   أبوية   سلطة 
 أن   حيث ،  القضية ىف    الوحيدة   احلقيقة   هو   ليس   الشائع   هذا 
 أو ،  يقبله   من على    إال يستشرى    أو يسرى    ال   اخلارج   من   اإلذالل 
 ملن   إال   اللاإلذ ىف  يتمادى    ال  -  اخلارج ىف   -  واملذل ،  له ينحىن  
 العكس يدعى    وهو   ذلــه   املذلول   يستطيب   وأحيانا ،  له   يرضخ 
  ). عادة يدرى    أن   دون   ذلك   آل (

 الواحد   يبادر   األحيان   من   آثري ىف    أنه   هو ،  ذلك   من   األخطر
 ظاهر   داع   بدون أى  ،  احتياطيا   أو ،  جمانا   نفسه   إذالل إىل    منا 
 يسقط   يروح   هو   مث ،  ذلك   يفعل   أنه يدرى    ال   هو   وغالبا ،  لذلك 
 وآأن اخلارجى،    العامل على  )  اإلذالل   عملية (  العمـلية   هذه 
 القوة   تكون   وحني ،  بإذالله   يقوم الذى    هو اخلارجى    العامل 
-  عالجي   سياق ىف  -  عنها   الكشف   فإن   النفس   داخل ىف    الـمـذلة 
 من   درجة إىل    هبا   واالنتقال   الذات   حترير ىف  األوىل    اخلطوة   يصبح 
  . ونفسه   الواحد   بني   التصاحل   من   نصيب ىف    أمل   مع ،  الرؤية 

 . اللعبة

 حني   صر العيىنىف إحدى جلسات العالج اجلمعى، ق   اللعبة   بدأت
 اجللسة ىف    قالت   بأهنا   زبيدة )  حييى .  د (األساسى    املعاجل   ذآر 
، املساعدة   وتطلب   األقدام   حتت   ترآع   أن   مستعدة   أهنا   السابقة 
 هذا   رفضوا ،  واموعة ،  أنه   آيف   املعاجل   الطبيب   وذآرها 
 بنفسها   تفعله   مما جدوى    ال   أنه ىف    حتدثوا   أهنم   وآيف ،  الوضع 
" البطال على    العمال "على    الطريقة   هذه   متارس   وأهنا ،  هكذا 
على   إال   منها   حتصل   مل   أهنا   من   الرغم وعلى  ،  الناس   آل   مع 
  . فيها تتمادى    فإهنا   سلبية   نتائج 

 ماذا   تتساءل   راحت   لكنها  - تقريبا  -  ذلك   زبيدة   تنكر   ومل
    التصرف؟   هذا   عن   بديال   تفعل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـــــــ"  يــــوميــــــــا "   1296
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 والتوجيه   بالنصح   التتم   املسألة   هذه   أن   هلا   قيل ،  وحني
 املعاجل   فأضاف ،  ترفض   مل ،  واملمارسة   بالرؤية   وإمنا   ناملباشري 
 فيهم   مبا ،  الناس   وسائر ،  اموعة   أفراد   بقية -  إننا :  شارحا 
، خمتلفة   بدرجات   مثلها   يفعلون   رمبا  - شخصيا هى    تستجديهم   من 
 اقرتح :  ذلك   وإليضاح ،  وعنها ،  عنا   خفاء   أآثر   بأشكال   أو 
  : اللعبة   هذه   املعاجل 

 املقرتحة   العبارة   يقول   أن )  واحدة   أو (  واحد   آل على    آان
 مستعارة   األمساء   آل   بأن   علما (  معاجل   أو   لزميل   آالمه   موجها 
، آالم أى  ،  حةاملقرت   العبارة   بعد   الكالم   يكمل   مث )  ذآرنا   آما 
  : هي   املقرتحة   العبارة   وآانت ،  باله على  !!)  خيطر   أوال (  خيطر 

  " " " " " " " "): ( علشان نفسى    أذل   مضطر   أنا ،  فالن   يا

  )  باله على   - خيطر   ال   أو -  خيطر   آالم أى    يكمل   مث ( 

  : مباشرة   ذلك   بعد   يقول   مث

  " " " " " " ")(" "  لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا ،  فالن   يا   

  ) باله على   - خيطر   ال   أو  -  خيطر   آالم أى    يكمل   مث ( 

  :التاىل   الوجه على    اللعبة   جرت   وقد

  بثينة  -1 
  " قوية   مــش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا "  
  "  ضعيفة   لو حىت  نفسى    أذل   مضطرة   مش   أنا (...)   يا :  مث

   نادية  -2 
 " عايزاه   أنا اللى    أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا " 
  ". هاموت  لو حىت   نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا "  : مث

   ى  -3
  ". ذاتي   أحقق   علشان نفسى    لأذ   مضطرة   أنا (...)   يا
  . أضعف   ها   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : مث

  باسم  -4 
  . عايزه   أنا اللى    أعمل   علشان نفسى    أذل   أنامضطر (...)   يا
للى هايوصلىن    لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : مث

  ). الذل (  هعاوز   أنا 

  حسن .  د  - 5
  . أآمل   علشان نفسى    اذل   مضطر   أنا (...)   يا
  . لوحدى   بقيت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : مث

   سامية  - 6
  . غبية   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا
أحلى   أخذوا   لو حىت  نفسى    هاذل   مش   أنا (...)   يا   : مث

  . عندى   حاجة 

  زبيدة  - 7
  . حتبين   والناس   أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا
  . لوحدي   صحراء ىف    عشت   لو حىت  نفسى    هاذل   مش   أنا (...)   يا    : مث

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    لتـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و ا"  يــــوميــــــــا "   1297
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 حييى.د  - 8
 آالمه   موجها (   علشانك نفسى    أذل   مضطر   أنا (...)   يا

  ) حسن   للدآتور 
  . أآمل   ماقدرتش   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : مث

 مدحية  -9 
  "  أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...) "  يا
  " هأموت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...) "  يا   : مث

 أمحد  -10 
أدارى ضعفى،  أدارى    عشان نفسى    أذل   رمضط   أنا (...)   يا

  " جوايا إللى  
 وهم   ده   آان "  لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : مث

  " يل   بالنسبة 

 أآثم .  د  -11 
  " أتعيـن   عشان نفسى    أذل   مضطر   أنا (...)   يا
  " الشارع ىف  رموىن  " لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : مث

   مبدئية   مالحظات عامة
 من   أحد   يكن   فلم ،  عاما   البداية ىف    االستغراب   آان ) 1( 

 وآانت ،  حقيقة   يكون   أن   ميكن   الكالم   هذا   أن   يتصور   اموعة 
 زالت حىت    يةالبدا   بعد   خفت   ما   سرعان   لكنها   واضحة   املقاومة 
  . تقريبا   متاما 

بأى   تشرتك   أن   بثينة   من )  أساسا   املعاجلان (  يتوقع   مل ) 2( 
الفصامى   التفسخ   من   حالة ىف    آانت   أهنا   حيث معىن    له   آالم 
 بادرت   ذلك   ومع   االنسحاب بادى  اإلجياىب    انتباهها   وآان ،  شديدة 
  . توقعاتنا   عكس على  ،  فجأة   اللعبة   تبدأ   أن   وطلبت هى  

هى   بأهنا   علما )  بالصدفة (  متأخرا   زبيدة   دور   جاء ) 3( 
 أعطاها   قد   هذا   أن   وبدا ،  اللعبة   ابتداع ىف    سببا   آانت الىت  
 دون   هبا   خاص   أنه   تتصور   آانت   ما   عمومية لرتى    أحسن   فرصة 
  . سواها 

 ): حدة على    استجابة   لكل (  فردية   تأويالت

  بثينة -1 
  " قوية   مش   علشان  نفسى   أذل   مضطرة   أنا (...)   يا
 "  ضعيفة   لو حىت   نفسى   أذل   مضطرة   مش   أنا (...)   يا :  مث

 رغم ،  اللعبة   من اىن الث   اجلزء ىف    مضطرة   آلمة   بثينة   آررت
 يفسر   ما   هذا ىف    يكون   وقد ،  النص ىف    موجودة   تكن   مل   الكلمة   أن 
 متناقضا   الكالم   يبدو   وهلة   فألول ،  جزئيا   الظاهر   التناقض 
 يبدو   ولكن ،  والضعف )  قوية   مش (  القوة   عدم   بني   ساوينا   إذا 
وبالتاىل ،  للقوة نفى    هو   القوة   فعدم ،  مرتادفني   ليسا   أهنما 
 قوهتا   عن   تتنازل   حني   بثينة   وآأن ،  اإلذالل   مشروعية   عليه   يرتتب 
 أنه   فيبدو ،  الضعف   أمـا ،  نفسها   تذل   أن   إال   أمامها اليبقى  
 فهو وبالتاىل  ، ) القوة   آف   وليس (الطبيعى    الضعف إىل    يشري 
   . الذل   اإلنسان   يرفض   أن   دون   حائال   ليس )  الطبيعي   الضعف (
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-  اآلن   تأويلنا هى  الىت  -  احملتملة   التفرقة   هذه   أن   املهم
 ذلك   ومع ،  التفسخ   من   شديدة   حالة ىف    فصامية   مريضة   من   جاءت 
  . رةالصو   هبذه   اللعبة   لعبت 

 وال ،  مرضه   أساسيات   أهم   من   هو الفصامى    املريض   وتناقض
 اعتباره   مبجرد   واالآتفاء   املريض   تناقض   برفض   املبادرة   تصح 
 احتماالت ىف    نغوص   أن ينبغى    بل ،  مرضه   أعراض   من   عرضا 
 إن   بل العاد ى،    طقنامن على    ختطر   ال الىت    الدقيقة   التفرقة 
 اجلدل   أساس   هو الفصام ى،    إليه   يتدهور الذى  السلىب    اجلدل 
 بطمسه   نسارع   مل   لو أى  ،  توجيهه   إعادة   أحسن   لو   اخلالق اإلجياىب  
  . إنكاره   أو 

  نادية  -2 
 أنا لى ال   أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا

  " عايزاه 

  ". هاموت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : مث

 صورة ىف    املباشرة   الوصولية   بني   املوقف   يرجح   آيف   هنا   نالحظ
 املوقف   خنتزل   أن ينبغى    وال األىب،    الرفض   وبني ،  املعلنة   الصفقة 
 الناس   حيب   آما   شقيه   أحد   برتجيح   حيل   أن   بد   ال   صراع   ادعاء إىل  
 لسوء السطحى  الدينامى    املفهوم   أشاع   وآما ،  يتصوروا   أن 
احليوى   التناقض   هذا   وجود   ألن   ذلك النفسى،    التحليل   استخدام 
  . البشرية   الطبيعة   من   يتجزأ   ال   جزء   هو 

 إرادهتا   مبحض   نفسها   إذالل   أن   تعرف   نادية   أن   يبدو   وهنا
 إذالل   وأن ،  تكتيك   أنه أى  ،  بذاته   مأرب   لتحقيق   وارد   أمر   هو 
 ميكن   اإلنسان   وآأن ،  حتما   مرفوضة   قضية   املبدأ   حيث   من   النفس 
، وفعال   حقيقة   نفسه   يذل   أن   دون ،  اخلارج   من   الذل   يستعمل   أن 
 بأمل   يعلن الذى  العامى    املثل   يعنيه   ما   بعض   هو   هذا   ولعل 
  ". عم   يا   األسد   قاله ،  حكم   ملا   والكلب "  أنه 

 املثالية   أدعياء   عادة   يأباه التكتيكى    املوقف   وهذا
 ال   النفس   إذالل يتمادى    أن   يجةوالنت ،  املطلقة   األخالقية 
 التناقض   حتمل   وعدم ،  الذات   تشويه   عليه   يرتتب   مبا   شعوريا 
  . أصال 

 الذل   رفض على    اإلصرار   قوة إىل    الطمأنينة   أن   تصور   وميكن
 بقبوله   يسمح الذى    هو )  االستجابة   من الثاىن    اجلزء (  املوت حىت  
 لتصورنا ،  وحدها   الثانية   اجلملة   مسعنا   أننا   ولو ،  تكتيكيا 
 عند   اجلملتني   وجود   لكن ،  أصال   توجد   أن   يستحيل األوىل    اجلملة   أن 
 اجلملة   قوة   أن إىل    يشري   قد   القوة   هبذه   وإعالهنما   الشخص   نفس 
 يقدر الذى    أن أى  ،  الثانية   اجلملة   يقني   من   مستمدة هى  األوىل  
 أن الضرورى    من   ليس (  يريد   ما   ليحقق   نفسه   يذل   أن   يقرر   أن 
حىت   الذل   من   نفسه حيمى    أن   يقدر الذى    هو   هو ، ) وصوليا   يكون 
 إراديا   الفعل   ادامم   املوضوع ىف    تناقض   فال   إذن ،  مات   لو 
  . حمسوبا 

  ى   -3 
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  ". ذاتي   أحققعلشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...) "  يا
  . هاضعف   لو حىت  نفسى    حاذل   موش   أنا (...)   يا   : مث

ىف   الوضوح   شديدة   أهنا   آيف   يظهر   اللعبة ىف  وتفاعل هنى 
 الزوجية   والصفقات ،  العتماديةا   من   نفسها   حترير إىل  السعى  
 مع   الذات   حتقيق يتأتى    آيف   لكن ، ) ذاتي   أحقق (،  القاهرة 
 الذل؟ 

 أهنا   ذلك ،  دوما   فهمها أسئ    قضية   هذه   الذات   حتقيق   مسألة
اإلراد ى،   الفعل   ولتنمية ،  بالواقع   للعالقة طبيعى    نتاج 
 الذات   بتحقيق  - اضطرارا -  الذل   قبول   وربط ،  سوبةاحمل   واحلرية 
 عكس   تبدو الىت  الوسطى    اخلطوات   أن   رمبا يشري إىل   ألنه ،  دال   ربط 
  . النمو   مسرية   من   يتجزآ   ال   جزء هى  النهائى،    اهلدف 

 أن   من   الذات   لتحذير   إعالن فهى  ،  الثانية   اجلملة   أما
 الالزمة   املواجهة   عن   اإلنسان   يرتاجع   أن خفى    دافع   هو   الضعف 
 هذا   من   وهربا   استسالما   نفسه   يذل   بأن ،  واالستمرار   لالختيار 
، بالضعف   الشعور   حتمل   مقابل   هنا   النفس   ذل   رفض   أن   إال ،  وذاك 
 بسبب   ليسا   وتراجعه   اإلنسان   تدهور   ألن ،  ذاته  ىف   قوة   مصدر   هو 
 غري   قوة   بادعاء   وغروره ،  لضعفه   رفضه   بسبب   وإمنا ،  ضعفه 
 آثاره   وحتمل البشر ى،    الضعف   وقبول ،  موضعها   غري ىف    مناسبة 
 حاسبا   مضطرا   هخيتار   ما   إال   اللهم ،  الذل   برفض   تسمح   قوة   هو 
  ) اجلملةاألويل (  واعيا 

  باسم  -4 
  . عايزه   أنا اللى    أعمل   علشان نفسى    أذل   أنامضطر (...)   يا
للى هايوصلىن    لو حىت  نفسى    حاذل   موش   أنا (...)   يا   : مث

  ). الذل (  عاوزه   أنا 

 يسهل   وال ،  متاما   متكافئا   يكون   ويكاد ،  أصرح   هنا   التناقض
 بني   فرقا   مثة   إن   مث ،  السابقة   احلالة ىف    احلال   مثل   بعضا   بعضه 
ففى ، " عايزه   أنا للى  هايوصلىن  " و ، " عايزه   أنا اللى    أعمل "
 قال   الثانية   اجلملة وىف  ، " أعمل "  باسم   قال األوىل    اجلملة 
 أن   غري ،  بعمل   املصحوب  - اضطرارا -  الذل   وقبول ، "صلىن يو "
 يتخطيط يوحى    األول   املوقف ، " الوصول " بغية   اإلنسان   يتنازل 
، ممتد   هادف   عمل   مسار على    متوسطة   مرحلة ىف    تنازل   به   مدروس 
 وسيلة   هو   الذل   يكون   أن   رفض   فهو الثاهى    املوقف   أما 
  . الفعل   مسار على    تكتيكية   خطوة   وليس ، " الوصول "

، الفعل   حمل   الوصول   حيل   قد مرضى    موقف ىف    وألننا ،  ذلك   ومع
، معطال   التناقض   يصبح   وهنا ،  الوصول   بأوهام   الفعل   وخيتلط 
 الذراع   حرآة   ذراع   آل   هليس   فيها ،  متناوبة   مطاوعة   وليس 
 رغم -  وتضادمها ،  الذراعني   تكافؤ   أن ىل    بدا   وقد ،  التالية 
  . ومرضه   باسم   توقف   أسباب   أحد   هو  - األلفاظ   اختالف 

   حسن .  د  - 5
  ." أآمل   علشان نفسى    اذل   مضطر   أنا (...)   يا

  . لوحدى   بقيت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : مث
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املرضى،   خطاب   تأويل   من   أصعب   األسوياء   لعب ىف    القراءة
 للسياق   أآرب   معرفة إىل    حيتاج   هنا   املتدرب   الطبيب   لعب   وقراءة 
 بعض   وإليكم ،  والتدريب   العالج   من   النوع   هذا   فيه جيرى  الذى  
  :  ذلك 

 هذا   خيتار   أن   اخلاص   التدريب   هذا   سبيل ىف    يتحمل "  حسن ."د
ىف   وهو النفسى،    للطب التقليدى    النهج   ضد   املمارسة   من   النوع 
، خفية   أو   معلنة ،  عقابية   مضاعفات   دون ،  استمراره   سبيل 
يرى   وهو ،  قليال   أو   آثريا   التقليدية   للسلطة   يتنازل   أن   يضطر 
 واستشكافه   ومنوه   تدريبه   يواصل   أن   له   آان   إن   الزم   ذلك   أن 
 هو األوىل    اجلملة ىف    الذل   أن   نفرتض   أن  - إذن  -  وميكن ،  ذاته 
 ةمبقاوم   حموط   جمال ىف    مرانه   مسار   ليكمل   الضغوط   أمام   تنازل 
  . خفية   أو   معلنة   سلطوية 

ىف   اإلصرار   مبثابة   فهو   الثانية   اجلملة ىف    الذل   رفض   أما
ىف   التقليدية   السلطة   واستمرار ،  تنازله   فشل   احتمال   مواجهة 
ىف   متادوا   فإذا ،  املساومة   أو   التهديد   أو   بالرفض   التلويح 
 وحيدا بقى    لو حىت    أآرب   تنازال   يقبل   لن   فهو  - آثر   وهم - ذلك 
  . مراحله أوىل    باجتياز   وغامر   اختاره الذى    طريقه   ليكمل 

  سامية  - 6 
  . غبية   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا
أحلى   أخذوا   لو حىت  نفسى    حاذل   موش   أنا (...)   يا   : مث

  . عندى   حاجة 

 من   أآثر   جاهزة   آانت األوىل    عبارهتا   سامية   قالت   حني
 اضطرار على  اخلفى    اللوم   من   نوع   هو   غباءها   وإعالهنا ،  املتوقع 
، أصال   ذلك   قبلت   ملا أذآى    آانت   لو   إهنا :  تقول   وآأهنا ،  حمتمل 
 احملسوبة   املناورة   طريق   يعرف الذى    هو العملى    آاءالذ   أن   مع 
 فإن وبالتاىل  ،  حسن . د   أو هنى    استجابة ىف    خاصة   رأينا   آما 
 فيه   مشكوك   التالية   اجلملة ىف    الواضحة   بالصورة   الذل   رفضها 
  . آخر شئ  أى    من   أآثر آالمى    إعالن   وآأنه 

 اللعبة   أهنت   حني  - غريها   دون -  ألهنا   االفرتاض   هذا   تأآد   قدو
 آخذ   قادرة   مش   آه : " شاآية ،  قلبها   ناحية   بإمساك   سارعت 
على ،  بلغته ،  اجلسد   احتجاج إىل    يشري   ما   آثريا   وهذا ، " نفسي 
 هو   اللحظة   هذه ىف  اجلسدى    الضعف   إعالن   أن   آما .  خفية   آذبة 
  ". حبتني "  آبرية   االدعاء   جرعة   أن على    دليل 

الذى   هو ،  اجلانب أحادى  املثاىل    املوقف   هذا   أن   فنالحظ
  . حمتجة   مرضية   لغة   يصاحبه 

  زبيدة - 7 
  . حتبىن   والناس   أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا
  . لوحدى   صحراء ىف    عشت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا    : مث

 يكون   ما   فكثريا ،  تصور أى    من   وأوضح ،  أصرح   هنا   الصفقة
 فاإلنسان حيتاج ،  والقبول ، " الرضا "  يتم   أن   مقابل   التنازل 
    آل   يدفع   ذلك   سبيل وىف  ،  ومرغوبا ،  ومطلوبا ،  حمبوبا   يكون   أن 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1301
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تسمى الىت    العالقاتىف   مألوف   املوقف   وهذا ،  آرامته حىت  ،  شيء
 وأعوز يعوزىن،    حد   عايزه   أنا (،  األحيان   أغلب ىف    السائد   احلب 
 هذا   يتم   أن   مبجرد   ألنه ،  خاسرة   صفقة   لكنها ، ) عوزانه 
 فال ،  التنازالت   وتضطرد   اللعبة تتمادى  املبدئى    التنازل 
أى (  التنازالت   تصورها الىت  "  العيشة "  وال ،  القبول   يتحقق 
 رضينا (   اللعبة   تفشل   وحني ، ) الذل   هبذا والرضى    التنازل 
األب، (  البديل   االختيار   يقفز )  بينا   مارضيش   والذل ،  بالذل 
  ). انسحابي انعزاىل  أى  شيزيدى،    لكنه 

 ليس   وهو ،  الثانية   اجلملة ىف    ورد   ما   هو   البديل   االختيار
 إذا   ألنه ،  األول   التنازل   مربر   يوضح   هو   وإمنا ،  مناقضا   اختيارا 
) لوحدى   حراص (  املطلقة   الوحدة   هذه إىل  يؤدى    قد   الذل   عدم   آان 
  . يربره   ما   له   والقبول ،  واحلب ،  الرضا على    للحصول   الذل   فإن 

 استعداداها   سابقة   جلسة ىف    أعلنت آانت هى الىت    زبيدة و
 اموعة   رفض على    وبناء ،،  للمساعدة   طلبا   األقدام   حتت   للرآوع 
 ، تطلب   ما جدوى    وال   فساد مدى    يهالرت   اللعبة   اقرتحت ،  ذلك 
ىف   شكا   أسفها   يقبل   ومل   آسفة   ذلك   عن   تراجعت الىت  هى    وزبيدة 
 اللعبة ىف    استجابتها   فجاءت ،  الجدواه ىف    وثقة   ذلك   عمق   عدم 
 ناسال   قبول على    اعتماديتها ومدى  ،  للرضا   جوعها مدى    تؤآد 
 اجلدباء   للوحدة   تصورها ومدى  ، ) حتبين   والناس   أعيش   عشان ( هلا  

ىف شئ    آل   عن   تتنازل   مل هى    إذا ) وحدى   صحرا ىف    عشت   لو (..
  . والقبول   الرضا   هذا   سبيل 

، الذل   رفض   آثار   تصوير ىف    املبالغة   أن   آيف   هنا فنرى 
 اإلنسان   يدفع الذى    هو   هو ، ) وحدي   صحرا (..  منها   رعبوال 
  . الذل   هذا   بكل   للقبول 

إىل يؤدى    سوف   الذل   عدم   آان   إذا   إنه  : أخرى   وبألفاظ
 اضطرارا   يصبح   الذل   فإن ،  صحراء ىف    هكذا   املطلقة   الوحدة 
 وحيبها ،  زبيدة   تعيش حىت  )  إذن   الوحيدة (  الوسيلة   ألنه   مشروعا 
  .  الناس 

  حييى  . د  - 8 
 آالمه   موجها (  عشانكنفسى    أذل   مضطر   أنا (...)   يا

  ) حسن   للدآتور 
  . أآمل   ماقدرتش   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : مث

ىف   ذآره   سبق   ملا   مكمل )  املدرب (  األآرب   املعاجل   من   املوقف   هذا
 الغالب   التوجه   ضد ،  العالج   من   النوع   هلذا   التدريب   هذا   ظروف 
قسم الطب النفسى، قصر(ىف هذه املؤسسة    التقليدية   للسلطة 

 مثل (  األصغر   لتدريب   الفرصة   إتاحة   استمرار   أن   ذلك ) العيىن
يسمى   ما   حتت   تدرح   أن   ميكن   آثرية   تنازالت إىل    حيتاج )  ورحسنالدآت 
، آذلك   بوصفها   األآرب   املعاجل   هذا   يستقبلها   األقل على    أو ، " ذال "
 للمتدرب   هبا   ليعلن   فرصة   اللعبة   هذه ىف    وجد   قد   أنه   ويبدو 
 التقليدية   السلطة   مواجهة ىف    ومأزقه   تنازالته   أن )  حسن . د (
 من   النوع   هلذا   موجه   السلطة   قهر   إن   بل ،  عليه   قاصرة   ليست 
، مشرتآة   املعرآة   وأن ، ) حسن . د (  لشخصه   وليس ،  أساسا   العالج 
  . االستمرار   أراد   من   آل على    حتمية   الضرورية   والتنازالت 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1302
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 إذا   ألنه ،  حدودا   التنازالت   هلذه   أن   تنبه   الثانية   واجلملة
 أو ،  وحتما   متاما   األصغر   إيذاء إىل    يصل   سوف   التهديد   آان 
  . حمالة   ال   وارد االختيارى    فالتوقف اجلار ى،    تشويه 

 مدحية  -9 
  " يشأع   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...) "   يا
  " هاموت   لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...) "  يا   : مث

البشرى   الوجود ىف    األصل   أن   يؤآد ،  ودال   جيد ،  آخر   تناقض
 آل ىف    تظهره   أن ىف    اللعبة   جنحت   فقد ،  التناقض   هذا   مثل   هو 
 حتريك   هو   إذ ،  لصراعا   غري   والتناقض ،  استثناء   بال   واحد 
 هكذا   فاللعبة ،  والظروق   السياق   حسب   وتناوهبا ،  معا   للبدائل 
 تسطيح   وفساد   االستقطاب   غباء إىل    النظرة أحادىي    تنبه 
 تتنازل   أن   عليها ; " تعيش "لكى    أهنا   تدرك   فمدحية ،  اإلنسان 
 آما ،  ولكنها ،  ذال   التنازل   هذا   بدا   لو  حىت   آثريا   أو   قليال 
 من   مينعها   آخر   احتماال   تضع ،  االستجابات   أغلب ىف    الحظنا 
ىف   ذاهتا   احلياة   ترفض   أن   استعدادها   تعلن فهى  التماد ى،  
 فالصراع ،  قلنا   آما   صراعا   ليس   وهذا ،  الذل   رفض   مقابل 
 حضور   أما ،  التوقف   رمبا   مث   والتصادم ،  والتذبذب   يستلزم 
، إدراآه   ينقصنا   ما   فهو   الرائع   التبادل   هبذا   معا   النقائض 
  . خالله   من   والنمو ،  به   واالعرتاف 

 التناقض إىل    أقرب املرضى    هؤالء   أن يعىن    ال   هذا أخرى،    مرة
 االستمرار ىف    التناقض   هذا   فشل   يعلن مرضى    آوهنم   ألن ،  اخلالق جلدىل ا 
 أو   التذبذب   أو   الرتاجع   أو   التوقف هى    والنتيجة ، " معا "
 احلقيقة   يرينا النفسى    املريض   إن :  نعم ،  املرض   هو   وهذا ،  الصراع 
 .  األروع   مسارها   يكمل   ال   لكنه ،  الرائعة ،  العارية 

 أمحد  -10 
ضعفى، أدارى  "  علشان نفسى    أذل   مضطر   أنا (...) "   يا

  " جوايا اللى  أدارى  
 وهم   ده   آان   لو حىت  نفسى    هاذل   مش   أنا (...) "  يا   : مث

  " ىل   بالنسبة 

 إال ،  الضعف   مظاهر   فضحوأ   أشهر   من   الذل   أن   من   الرغم على 
حىت -  التنازل   أن   يرينا ،  آخر   بعدا   فيه   يرينا ،  هنا ،  أمحد   أن 
 املواجهة   من يعفى  وبالتاىل    االنسحاب   يسهل   قد  - النفس   ذل 
، اهلزمية   بإعالن   املرتبط   الصريح   الضعف خبفى  وبالتاىل  ،  فاملعرآة 
 يقال   أن   يصلح   قد ،  فقر ىف    الفقر   خوف   من   الناس :  يقال   وآما 
  . ذل ىف  ،  الضعف   خوف   من   اإلنسان :  هنا 

 اإلباء   أن وهى  ،  أصعب   صراحة   متارس فهى    الثانية   اجلملة   أما
، آذلك   آان   لو وحىت  ،  مطلقا   ومها   يكون   قد   أصال   الذل   يرفض الذى  
  . الوهم ىف  التمادى  على    قدرته   إعالن ىف  يتمادى    أمحد   فإن 

 أآثم .  د  -11
  " أتعيـن   علشان نفسى    أذل   مضطر   أنا (...) "   يا " 
ىف رموىن    لو حىت  نفسى    حاذل   مش   أنا (...) "  يا    : مث

  " الشارع 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــا يــــوميـــــ"   1303
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ىف   املشارآة ىف    وال ،  التدريب ىف    منتظم   غري   اآلخر   الزميل   هذا
 طريق   يعرفون   الذين "  الشطار "  من   وهو ،  اجلسات   هذه   حضور 
 مع   صريح   وهو ،  شيء   آل   وقبل   أوال   السلطة   بإرضاء "  الوصول "
 آتابا   وآأنه   بدا   جلسة أى    حضر   إذا ،  الصراحة   آل   نفسه 
 لكن .  حضرها الىت    اجللسات ىف    ومفيدا   طيبا   هذا   وآان ،  مفتوحا 
 التفتنا   ما   إذا   تقل   ما   سرعان   آانت   الكتاب   انفتاح   ميزة 
 .الكتاب حملتوى  

ىف العملى    موقفه   تعلن   إمنا ،  هنا   أآثم . د   واستجابة
ىف   وتعينه   عنه ترضى    سوف   لطةالس   أن   أدرك   أنه   وهو ،  احلياة 
 نفس وىف  ،  الذل حىت    ماألها   هو   إذا   والثابتة   الدائمة   الدرجة 
 فهو ،  لشيء   ضمان   فال ،  الذل   قبل   مهما   أنه   يعرف   هو   الوقت 
يعىن   ال   هذا   إعالنه   ألن ،  الذل   لدرجة )  ومهيا (  حدا   يضع 
 هو   وإمنا ،  الوظيفة   مقابل   نفسه   ذل   عن   للتنازل   ستعدادها 
 بنفس (األوىل    اجلملة ىف    ورد   آما   والذل   التنازل   تربير إىل    أقرب 
 قالت   حني   زبيدة   استجابة   تفسري ىف    فيه   حتدثنا الذى    القياس 
 أن مبعىن  ، " لوحدي   صحراء ىف    عشت   لو حىت  "  نفسها   تذل   لن   إهنا 
ىف   الوحدة   آان   سواء " ( الذل   عدم "  مثن   تصوير ىف    املبالغة 
 املربر   هو )  أآثم . د (  الشارع ىف    اإللقاء   أم ، - زبيدة  -  الصحراء 
  .  الذل   قبول ىف  للتمادى    األول 

 وبعد

ت بني مرضى ومعاجلني، ومل تكن هبا إالهذه احملاولة احملدودة جر
 .لعبتان أحدمها عكس األخرى آشفت ما آشفت آما رأينا

 دعونا اآلن نتساءل

هل هذه اإلجابات خاصة باملرضى دون األسوياء، وهل شجاعة 
التعرى هكذا، وهى جزء من أزمة املرضى هى الىت سهلت اإلقدام

 على املصارحة إىل هذا احلد؟

االستجابات لعينة من األسوياء، هذا ما ُترى ماذا تكون
)قناة النيل الثقافية" (سر اللعبة"جرى متاما ىف برنامج 

وهو ما سوف نعرضه ىف يومية قادمة حىت رمبا أمكن مقارنة
 .استجابة املرضى باألسوياء بأنفسنا

وفيما يلى اللعبات العشرة الىت عرضت باحللقة اخلاصة بـ
ة عليها بنفس الطريقة الىتندعوك لإلجاب" لعبة الذل"

- 2يومية (، )1" لعبة اخلوف" 2007-9-14يومية (ذآرناها ىف 
انظر( ......)ميكن   ا خرب اسود، دانا لو اجتننت،ي 10-2007

 ) .األرشيف

  لعبة الذل

 مثال توضيحى

 ، بس ساعات...أهم حاجة عندى إىن أحافظ على آرامىت

 مثال لإلجابة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1304



 17I02I2008א – אא

ما....أهم حاجة عندى إىن أحافظ على آرامىت بس ساعات
 !!!باقدرشى

 : األلعاب العشرة

 الربنامجوميكن مشاهدهتا ىف املوقع صوتًا وصورة آما متت ىف
 حلني عرضها ومناقشتها

قناة النيل –عرضت بربنامج سر العبة " لعبة الذل("
 )2004-4-16الثقافية بتاريخ 

 ...حىت لو   ...أنا مستحيل أذّل نفسى )1

كنأذل نفسى، بعد آده مي  أنا خايف الظروف ختليىن )2
.... 

 ..، آنت..أذل نفسى  أنــا لو آنت رضيت من زمان اىن )3

هّوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر يذل نفسه؟ )4
 .......لكن بقى  

 ......طيب وليه نسميه ذل، ماهو ممكن يكون   )5

نفسى وانا باتنازل لدرجة  لو ضمنت اىن ما افقسشى )6
 .....الذل ، ميكن 

 .....، أنا بقى ..ذّل بــْـُذّل )1

دانا لو ضبت نفسى باذل غريى ولو من غري قصد، ميكن )2
...... 

أنا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حالة واحدة بس، هى إن  )3
...... 

  .......عشان آده !! يا ساتر ...! آّله إال الذل  )4

 

 .مجيع األمساء ماعدا املعاجل الرئيسى غري األمساء احلقيقية -
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ממ−171  א؟א؟

 :مقدمة

ذات الزمالء العلماء أن يسألوا أومن حق الناس وبال
"علم"عن ما هو : يتساءلوا عن موقع ما يرد ىف هذه اليومية

باعتبار أن من يكتبها حيمل لقبا" ليس بعلم"وما هو 
 .علميا، وينتسب ولو جزئيا إىل منظومة علمية أآادميية

عددا من هذه النشرة اليومية، الىت ترآت هلا 170بعد 
مناسبا، أو ملا خيرج منها ومن خمزوىننفسى حتدد ما تراه 

بالصدفة، بعد أو بدون التحديث، أنا شخصيا تساءلت فجأة
على من –تقريبا  –عن تصنيف ما أفعل، خاصة واحلوار قاصر 

ما هذا الذى: يعرف بعض ما عندى، تساءلت مثلما يتساءلون
؟ أم"آشف"أم  ؟ "أدب"؟ أم "خربة"؟ أم "علم: "اآتبه 

 ؟ "ماذا"؟ أم "رؤية"

إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة: يقول موالنا النفرى
إذا اتسعت الرؤية وأحل االلتزام تعددتفأآتشف بدورى أنه 

 الوسائل،

مل أترك وسيلة ميكن أن أحذقها إال وقفزت إّىل تعرض 
خدماهتا ألوصل ما وصلىن من مرضاى أساسًا، وأنا معهم، واحلق

 . تعاىل جيمعىن فيهم إليه

 :اماهت

متهم أنا باجلهل، وهذا فخر ملن له منهج جيهل به، هذا
الذى ليس ضده اجلهل آما يقول(املنهج هو أقرب إىل العلم 

 .منه إىل أى شئ آخر) النفرى

رحت أقلب ىف أوراقى فوجدتىن خططت هنا وهناك حماوالت
أدافع هبا عن جهلى هذا، أعىن عن اهتامى باجلهل، ليس بغرض أن

، ولكن رمبا احرتاما ملن مل أستطع أن أبلغهأنفى التهمة
 . طبيعة ما أحاوله

وفيما يلى بعض ماوجدته من بدايات احملاوالت خالل ثالثني
 : عاما
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 :استهالل

آنا نأمل أن حيل لنا العلم مشكلة الوجود، بعد أن أفسد
الشراح واملفسرون دور الدين ىف ذلك، لست أدرى ما الذى

يكاد ينغلق على" دينًا"أصاب العلم حىت ضحكوا عليه فأصبح 
أهله، يكّفُرون بنصوصه آل من خالفهم، ويعدوَن مرتدا آل من

 . سقفهم   جترأ وزحزح

يسمح ىل 1978ضبطت نفس متلبسا بوضع تعريف للعلم سنة 
والعلم باهظ العلم السلطوىباهلرطقة املناسبة ضد آنيسة 

، آان ذلك ىف مقدمة لرسالة ماجستري أشرفت عليهاالتكلفة
  "مقدمة ىف العالج اجلمعى"ىت أصبحت آتابا هو طالت ح

 :قدمت لذلك قائًال

 ينصلح   لن   موقفنا   أن   تصورت   حني   ارتضيته الذى    التعريف
خطى   تناسب   بشجاعة   العلم   تعريف ىف    النظر   بإعادة   إال   أبدا 
 :قلت فيه    ... العمالقة   العصر 

 يغلب والوعى،    املدارك   لتوسيع   معرفية   وسيلة  هو   العلم 
 تكون   ما   وعادة االستنتاجى،  الفرضى    التوّجه   استعمال   عليها 
 قابلة   بالضرورة   ليست   ولكنها   لالختبار قابلة    معطياته 
، ملتزم   بنسق   املعلومات   مجع   تشمل   الوسيلة   وهذه لإلعادة،  
وعى   موضوعية   بدرجة   مباشرا   ارتباطا   مرتبطتان   والعمليتان 
 هذا ىف    الفروض   وتتصاعد   املعلومات   وتتحقق .  هبما   القائم 
 واختبارات ،  التجريب   إعادة   تشمل   ئلوسا   بعدة   السبيل 
إىل   والوصول   مداها   حتقيق ىف    اإلفادة   وتقييم ،  التطبيق 
 وآذلك  األخرى،   املوضوعية   املعارف   مع   تناسقها   ودرجة ، غايتها 
  ".  الزمن   اختبار   أمام   صالبتها مدى  

 :رحت أتأمل هذه التعبريات

 .هبما   القائم وعى    موضوعية ·

 . الفروض   وتتصاعد ·

 .التجريب   إعادة ·

 .التطبيق   واختبار ·

 .اإلفادة   وتقييم ·

  .غايتها إىل    والوصول ·

 .األخرى   املوضوعية   املعارف   مع   تناسقها   ودرجة ·

 .الزمن   اختبار ·

 قلت احلمد هللا، 

للتعريفدون أن أرجع (  1997بعد عشرين عاما سنة 
وجدتىن أعيد تعريف العلم) آنت قد نسيت أىن وضعته. األول

 :آما يلى )مراجعات ىف لغات املعرفة(
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 ليست، ةواضح   معامللهمنهجايتبعمعرىفنشاطهوالعلم" 
 غالب   بشكل   عنه   ينتج   النشاط   وهذا ،  مطلقا   ثباتا   ثابتة 
على ،  نسبيا   وعامة ،  داخليا   متماسكة   املعلومات   من   منظومة 
  :املنظومة   هذه   تكون   أن 

   للمراجعة   قابلة  ·

   اخلطأ   حمتملة  ·

  للتصحيح   قابلة  ·

  جديدة   وفروض   توجهات   فريخت على    قادرة  ·

  ، والتنفيذ للمراجعة   بدورها   قابلة  ·

  جديدة   مناهج   اتباع   أو   منهجها   جتديد على    أيضا   وقادرة  ·

 تعميق  و   املهارة   شحذ على   -  باملمارسة  -  آذلك   وقادرة  ·
 الوعى 

 هل يوجد وجه شَبْه،بعد عشرات سنوات؟

 ؟ 2008 جديد اآلن بعد عشر سنوات أخرى وهل مث 

 لست متأآدا 

فجعلت هذه النشرة اليوم ملراجعة بعض ما آان متهيدًا
لالنتقال إىل تقدمي مناهل املعرفة للشخص العادى أساسا، وملن

 !!! يهمه األمر مهما بلغت أآادميته

ضع هذا التعريف، آان مدخلى إليه هو من        قبل و
بالثقافة العلمية، وليس للثقافة العلمية خالل وضع تعريف

 :هكذا

 تسهيل ىف    العلم   ملعطيات العملى    التسخري   آان   إذا "... 
 التقنية يسمى    ما   هو   الظاهر املادى  اليومى    السلوك   وتنظيم 
وعى   تشكيل ىف    العلم   معطيات   تسخري   فإن ، ) التكنولوجيا (
املعىن   هو   يكون   أن   ميكن ، ..... الوجود   مستويات   نظيموت   الناس 
  ".العلمية   الثقافة" املسمى    اجلديد   املفهوم   هذا   من 

........... 

 لفعل"العملى    التطبيق   حتقيق هى    العلمية   الثقافة
 ودالوج   تنظيم   إعادة ىف   - وناجتا   وإجنازا   تفكريا  - "العلم 
 تعميق جماىل  ىف    وخاصة ،  ومستقبال   حاال ،  الناس   لعامة البشرى  
  . اإلبداع   وحتريك الوعى  

 ؟   وناجتا   وإجنازا   تفكريا ": العلم   فعل"  هو   فما

 تنظيم ىف    العلم   يسهم   سوف   الذين " الناس   عامة"  هم   ومن
 اإلبداع؟   يكوحتر الوعى،    بتعميق   وجودهم 

 وتوضيح   متييز إىل    حتتاج   تنويعات   من خطرىل    ما   بعض   آم  ها 
 مبدئييـن 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1308



 18I02I2008א – אא

 تنبيه

 عن   علم   هو   مبا   خيرج   يكاد ،  مؤخرا   العلم   بكلمة   حلق   ما   إن
 استعماله   عن  - جزئيا   ولو  -  مسئول   إنه   بل ،  مفهومه   أصل 
 أنه   وآخر " علمى"  بأنه   ما   حبثا   تصف   حني   فأنت ،  ضده   هو   فيما 
 غري"  أنه   أو " علمى"  بأنه   حديثا   تصف   حني   أو ، "علمى   غري"
 غري"  بأهنا وأخرى  " علمية"  بأهنا   ثقافة   تصف   حني حىت    أو ، "علمى 
تلقائى،   يمبتسل   ذلك   تفعل   إمنا .  إخل ..  اإلعالم   وآذلك ، "علمية 
علمى   هو   ما على  ،  األبد وإىل  ،  واحدة   مـرة   اتفقنا   وآأننا 
 هبذه   أبدا   حيدث   لن   ورمبا ،  حيدث   مل   هذا   أن   ، مع ذلك   غري   هو   وما 
 يكون   أن   يصح   ال   أنه :  األهم   بل ،  احملدودة   الوثقانية   الصورة 
  . أصال   هكذا 

 تشويه

 آثرية   عوامل   نتيجة   حلق مبفهوم العلم ومكانته   تشويه   َثمَّ
  : أمهها من 

 العلوم على    علم   آلمة   استعمال   اقتصار   أو   غلبة  -1 
 املنضبطة   العلوم   أو ،  البحتة   العلوم   وأحيانا (  الطبيعية 
  ). احملددة   أو 

 تقدمي   وطريقة   بكم )  فأآثر   أآثر (  علم   آلمة   ارتباط  -2 
،) خاص   بوجه   وإحصاءات   أرقام   شكل ىف  (  والنتائج   املعلومات 

 .أآثر من دوره البناء ىف تعميق الوجود واتساع الوعى

النسىب   اإلقالل   مع   بالتجربة   ثبت   ما على    علم   آلمة   قصر  -3 
 أو   املقننة   املالحظة   آانت   سواء :  بطبقاهتا   ةاملالحظ   دور   من 
 للباحث   املتضمنة   املالحظة   أو ،  املفصلة   املباشرة   املالحظة 
  ).الفينومينولوجى املنهج (  الظاهرة   داخل 

 ضرورة على  )  ذلك   دون   ما   استبعاد   لدرجة (  التأآيد  -4 
 الناتج   بتصنيف   السماح   قبل )  ملكررةا (  باإلعادة   اإلثبات 
  . علم   هو   ما الفتة   حتت   باملالحظة 

  ".معمل"  بكلمة " علم"  آلمة   ارتباط   أمهية ىف    املغاالة  -5 

 املدعـمة   واملستندات   الوثائق   بكم   علم   آلمة   ارتباط  -6 
 العلوم   أو   ئيةاحلكا   بالعلوم   يتعلق   فيما   وخاصة (
  ). التارخيية 

 واحملسوس   بامللموس   األحيان   من   آثري ىف    علم   آلمة   ارتباط  -7 
  . واملستخرج   املستنتج   دون 

 احلصول   وبني ،  متميز   ونشاط ،  آماهية   العلم   بني   اخللط  -8 
تسمـى   الحقة   صفة   هلا   وظيفة   أو   درجة   أو " شهادة"على  
  . علمية 

 وآأهنا " العلم"  بصفة   لتتصف   بذاهتا   مؤسسات   ختصيص  -9 
 أو (  علما   ليس   باعتباره   خارجها   هو      ملا  - ضمنا  -  نافية 
 املؤسسات   هذه   بداخل   ما   أن   مع ، ) علما   بالضرورة   ليس 
: الذي   هو   يكون   ما   آثريا   النامية   الدول ىف  " العلمية"
 وأحيانا ،  البحوث   مراآز   بعض   مثل . ( علما   بالضرورة   ليس 
  ). اجلامعات 
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 :فْعُل العلم

هكذا آما ورد" بالعلم" "الفعل"ما الذى جعلىن أربط 
 حاال مما حيتاج إىل توضيح

 أساسا   يتميز آلى  إنساىن    نشاٌط   هو  -ىف رأىي  -   العلم   فعل  
إىل   املالحظة   من   املنظم   بالتسلسل   يتصف   التفكري   من   نوع   بغلبة 
 التوسيع   فرص إىل    التفنيد إىل    املراجعة إىل    التحقيق إىل    الفرض 
هو ،  باستمرار ،  وهكذا )  الفروض (  الفرض   صياغة   إعادة إىل  

 استعمال   قصدت   وقد ، "العلمى   التفكري" يسمى    ما   أقرب إىل
 معقلنة   تنظريية   عملية   أهنا أنفى  حىت  ،  قصدا   هنا " فعل"  آلمة 
  . فقط 

قائما بذاته، وليس فقط" فعال"حني يصبح العلم نفسه 
وسيلة إىل فعل يستعِمُل ناجته، يصبح إسهاما ىف إبداع جديد

 .لوعٍى يتخلق

 :اوموقعنا منه" العلم"عالقتنا بكلمة 

لكل منا موقع وموقف من آلمة العلم حني يستعملها أو
 :يسمع عنها أو ينتمى إليها، وفيما يلى بعض ذلك

 مبنهج   العلم   فعل   ميارس الذى    الشخص   هو :  العلم   ُمنـِتـُج  -1 
 يكون   حبيث ،  التخصص   من   ما   وبدرجة ،  حمددة )  مناهج   أو (
من املعلوات   لعدد ،  منظمة   إضافة   ارسةاملم   هذه   ناتج 
وقد تعد   والتماسك   العمومية   من   بدرجة   تتصف   املعارف و 

 .بفائدة تطبيقية
 معطيات   يستعمل الذى  املتلقى    هو :  العلم   مستهلك   -2 
ىف   وآذلك ،  اليومية   حياته   تسهيل ىف    وإجنازاته   العلم 
 الشخصية   بإرادته   إما   هذا   حيدث ،  وجمتمعه   اتهذ   تطوير 
 وينظم   يسمح   منظم   جمتمع ىف    يندرج   أنه   خالل   من   أو ،  املعلنة 
 تلقائية   بطريقة ،  واالستيعاب   االستهالك   من   النوع   هذا 
  . راتبة 
 الناجتة   علوماتامل على    احملافظ   به وأعىن   : العلم   حامل  -3 
وهو ليس بالضرورة شخصا، إذ ،  وإنتاجيته   العلم   فعل   من 

 أو   قرصا   أو   شريطا   أو   منسوخا   أو   آتابا   ميكن أن يكون
 أو   راويا   أو ، أو موقعا إلكرتونيا  وثيقة   أو   مكتبة 
  . شفاهيا   مؤرخا 
 بتوصيل   يقوم الذى    وهو ):  العلم   موصـل (  العلم   ناقل  - 4 
باملعاىن (  املستهلك إىل    املنتج   من   العلم   وإجنازات   معطيات 
 ويشمل ، ) الالحقة   السلبية باملعاىن  حىت    أو   السابقة   اإلجيابية 
 أنواع   بكل   األحدث   والناقل ، ) املعلم (اإلنساىن    الناقل   ذلك 
  . املعاصرة   التوصيل   لوسائل   املتاحة   كنولوجياالت   إجنازات 
 األحول   من   حال بأية  اليعىن    تنويعات   من   سبق   ما :  ملحوظة [ 

 مما   أيا   أن   إذ ،  بذاته   دور   غلبة   حتديد هى    وإمنا ،  تعريفات 
  ] الوقت   سنف ىف  أخرى    صفة   من   بأآثر   يتصف   أن   ميكن   سبق 

  ) العلم   ضد " (= العلم"  بكلمة   تتعلق الىت    السلبية   األوجه
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 معطيات   استعمال   هو  :(Misuse)العلماستعمالخطأ-1
 أو   حمدودا   أو   ضيقا   أو   قاصرا   استعماال ،  العلم   ومنجزات 
، مثل استعمال العلم لتفسري عفًوا أو قصدا  مغلوطا 

 . الدين
 معطيات   استعمال   وهو   (Abuse) : العلم   استعمال   وءس  -2 
 ذلك   غري   أو  -يضر   فيما  -خفى    أو   ظاهر   قصد   بسوء ،  العلم 
للتدمري واإلفناء،   السالح   صناعة   مثل  ".العلم   ضد"  هو   مما 

يفسده تعصبا،   مبا الوعى    تشكيل   ومثل استعمال العلم ىف
 .عنصرية، أو متيز، أو قهراأو 

 وسوء   االستعمال   خطأ ىف    هذا   ويدخل :  العلم   اختزال  - 3
،   سياقها   من ،  علمية اقتطاع جزئية  يعىن    وهو   ، االستعمال 

 من   جزئية   أخذ   مث تأويلها الناحية األخرى، أو مثل
 غري ىف  غَرضها  وتسخريها لغري  وتعميمها   العلمية   املنجزات 
  .   موقعها 
 املعرفة   مناهج   من   منهج   خبلط   وخاصة :  العلم   تلويث  -4
، أو التلفيق املتعسف، الزائفة   التسوية   بقصد   آخر   مبنهج 
 ذلك   ومن ،  بـصـلـة   العلم   طبيعة إىل    متت   ال   أغراض   لتحقيق 
 بقصد ،  املعرفة   منظومات   بني التعسفى    التداخل   بعض 
، الرتويج   أو   اإلعالن   أو   التعصب   أو   الذراع ىل    أو   التعميم 
العلمى   التفسري   مسألة هى    شيوعا   النماذج   هذه   وأآثر 
 مثل   الفن   لعلمنة   الرتويج   أقل   وبدرجة ،  الدين   نصوص   لبعض 
 التداخالت   تلك   أيضا   أقل   درجة وإىل  ، ألدىبا   النقد   علمنة 
سياسى   فعل   تفسريات ىف    النفسية   العلوم   لبعض   الوثقانية 
  . اخل ... مثال 
 حني " دين العلم"يسمى    أن   ميكن   ما   وهذا :  العلم   عبادة  - 5
 من   املعرفة   مصادر على  أيديولوجى    قيد   مبثابة   العلم   يصبح 
أخرى أو حىت مناهج أخرى من خارج مؤسسة العلم   روافد 

 هذا   ويتطلب ، ) الفن  -  اإلميان  -  املمارسة   مثل (السلطوية 
 مثل  -وتصنيم املنهج   املعبود   جتميد   العبادة   من   النوع 
 مرونته   دون   ذلك   حيول   حبيث  -  الطقوس املقدسة   أغلب 
 العلم   ويصبح ،  وإبداله ،  وامتداده   وتفنيده   ومراجعته 
 خالل   من   التغيري   دائم   آيانا   وليس الوحى،    ينزل   إهلا 
 . املتجددة   املمارسة 
على   العلم   خازن   تعبري   وينطبق : وحبسه  العلم   ختزين  -  6
 ينطبق   آما ،  تالميذه ىف    دامتدا   دون   ذاته على    املنغلق   العامل 
  . اتمع   عن   العلم   بانفصال   مستهلكيه   عن   العلم   حجز على  
 العلم   يصبح   حني   وارد   احتمال   وهذا :  العلم   احتكار  - 7
 عاما   حقا   وليس ،  الناس   سائر   دون   بذاهتا   لفئة   خاصة   ملكا 
 مثل   صرحية   صورا   يأخذ   قد   العلم   واحتكار ،  آافة   للناس 
 قد   ولكنه ،  الذرة   تفجري   سر   مثل   علمية   بأسرار   االحتفاظ 
 ظاهر   تصدير   شكل   يأخذ   حني وأخفى،    أخطر   أشكاال   يأخذ 
 ناتج   بقشور التباهى    ممارسة   أو ،  حقيقته   دون   العلم 
 عادة   بذلك   يقوم ،  منهجه   ناصية   امتالك   دون   العلم 

     ناحية ىف    ومبدع   منتج إىل    الناس   فينقسم األدىن،    املستهلك 
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 أن   رغم ،  الدونيةالناحيةىفتابعومستهلك ،  فوقية
 حياة يسمى    ما   مظلة   حتت   يعيشون   أهنم   يتصورون   اجلميع 
  . علمية   عصرية 
 هو:   Pseudoscience الزائف   العلم :  العلم   تزييف  - 8
أن   دون ،  منهجه   وظاهر ،  العلم   شكل   يأخذ الذى    النشاط 

 وإضافاته   وحرآيته   وغائيته   معناه  يلتزم مبوضوعية 
   ومرونته 

وقد انتشر هذا النشاط مؤخرًا حني متادت الشرآات العمالقة
ىف استعمال العلماء) اخل..السالح والبرتولالدواء و(العابرة 

، حيث"بروليتاريا العصر احلديث"الذين يسمون مؤخرا 
:يستعمل العلماء لتحقيق أغراض مل حياطوا حبقيقة أبعادها
مثل ختليق غرائز استهالآية جديدة لصاحل تكديس السلطة

 .واألموال ىف أيدى من ال ينفع البشر وال يطورهم

 املعاجم وما ميكن أن يتضمنهمن " العلم"لفظ 

احرتاما شديدًا، لكنىن أجتول فيها خمتارًا، املعاجمأحرتم 
وأبدأ منها، وال أتوقف عندها، وأحاول أن استلهم من
حماوالهتم لتقدمي تعريف جامع مانع ما يسمح ىل مبتابعة تشكيالت

  .الكلمة تارخيا وحاضرا

 من املعاجم االجنليزية : أوًال

  " نعرف   أن"  حقيقة   أو   حالة   هو   العلم  -1 
 فعل   يقابل   ما   هو   هنا   العلم   أن   التعريف   هذا   ويشمل

 املعايشة   يتضمن   وهذا ،  عارفني   آوننا   حالة   أو ،  املعرفة 
  . وتنظيمها   املعلومات   تنظري   وبعد   قبل ،  واالستيعاب 

 االستيعاب   خالل   من   عليها   نتحصل الىت    املعلومات   هو   العلم  -2 
  .  التعّلم   جماالت   من   جمال أى    من   التمكن   أو   التعرف   أو 

 التعرف   وسائل   تعميم   من   التعريف درجة   هذا   ويشمل
 يكون   أن   التعريف   هذا   حيدد   يكاد   لكن ،  التمكن إىل    باإلضافة 
 التعليم معىن    يتسع   مل   وما ،  التعلم   إطار ىف    النشاط   هذا 
، قاصرا   يصبح   التعريف   فإن   الرتآيب   تغيري   ليشمل   والتعلم 
 هذه ىف    اهلادف   التخطيط على    يؤآد   ال   التعريف   هذا   أن   ورغم 
 فقط   الفرد   جهة   من   ليس ،  بذلك يوحى    السياق   أن   إال ،  العملية 
  . عامة   بصفة   وإمنا 

، العامة والرؤى    األحكام   من   شاملة   منظومة   هو   العلم  -3 
  .  جيةمنه   إثباتات   خالل   من   وذلك 

 حيدد   ال   لكنه   آافية   بدرجة   العلم   مفهوم   يوسع   مدخل   هذا
 هو   ما على    غريها   دون   املعارف   بعض   يقصر   ال   وهو ،  بذاته   منهجا 
 نوع   حتديد   عدم   وآذلك ،  علم   هو   فيما   هنا الرؤى    وتضمني ،  علم 
 أو   بشكل   علم   هو   ما   دائرة   يوسع   وأن   البد   املناهج،   من   خاص 
  . بآخر 

الذى الذهىن    النشاط   أو   املعارف   من   نوع   هو   العلم  -4
  .     العلوم   فيه تتبدى  
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، أمشل ذهىن  معرىف    لنشاط نوعى    مظهر   جمرد   هو الفالىن    فالعلم  
  . ذاك   أو   لعلما   هذا   صورة ىف    تظهر   جتلياته إحدى  

 )معاجم اجنليزية أيضا(معان أحدث أضيق 

، حبكة   أآثر :   علم   هو   ما"  جعلت   للعلم   األحدث املعاىن   
  : وإن آان أضيق إحاطة مثل   تنظريا   وأوضح 

 من   متماسكة   منظومة   يصف   الدراسة   من   فرع   هو   العلم )  أ
 املالحـظـة   احلقائق   أو   املرصودة   املالحظات   أو   املبنية   احلقائق 
 أن   ميكن   شامل   قانون ىف    تندرج   أن   ميكن حىت    واملصنفة   املنسقة 
 عليها   تعتمد   مناهج   حتديد   يشمل   مبا   عامة   بقواعد   حيددها 
  . اال   ذات   داخل   جديدة   حقائق   الآتشاف 

ىف   النظرية   باحلقائق   املهتم الذهىن    النشاط   هو   العلم )  ب
  . بذاته   تأثري   إحداث إىل    أحكامه   تنصرف الذى    الفن   مقابل 

الطبيعى   العامل   يدرس الذى    املقنن   النشاط   هو   العلم )  جـ
 الرياضيات   من   آل   استبعاد   النهاية ىف    يتطلب   مما ،  وقوانينه 
  . والديين والالهوتى  الكهنوتى    والنشاط 

 مبا   بالقياس   ضاقت   األحدث   التعريفات   أن   آيف   هنا   نالحظ
"جامعة"أآثر منها " مانعة"، آما أهنا اهتمت بأن تكون  سبق 

الحظ" (الدين"و" الرياضة"و" الفن"مثل اإلشارة إىل استبعاد 
 ).ليست علما آيف أن الرياضة 

 من األصول واملعاجم العربية : ثانيا

 أآثر   األمر   أن   جند   العربية   اللغة   الستلهام   بالنسبة
، املفهوم   بتوسيع   واملغامرة   احلرآة على    أبعث   آان   وإن ،  فضفضة 
 :وصفت العلم بأنه شدتىن  الىت  املعاىن    فبعض 

  . معا   واحلدس   والكشف   عرفةوامل   الشهادة يعىن   -1

 أمام التعرى    مباشرة   من يأتى    العلم   من   نوعا   يشمل    - 2
  . أقدر   آون 

 املهارة   إضافة   من   جاء   فيما   املمارسة   جانب   يؤآد  -3
 وطول   باملزاولة "...   العلم   الآتساب   آوسيلة   والتدريب 
  ".غريزة   يصبح  حىت   الدراية 

 فاألول"  والعامل   املتعلم   بني   التعريف   هذا   فـرق   وهكذا(
 خيرج والثاىن  ،  آيانه   من   جزءا   تصبح   وال ،  املعارف على    حيصل 
  ")العلم   فعل: "أمسيناه   ما إىل  األقرب   رمبا   التعلم   بغريزة 

 :العلم ىف اللغة الدينية

ثري من الناس، خاصة املهتزة عقيدهتم، أن يلتقطواحيلو لك
آما وردت ىف نصوص مقدسة، أو الىت تكاد تكون" علم"آلمة 

آذلك، ويعمموهنا دون فحص أو مراجعة على مفهوم العلم بشّتى
تنويعاته وآأهنم بذلك يدعمون الدين ويربرونه ويسوقونه،

لكلمة  ةحيدث ذلك بوجه خاص ىف التفسريات السطحية واملتعسف
 . ىف نص ديىن آلما وردت " علم"
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إن املراجعة الشجاعة واملتأنية هلذه املسألة البد أن
النبوية من   واألحاديث   الكرمي   القرآن ما ورد ىف  تكتشف أن 

ليس له عالقة باستعماهلا ىف" علم"استعمال هذه الكلمة 
 .عصرنا هذا، وبالتاىل جيدر بنا أن حنرتم تراثنا بشكل أفضل

 الشرعية و   الدينية   النصوص ىف    وردت   قد   م العل   آلمة  
 حيدد  الذى   "املانع   اجلامع "  املفهوم   عن   يكون   ما   أبعد   مبضمون 
 إبالغه   املراد املعىن    وأيضا أبعد عادة عن ،  املعاصر   معناها 
 .من خالل املنظومة العلمية األحدث  للعامة 

 ىف لغة التصوف آيف وردت آلمة العلم 
 آان   التصوف   جمال ىف    العربية   اللغة ىف    علم   آلمة   حضور

، نادرة   خاصة   لغة هى    التصوف   لغة   أن   أحد   حيسب   وال ،  خمتلفا 
 وتستعمل تتلقى    ما   آثريا  -)  خاصة   مصر ىف  (  العامة   أن   ذلك 
 مضمون   حتمل   مما   أآثر ،  الصوفية   لغة   مضمون   حتمل وهى    الكلمات 
  .  التقليدية   اللغة 

- عرىب    إبن   معجم ىف    هكذا " العلم"  آلمة   تظهر   ال   حني وىف 
، ىف مواقف جوانب آثرية   من   هبا   أحاط   قد النفرى    أن   جند  - مثال 

تعمل فيهاوفيما يلى بعض مواقف النفرى الىت اس  متعددة، 
 "العلم"آلمة 

 من مواقف النفرى
:النفرى   من   مقتطفني إىل    باإلشارة بالبدء   سوف أآتفى

، املعرفة إىل    الطريق ىف    الدواب   من   دابة   العلم   جيعل : األول 
"العلم   وعني" "العلم   جريان"  بني   الفرق إىل    ينبه : والثاىن 
 مبوقف   يتعلق   التمييز   هذا   أن   وأعتقد ، "العلوم   وألسنة 
 اإلآتفاء   من   والتحذير ، ")العلم   جريان("  ناحية   من   اإلعالم 
 ألسنة (أخرى    ناحية   من   بلغته   والرطانة   العلم   بتسميع 
 وجوهر   العلم   فعل إىل    الغوص   ضرورة إىل    التنبيه   مث ، ) العلم 
  ).  العلم   عني (  ثالثة   ناحية   من   عرفةامل 

إذا عرفت معرفة املعارف جعلت العلم دابة من) أ(
 .دوابك

أنظر آيف حدد العلم آوسيلة بني وسائل أخرى إىل معرفة(
 )أمثل، رمبا تكون هى عمق الثقافة ىف لغتنا املعاصرة

من اغرتف العلم من جريان العلم، ال من عني العلم،) ب(
 ته ألسنة العلوم وميلته تراجم العبارات، نقل

فلم يظهر بعلم مستقر، ومن مل يظفر بعلم مستقر مل يظفر
 .حبكم

 )أن االستقرار غري السكون والثبات :الحظ(

استلهاما –أن أقرأ هذا، وقد حاولت فيما حاولت 
النفرى" 2008- 1- 28يومية (بعض مواقف النفرى  - موازيا 

مبا قد يقربنا من آشف معني ىف هذه ")والشعور بالذنب
 املسألة
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مواقف النفرى بني" : وفيما يلى بعد ذلك دون تعديل
  "فسري واالستلهامالت

 :أوال
 :وقال ىل 
 َرَأى املعلوَم ومل ير العلم،: من مل يقف

 فاحتَجب باليقظة آما حيتجُب بالغفلة

 )12ص(موقف الوقفة 
 :القراءة االستلهام

 خلطوا بني العلم واملعلوم،

 .العلم جوهٌر، واملعلوم ظاهٌر حمتمل
 .قالوا إن العامل هو َمن علم املعلومة أو عّلمها

 .تـُعلِّمنا أن العـِامل هو حضوٌر ممتلئ بذاتهو
العاِلُم يتعلم املعلومات، يفرز املعلومات، وال حتّده

 .املعلومات
نـّدعى اليقظة فيحتد االنتباه فيختفى باقينا وراء

 .أملعية الغباء
نـّدعى الغفلة حىت نطلب الرمحة، فنتخّبط ىف العمى ونظلم

 .أنفسنا
 .ِعْلِم العلماء ِعْلُم العلماء توقف عند

 الواقف خاشعا يستعمل علمهم من الظاهر،

 .ال يـَصـْلح به ىف ذاته، إال أن يكون طريقا إليك
 .ال هو يرفضه وال هو يعبـده

 .ىف رحابك يضع علمه حيث تضعه منه
 .العلماء أدواتك إليك، ال ُهْم بديال عنك، وال هم إثباتا لك

 ،هم يصلحون بعلمهم إذا رآبوه ومل يرآبهم
  .إذا ذآروه ومل يـُنسهم أنفسهم

 هم نسوك فنسيَتهم رمحًة هبم،

 تقّرهبم منك، وحني يذآرونك سيضعون علمهم ومعلوماهتم حيث 

 .وليس حيث يثبتونك هبا
 .غّرهم بعلمهم الغرور، مع أن العلماء أوىل بك من غريهم 
 .امتحام أصعب، ويقيىن أن عدلك لن يتخّلى عنهم 

ومل أتبعهم، ومل أعلنهم أين أقف بنيبفضلك مل أترآهم، 
  يديك إليك،

 .ال أخاف، وال أنسحب، وال أرفض
 اليقظة زادى إىل ما بعدها من غيبك املدهش احلافز للكشف،

 .والغفلة مساُحك ألمجع نفسى حىت أحتمل مواصلة السعى إليك
 ال حتجبىن عنك لو غّرتىن يقظىت عن خيبىت الرائعة،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــــا يــــوميـــ"   1315



 18I02I2008א – אא

.وال تطمس وعيى لو طالت غفلىت
 :ثانيا
  :ل ىلوقا

 الوقفة روح املعرفة

 واملعرفة روح العلم

 .والعلم روح احلياة
 :وقال ىل

 آل واقف عارف،

 وما آل عارف واقف

 )12ص(موقف الوقفة 
 .لكل آيان روح، ليست نقيض جسده، وال هى منسلخة عنه

  .هى ُجـّماُعــه ىف امتداده إىل ما بعده

 .بال روحخاف العلماء على علمهم من املعرفة، فأصبح علما 
 ُسلبت روحه فما جدواه؟

وخاف العارفون على معارفهم من الوقفة فأصبحت معرفة
 فماذا تبقى منها؟ بال روح، سلبت روحها،

 وخاف الواقف على وقفته ىف رحابك يريد وجهك،

 خاف منُ دخالء االّدعاء،

فاحتفَظ بروح وقفته وهو يبحث عن أجبديٍة هلا ىف املعارف
  .واملعلومات

 .اول أن حيتوى العلم واملعرفة دون أن يتخّلى عن وقفتهراح حي
 ماذا أقول هلم موالى العدل الصمد؟

 فما أدراهم بالوقفة ىف رحابك؟. إن الوقفة غري التوّقف

  .عذرُتهم دهرا

 .ُبعدهم عنك مل يسمح هلم أن مييزوا بني الوقفة والتوقف
خاف العلماء أآثر فأآثر على علمهم من أدعياء 

ة، فتجّنبوا املعارف إال ما عرفوا بأدواهتم املقدسة حىتاملعرف
 .التصلب

 .جتنبوا حىت معارف العارفني
وخاف العارفون على معارفهم من أدعياء الوقفة،

  .فاستغنواعن الوقفة

وخاف الواقفون من سفاهة السفهاء ىف آل املواقع، فالذوا
 بالصمت،

 .طمعا ىف رمحتك بنا، وهبم
 .ملدى القريبال أعرف حّال ىف ا

يرى املعرفة واملعارف، آما: الواقف الذى ال يرى سواك
وهل ميكن. (يرى العلم املعلومات، تأتيه من خالل وقفته لرياك

 )أن تكون إال آذلك؟

  
 اويـــخـــــــالر ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1316
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حني ينتظم العلم واملعلوم، واملعرفة واملعروف لتكون هى
  هى منك إليك،

  .يكاد زيتها يضئ ولو مل متسسه نار

  .أن يطلب اهلدايةهتدى سبحانك لنورك من تشاء،،شرط 

إذا اآتفى العلماء والعارفون بعلمهم ومعارفهم، َعُموا
حىت لو جاء ذآرك على لسام أيام. وصّموا، فأنكروا وّضلوا
 العطالت، وقبل النوم،

 .وأثناء أداء العمرة تلو العمرة
 :ثالثا
 :وقال ىل

 اّطلع ىف العلم فإن مل تر املعرفة فاحذره،

 مل تر العلم فاحذرها واّطلع ىف املعرفة فإن

 )32ص(موقف املطلع 
  .العلم حق، واملعرفة حق، والوقفة حق

وأحق احلق هو ترتيب احلق ىف موضعه منك، ومن احلق اآلخر،
 .ليصب اجلميع ىف احلق األآرب: فاحلق االخر، وهكذا

  بفضلك من ترك العلم حبجة عـََمى العلماء،-حذرُت نفسي
 .ن بنات عمومة الالت والّعزيمع أن آثريا من أدواهتم هى م

حاولُت أال أفصل املعرفة عن العلم أو العلم عن املعرفة،
 .ولو اختلفت األدوات، فلم أجنح إال قليال

 .عدت أحبث عن املقياس، فلم أجد ما يعينىن جاهزا
 تتوازى السبل لتكّمل بعضها بعضا،: قلت

 .وإذا باخلطوط املتوازية ال تلتقى أبدا
اوالت غريى فوجدهتم يرتمجون املنظومات إىلرحت أنظر ىف حم

بعضها البعض، فلحقْت الكوارث باألصل والرتمجة على اجلانبني
 . ذهابا وإيابا

خاب تفسري العلم لـلمعارف، وتشوهت املعارف برطان أجبدية
العلم، وتفّرقنا خمدوعني باخللط، أو متبارين بالزيف على

 من خياالت نسجوها بدال منك، فـَبـعـُد اجلميع عنك إال. اجلانبني

 .آما بعدوا عن العلم إال من ُمعلقات ُمحنطات
آالت اجلشع تربق وآأا نور بديل، فال تضيئ إال ما ال حاجة

 .لنا إليه
 .بعدوا عن املعرفة إال من شطٍح آاليقني

استعلوا على الغيب خوفا من اخلرافة، فطمسواالطريق
 .للكدح آدحا

 ن الوقفة بني يديك،هم مل يقرتبوا أصال م

 .ولو فعلوا لتبّينوا أنك ىف آل ذلك غري ذلك
 .أمرك، سبحانك

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1317
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تأمرىن أن أّطلع ىف العلم، حبثا عن املعرفة، فهل يسمح أهل
 العلم؟

وأن أّطلع على املعرفة حبثا عن العلم، فهل يسمح أهل
 املعرفة؟

  وملاذا أنتظر مساحهم وأنا ىف موقف األمر؟
 .ذا هوأنت حتذرىن ثقة ىب، فأنا أهل لذلك، ه

 .رمحتك ورؤيتك تفتح ىل آفاق آل شيء، فال أرفض
  .مسئول أنا أن أوّصَل، ال أن أترجم

 .أن أقول، ال أن أعيد
 .أن أفعل، ال أن أْثبت

 .أن أستكشف، ال أن أحُكم
 .أحبث عنك فأجدك ىف آل صغرية وآبرية

آٍه لو خيطر على باهلم أن آله منك، وإليك، وأنك تتجّلى ىف
 :آل شئ 
ل علم، ىف آل معرفة، ىف آل حرف، ىف آل قولية، ىف آلىف آ

  :إثبات، ىف آل ضد، ىف آل أصل، ىف آل فرع

إذن ألراحوا أنفسهم وآّفوا عن تشويهك باألدلة،
وبالتأويل، و بالتربير، وبالتزوير، وبالتسطيح،
وباالستغفال، وبالصور، وبالتصوير، وباالختزال، وبالتسويق،

 .وبالرشوة
 األمر هكذا فلسنا أهال للتوجه إليك،إذا استمر 

 .إال أن تغفر لنا، وتتوب علينا
 وبعد 

 احلديث   العلم   مناهج   تستلهم   أن   ميكن   ماذا   لتفصيل   جمال   ال
-  مثال  -  حيدد   وهو ،  خاصة النفرى    عند   العمق   هذا   آل   من 
 هذا   إمهال   لكن ،  غريهاو   واملواقف ،  والعلم ،  املعرفة   أنواع 
 مناهج   من   باجلاهز املصمت   واالآتفاء ،  إنكاره   أو   الثراء 
 دون   حتول   قوالب   داخل   العلم   لفظ   خنق إىل  يؤدى    إمنا ،  خمتزلة 
 استلهام   من   حيرمنا   ما   أهم   من   هو   وهذا ،  وتطوره   حرآته 
  .  حق   وجه   بغري   تراثنا 

 وبعد

ليست املسألة مبارزة خائبة بني منهج ومنهج، وال هى
مباراة فخر وهجاء بني أسلوب وأسلوب، وإمنا هى دعوى إىل
االستماع لكل األصوات بالسماح الالزم، واحلذر الواجب،
فاإلنسان بتارخيه احليوى الرائع، أحوج ما يكون إىل آل

ينطلق إىل ما َيِعُد به منمستوياته تنشط وتتضفر وتتجادل، ل
 .أبدًا" ليصري"آل صوٍب وحدب حنو ما ميكن أن يكونه، 

 قمت بالرتمجة شخصيا -

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   1318
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، وآيف"إشكالة الذل"نشرنا أول أمس لعبتان حول 
تناولناها ىف جلسة من جلسات العالج اجلمعى، آما نشرنا نّص
العشر لعبات الىت لعبها أسوياء متطوعني ىف برنامج سر

عرض هذه النشرة اليوم هى. اللعبة قناة النيل الثقافية
الىت ميكن رؤيتها) اخلمس لعبات األوىل(موجز لنصف هذه احللقة، 

 .بالصوت والصورة ىف املوقعآاملة 

-1-14املتابع للعبات الىت قدمناها ىف يوميات سابقة مثل 
ا تقدميعرف أن فكرة اللعبة أهن 2007-10-20 أو،  2008

عبارات ناقصة يكملها املتطوع أثناء تسجيل احللقة، آما ميكن
، يكملها)آتابًة إذا شاء(للقارئ أو الزائر أن جييب عنها 

آيفما اتفق بأسرع ما يستطع، وبأقل قدر من التفكري، مث
 :نرى

املشارك، تعّرى/ القارئ/ هذه اللعبة آما سريى الزائر
د البشرى، وبالذات هىمنطقة شديدة احلساسية ىف الوجو

:، وىف نفس الوقتتتناول مدى رفضنا الظاهر ملا يسمى الذل
مدى مشارآتنا فيه مبا يتعلق: ، واألصعبمدى اضطرارنا إليه

قيامنا بإحداثه جتاه غرينا، وأخريا احتمال بإذالل بأنفسنا
 .وغري ذلك دون أن ندرى،

زطريقة وضع األلعاب آلها ىف هذا الربنامج، وقد ناه
اخلمسني حلقة، مل ُيقصد منها أى موقف إرشادى أو نصائحى، آان

لتحريكجمرد طرح أسلوب خمتلف  –ومازال –اهلدف أو األمل 
، ىف حماولة الكشف للتعرف على بعض جوانب من ترآيبالوعى

 .النفس البشرية، ال نتحمل تعريتها بشكل مباشر

ناآتشفُت وأنا أراجع ترتيب العشر لعبات ىف آثري م
األلعاب، ومع أنىن الذى صنفُتها بشكل عفوى، أحيانا قبيل
تسجيل الربنامج بنصف ساعة، اآتشفت أن األلعاب ترتجح من
أقصاها إىل أقصاها، وأهنا ىف أحيان ليست قليلة تنتهى
مبحاولة هتدئة ما حترك من الوعى لتجنب أى قدر من املضاعفات،

 .سواء للمشارآني أو املشاهدين

 عبة، احلقيقة ص

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1319
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 لبشرية غامضة،والطبيعة ا

 واحملاوالت مستمرة، 

 .لكن اهلرب من اإلقدام على آشف املزيد ليس هو احلل

وصلىن وأنا أعد لنشر هذه اللعبة اآلن مداخلة طويلة، من
زائرة فاضلة أآدت خماوىف من وصول رسالة ملتبسة من خالل هذه
احملاوالت، وهذا ما سبق ىل معاناته أثناء بث الربنامج، وقد

واجهه مع إعادة العرض آتابًة ومناقشًة هنا ىف النشرةعدت أ
الصدمة تأتى حني نكتشف تعرية ما تبدو لنا قيما. اليومية

مقدسة، أو حني نقّلب ىف الطبيعة البشرية الىت تتمثل فينا ال
حمالة، فنفاجأ مبا ال نرجو هلا أو منها، هى حماولة استكشاف

ا دون متيز، آملني أنلبعض ما وصل اإلنسان إليه سلبا وإجياب
نتجاوز السلىب لنعمق االجياىب حىت نستطيع أن حنتوى التناقض

 . جدال خّالقا إىل ماال نعرف 

علينا أن نتحمل مسئولية ضعفنا لنتقدم منه وننتصر به،
ولنفخر بقدرتنا على استيعابه والبدء منه، إن عدم حتمل

تقطاىب آحلٍّالتناقض واإلصرار على موقف الصراع التنازعى االس
أوحد يؤجل ختليق اخلطوة التالية من جدل التناقض، وقد يرسخ
االستقطاب الذى يعيد األمور مبا هى آما هى، بعد آل جولة،
حىت لو انتصر اجلانب اخلّير الذى ندعمه مبا هو آما هو، فهو

 .انتصار جولة واحدة ال أآثر

الشئ حيرك النمو مثل أن يكون املنتصر مهزوما فيكون
املهزوم منتصرا، ومها خيّلقان منهما ماميكن ما استمر اجلدل

 .أبدًا

آدت أعدل عن نشر هذه اللعبة آما جرت بتلقائية مع 
أسوياء هذه املرة، احرتاما للتحذير الذى وصلىن من هذه

احملذِّرة من احتمال ترسيخ قيمة سلبية هى" املداخلة الصادقة"
الىت قد(صاحبة املداخلة ، لقد أسرعْت "الدعوة لقبول الذل"

)ننشرها الحقا بعد أن تصل صاحبتها وجهة النظر آاملة
بالتعليق األمني مبجرد قراءة اجلزء األول الذى انتهى بذآر نص
 .األلعاب العشرة دون نشر االستجابات، واملناقشة مع األسوياء

يدهشون، ويتأملون،وأنا أراجع استجابات األسوياء وهم 
رمبا علّى أن أخشى فعال: ، قلتربون، ويعودونويرتاجعون، ويه

أنىن بنشر هذه التجربة هبذا التكثيف أخشى أن أآرس
لكنىن عدت فوجدت أنىن لو حجبت! السلبيات دون قصد

آما –اإلستجابات احرتازًا الحتمال أن ترسخ ثقافة سلبية 
فإنىن أخون األمانة، صحيح أنا مسئول عن وضع –تقول الكاتبة

اب مبا يستدرج املستجيب إىل البحث فيما اليريد البحثنص األلع
فيه، وما يود لو يعيش وميوت دون أن يكتشف حقيقته أو يعرف
حتديد دوره فيما يلحق به، مفضال أن يكرس جهده لصراع واجب

 .ضد ما يتعرض له من ظلم وقهر

ليس متييعا للموقف وال البدء من املوجودأتصور أن 
 ختطيط لنفٍس طويٍل يستعمل الوعى ا هو بقدر م تكريسا للظلم
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الذى متيز به البشر لتكريس املواجهة الضرورية لداخله
 .وخارجه على طول مساره املمتد فرًدا فجماعًة فنوعًا

هذا، وقد أجلت الرد على الراسلة الفاضلة حىت تطّلع على
باقى احللقات، ورمبا تضيف إىل مداخلتها ما يستدعى مزيدًا من

يصلها ما قصدنا إليه من التأآيد النقد والتحذير، أو رمبا
، خييلباملؤمل املتاحعلى ضرورة املواجهة من حيث حتم البدء 

 :إّىل أن علينا أن نتفق ىف البداية حول

 آيف ومن أين نبدأ، ىف أآثر من موقع بأآثر من أداة؟ 

وآيف حندد نوع املعارك ومداها، وغموضها، ال ُتفرض 
 علينا، وال نكررها مبا هى؟

على نعرف حقيقة أعدائنا وقوهتم ىف الداخل واخلارج  وآيف
 حدٍّ سواء

خبث وجربوت األعداء عن  وآيف اليلهينا الرتآيز على
 .مقاومتنا ضعف أنفسنا ىف الداخل واخلارج

* * * 

 :اآلن ننتقل إىل عرض االستجابات ومناقشتها

 مثال توضيحى

 ........على آرامىت بس ساعات أهم حاجة عندى أىن أحافظ 

 . ونكمل أى آالم ، أدى اللعبة

 أنا حاجاوب على املثل ده مش حانلعبه
 بس ساعات مابقدرشأهم حاجة عندى أىن أحافظ على آرامىت 

 :ضيوفنا اليوم هم
 عماد فتحى. أ

 حممد إمساعيل. أ

 باهر . د

 تامر فريد. د

 حييى. دباإلضافة إىل املعد ومدير احللقة 

**** 

 .......يل أذل نفسى حىت لو أنا مستح :اللعبة األوىل

أنا مستحيل أذل نفسى حىت باهريا دآتور  :حممد أمساعيل.أ
  أتوجعلو 
أنا مستحيل أذل نفسى حىت لو حييىيا دآتور : باهر.د

  الناس اهتمتىن بالغباوة
 ُجْعتأنا مستحيل أذل نفسى حىت لو  تامريا دآتور  :حييى.د
  حاذل آل الناسحىت لو أنا مستحيل أذل نفسى  عماديا : تامر.د

 آنت حاموتأنا مستحيل أذل نفسى حىت لو  املشاهدعزيزى : عماد.أ
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 املناقشة

جاء ىف املناقشة الىت نسمح هبا بعد آل لعبة مباشرة إعالن
يتبني ما الذى حترك فيه، قال ملا قاله، فهو مل عماددهشة 
أنا يا دآتور حييى اختضيت، وبالذات ساعة ما بدأت: "عماد

أقول، حسيت إن فيه حاجة جوايا احترآت بس مش عارف إيه
 "بالضبط

فقد جعلته اللعبة يراجع نفسه بعد أن آان تامر. أما د
َقْبلها يتصور أنه ميكن أن يتنازل، لكن هذه املراجعة الىت

حرآت دفاعا خطريا ضد هذا االحتمال رى الصعوبة، جعلته ي
، فنالحظ أنه دافع عن هذا االحتمال بإطالق)أن يذل نفسه(

، آل الناس، ليحمى نفسهباستعداده إلذالل الناسموقف مضاد 
يقبل  منمن احتمال الذل، األمر الذى يطرح احتماال عن أن 

ميكن أنأن يذل الناس ولو مدافعا، رمبا يكون هو هو الذى 
، واآتشاف مثل هذا األمر جدير بأن يبدأ املرءيذل نفسه

وهو(بالنظر ىف موقفه شخصيا بالنسبة ملسألة إذالل الناس، 
أحدهم، أنظر أيضا فرضًا متعلقا هبذه النقطة قرب هناية

 ).النشرة

قرر رفض قبول الذل حىت ىف مواجهة ما بدا باهرومع أن 
إال أنه ىف ىن بالغباوةالناس اهتمت: أنه غباء اجتماعى

تعليقه أعلن أن اللعبة آشفت له احتمال أنه ميارس نوعا من
أنا ماآنتش عارف قبل آده،": التسليم دون أن يدرى، يقول

اآتشفت فجأة إن أنا فعال باتذل، مع إىن باقول أنا مستحيل
 ".أقبل الذل، لكن اآتشفت إن ده بيحصل فعًال

بقدر ما سليم مبا نكتشفهدعوة للتإن هذا االآتشاف ليس 
املواجهة مع الذل اخلارجى، لتصبح انتصار ىف جولة َبْدئيةهو 

حجَّمنا العامل السلىب، بعد أن نكون قد أقوى وأآثر صالبة
 . الذى قد يساهم ىف العملية دون أن ندرى داخل أنفسنا

 *** 

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى بعد آده: اللعبة الثانية
 ........ميكن

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى حممديا أستاذ : عماد.أ
  أفضل على طول مذلول بعد آده ميكن

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى حييىيا دآتور : حممد.أ
  أرضى بالذل ده بعد آده ميكن

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى باهريا دآتور :حييى.د
شى إمىت باذل نفسى وأمىت أل أستعبط وما اشوف بعد آده ميكن

أنا خايف الظروف ختليىن أذل تامريا دآتور : باهر.د
 الذل يبقى جزء مىن  نفسى بعد آده ميكن

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى املشاهدعزيزى  :تامر.د
 ما أقبلش نفسى  بعد آده ميكن
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 املناقشة

بصفة عامة،) أن أذل نفسى(نالحظ أن اخلوف من ذل النفس 
، وأنه إذا حدث لسبب أو آلخر، فإنه ميكنليس آافيا لدرئه

أنه يكسر شيئا غاليا جدا ىف النفس، يسمح بعد ذلك
أو "ولو الشعوريا استعبط " التعودبالتنازل إما حتت ستار 

أرضى" الرضا، أو "أفضل على طول مذلول"الدائم  التسَليم
، أما"الذل يبقى جزء مىن" "اجلذرى التغري"، أو "بالذل ده

 .فسنعود إليه مستقال تامر.د

ىف املناقشة أظهر آيف أن خوفه شديد جدًا، حممد.تعقيب أ
آان ذلك ،"أنا إذا اتذليت مرة ما ينفعش أقف تاىن"وأنه 

:مث أضاف ،"خايف من الذل قوى"بعد أن أعلن اآتشافه أنه 
مش بس من الذل نفسه، أنا خايف من اخلوف نفسه بتاع الذل"

 ".أشوف أن أنا ممكن أتذلخايف أطّلع اخلوف، خايف 

هل آشف مثل هذا الرعب املشروع هو َدافع إىل اآتساب
الصالبة بديال عن هذه اهلشاشة، أم أن مثل هذا االعرتاف يزيد

من هذا حممدالضعف ضعفا؟ األرجح لدينا أن األمل الذى أبداه 
االآتشاف هو الذى قد جيعله ىف املستقبل القريب أو البعيد

ا لو اتذليت ألف مرة ، مش حامسح باىن أتذل ىفأن: رمبا يقول
إن هذه املواجهة مهما آانت مؤملة هى بداية األلف وواحد،

 .التغّير بشكل أو بآخر

..... 
أعلن ىف املناقشة أنه رعب إلحساسه باالستسالم للذل عماد.أ

وأنا باقول اجلملة دى حسيت أن أنا مستسلسم قوى، مش عارف"
قبل عمادأيضا مل يكن هبذا الوضوح عند هذا االآتشاف . "ليه

اللعبة، فإذا ما اتضح هكذا، فهو إسهام ىف مساعدته
مش عارف"للمواجهة، وليس تسهيال لتكريس االستسالم، وحكاية 

ألن بدء الطريق إىل املعرفة هو االعرتاف هى أيضا مهمة  "ليه
بعدم وجودها، بدًال من أن نساهم ىف إذالل أنفسنا من وراء

 .ورنا، وآأن اإلظالم هو األصل ظه

، فقد انتبه إىل احتمال أن يرتتب على ماحييى.دأما 
حرآته هذه اللعبة أن يلجأ إىل ميكانزمات عامية أآثر ختفى
عنه ماهية الذل وتسحبه فال يكتشفه ىف الوقت املناسب، ومع

وليس من حقى أن أزيد أو أشرح ما حييىأنىن هو هذا الدآتور 
 سوف أعامل نفسى آأحدهم، فاآتشاف أنه ميكن أنقلت إال أنىن

جيعل األمر أقرب إىل الوعى فهو يزيد مسئوليته من" يستعبط"
ناحية، وقد يسمح له بضبط اجلرعة أو امتالك ناصية التوقيت

 !!، رمبامن ناحية أخرى

أن"يبدو أنه ال أحد مصون صيانة مطلقة ضد هذا االحتمال 
، وتنوع السُّبل للتحايل وإنكارحسب جرعة الظروف" يذل نفسه

من أول إنكار هذا االحتمال أصال، حىت: ذلك موجود بال حدود
التسليم له اهنيارا مرورا بالتعلم اخرتاقا للخوف، أو معاناة
األمل فالتدريب على حسن التوقيت، واختيار أرض املعرآة،

 .واآتساب النفس الطويل، آل هذه احتماالت واردة آما نالحظ
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دة الوطأة على املشارآني، ورمبا علىآانت هذه اللعبة شدي
 :قائال بالنص حييى.املشاهدين حىت عقب عليها د

 بيهز ويفّوق وال إيه؟ هو الربنامج ده بيعمل إيه؟ 

بيذل آل الناس، واحنا منهم، بيتصوروا إن وال واحد 
نفسه وال بتعريفه، وإن هو مناخريه ىف السما طول الوقت،

رد لِعْبنا لعبتني الدنياوأنه هو مستحيل آذا وآذا، جم
احترآت، بتقربنا من واقع مؤمل، بس مش معىن مؤمل أن فيه
استسالم، فأنا بس بقول يعىن يسمح لنا املشاهد أن هو
يستحملنا شوية، ألن الطبيعة البشرية احرتامها مافيهوش قيم
أخالقية مطلقة أو مسبقة، نبدأ باحرتام املوجود، وندفع متن

ظروف، عشان نقدر نواجهها حبجمها ونقاومهاالرؤية وحنرتم ال
 .ونغريها

**** 

....أنا لو آنت رضيت من زمان أذل نفسى : اللعبة الثالثة
 ........آنت

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل تامريا دآتور  :حممد.أ
 آنت عشت ميت ....  نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل حييىيادآتور : تامر.د
 بقيت إنسان تاىن ماحبش أآونه آنت ....  نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل عماديا  :حييى.د
  آنت أيت حياتى.... نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل باهريا دآتور : عماد.أ
  آنت دلوقىت ما آنتش موجود.... نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل املشاهدعزيزى : باهر.د
 مرة  100قىت ىف نظر الناس أحسن آنت زماىن دلو.... نفسى

 املناقشة

رضيت أذل(، بلغت مقاومة هذا االحتمال تامر.فيما عدا د
صامدة صمودا هائال امام التسليم اخلفى الذى أظهره )نفسى

وقد ظهر هنا آيف أن) الثانية(التعرى ىف اللعبة السابقة 
يلقى املسئولية أآثر) من زمان(الرضا بإذالل النفس، ولفرتة 

:على صاحب الشأن، وأن ذلك يستأهل االختفاء، أو املوت 
آنت دلوقىت مش.. "، "أيت حياتى"آنت ..، ميت" آنت عشت"

آنت بقيت"وأيضا مكافئ لتغري رمبا ليس أقل من املوت  "موجود
 انسان تاىن ما احبش أآونه

فكان واقعيا بشكل صعب، واحتدت بصريته وهو باهر.د أما 
تمل أن يقبضه مقابل رضاه بإذالل نفسه، وأنيتبني الثمن احمل

أن مرة، لكن ليس معىن ذلك  100ذلك قد يرفعه ىف نظر الناس
هذا ما. هذا هو ما يريده أو يرضاه، وإن آان مل ينف ذلك

باهر. أنا شفت إن د": الذى قال أثناء املناقشة حممدالحظه 
إىنشايف إن الذل بيطّلع، أنا شايف ان الذل يّنزل لدرجة 

 ".ربطته باملوت
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أضاف ىف املناقشة إعالنا عن تزايد الصعوبة وأنه عماد.أ
هى صعبة، يعىن أنا ما اعرفش،"مل يستطع أن يتبني معاملها 

يعىن أنا مش عارف إيه اللى حصل حاسس إن فيه حاجة مش قادر
أن الشعور بالصعوبة ىف حد ذاته هو أمر" ، وقد عقب"أطّلعها

 "شئمهم، حىت لو مل نستطع أن خنرج منه ب

بس الصعوبة دى أنا شايف إا مهمة خالص زى.... حييى.د
ما يكون احنا دخلنا ىف منطقة حرجة، ومبواجهتها ممكن تبقى

 ".مؤملة أمنا على اهللا تكون مفيدة 

عن نفسه فكان مفاجأة حيث أعلن أنه حييى. أما تعقيب د
إال أن جانبا فيه انتبه "آنت أيت حياتى"بالرغم مما قاله 

فاعرتف ىف املناقشة أنه تصور باهر. د ما يقرتب من بصرية  إىل
آنت"قبل أن يلعب أنه سوف يقول شيئًا ىف هذا االجتاه نفسه 

لكنه فوجئ مبا قاله أثناء اللعبة، ،"بقيت أحسن من آده
لكن ملا جيت ،"آنت أبقى َمِلك: "وأضاف أنه خطر له أنه يقول

مث "ت أيت حياتىآن"أقول لقيت نفسى باقول حاجة تانية 
الظاهر إن الرضا بالذل غري إن الواحد"بعد ذلك قائال  عقب 
إن هذا االعرتاف قد يشري إىل منهجية آليات اللعبة،" يتذل

وأن َثّم فرقًا بني ما يتصوره الواحد منا من إجابة قبل أن
بة مما حيتاج إىل تفاصيلوما يفاجأ به أثناء اإلجايلعب، 

 . شارحة الحقا

حىت بعيدا عن الوعى، وبني الرضا بالذلالتفرقة بني  هذه
هى شديدة األمهية، ألهنا ترفع العبء قليال عن َحَدث الذل نفسه

 احتمال لوم املذلول على املشارآة،

فهذه أن حيدثبعد  ترضى بهحيدث الذل آيفما حيدث، لكن أن 
 .هى املصيبة الىت أظهرت آل هذا الرفض الواضح للحياة نفسها

ذل إذا فرض نفسه وأحسّنا التعامل معه دون رضا،ال 
وتكبدنا األمل منه، مهما زاد القهر اخلارجى، ومهما آنا قد
شارآنا دون وعى ىف حدوثه، البد وأن يؤدى لقوة هائلة قادرة
على املقاومة والرفض، أما الرضا به فهو الذى يساوى، أو

 ".التخلص من احلياة ذاهتا"يستلزم 

**** 
هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر: لرابعةاللعبة ا

 .....يذل نفسة لكن بقى

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما حييىيا دآتور : حممد.أ
 هو وشطارته يضطر يذل نفسه لكن بقى 

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما تامريا دآتور : حييى.د
 مش أوى آده يضطر يذل نفسه لكن بقى 

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر عماديا : تامر.د
 الظروف ساعات بتبقى أقوى يذل نفسه لكن بقى 

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري باهريا دآتور : عماد.أ
 مش حايبقى داميا آده ما يضطر يذل نفسه لكن بقى 
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هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما املشاهدعزيزى : باهر.د
حدا مش معناه إن احنا نفتيضطر يذل نفسه لكن بقى 

 للذل على البحرى 

 املناقشة

يبدوا أن هذه اللعبة خففت جرعة آلٍّ من استحالة أن
، مقابل)اللعبة األوىل( "أنا مستحيل أذل نفسى"أقبل الذل 

خايف الظروف ختليىن أذل"التلويح باالستسالم لضغط الظروف 
مث احتمال الرضا بالذل وما ووجه) اللعبة الثانية( "نفسى

أنا لو آنت رضيت من"، ىف اللعبة الثالثة، به من رفض مجاعى
يبدو أنه الحت فرصة ىف هذه اللعبة الرابعة "زمان، أذل نفس

ملزيد من الوعى بالواقع حبجمه بعد آشف دور الداخل واخلارج
هو: "ىف حرآية الذل، وابتدأت املسألة تأخذ شكل ضبط اجلرعة

معناه مش" "مش حايبقى داميا آده" "مش قوى آده" "وشطارته
 "نفتح الباب عالبحرى

 فقد اجته إىل تربير هذه الضرورة بالظروف  تامر. أما د 

مماال شك فيه أن الذل هو الذل سواء آان جبرعة بسيطة أو
جرعة آبرية، بل إن الذل جبرعة آبرية وملدة طويلة قد يبلد

،)آما سيأتى ىف اللعبة التالية(املشاعر حىت اليسمى آذلك 
الستجابة هنا أن املسألة البد أن حتسب بقدروقد تبني من ا

حجمها، وأن يظل الرفض قائما مهما بررت الظروف الذل،
ومهما قّلت اجلرعة ومهما بلغ احرتامنا للطبيعة البشرية أو
حلرآية التعامل أو لطبيعة املرحلة، االستجابات آلها آانت ىف

حيثهذا االجتاه مع تزايد الوعى بضرورة تعميق املسئولية 
، الواحد عايز يوقف....اخلوف بيزيد"ىف املناقشة  حممدقال 

هو اللى حصل" باهر.وعقب د "نفسه، ماخيليش احلكاية تاخده
حضرتك إن األول رفضنا وقلنا مستحيل، لكن ابتدينا نتصاحل

انت"قائال  حممدفلحقه  ،"مع الواقع خنليه ىف أضيق الظروف
 ".قدرت تتصاحل معاه، أنا مش قادر

بدوا أن املسألة ليست مسألة تصاحل، وإمنا هى حسبةي
الذل بالذاتموقوتة ملواجهة جرمية ما، بوعٍى متأمل، يبدو أن 

، وأنه ال فرق بني خدش الكرامة أو آسرآبُريه مثل صغُريه
فالواقع يطالبنا باالستمرار وحننالوجود آله، ومع ذلك 

مسى بعضنا ذلكحىت لو  نتجرع األمل جاهزين للتحدى فاالنقضاض،
أنا لو آنت رضيت"تصاحلا وهذا يذآرنا باللعبة الثالثة 

فالرضا ليس فيه أمل التأجيل، وال أمل" بالذل من زمان
اليشري إىل الرضا من قريبهنا فهى  ضبط اجلرعة، أما اإلعداد
 .يعمق األمل جتهيزا للجولة القادمة، بل لعله أو بعيد

دودة واعية من الذل، وقدالقبول االضطرارى هنا هو جلرعة حم
 .انتبه اجلميع إىل ضرورة ضبط اجلرعة والتوقف عن التمادى

أنا"إىل املقارنة بني اللعبة األوىل  حييى. وقد نبه د
هوه"وهذه اللعبة  ،........."مستحيل أذل نفسى حىت لو 

 ، وأن وجود "فيه حد يقدر يعيش من غري ما يذل نفسه
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هما غري معطل لواالحتمالني معا قائم وأن التناقض احلاد بين
استمرت احلرآة ىف االجتاه الصحيح، بل هو حافز للتحرك ما

 .بينهما للتفاعل اجلدىل احملتمل

*** 
 .....طيب وليه أمسيه ذل ماهو ممكن يكون: اللعبة اخلامسة

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن حييىيا دآتور  :عماد.أ
  فهلوة يكون

صفقة  اهو ممكن يكونطيب وليه نسميه ذل م حممديا : حييى.د

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن باهريا دآتور : حممد.أ
  دا ىف مصلحىت يكون

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن تامريا دآتور : باهر.د
 قلة قيمة يكون

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن املشاهدعزيزى : تامر.د
 طبيعة فينا واحنا رافضني نشوفها يكون

 املناقشة

االستعدادا أن معد اللعبة أراد أن خيترب مدى هنا يبدو
فأعّد هذه أمل املواجهة فيما سبق،بعد آل  للتالعب والتعمية

ففتح بواسطتها الباباللعبة لتتوسط اللعبات العشرة، 
، والعجيب أن اجلميع اندفعوا إىلللتربير والتغطية والتمويه

الصعوبةاستعمال هذه اآللية، رمبا بعد أن أوصَلُهم األمل و
مل تكن لعبة للتوريط وإمناوالتناقض إىل البحث عن أى مهرب، 

آانت تلوحيا بالسماح بإعادة النظر بديال عن املغااله ىف
 اإلنكار الالشعورى دون حتفظ، 

نالحظ هنا أن مشاعر اخلوف واألمل والدهشة والغموض قد
تراجعت قليال أو آثريا، فانطلق آل املشارآني يطلقون أمساء

على ما انزعجوا منه منذ دقائق) طاقية االخفاء(لتدليل ا
 دون استثناء معّد اللعبة، 

،ومصلحة، وصفقة، فهلوهأهنا : أربعة اختاروا أمساء
 ، "قلة قيمة": ، أما اخلامس فامساه وطبيعية

آيف أن هذه املغامرة الشديدة البساطة أآتشف اآلن
لُّه إذ يعجزه عنظاهرا، ميكن أن تكشف الوعى األعمق بشكل ُيِش

إن هذا الكشف رمبا يكون له فائدة تعرية. التحايل
امليكانزمات، وبالتاىل يلقى املسئولية على الوعى الظاهر
بشكل مباشر، إْذ جيعل ما حيدث ىف متناول املراجعة أو حىت
الرتاجع، بدال من أن جترى امليكانزمات ىف الظالم، فننتهى إىل

الىت غطت املسألة هى من صنعنا حنن ، أال ندرى أن هذه األمساء
 .وأهنا مهرب مفضوح

هنا بقبول أن ذل تامرإىل عالقة ما قاله  حممدانتبه 
 تامر قال ىف األول عكس"، حممدالنفس هو طبيعة فينا حني قال 
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اهللا"إىل طرح سؤال حمدد  حييى.مما دعا د "اللى قاله غري دلوقىت
يجيبف ؟"هو احنا بنعمل إيه ملا نسمى الذل حاجة تانية!! 
الظاهر إن الواحد برضه مش قابل عشان آده بيدور"...  حممد

إىل استجابته أنه قال حييى. دفينبهه  "له على اسم تاىن
انت يا حممد ابتديت تقبله مع انك" "يكون ده فيه مصلحىت"

بس مش "آنت مرعوب مرعوب فتغريت، بقيت واقعى وال إيه؟
حممد، فيعرتف تاىن فدورت له على اسم" ذل"قابله بنفس االسم 

  "ميكن ده يقلل خوىف"

 :ونثبت هنا نص هناية املناقشة لألمهية

 ميكن يقلل خوىف : حممد.أ

يعىن ملا تغطى يقلل خوفك وتنيك ماشى ىف الذل: حييى.د
أآرت، وأآرت طب اللى شايف إن الذل ذل حايتوجع ويبطل ذل،

 املرة دى يّفوت املرة اللى جاية مايفوتش 

 شان هو ما هو قابل الوجع، أنا خايف عل: حممد.أ

طيب هو يعىن خوفك إنك أنت تتوجع بتعامله: حييى.د
بالَغَطى؟ مش الَغَطى خيلى الصفقة السرية حاتتسحب من جوانا،
يعىن ملا أقول أنا موجوع ذليت نفسى آفاية آده؟ وآل آما

 .أقول يااااااااا وال ذل وال حاجة، وامتادى ىف الذل

احنا بنعرى: يعىن، بس أنا بقول االحتماالتأنا مش باحكم 
الظاهرة وبنحرك الوعى ىف هذا االجتاه ومن األفضل إذا آان
فينا حاجة إىل الضعف إذا آان فينا حاجة إىل الذل، إذا آان
فينا ظروف ضاغطة نسمى األشياء بأمساءها حلني تفرج، حانقعد

عيشن! نتباها بأشياء غري موجودة ونتبادل عبارات سطحية
أزاى؟ طبعا أنا عارف ان املوضوع ده صعب وعارف إن املشاهد
أظن مش حايساحمنا بسهولة إن احنا قلّبنا ىف احلكاية دى، ألن
آل واحد بال استثناء، زى ما ابتديت، بيتصور إن املوضوع ده
غري مطروح عليه شخصيا مع إننا ملا لعبنا واحنا لسه ىف

 حقيقة أبعاده فعال،اللعبة اخلامسة أظن ابتدينا نتبني
بيتصور الواحد إنه احتمال غري مطروح يعىن قول لواحد آده
عادى يقولك أل وبتاع، إمنا ملا لعبنا اتفقنا، طلع إن له

 .أسامى تانية

 وبعد 

 نتوقف هنا لنواصل مناقشة األلعاب اخلمس املتبقية غدًا،

لعلنا الحظنا النقالت، وآيف تعددت أشكال الصراع ظاهرا
 طنا، وآيف تغريت املواقف وحترك األمل،وبا

ميكن أن نستنتج من آلية استعمال هذه اللعبة آيف تنوعت
أساليب املعرفة والكشف حىت أصبح األسوياء أنفسهم عرضة

 للتقليب والتحريك إىل هذه الدرجة، 

وهكذا تزيد فرص توسيع دائرة الوعى بفهم أعمق للطبيعة
 البشرية،
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 منلك وجهة نظروآما قلنا عن اهلدف منذ البداية أننا ال
نريد أن نفرضها، بقدر ما نتصور أن هذا التقليب، قد
يساعد على اآتساب َنَفس أطول للمواجهة حىت لو بدا جانبا
منه غري مقبول ابتداًء، حىت لو بدت تعريته مؤملة لدرجة ال

 تطاق ، 

إال أن هذا يبدو السبيل األضمن لقيم أرقى من واقع أآثر
 .صالبة

**** 
مل عرض ومناقشة األلعاب اخلمس التالية ونعيدغدًا نك

تسجيلها هنا ملن شاء أن يلعبها مع نفسه مسبقا، باإلضافة
إىل دعوة للعب األلعاب اخلمس األوىل الىت عرضناها حاًال حىت

 .نلتقى

أنا لو ضمنت إن ماْفقسى نفسى وأنا: اللعبة السادسة
 .........باتنازل لدرجة الذل ميكن 

 ...........، أنا بقى ....ذل بذل : بعةاللعبة السا

دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريى ولو من غري: اللعبة الثامنة
 ...........قصد ميكن 

انا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حاله واحده: اللعبه التاسعة
 ........بس، هى إن

علشان آده!!! يا ساتر.... آله إال الذل: اللعبه العاشرة
..... 

تعمدت أال أثبت املناقشة الىت دارت بعد آل لعبة حرفيا -
وذلك لطوهلا، وتشتت مسارها، وميكن الرجوع إىل نصها ىف املوقع

 .صوتا وصورة

لالستجابات املثبتةأما املناقشة هنا، فهى مناقشة أحدث  
واملنشورة، مع إشارة منتقاة إىل بعض ما ورد ىف آراء وتعقيب

 .املشارآني بعد آل لعبة
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 املقدمة
ا أقدم هذهتأآدت اآلن أن املخاوف الىت ثارت عندى وأن

احللقة ىف قناة النيل الثقافية هلا ما يربرها، وهى هى الىت
حضرتىن وأنا أقدمها آتابة اآلن، وقد جتلت أآثر من خالل تلك
الرسالة الىت وصلتىن من قارئة جادة ناقدة حمّذرة أشرُت إليها
ىف حلقة أمس، وقد أردت أن أوضح اليوم أآثر طبيعة هذه

أسوياء، ال ميثلون" أفراد"رس من خالل األلعاب باعتبارها متا
إال أنفسهم، لكنهم عينة هامة من الناس، قد -طبعا –

تساعدنا أن نتعرف على جانب من النفس البشرية من خالل بضع
 .وحدات من بىن اإلنسان

إن الفرد هو الوحدة الىت يتكون منها اتمع، ويتطور من
اعة أو اتمع يصب ىفخالهلا النوع، وآل ما جيرى خارجه ىف اجلم

 ، "احلل الفردى"ال يوجد حل امسه : النهاية فيه، وىف نفس الوقت

حني نزل عليهم الوحى بدأ هبم، -عليهم السالم –األنبياء 
 وهم مل يكونوا أنبياء إال ألهنم مل يتوقفوا عند احلل الفردى، 

بعض الصوفية خدعهم احلل الفردى وسيحاسبهم اهللا بعدله
 ا، ورمحته مع

ىف نفس الوقت ال جيوز أن هنرب ىف اجلماعة من مسئوليتنا
أفرادا، ال مجاعتنا الىت حنتمى هبا، وال مجاعة املغريين علينا

 . الذين نضع عليهم آل اللوم أحيانا

على آل واحد أن يقوم مبا يستطيع ىف اال الذى يقدر
 عليه ليصب العائد ىف خري الناس ودفع التطور 

، مث ليتحمل آلحترك وعى األفراد فاألفراد هذه األلعاب
واحد ما يصله وما حترك منه ىف مجاعته حىت ميتد ما يصله إىل آل

 .ىف هناية النهاية" فردا"البشر، مث هو يلقى احلق تعاىل 

 ال تعميم، 

ال احلل الفردى ينطبق على اجلماعة وال جهد اجلماعة يغىن عن مسئولية
 .، لكنهم يلتقون حتما، حىت بدون قصدالفرد، آلُّ ىف فلك يسبحون

 ينقرضون معًا: أو
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 واآلن نبدأ اللعب

أنا لو ضمنت إن مْافقسى نفسى وأنا: اللعبة السادسة
 ....باتنازل لدرجة الذل ميكن

أنا لو ضمنت إىن مافقسى نفسى عماديا أستاذ : حممد. أ
 أآمل فيه على طول وأنا باتنازل لدرجة الذل ميكن 

ضمنت إىن مافقسى نفسى ، أنا لوتامريادآتور  :عماد. أ
أفضل ذالل نفسى على طول وأنا باتنازل لدرجة الذل ميكن 

، أنا لو ضمنت إىن مافقسى نفسىحييىيا دآتور  :تامر. د
  أجربوأنا باتنازل لدرجة الذل ميكن 

، أنا لو ضمنت إىن مافقسى نفسىباهريا دآتور : حييى.د
 عارف  أمتأدى وأنا مشوأنا باتنازل لدرجة الذل ميكن 

، أنا لو ضمنت إىن مافقسى نفسىاملشاهدعزيزى : باهر. د
 يبقى مفيش مشكلةوأنا باتنازل لدرجة الذل ميكن 

 املناقشة

تكمل االستجابات ىف هذه اللعبة ما جاء من مواجهة مؤملة
ىف اللعب السابقة، يبدو أن املسألة وصلت إىل درجة مزعجة

إحياء البصرية خالل: هبانتيجة هذه احملاولة املتسحبة الىت مت 
 ! مخسة ألعاب قام هبا بضعة أشخاص ملدة نصف ساعة

 .لعلنا نتحمل مسئوليتنا ومنضى

مش خايفني مناحنا : "بالتعليق بعد اللعبة باهر. دبدأ 
من الذل مهواش خوف من رؤية الناس: يعىن اخلوف.. الناس، 

اللىدا نفس " حممد، فيوافقة له، دى حاجة بني الواحد ونفسه
لكن، وصلىن بالضبط، إن لو انا ما شوفتش نفسى ممكن أآمل
 .املشكلة اىن اتفقست، فأنا مصدوم، فتبقى الدنيا صعبة

.د، وعماد. أ: أيضا حكى ىف املناقشة بعد اللعبة آل من
عمادعن حرية وصعوبة ما وصله نتيجة التعرية، فأضاف  تامر

وقفا مع ما اليتصاحل مع نفسه، ليتخذ م –بذلك  –أنه رمبا 
مش عارف زى ما أآون"يريد لنفسه، مل حيدده، لكنه انتبه 

حييى. دفيعرتض " أنا فعال مش عارف، مش عارف"باتصاحل وال إيه 
 "أقصد يعىن اللى حتت بقى أسهل" عماد. أويستوضح فيشرح 

 حييى . فيعقب د

، حممد ابتدى!أسهل بس أخطر، يعىن انت بتتصاحل بالعمى؟..."
وبيفتح واحدة واحدة، يعىن هى من آرت ما هى بتوجع بالعمى،

احنا جاهزين للتنازل، خلى بالك احنا بنقول ما ْفقّسى نفسى
دى تفرق، يعىن اخلوف هو من رؤية وانا باتذلمش  وانا باتنازل

ما هو خالص، ما هو مش شايف ما هو"التنازل، آل واحد يقول 
 .دى تبقى مصيبة سودا" ساعتها مش حايبقى ذل

ميكن"تامر، فنحن مل نعرف ماذا يقصد بالتجريب . أما د
، ال هو شرح ما يعىن أثناء املناقشة، وال أحد سأله،"أجّرب

 !أن جيّرب أن يتنازل لريى النتيجة مث يقرر: رمبا يقصد
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ىف" حرآات الالشعور"نالحظ هنا قدرة اللعبة على ضبط 
املشارآة ىف التنازل، وبالتاىل فإن احلل ليس هو التربير أو

لغة ىف املثالية، وإمنا املواجهة وحتمل مسئولية ما يصدراملبا
 "!!أنا"ألنه ىف النهاية ليس سوى حىت مما يسمى الالشعور، 

*** 

 ...........أنا بقى ......... ذل بذل : اللعبة السابعة

حانّقى الذل، ذل بذل أنا بقى  حلضرتكبقول : باهر. د 
......  

  الزم آخد حقىنا بقى ، ذل بذل أ عمادطيب يا : حييى.د 

الزم أعيش زى ما، ذل بذل أنا بقى  تامريا : عماد.أ 
  أنا عايز

ألزم أفرض، ذل بذل أنا بقى  حممديا أستاذ : تامر. د
  شروطى

أنا حاآسبذل بذل أنا بقى  املشاهدينأعزائى : حممد.أ 
 على طول 

 املناقشة

بدت هذه اللعبة دفعا إىل ما بعد الوعى بواقعية الذل
واحتمال مشارآتنا ىف قبوله، دون تغطية وال تورية، ويبدو

ينتقى نوع باهر. دأهنا حفزت التحدى والتحفز، فها هو 
أعيش زى ما أنا"يأخذ املقابل  وعماد، حانّقى الذلالذل 
وتامر "أنا حاآسب على طول"يكسب على طول  وحممد "عايز

الزم"ه يأخذ حق حييى. د، و"الزم افرض شروطى"يفرض شروطه 
، يبدو هذا املوقف تعرية أصعب، آما يبدو أن هذه"آخذ حقى

اللعبة سرقت املشارآني فهى بعد أن استدرجتهم إىل التغطية
، فيلوحرفعت الغطاء فجأة دفعًا إىل واقع بشعوالتموية، 

الذى وقع عماد.املقابل بشكل أو بأخر، وىف املناقشة يعلن أ
حسيت إن أنا"وغموض صعب أنه  ىف بداية احللقة حرية بال حدود،

وليس هذا فحسب بل إن موقفه اتضح أآثر حني" آده مش مظلوم
فقد أعلن أنه تامر. دأما " برضه أنا مش مذلول قوى"أضاف 

مازال حيس بالصعوبة حىت بعد فرض شروطه فقد عقب متسائال
هو أنا ممكن أقبل حتدى الذل ملا ينفرض على؟ ممكن: "متعجبا

دا صعب جدا، أرضى بالواقع دا آان صعب! له؟أىن أنا اقب
 .عشان آده أنا قلت أفرض شروطى" علّى

بشكل أو بآخر، ولكن" نفعيا"يبدو هذا املوقف ألول وهله 
خطوة قوية ىف اآتساب قوة مامن خالل نظرة أعمق، يبدو أنه 
معاناة استيعاب الواقع، إهنا قد تفيد ىف دفع ذل حمتمل الحق

من ادعاء العكس، ونفى استسالم يسرى فينا من ، بداللتغيريه
ورائنا حتت زعم حّل صراعى ظاهر، هذا املوقف النفعى ميكن أن
يكون شديد السلبية حني يصبح هو هناية املطاف، آما ميكن أن
يكون عالمة نضج حني ميهد لقوة متنع تكرار الذل واملشارآة ىف

 .متاديه
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*** 

و من غريدا أنا لو ظبت نفسى باذل غريى ول: اللعبة الثامنة
 ....قصد ميكن

دآتور باهر، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريى: عماد. أ
  ماآنتش ذليت نفسىولو من غري قصد ميكن 

، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريى ولوحممد يا: باهر. د
  حاآره نفسى أوىمن غري قصد ميكن 

، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريىتامريادآتور : حممد.أ
 ماساحمشى نفسى صد ميكن ولو من غري ق

، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريىحييىيادآتور : تامر. د
 أغري رأٍىيولو من غري قصد ميكن 

، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غريى املشاهدعزيزى : حييى. د
 ماحرتمش نفسى طول العمر ولو من غري قصد ميكن 

 املناقشة

ارآة ىف إذالل، وبدال من الرتآيز على آشف املشانقلبت اآلية
النفس، حاولنا أن نبني جانبا آخر من املسألة من حيث

عن بعد آخر للطبيعةاحتمال إذالل الغري، رمبا يكشف لنا ذلك 
من حيث أن عملية الذل، ظاهرة أو خفية، إحدُاُثه البشرية

من يشكو، أوأو تلّقيْه، هى آلها من الطبيعة البشرية، وأن 
نفسه مستعدًا إلذالل الغري معيعاىن من الذل قد يكون هو 

، وقد حاولت اللعبة تعريةاحتمال أن يسمى ذلك باسم آخر
هذا االحتمال من حيث أن الواحد منا لو اآتشف حقيقة ما
ميكن أن يفعله باآلخر، فرمبا يساعده هذا أن يتقى مثل ذلك

هنا رمبا" ولو من غري قصد"إضافة اجلملة االعرتاضية . لنفسه
ميل املسئولية للمِذّل، حىت لو احتج أنه فعل ذلكآانت هبدف حت

 .بعيدا عن دائرة وعيه الظاهر

وّضح الربط بني الوعى باحتمال أن يكون هو املِذّل عماد. أ
وآأن النفس "ميكن ماآنتش ذليت نفسى"... وبني إذالل نفسه، 
 ، آخر داخلىهنا آانت مبثابة 

 : خطر ىل فرٌض جديد اآلن

نفسه، أو يقبل الذل على نفسه، ولو الرمبا آان من يذل 
شعوريا هو يذل شخصا آخر داخله، فتصورت أن هذه الرؤية
هكذا قد تفيد ىف حتريك الوعى حنو التوجه إىل موقع أرقى من
الوجود البشرى حني نعترب هبذا أننا إْذ نقبل أن نذل أنفسنا،
آأننا حنن أيضا نذل آخر داخلنا، إن حدة الوعى هبذا

 حيملنا مسئولية أآرب -لو صح –ال االحتم

إذا آنا رفضنا أن نذل اآلخر حىت آرهنا أنفسنا هبذه
الدرجة، ورفضنا ذلك حىت لو حدث من وراء وعينا، فكيف نقبل

، هلا نفس"اآلخر"أن نذل أنفسنا واملفروض أن مثلها مثل هذا 
 .احلقوق علينا
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رمبا هذا ما يقابل احلب الناضج حني يكون شرطه أن يبدأ
مبعىن أن الذى حيب) ليس أنانية(وحبها أوال باحرتام النفس 

 هو القادر أن حيب اآلخر، هذا نضج خاص ) دون أنانية(نفسه 

وبالقياس إن من يأىب الذل على نفسه هو هو الذى ال
 .يستطيع أن يسمح لنفسه أن يذل آخر

على نوع من حماسبة حييى.ود باهر وحممد. اتفق آل من د
ما"وعدم العفو  "فسى قوىحاآره ن"النفس حلد الكراهية 

،)طول العمر( "ما احرتمشى نفسى"وعدم االحرتام " ساحمشى نفسى
ويبدو أن هذه الدرجة من الرفض هى األهم ىف تعديل السلوك،

انتقل خطوه تامر. د. أهم من املبالغة ىف الندم واالعتذار
أخرى ألنه جعل وعيه هبذا االحتمال دافعا للتعبري عن أنه

وإن آان جمرد تغيري الرأى مل يصل إلينا أنه ،"رأىي ميكن أغري"
 .تغيري ىف اى اجتاه

املوقف تفصيال نظريا بشكل غري مألوف حييى. شرح د: ملحوظة
من برنامج سر اللعبة بقناة" لعبة الذل("ىف هذه احللقات 

 )2004-4-16بتاريخ النيل الثقافية 

وانتهى شرحه مبا يشبه االعتذار لفرط اجلرعة، ورمبا هذا
اللعبة(هو ما جعله يطلب من املشاهدين ىف آخر احللقة 

أن ينسوا ما جرى فيهم، وما متحدياأو  ساخرا، )العاشرة
 .انكشف هلم، من خالل اللعبة

 :حييى بعد تعقيبه الطويل بقوله. انتهى د

ن أصعب اللعبات اللى أنا لعبتها ىفأنا رأىي إا م
 : الربنامج دا من يوم ما ابتدا

 هّوا احنا عايزين نوّصل للناس إيه؟ 

 إم يقبلوا الظلم؟ 

 إم يرفضوا الذل؟ 

 إم يبقوا ِهْبل ومش عايشني ىف الواقع؟ 

 إم يبطلوا يذلوا غريهم؟ 

 عايزين نوصل للناس إيه؟

فرض على أحد توّجه معني،حتريك الوعى هبذا األسلوب ال ي
بقدر ما يأمل أن يوسع الرؤية، ويعّرى املوجود، أمال ىف
امتداد دائرة اإلحاطة، ومن َثمَّ املسئولية، واضطراد النمو

 .للفرد فاموع

*** 

انا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حاله واحده: اللعبه التاسعة
 .....بس هى إن

ذل نفسى خبطرى ىفانا مستعد أ حييىيا دآتور : تامر.د
 أآون واحد و معايا آل الناسحاله واحده بس هى إن 
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انا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حاله عماديا : حييى.د
 يكون ىف ده إنقاذ حياة طفل برئ واحده بس هى إن 

انا مستعد أذل نفسى خبطرى باهريا دآتور : عماد فتحى.ا
 ماآنش آسبان داميا لوحدى ىف حاله واحده بس هى إن 

انا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حاله مدحميا : باهر.د
لو ده حاحيقق حاجه غاليه عليا قوى وماواحده بس هى إن 
 قداميش حل تاىن 

انا مستعد أذل نفسى املشاهديناعزائى : حممد أمساعيل. أ
 ده حيل مشاآل الكل خبطرى ىف حاله واحده بس هى ان 

 املناقشة

قلت اإلرداةهنا ىف نص اللعبة ن – ِبُخْطرى –إضافة آلمة 
املسترتة إىل ظاهر الشعور، بدال من أن يتم اللعب اخلفى من

هذا التحديد بإعالن القصد اإلرادى هو الذى أنار. ورائنا
أنا(منطقة ما آان جيرى من ورائنا وحنن نرفع الفتات العكس 

املفروض أن هذه اإلنارة تضّيق دائرة) مستحيل أذل نفسى
إن: فسى بإرادتى، بألفاظ أخرىاحتمال أن أشارك ىف إذالل ن

حل مواجهة هذا االحتمال أىن مساهم ىف إذالل نفسى ال يكون
بإنكاره، وإمنا يكون بإظهاره وسحبه إىل دائرة الوعى،

"ما دامت املسألة  –وبالتاىل تضيق الدائرة إىل أن تصل 
 .آما تقول اللعبة ،"حالة واحده بس"إىل  -"ِبُخْطرى

اتضح تامر. فيما عدا د: جابات أنهنالحظ أيضا من االست
أن السماح هبذه اجلرعة اإلرادية من إذالل النفس هبذه الدرجة
من الوعى ال يسمح هبا من يفعلها إال مبقابل آبري متاما بدا

حاجة غالية عليا قوى،"مقابل شخصى غالبا  باهر. عند د
مثاليافقد آان الثمن  حممد، أما عند "تاىن وما قداميش حل

حيل مشاآل"آما أنه مل يكن قاصرا على شخصه   بدا مستحيالحىت
فقد اشرتط إدخال اآلخرين ىف عماد. آذلك ىف حالة أ" الكل

فوضع ظْرفًا حييى. ، أما د"ماُآنشِى آسبان لوحدى"الصفقة 
 .إلنقاذ حياة طفل برئ: حمددا هو

أآون: "هى الىت احتاجت إيضاحا ليشرح قوله تامر. إجابة د
عن هذا حييى. وحني استفسر منه د" عايا آل الناسواحد وم

فاتضح أنه" معايا آل الناس وآلنا زى بعض"الغموض قال قصدى 
"حل مشاآل الكل" حممديعىن نوعا من التعميم مثل الذى قال به 

 ".ماُآنش آسبان وحدى" عمادوإىل درجة أقل أوضح 

غامرةنستطيع أن خنلص من هذه النقلة وحنن نقرتب من اية امل
إىل أنه يبدو أن الوعى حبقيقة ما بداخلنا، وحتمل مسئوليته هو
السبيل األمثل لتغيريه واآتساب القوة من اآلالم املرتتبة على

 .آشف ما آنا ال نعلم عنه شيئا، واآلن ميكن أن نرفضه

*** 

 ..علشان آده ! يا ساتر.... ذلآله اال ال: اللعبة العاشرة
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يا.... ل آله اال الذ تامريا دآتور : عماد فتحى.أ
  مش حاذل نفسى تاىن ابداعلشان آده ! ساتر

!يا ساتر.... آله اال الذل  حممديا استاذ : تامر. د
   انا حافضل رافض  علشان آده

يا.... آله اال الذل  باهريا دآتور : حممد أمساعيل. أ
  آفايه قوى  علشان آده! ساتر

!يا ساتر.... آله اال الذل  حييىيا دآتور : باهر. د
الزم نكون اتعلمنا حاجه اارده وده يّغريعلشان آده 
 بكره وبعده 

!يا ساتر.... آله اال الذل  املشاهد  عزيزى: حييى. د
نفسى ان احنا ننسى اللى حصل ىف احللقه دى،علشان آده 

 وربنا يسرت وخنليها متغطيه آده أحسن

 املناقشة

ما أثري منحماولة لتهدئة جاءت هذه اللعبة األخرية وآأهنا 
تعرية بدت جرعتها زائدة على ما يبدو، وإن آانت قد حرآت

 .ما ميكن أن يكون اهلدف األصلى من التعرية مهما بلغ األمل

آما يبدو أن هذه اللعبة األخرية قد مسحت بالرتاجع عن حدة
البصرية، واملواجهة، وعن االعرتاف بأن اإلسهام ىف ذل النفس هو

الواقع الصعب مهما أعلنا غري ذلك، جزء ال يتجزأ من حرآية
إن ختفيف جرعة األمل الناتج عن التعرية املفاجئة، يكون
أحيانا توقيا الستعمال نوع أخطر من امليكانزمات لتغطيتها
من جديد بشكل أخبث، ومن ذلك إنكار ما خرج منا واعتباره

أو مصادفة، فجاءت اللعبة األخرية لتسمح للوعى" هزل"جمرد 
، وقد بدتما أمكن ذلكأن يسرتد حجمه إال قليال  الظاهر

أرَنا شطارتك، َحاول أن تنسى لو"وآأنه يعىن  حييى. توصية د
 "!!!.قدرت

احتمال أن تكون األلعاب السابقة فرصة لتعّلم باهرأعلن 
،"الزم نكون اتعملنا حاجة النهاردة"جديٍد ما، عشان آده 

ا بعد مناقشةوامتد أمله ىف التغيري الذى بدا ضروري
:استجاباته ومناقشتهما واستجابات اموعة حيث أنه أضاف

  ،"وده يّغري بكره وبعده".. 

أن ما وصله آان حممدفهم استجابة   وىف نفس االجتاه ميكن
فقد اختذ موقفا وإن  عمادأما " عشان آفاية قوى: "آافيا

وآأنه رجع إىل  "أنا مش حاذل نفسى تاىن أبدا"بدا مثاليا 
إال أنه" أنا مستحيل أذل نفسى"ما أغرتنا به أول لعبة 

أن ما قاله ىف النهاية هو غري ما قاله ىف محاس وصل إّىل 
البداية، فقد بدا ىل أنه اقرتب من احتمال واقعى أآثر،
ففرق بني اإلسهام ىف الرفض وبني افرتاض استحالته تلقائيا ىف

لرافض مهما ترتبفقد متسك مبوقفه ا تامر. البداية، أما د
عليه، فبدا مستعدا أن يدفع الثمن أملا وخوفا، أو رمبا من

 .خالل دفاعات أخف من أن يسمى الذل باسم تدليل خيفيه
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حييى قد تعمد ىف النهاية أن يعلن.يبدو فعال أن د
اعرتافه بأن درجة التعرية رمبا آانت أآرب من االحتمال، وأن

نإ(من حق آل واحد أن يرتاجع بالدرجة الىت تناسبه، 
مث رمبا يعاود التعرية بالقدر الذى يقدر عليه،!!) استطاع

 إن مل يستطع أن ينسى آل ما حدث، 

 .وهو لن يستطيع غالبا

*** 

 خامتة

تصورت بعد التورط ىف تقدمي هذه اليوميات الثالث عن
الذل، أنه رمبا آان من األفضل أن أؤجل ذلك إىل ما بعد أن

هذه حىت ال ُيصدم" للعبا"القارئ على فكرة / يتعود الزائر
جبرعة تثري الدفاعات أآثر من إنارة الوعى، لكنىن التمست
العذر لنفسى بأنىن ال أختار املوضوع اختيارا هادفا مسلسًال،
–مث إنىن وأنا أآتب يوميا، ال أضمن أن املتلقى هو هو 

وبالتاىل فكيف أتدرج معه واحدة واحدة حىت نصل إىل عمق وآالم
 عرى، وهو متلقٍّ متغري غالبا؟ مثل هذا الت

قد يصلح ذلك إذا أنا آنت قد مجعت األلعاب ىف آتاب واحد
له أول وله آخر، وبالتاىل أؤخر مثل هذه اللعبة حىت يعتاد
القارئ متدرجا آلية التعرى، لكن النشر يوميا هكذا، ىف
موقع إلكرتوىن هكذا، ال يضمن ىل أنىن أخاطب نفس الزائر طول

 .الوقت

لست وصيا على زوارى وقرائى حىت أفرتض –اخريا  –إنىن  مث
هلم وفيهم املستوى الذى ميكن أن يتحملوه، واملستوى الذى هو

 .فوق طاقتهم

هلذا، لن أعتذر آما اعتذرت للمشاهدين أثناء تقدمي
 .الربامج

 ".ولكل حسب نضجه، ومن آل حسب مسئوليته"

 وإىل لعبة أخرى، 

 .ربنا يسرت
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 אמא:−174

 )36(، احللم)35(احللم

 : أميمة رفعت التعليق التاىل. جاءىن من د

ألحالم هل تتوقف عن القراءة التحليلية: ردا على طلبكم الرأى
 امعة، أم تستمر؟فرتة النقاهة وتنتقل مباشرة إىل القراءة اجل

أنا. الشديد أود أن أعرب عن رأىي الشخصى جدا والهتمامى
أعمال األرابيسك، أرى املوضوع آمن يعرض عليه عمل فىن من

فرياه مجيال و يفتنت به، ويود لو إقرتب منه أآثر ليكتشف سر
 .التأثري الطاغى الذى خلب لبه هذا

 داتالذى جيعله يدقق ىف وح  هذه الرغبة هى الدافع
األرابيسك فيتأمل مجال الصنعة، وتنوعها من وحدة إىل أخرى،

خفة أنامله ومهارهتا و يذهب أبعد إىل مث يفكر ىف صانعها ، ىف
الفنية أحاسيس هذا الفنان وفكره أثناء إبداعه لقطعته

بعد أن يدرس آل الوحدات يبتعد خطوة. لتخرج هبذا الشكل
له ما سر مجال قطعةليلخص لنفسه النتيجة وهى إجابة تساؤ

رمبا آان األرابيسك هذه؟ و هنا يأتى دور النظرة اجلامعة،
التكرار الرأسى مثال لبعض الوحدات، أو أن السر ىف عدم

،باإلضافة إىل نعومة اخلطوط أو حدهتا الىت التكرار على اإلطالق
إىل تأثري البيئة تدل على آذا وآذا ىف شخصية الصانع، وتشري

 وينطبق هذا متاما على النص . إىل آخره....نهمثال ىف وجدا
)آما تفضلت وأمسيتها(مث قراءة تشرحيية   قراءة أولية: األدىب

فال أتصور إذن أن تتخطى املرحلة.... جامعة وأخريا قراءة
آنت تقصد أنك الثانية لتصل إىل األخرية، اللهم إال إذا
  رأىوهنا ىل... ستقوم بذلك و لكن دون آتابته أو توثيقه

فالقراءة املفصلة التقل فنا و ال إبداعا عن النص...أيضا
ترتآه على القارىء هو تأثري األصلى، بل أن التأثري الذى

 مزدوج، فيصله فكر ووجدان الكاتب من خالل فكر ووجدان
الناقد، هى جرعة مكثفة من التفكري واملشاعر يستقبلها

فكرا آخر لتثري فيه هو اآلخر – آل بطريقته –القارىء 
فن، أما القراءة اجلامعة فال أنكر ما هبا من. ومشاعر أخرى

ولكنها أقرب إىل عملية عقلنة لكل ما سبق، هى النتيجة الىت
 وحده دون إشراك القارىء معه، هى  توصل إليها الناقد
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لكن مع إعطاء القارىء خالصة العمل صحيح على طبق من فضة و
 ....طوةحرمانه من متعة املشارآة والتفكري واإلحساس خطوة خب

ىف مصر إىل توثيق املفكرين ألفكارهم، ال أعلم إذا آان حنتاج
الطباعة أو ىف التسويق أو حىت ىف لدينا مشكلة ىف النشر أو ىف

اليقني هو الرغبة ىف القراءة نفسها، ولكن ما أعلمه علم
أنه ليس لدينا أزمة ىف املفكرين، ولكن إذا احجم آل مفكر

د بدأه بالفعل،فإما أنه ستصلنامجيل آان ق عن إمتام عمل
، أو)دنيانا غالبا بعد رحيله عن(أعماله آأعمال مبتورة 

  أن هذه الدرر ستذهب معه دون أن تدرى األجيال القادمة
 !!!خسارة هلا من فيا....عنها شيئا

*** 
 )35(احللم 

 صوت أيقظىن    للنوم   أسرتنا إىل  نأوى    وحنن   العباسية   بيت ىف 
أخى   ابن   وجاء   فزعا   وضت ،  السقف ىف    حريق   يصيح   وهو أخى    ابن 
على   منا   واحد   آل   وصعد   الصالة ىف    وأقمناه اخلشىب    بالسلم 
 النار على    يرشه   وأخذ   املاء   من   محله   استطاع   ما   حامال   جانب 
 نومها   من   وأيقظتها أخىت    حجرة   وأقتحمت   األرآان   بني   السارية 
 ال   أننا   من   ومتشاآية   متكاسلة   قامت   أا   عجب   ومن   العميق 
 األوعية   مبلء   ساعدتنا   حال أى  وعلى    بالنوم   تنعم   أبدا   نرتآها 
 مراأل ىف    حنقق   وبدأنا .  وأمخدناها   النار على    سيطرنا حىت    باملاء 
 هلم   اجلريان   استدعاء   أثر على    حضروا   املطافئ   رجال   ولكن 
 األثاث   وتفقدوا   الشرفات   وفتحوا   النار   مخود   من   وتأآدوا 
 وعندما .  فزعا   أفحمنا   أن   بعد   احلريق وانتهى    هبا   املوجود 
 هنا   ويالحظ   التليفون   جرس   دق   هدوئنا   بعض   نستعيد   جلسنا 
 به   يكن   مل   العباسية   بيت   أن   إذ   واملكان   الزمان   تداخل 
 جرس   دق   آخرين   أناس   مع   آخر   مسكن ىف    أصبحنا   وهكذا   تليفون 
 شقة   هبا   أستأجرنا الىت    العمارة   صاحب   املتحدث   وآان   التليفون 
 وإن   ابطاء   دون   االسكندرية إىل    الرجل   ودعانا   يةاإلسكندر ىف  
 فأمخدوا   املطافئ استدعى    أنه   وطمأننا   الشقة   داخل   النار   شبت 
 ارتدينا   احلال وىف    احلال   بطبيعة ضرورى    حضورنا   ولكن   النار 
ىف   وآنا الصحرواى    الباص   حمطة إىل    وأسرعنا وزوجىت    أنا   مالبسنا 
 الشقة   إخالء زوجىت  على    اقرتحت أنىن  حىت    واإلنزعاج   الكدر   غاية 
 ذلك   قبل   سرقة   حماولة إىل    تعرضت   وأا   لصاحبها   وتسليمها 
  .بقى   وماذا   منها   ضاع   ماذا نرى  حىت    انتظر ىل    قالت   ولكنها 

*** 
 القراءة

إىل العباسية واالسكندرية معا، وتداخل جديد ىف عودة
راجع حلم(املكان بالذات بني بيت العباسية واإلسكندرية 

، ومها موقعان هلما مكانة خاصة عند شيخنا، العباسية)24
بذآرياهتا العاطرة احلاضرة، وشقة اإلسكندرية القدمية

شد باملنشية الىت مسعته حيكى آيف آان حيمل هّم نظافتها قبل
الرحال إليها آل صيف، وذلك حني عرضت عليه شراء شقة جبوارى
على البحر ىف بالج السراى أبو هيف بثمن متواضع، وبالرغم

 من اقتناع زوجته الفاضلة بالفكرة، إال أنه أصر على
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–الرفض، وعلل ذلك بأنه ال يريد محل هّم نظافتها وصيانتها 
مبا ال يطيق، العباسية هى األصل، واإلسكندرية هى -أيضا 

والنحاس باشا يتمشى،) برتو(آة الصيف وتوفيق احلكيم حر
 اخل...فينلخع قلبه حبا لرؤيته على الكورنيش

حرمته الظروف األخرية وقبل األخرية من روتينه السنوى الرائع
بالذهاب إىل االسكندرية، آما دفعته ظروف الدنيا والقدرة وتغري

من شقة العباسية، - شكال  –األحواْل إىل االنتقال إىل ما هو أحسن 
لكن يظل املكانني مها املكانني ماثالن ىف وعيه، مضافة إليهما
روائح بصمات القدم، واألصل، واخلوف عليهما من خماطر السرقة

 ).احلريق هنا(، أو الدمار )24حلم (واالستيالء 

املكان الثاىن هنا الذى أعلن تداخل املكان والزمان ليس
ه هو أن به تليفون مل يكن ىفىف االسكندرية، آل ما مييز

العباسية، ويبدو أن هذا املكان يقع ىف القاهرة، ليس به
حريق وال ابن أخ وال أخت، هو مكان هادئ بال جمتمع حيوى حميط،
مل أستشعر فيه رائحة املكان األول، وال حىت رائحة احلريق،
مكان هادئ بال حرآة وال نبض للبشر احلقيقيني، صحيح أنه

بدليل التليفون، لكن التليفون ال يفيد إال للتواصل" أحدث"
عن بعد، وأى تواصل؟ هذه هى األخبار السيئة تصل عرب هذا

 .التليفون بالذات، ومن االسكندرية

حريق العباسية حضره بنفسه، أما حريق االسكندرية فقد
أبلغ عنه بعد انتهائه، وماذا ينفع الذهاب إليها لريوا ما

تنقطع الصلة باالسكندرية أيضا، ومن مثضاع وما تبقى، فل
االقرتاح بإخالء الشقة، وقفل باب محل مهها، لكن يبدو أن
الزوجة تظل حتتفظ باألمل، أما هو فيبدو أنه يريد أن يتخلص

 .أآثر من رغبته ىف التخلص من الشقة) من األمل(منه 

 ال أحد يعرف ماذا تبقى من أى شئ؟ بعد أى شئ؟

عاج يعلنان رفض املفاجآت والتعرضويظل الكدر واالنز
 .للسرقة والدمار من جديد

يالحُظ"ملاذا وسط احللم متاما، يثبت حمفوظ بالكلمات أنه 
 .؟"هنا تداخل الزمان واملكان

رفضت ذلك ألول وهلة، فهذه رؤية الحقة، من حق الناقد أن
،)24، 18(يكتشفها ويعلق عليها، آما سبق أن وصلىن ىف أحالم 

هل قفزْت منه آلية اإلبداع: يأتى بعد، فتساءلتوما قد 
فأثبتها داخل النص دون قصد؟ ال أعتقد أن مثل هذا حيدث
هكذا من مبدع بلغ من سالسة الطالقة وإتقان الصنعة ما بلغه

 .هذا العمالق

هل هو مبثابة إحضار العني املراِقبة للحلم داخل احللم،
 ؟ مثلما يعلم احلامل وهو حيلم أنه ىف حلم

 .رمبا
أن هذه اجلملة الدخيلة مل تزعجىن، –برغم حتفظى هذا  –لكنىن أعرتف 

 .بل آنستىن بشكل مباشر
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 ال أعرف ملاذا؟

هذا احللم ُيظهر جانبًا آخر من عامل حمفوظ الداخلى، يقابل
التهديد باحلريق: وال يتناقض مع ظاهره اآلمل املتفائل

 .فاخلراب، والرتاجع عن األمل واإلصالح

رمبا هو هو الذى يزيده إصرارًا علىلكن هذا الداخل هكذا 
مواصلة اإلبداع والتنوير، وعلى التمسك باحلياة وقبول التحدى

 تواٍن   أيا آان املتبقى من واقع هذا الواقع املدمّر بال

ظهور األخت هنا للمرة الثالثة حىت اآلن، آان ظهورا أثار
رىعندى احتماالت غامضة، األخت برغم انزعاجها من اإليقاظ القس

 .الذى فرض عليها، سارعت باملشارآة ىف إمخاد احلريق بال هتاون

ملاذا أظهر حمفوظ األخت هبذه الصورة الناعمة الناعسة
 املقاومة، لتنتقل الصورة إىل اإلسهام اإلجياىب الطيب؟

 ؟)30، وحلم 9حلم (أهلذا عالقة ما مبا ذآرناه ىف 

 .رمبا

*** 
 )36(  احللم

 أعرفها   ووجوه   مرة   ألول   أراها   وجوه   ةمث .  ما   هبو   مجعنا
 وأعلنت .  نصيب   يا   نتيجة   إعالن   ننتظر   وآنا .  الزمالء   من   جيدا 
 زياط   وحصل   حديثة   فيال   اجلائزة   وآانت   الرابح   وآنت   النتيجة 
ىل   وقال .  آمدها ختفى    أن   آثرية   وجوه   تستطع   مل. وهتاىن   وتعليقات 
 لتأثيثها   املال   لك   أين   من   خازوق   ولكنه   فوز   إنه   آثريون 
 وخدمة   والكهرباء   املاء   واستهالآات   هلا   الالزمني   اخلدم   وتوفري 
  . اخل   والتكييف   السباحة   حوض 

 يوم   آل   الفيال   أتفقد   أنا   وها   حلما   مازال   احللم   أن   احلق
خربتى   قلة   أناس   واستغل .  واحلسرات   باخليبة   وأرجع   تقريبا 
ىل   تبني حىت    ساعات   به   فرحت   بثمن   واشرتوها   ببيعها واقنعوىن  
  . وسرقت   خدعت أنىن  

 التزاحم   وآثر   عام   مدير   وظيفة   خلت   أن   الوقت   ذلك ىف    وحدث
 له   وقلت   الوزير   وقابلت   النفوذ ذوى    وبطاقات   واملرشحون   حوهلا 
على   حتافظ   أن   تستطع   مل   إنك ىل    قال   ولكنه   سواه ىل    وسيط   ال إنىن  
  . العام   املال على    أمتنك أ  فكيف   اخلاص   مالك 

 اخلدمة ىف  ىل    الباقية   املدة   ضم   فطلبت   ومثاال   نادرة   وصرت
 ال   موضع ىف    الطمأنينة   وجدت   وأخريا   املعاش إىل  وإحالىت  خدمىت  إىل  
  . الطموح   ذوو   إليه   ينظر   وال   طماع   إليه   يتطلع 

 القراءة

قارن(البهو هنا جيمع الغائب باحلاضر، اجلديد بالقدمي، 
هو) 4املتعدد األبواب حلم  استعمال البهو املرتامى األرآان

مهبط احلظ ورضا القدر، هذه املرة مل تكن مكسبا ىف مائدة
 .ولكنه آان حظا ِصْرفًا) 28(املقامرة، حلم 
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هو احلياة ذاهتا، من ال" اخلازوق"بدا ىل أن هذا الفوز 
يستطيع أن ميألها مبا تستأهلها، من يفرط فيها قبل أن

 .يبدأها، سوف تنزع منه وآأنه مل يدخلها

 .ش ليحقق ما يريد قبل أن يعيش أصالال أحد يعي

 ".يوجد هو"ال أحد حيصل على ما يريد إال بعد أن 

إذا آان هو قد فرط ىف حياته، فعجز أن يرعاها حبقها،
ويعّمرها مبا يلزمها فهو ليس أهال هلا، وليس جديرا بأن يكون

 .له دور ىف حياة الناس

:اسهاملال العام هنا ميكن أن يكون دور الواحد منا لن
 .فردا ىف جمتمع، أو حىت فردا ىف نوع

ال يتطلع إليه طماع"االنتهاء وهبذه الطمأنينة ىف موضع 
 .، وصلىن على أنه القرب"وال ينظر إليه ذوو الطموح

 .تبدأ أصًالها هو يعلن هنايته إنسحابا من حياة مل 

مل يقّدرها صاحبها حق قدرها ألنه عجز أن ميألها حبقها،
ستحقها، حياة مل يستطع أن يعيشها له، فكيففيكون آائنا ي

 .تسهم ىف اثراء حياة آخرين

 .فانسحب إىل قرب يغرى بالطمأنينة العدم

 "ما عاَش َمْن مل يوَلِد"

 آتبت) 19(ىف قراءاتى حلم 

، حىتُيسمح لك بالدخول، وال أن "توجد"ال يكفى أن "
داحلياة يؤآىف  ما بدوٍر، تقوم ُتِنْجز": تفعل": "تكون"

 ".وجودك

 مث

الشقة(إّن من يتصور مّنا أن جمرد االعرتاف بوجوده "
ألن، هو مربر آاف )اجلميلة، والسماح له بالدخول إىل السوق

، هو خمدوع، ومن َثمَّ هو مهدد بالطرد من"دوره"يكون له 
 ".الوجود

 وأيته قائال

من ال جيد له دور، فعليه أن ينسحب أو يقبل أن ُيسحب"
 "اف بوجودهمنه االعرت

 !هل مثة عالقة؟

 قائال) 18(حلم   آذلك قلت ىف قراءتى

 هكذا ضاع العمر دون أن يولد بعد،

 هو مازال ىف القارب الذى آان الرحم، وهو هو القرب

 وأخريا
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حضرىن هذا الشطر حاال، وهو هناية قصيدة آتبتها بعد
زيارتى ألىب مسبل وتأملى وجه رمسيس تتعامْد عليه الشمس، هذه

 :النهاية تقول

  ، آَفَنا :  دثاره   الوليُد   َحَبَك

  . َمْهَدا : ...   حلَده   وّسدوه   رثاٍء   وبال

  : دموْع   بال   عليه   آتبوا
 . يولِد   َلْم   َمْن   عاَش   ما

 :ولكن إليكم القصيدة آلها

 الفخر   موت

 -1-  

  ، الزمْن   حيصُد   زهوًا   املصلوب   جدَّنا   يا

    القلوب   ننقُش   علينا   حمظورًا   صار   قد

  . احلجْر   هاماِت   فوق 

  . بشْر   أنَّا :  يفتخْر   أن   َوْعُينا   يـَجـْـُرؤ   عاد   ما

  ، فعْل   أو   َقَال   البدِء ىف  ".. 

  ،  الزمْن   وجه على      بصما

 "القدْر   الفعُل   ينـِسـُج   إذ

  ، العزيْز جّدى    اَأيـَ   هـََذا   عـَصـْـِرنا ىف 

  . إذْن   ُدوَن   الشموُس   تطُلُع   ال

   - أمثِالنا -  اآلمثْه   للكالب   ُيستباُح   ال

    العريْن   تسكَن   أن
 -2-  

  ، ثعلْب   العـَْصــِر   هذا   فرعوُن

  . والعفْن   التماوِت   ثنياِت   بني   املشـانـَِق أخفى 

 . األمْل ىف  بالتالشى      لّوح   دِلالْع حبَّ     زعم ىف 
-3-  

  ، آَفَنا :  دثاره   الوليُد   َحَبَك

  . َمْهَدا : ...   حلَده   وّسدوه   رثاٍء   وبال

  : دموْع   بال   عليه   آتبوا
 . يولِد   َلْم   َمْن   عاَش   ما

  23/1/1981:  أسوان
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א):(א−175

 اعتذار

أتقدم باالعتذار لكل الصديقات واألصدقاء، الذين تفضلوا
بالتعليق وذلك لتخصيص بريد هذا االسبوع ملوضوع واحد أثار
جدال يستحق هذا التخصيص، وأعد بالعودة إىل تعليقاهتم

 .مومداخالهتم االسبوع القاد

 مقدمة

لعبة 2 – 17يومية (أثارت احللقات الثالث للعبة الذل، 
لعبة الذل 2 – 19يومية (، )بني املرضى واألسوياء" 1"الذل 

لعبة الذل 2 – 20يومية (، )مع األسوياء اجلزء األول" 2"
 ورافضة، ، أثارت حرآة ناقدة،)مع األسوياء اجلزء الثاىن" 3"

ع بشكل جاد رأيت أنه جديربني زائرات وزوار املوق ومشاِرَآة
 .باملناقشة اجلادة الىت احتلت الربيد آله

وحىت أولئك الذين خاطبوىن مشافهة أبدْوا احتجاجهم،
ولومهم، وأملهم، ألنىن قّلبت عليهم ما آانوا يرجون أال يعرفوه

 .عن املوضوع، أو عن أنفسهم، أو عن النفس البشرية 

 ....  احرتمت آل ذلك، وآدت ألوم نفسى، لكن

لو أنىن استجبت لكل هذه التنبيهات، وال أقول االعرتاضات،
ولو أنىن عملت حساب جرعة التعرية أآثر من الالزم، فلماذا

 أآتب أصال؟ وملاذا أآتب يوميا؟ وملاذا؟ وملاذا؟ وملاذا؟

 .وظيفة الفن هو هذه التعرية مهما آملت

 هل هذا فن؟: ولكن

ية بالنسبة لدور الفن،من قدمي وأنا منتبه إىل هذه القض
آلمة قصرية عن فن 1979-1-11نشرت ىف األهرام، بتاريخ 

 : املواجهة وفن الرشوة، قلت فيها

 مسرحية   بالقاهرة   الطليعة   مسرح ىف    األن   يعرض   اذ......  
املسرحية ىف    برياندللو   ، حياول) اندللو  بري   تأليف (  لرابع  ا هنرى  

    التقاليد   برآة ىف    عليه املغمى    اخلائف   اتمع   من   يسخر   أن
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 فكِّر   ان "  املشاهد   وجه ىف    بأمانة   يصرخ   مسرحه ،   واملسلمات 
) الوقواق ىف  سيأتى    آما (  قاهلا   انه   ابدا   أشعر   ومل  ،" وانتصر 
 الشباب   من   ةالفرق   هذه   عرضته الذى    اجلنون   ان ، " يهمك   وال   جتنن "
 انونة   اهلزمية حتدى    وهو ،  النابض   األمل   عصارة   هو   الرائع املصرى  
 واجه   ان   منا   آل ىف    إنه يصيح ،  سواء   حد على    العادى   واخلدر 
 هو   الشخص   هذا   ألن   آخر   شخصا   رأيت   إن   تنزعج   وال   املرآة ىف    ذاتك 
هنرى " ( برسوم   مجيل"   آالم   بنص   أو ،  إّال به   تكتمل   ولن ،  انت 
ىف   يوما   وجدت   ان   حدث   هل" ، ) ماتيلده (  سعد لليلى  )  الرابع 
 " نفسك؟   نفس   دائما   آنت   أنك   أم   نفسك؟   غري   نفسا   نفسك 

 جند ،  للمواجهة   العميقة   الدعوة   هذه   من   النقيض وعلى 
فيلم طار فوق"،  شديدا   مجاهرييا   اقباال لقى  الذى    االخر   العمل 

 نفس ىف    يقول   جنده ) وهو يعرض ىف نفس الوقت" (عش الوقواق
 عن   للعاجزين   رشوة   قدم   انه   به فاحساسى  ،  أخر   قوال   املسألة 
 بل ،  حترتمه   وال   اجلنون   تربر   سهلة   شوةر ،  احلرية   واملدعني   املواجهة 
 هذا ىف    قيلت   نكته   وأجهل اقسى    يؤآد   آاد   العمل   هذا   ان 
 ال   اجلنون الفيلم   قدم !!  فعال؟ "  نعيم ىف    اانني "  وآأن ،  الشأن 
 صفهبو   ولكن ،  للمواجهة   حتتاج "  أخري "  نظر   وجهة   بوصفه 
 أرض على    االستمرار   ملسئولية )  اياها   احلرية (  احلر   النقيض 
 االطباء   بعض   أن  والغريب ،  معا   وروعته   وغبائه   بأمله   الواقع 
 بأنه   الواحد   البعد   ذا   العمل   هذا   وصف   قد   الثقاة   النفسيني 
 . علمية   مؤمترات   ثالثة   حضور   من   افضل 

 الفرق   جند   ذاهتا   اجلنون   مأساة   تناول   خالل   ومن ،  وهكذا
  : وفن   فن   بني   الشاسع 

 خبطر   يهددنا   مستسهل   وفن   اليه   احلاجة   اشد ىف    حنن   مسئول   فن
 حمدق ختديرى  

 طريق   واتسع   درجة   وعينا   زاوية   زادت   وقد   منه   خنرج   فن
   خطوة   مسئوليتنا 

 آذبة   تنومينا   جرعة   زادت   وقد   منه   خنرج   وفن 
 ، الرشوة   فن الثاىن  ونسمى    املواجهة   فن :  االول نسمى    وهيا 

 وخيدع   خيدر   فن   الرشوة   وفن   ويهز   يؤمل   فن   املواجهة   فن 

 الرشوة   وفن ،  معا   جبانبيها   احلقيقية   يواجه   املواجهة   فن  
   االنشقاق   ويربر   الوجود   يفصم 
 حيل   الرشوة   وفن ،  عمل اىل    حتتاج   قضية   يثري   املواجهة   فن 
 الشلل   مث   ومن ،  اجزائها   بتفكيك   قضية 
 وفن ، " ايضا "  وجودنا   من   االخر   اجلانب   يرينا   املواجهة   فن  
   وجودنا من    االول   اجلانب   عنا خيفى    الرشوة 

 الرشوة   وفن، " مجيعا "  نفعلها لكى    يتحدانا   املواجهة   فن 
  "  معا "  وجودنا   مسئولية   نتحمل   أن   من   يعفينا 

 وفن ،  االصعب   االنسانية   احلقيقة   وقود هو    املواجهة   فن
  . واملتشنجني   واملتعصبني   املتحمسني   نافيو   هو   الرشوة 

 نقبل   أم أعلى  لنمضى    االعمق   وجودنا   نواجه   هل ترى    يا
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 وننام ونصيح وحنتج وهندأ وننام؟   الرشوة 
 هذا ما آتبته ونشر منذ ثالثني عاما 

 فهل أتراجع عنه اآلن خوفا على مشاعر املتلقى؟ 

 قف 

 فنا؟لكن هذا الذى تقدمه هنا هبذه األلعاب ليس  -

"النص"بل هو فن تلقائى يقوم املشارك فيه بتحرير 
بنفسه فهو ال حيفظ نصا وعليه أن حيسن أداءه، ولكنه يبدعه

 .لفوره، وبتلقائية طليقة

دعوىن أعرتف أنىن آنت أفاجأ ىف آل حلقة مبا مل أتوقعه أبدا
 .من املشارآني أو من شخصى

أنا"حلقة  من أهم احللقات الىت فوجئت فيها مبا مل أتوقع
، وبالذات من متطوعتني إحدامها2007-11-28" واحد وال آتري

جتاوزت السبعني واألخرى قاربت هذه السن، وإذا بالثراء
ناوالكشف واملواجهة واألمل يوقظان فيهما وفينا ما نشرته ه

"لعبة أنا واحد وال آتري". وميكن الرجوع إليه صوتا وصورة
 "سر اللعبة"برنامج 

*** 
"قناة النيل الثقافية"حني قدمت برنامج سر اللعبة ىف 

بعد، فوصلت إىل فئة" أرضية"ألآثر من عام، مل تكن القناة 
ة من املشاهدين، لكن ماوصلىن من تعليقات آنذاك آانحمدود

 : يرتّجح بني

 عدم الفهم  ·

 الرفض  ·

 االحتجاج ·

 االهتام بالتخابث  ·

 الشكر  ·

 هبذا الرتتيب التنازىل 

حني عدت أقدم بعض هذه احللقات هنا، تبينت أآثر وجهات
 .النظر هذه

للعبةالفكرة األساسية ىف آل األلعاب، وبالذات ىف هذه ا
هى األمل ىف أن مير الواحد مبراحل حمددة تؤدى إىل آشٍف تلقائى
جلانب من جوانب النفس البشرية، عادة نرفضه ألول وهله، أو

 رمبا نسىء فهمه 

 الدهشة احلقيقية، والرفض النسىب: أوال

ومن) آل حسب احتماله(القبول النسىب بعد قليل : ثانيا
 َثْم األمل 

 احتواء التناقضحتمل األمل و: ثالثا
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 .احلفز للتغيري، ليس بالضرورة فورًا: عاراب

 الربيد وحماولة تعليق 

مث رأيت أن أقدم ما وصلىن من مشارآة ممن تربع باالستجابة
 :آتابّة للعبة

مع" 2"لعبة الذل  2 – 19يومية (: أميمة رفعت. د
 ،)األسوياء اجلزء األول

لقد أجريُت اللعبة على نفسى، وعند اللعبة الرابعة
 إجابىت  آانت

هو فيه حد يقدر يعيش من غري ما يذل نفسه لكن يظهر إن"
 ".للضرورة أحكام

شعرت بغصة ىف حلقى وضيق شديد ، شعرت برفض للتربير وقد
ب علىشفقة عليها، شعرت بغض واحتقار لنفسى وىف نفس الوقت

الواقع الذى ميكنه أن ينتقص من آربيائى غصبا عىن بل
مث جاءت اللعبة اخلامسة. وبرضاى، أمامى ومن وراء ظهرى

 لتكون إجابىت

 "..أمسيه ذل ما هو ممكن يكون مناورة طيب و ليه"

و أقنعت شعرت براحة آبرية بل اىن هنات نفسى بذآائى
 .لنا األدوارنفسى أنىن خدعت هذا الذى أذلىن ورمبا تباد

قارنت بني شعور اجلحيم الذى شعرته سابقا واآلخر املريح
 املهىنء،

ليس من السهل على اإلطالق أن يدير اإلنسان... يا إهلى
ظهره للوهم الذى يهدهده ويرفعه درجات، ليواجه حقيقة

ذاته وُيشعره بدونيته و حتقره أمام اآلخر و أمام تكسر
 .نفسه

الذات مث مواجهتها حيتاج إىل طاقة  البد أن الوعى حبقيقة
ليجربها أن  نفسية هائلة متكن اإلنسان من الصراع مع ذاته

أال ...ترتك آل هذه الراحة و تلقى بنفسها ىف مواجهة األمل
جهاد النفس الذى جلله اهللا تعاىل ووعد صاحبه  يكون هذا هو

قادرة على هذا  "\سوية" \بالثواب العظيم؟ و هل آل نفس
هل هى " \املريضة"\اجلهاد؟ وماذا عن النفس  النوع من

و هى الىت مرضت (ما يتحرك إليه وعيها  قادرة على مواجهة
أخضعناها إىل  إذا ما) أصال لضعفها عن مواجهة احلياة

للعالج ؟ سؤال سألته لنفسى ووجدت اإلجابة " \لعبة الذل"\
بشرط أن يكثف " \آان الدواء مرا و لكنه يشفى رمبا" \أنه 
وعيه باحلقائق  بيب وجوده و دعمه هلذا املريض أثناءالط

خلق فينا العزة آما خلق " \املعز املذل"\اهللا  .... املؤملة
فرمبا آانت تعريتنا هى تعرية لطبيعة بشرية مجيلة،  الذل،

هو السميع " \هى هبة من اهللا تعاىل إذا أحسن إستعماهلا، و
ثيب من يعر ف النفس القوية من الضعيفة في" \البصري
 .و ال يقسو على الضعيف فهو غفور رحيم استطاع
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 حييى. د

أميمة، لقد أطمأننت من اجلزء األول من. يا خرب يا د
تعقيبك أن املسألة ليست احياًءا أو ختابثا أو قسوة من واضع

، أن حترك اللعبة مثل هذه املشاعر اجلسدية حىت)أنا(اللعبة 
عبة،اخلنقة والضيق الشديد، هو ىف ذاته دليل على رهافة الل

 . وصدق مشاعرك، ومصداقية املنهج ىف آن

أما احتقارك لنفسك فقد رفضته لِك، هذا شعور معّطل، إن
مسئوليتنا مهما أخطأنا ال تتفق مع أى درجة من االحتقار
هذا شعور سلىب معّطل ألن املاضى هو املاضى، مهما آان به من
ازّالت، أما شفقتك على نفسك فهى أخف قليال وإن آانت أيض
ليست هى غاية املراد، لكن غضبك على الواقع الذى اآلن فهذه

 هى البداية ىف رأىي،

الغضب على الواقع والتأمل منه حق رائع مهما بلغ األمل 
 ).2007-9-7 بدال ما تثور تفن"يومية (لو مسحت ارجعى إىل "

أما اجلزء الثاىن من تعقيبك املتعلق باللعبة اخلامسة فقد
)5(تعجبت مثلما تعجبت من استجاباتنا مجيعا لنفس اللعبة 

ناتعجبت آيف ساَرْع )2لعبة الذل(وآررت عجىب عند نشرها 
مجيعا تقريبا إىل انتهاز الفرصة وبادرنا بتسمية األشياء
بغري أمسائها، لكن وصلتىن آلمتك هنا أا زيادة حّبتني خاصة
وأنت تقارنني بني شعور اجلحيم والشعور األخر املريح، آدت

إا فرحة مؤقتة للتخلص النسىب من أمل" مش آده قوى"أقول 
نئة والراحة ، فهذا ماملالتعرى لكن أن تصل إىل درجة الته

 .استوعبه

البد أن: "لكنك أسرعت بعد ذلك بالوصول إىل اخلالصة بأنه
الوعى حبقيقة الذات مث مواجهتها حيتاج إىل طاقة نفسية هائلة

 "اخل.... متكن اإلنسان من الصراع مع ذاهتا ليجدها

أميمة تصاحلنا، وأنا مرتاح أنىن ال أعرفك،. هكذا يا د
ك إال ما ذآرِتِه ىف بريد اجلمعة سابقا مبا ىف ذلكوال أعرف عن

 اخل ... رحلتك إىل فرنسا ، وتعلمك الفرنسية والنقد 

وماذا عن النفس"وأخريًا أود التعليق على تساؤلك األخري 
 اخل؟ " ... املريضة

أنت أدرى، أظن يا أميمة ، وقد حاولت ىف جمال العالج
أنت أدرى أننا) ياليت(اجلمعى قبل سفرك، ورمبا بعد عودتك 

ال نبدأ بتحريك النفس املريضة ال بلعبة الذل وال بغريها، هى
الىت تأتينا متحرآة أآثر من الشخص العادى، فنتعلم منها
ونواآبها، ونستعمل هذه اللعبة أو تلك ىف سياق ممتد اليقل
عن عام بأآمله، وإذا آانت اللعبة الىت نشرناها ىف حلقة

دقيقة آل 85قد استغرقت بضع دقائق من  ")1"لعبة الذل (
أسبوعا تقريبا، 52أسبوع ، فلك أن تتصورى حجم ذلك خالل 

وبالتاىل ال ميكن احلكم على أثر لعبة واحدة على أى مريض أو
 . ق متكاملمريضة إال باملتابعة ىف سيا
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يتك بأن يكثف الطبيب وجوده ودعمه، فهى شديدةأما توص
 األمهية،

 :مث نرجع إىل الشخص العادى 

ليس من حقنا أن نقلـّب ىف الشخص العادى، أو حنرآه إىل ما
ليس هو إال بالفن، أو قد يتم ذلك من خالل العالقات الصادقة
احملبة طول الوقت املغامرة طول الوقت، مهما آان األمل واخلوف

غري الذى يصل أحيانا للخوف من االحماء أو القتل، والمن الت
 يقدر على القدرة إال اهللا 

 .إذن فهو الفن

*** 

 ) لعبة الذل: (هيام العراقى. أ

 هاموت من اجلوعأنا مستحيل اذل نفسى حىت لو  -1

أنا خايفة الظروف ختليىن أذل نفسى، بعد آده ميكن -2
 اتعب

مابقتش آده نفسى، آنتأنا لو رضيت من زمان إىن أذل  -3
 خالص

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الظروف حتكملكن بقى 

نوع من طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5
 املعايشة

لو ضمنت إىن ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 آنت رضيتالذل، ميكن 

 اديىن عايشة والسالمذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى بأذل غريى ولو من غري قصد، ميكن -8
 آنت رضيت أىن اتذل

أنا مستعد اذل نفسى خبطرى ىف حالة واحدة بس، هى إن -9
 أمشِّى املرآب

احنا دائمًاعشان آده !! يا ساتر..! آله إال الذل -10
 مذلولني

 حييى. د

نوع من) "4" (الظروف حتكم"بصراحة يا هيام حني قرأت 
"وأمشى املرآب) "7" (أديىن عايشه والسالم"، )5" (عايشةامل
، بصراحة تأملت معك)10" (احنا داميا مذلولني"ألنتهى إىل ) 9(

 أو حىت نيابة عنك واهللا العظيم

أو أنك لو رضيت ملا) 2(خوفك من التعب لو الظروف حكمت 
"رضاك بالذل لو مت ىف الظالم"، أو )3" (آنت بقيىت آده خالص"
،)10"(عشان آده احنا داميا مذلولني"أو اعرتافك باجلارى  )6(

مل يزدىن آل ذلك إال تأملا معك أو لك أو آليهما، وقد زاد
 "حىت لو حاموت من اجلوع) "1(هذا ىف تقديرى الستجابتك للعبة 
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أما العدل الذى أقمته على نفسك أنك لو أذللت آخر
فهو موقف طيب مسئول) 8(فأنت تستأهلني أن ترضى أن تذلني

  .شريف 

*** 

 )لعبة الذل: (امساعيل صاحل. أ

 ده آان حيييىنأنا مستحيل اذل نفسى حىت لو  -1

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى، بعد آده ميكن -2
 استسلم

أصبحت أنا لو رضيت من زمان إىن أذل نفسى، آنت -3
 مليونري

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 سب ظروفهآل واحد حلكن بقى 

محاية أو طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون - 5
 خضوع

لو ضمنت إىن ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 أوافقالذل، ميكن 

 هبقى زيهمذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى بأذل غريى ولو من غري قصد، ميكن -8
 أآون تعبان

احدة بس، هو إىنأنا مستعد اذل نفسى خبطرى ىف حالة و -9
 أآون ىف موقف ضعف

طول عمرىعشان آده !! يا ساتر..! آله إال الذل-10
 تعبان

 حييى. د

العجيب يا إمساعيل أنك بدأت برفض الذل وجعلته مستحيًال
مث إنك تعبت سواء لو ضبط نفسك) 1(حىت لو آان ىف ذلك حياتك 

)10" (آله إال الذل"أو حني شعرت أنه ) 8(وأنت تذل غريك 
فأنا مل أستطيع أن أدرك ال نوع تعبك وال مقداره فلم أتصور

الذى الحظته ىف" األمل"نتاجه ، ال أعرف ملاذا آان بعيدا عن 
 إجابات أخرى آثرية 

برغم هذه االستحالة البادئة ىف أول لعبة هل الحظت يا
، آل حسب ظروفه) 3(، أصبحت مليونري )2(استسلم: امساعيل

 ) 7(، أبقى زيهم ) 6(، أوافق )5( محاية أو خضوع) 4(

مث يا إمساعيل باهللا عليك تذل نفسك خبطرك رد موقف
لو ده"؟ أين تضع آل هذا مع إجابة اللعبة األوىل )9(ضعف

؟ أرجو أن تتحمل هذا التناقض وربنا معاك ألنه"آان حيحيىن
ميكن أن اجابة واحدة وهى األوىل تكون أهم من آل التسعة

 .الباقيني 
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*** 

 )لعبة الذل(حافظ عزيز . أ

 ُجْعتأنا مستحيل اذل نفسى حىت لو  -1

 اقبلأنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى، بعد آده ميكن  -2

بقيت حاجة أنا لو رضيت من زمان إىن أذل نفسى، آنت -3
 تانية، ىف األغلب أسوأ

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الكرب له أحكاملكن بقى 

 حاجة تانية ه نسميه ذل، ما هو ممكن يكونطيب ولي -5

لو ضمنت إىن ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 أعملهاالذل، ميكن 

 حابقى آافر مائة ىف املائةذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى بأذل غريى ولو من غري قصد، ميكن -8
 أموت نفسى

س، هو إىنأنا مستعد اذل نفسى خبطرى ىف حالة واحدة ب -9
 ما خونش بلدى

ربنا يكفيىن شرعشان آده !! يا ساتر..! آله إال الذل-10
 أن أِذل أو ُآذل

 حييى. د

وقرنت مساحك به) 7(بدءًا من أنك قرنت الذل بالكفر 
، وصلىن) 10(مث استعنت باهللا ضد الذل ) 9(بتجنب خيانة وطنك 

 يا حافظ موقفك متوازنا 

 ،)8"(أمّوت نفسى"حسما  رفُضك أن تذل غريك آان أآثر

لعبة الذل(آان مثل ردى ىف حلقة ) 1(استجابتك للعبة 
وبيىن وبينك أنا رفضته لنفسى، فاجلوع ليس مانعا آافيا، )2

ىف سريتى أظن أنىن أذعته(لكنىن أقول لك سرا يا حافظ 
فأنا أعتقد أنىن ضبط نفسى متلبسًا ىف) الرتحاالت: الذاتية 

بشكل أو" اخلوف من املوت جوعا"أعماقى بشئ يشبه نوعا من 
 . بآخر، فإن آان ذلك ما تعىن فهو يوضح ىل األمر

)3" (حاجة تانية ىف األغلب أسوًا"واقعيتك آما جتلت ىف 
)4" ( له أحكامالكرب"طيب وماذا عن الذى هو ليس أغلب؟ 

حاجة"مث ترآك التسمية مفتوحة ) 2(ميكن أقبل ) 6(أعملها 
جعلتىن أتصور أن آفاحك ىف احلياة على أرض) 5" (تانية

هى" أمعاء اتمع"الواقع الشائك، وأنت متارس عملك ىف 
 .السبب ىف تضخيم هذه الواقعية هكذا 

*** 

 )لعبة الذل(حممد غريب . أ
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 آان منيأنا مستحيل اذل نفسى حىت لو  -1

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى، بعد آده ميكن -2
 اتعود

 وصلت أنا لو رضيت من زمان إىن أذل نفسى، آنت -3

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 مش حبق وحقيقلكن بقى 

 متثيل طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

ازل لدرجةلو ضمنت إىن ما افقسشى نفسى وانا باتن -6
 )مل أستطع اإلجابة(الذل، ميكن 

 هستغله أحسن استغاللذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى باذل غريى ولو من غري قصد، ميكن -8
 أموت 

أنا مستعد اذل نفسى خبطرى ىف حالة واحدة بس، هو إىن -9
 أآون قاصد

 هتنيىن احاربعشان آده !! يا ساتر..! آله إال الذل-10

 يىحي. د

بدا ىل يا حممد موقفك مزيج من املناورة والتحدى
مش حبق"، )5" (متثيل"، )1" (حىت لو آان مني"واالستنفاع 

، حاستغل أحسن)9" (أآون قاصد) "3" (وصلت"، )4" (وحقيق
أنت جاهز يا حممد، وقد بدا ىل أن هذا قد خفف) 7(استغالل 

)10(عتيا  من موقف األمل واالضطرار، مع انك ظهرت ىل حماربا
 )8" (ميكن أموت"وخاصة حني رفضت حسما أن تذل غريك 

مث إن عجزك) 2(هذا وذاك جيعلىن أقلل من احتمال تعودك 
)6(لو ضمنت إىن ما افقسشى نفسى " ) 6(عن االستجابة للعبة 

 رمبا يشري إىل أنك ال تريد أن تفقس نفسك أصال

*** 

 ) لعبة الذل: (نورا حمسن. أ

 ُجْعتاذل نفسى حىت لو أنا مستحيل  -1

ماأنا خايفة الظروف ختليىن أذل نفسى، بعد آده ميكن  -2
 أعرفش أرجع

 أتعودت عليه أنا لو رضيت من زمان إىن أذل نفسى، آنت - 3

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الظروف حتكملكن بقى 

 طيبة طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

ضمنت إىن ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة لو -6
 أآمل فيهالذل، ميكن 

 أخد آل اللى عاوزاهذل بذل، أنا بقى  -7
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دانا لو ضبطت نفسى بأذل غريى ولو من غري قصد، ميكن -8
 اسَتَحقْرِنى جدا

أنا مستعد اذل نفسى خبطرى ىف حالة واحدة بس، هى إن -9
 ما تعبش بعدها

باصر أآمل زى عشان آده!! يا ساتر..! آله إال الذل-10
 ما أنا

 حييى. د

هل) 1(ىف حكاية حىت لو جعت   شارآتيىن يا نورا مع حافظ
يا ترى آان هذا يعىن لك ما يعىن ىل، مما ذآرته وأنا أعلق

 على رد حافظ أم أنك تقصدين لو مت من اجلوع مثل هيام؟

)3(احلمد هللا أنك مل تتعودى على الذل ألنك مل ترضى به 
بدا ىل خوفك من الطريق بال) 10(آما أنت  وتصرين أن تكملى

ميكن أآمل"، )2" (ميكن ما أعرفشى أرجع"عودة محاية حقيقية 
"نسمية طيبة"أو ) 4" (الظروف حتكم"، أما أن )6" (فيه

، فهذا ما اليتفق مع آل) 7" (آخد اللى عاوزاه"، أو )5(
ما سبق، وهنا أدعوك ملواجهة التناقض فاألمل فالبداية من

 .يد، وقد بدا ىل أنك قادرة على ذلكجد

"أال تتعىب بعدها"ميكن  –بعد وزن ماسبق  –ال أظن أنك 
، أما موقفك من رفض أن تذىل الغري تى)9(مهما تصورت ذلك 

فهو يؤآد الرفض من جديد لك" ميكن استحقرىن"حتتقرين نفسك 
 ).8(أو لغريك 

*** 

 )2008-2-19(لعبة الذل : رامى عادل. أ

 .رضيت ىل بكدهمستحيل اذل نفسي حيت لو الدنيا انا  -1

 بعد آده خترانا خايف الظروف ختليين اذل نفسي  -2

حاجهانا لو آنت من زمان رضيت اذل نفسي آنت بقيت  -3
 .تانيه

لكن بقي هو فيه حد يعيش من غري ما يضطر يذل نفسه -4
 . ربنا عفو غفور

 .َنهَرْوَشطب وليه نسميه ذل ما هو ممكن يكون  -5

لو ضمنت اني مافقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجه -6
  .استحالها حلد ما ربنا يفرجهاالذل ميكن 

 . مش حاذل نفسيذل بذل انا بقي  -7

ميكن. دنا لو ضبطت نفسى باذل غريى ولو من غري قصد -8
  .افتكر مواقف آتري عملتها فيها بقصد، ساحموني

.ه واحده بس هيانا مستعد اذل نفسي خباطرى ىف حال -9
 .اجتنناني 

 بيحتقروىن؟ وال ايه؟آله إال الذل يا ساتر عشان آده  -10

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1353
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 حييى. د

موقفك املختلف بدًءا من أن  -آالعادة  –وصلىن يا رامى 
فلم ) 1(أما استحالة أن تذل نفسك ) 5"(روشنة"تسمى الذل 

آيف يكون احتمال أن الدنيا ميكن أن ترضى لك بذلك،  يصلىن 
وليس عليك، لكىن احرتمت قدرتك  فلماذا نضعها على الدنيا ،

افتكر مواقف ) "8(على التعلم من آشف جرمك وأنت تذل غريك 
 ملاذا تكررها؟ : ، يا ترى"آتري عملتها فيها بقصد

، فقد أآد ) 9(أما وضع اجلنون آشرط ألن تذل نفسك خبطرك 
هو اختيار فعال ) مثل الذل ىف عمق معني(ىل فكرة أن اجلنون 
،  4(خفية، أما طمعك ىف عفو وفرج ربنا أما بدرجة بنسبة 

فهو جاهز، لكن ال ترتآها آلها على اهللا، عليك أن تتحمل ) 6
الىت ميكن " حاجة التانية"مسئوليته، مث أىن ال أعرف هذه الـ 

 )3(أن تكوا لو رضيت بالذل 

تقرنه باالحتقار   )7(وبعد آل هذا فأنت ترفض الذل 
 فعلى اهللا ينفع  )10(

 ).2" (بعد آده ختر"يا رامى ما تقصده بـ مل أفهم 

*** 
 )2008-2-19(لعبة الذل : مى حلمى. أ

 .حىت لو هاموت... أنا مستحيل أذّل نفسى-1

الظروف ختليىن أذل نفسى، بعد آده ميكن أنا خايفة -2
 .أندم

، آنت..أنــا لو آنت رضيت من زمان اىن أذل نفسى -3
 ..خلصت من اللى أنا فيه

يضطر يذل نفسه؟ حد يقدر يعيش من غري ما هّوا فيه -4
  ..آرامىت فوق آل شىءلكن بقى 

 ..ضعفيكون  طيب وليه نسميه ذل، ماهو ممكن -5

لو ضمنت اىن ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 ..أعملها الذل ، ميكن

 ..خسرانة اية؟؟، أنا بقى ..ذّل بــْـُذّل -7

و من غري قصد، ميكنباذل غريى ول دانا لو ضبط نفسى -8
 .أتوجع قوى

واحدة بس، هى إن أنا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حالة -9
 ..اللى باحبه يكون حمتاج آده

أنا ناقصىنعشان آده  !! يا ساتر...! آّله إال الذل -10
 ..حاجات

 حييى. د

"حىت لو حاموت"بدأِت يا مى أنك مستحيل أن تذىل نفسك 
، وهلذا فوجئت حبكاية )4" (آل شئ آرامىت فوق"مث أآدت أن ) 1(

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1354
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أن تقبلى أن تذىل نفسك ىف حالة واحدة بس، هى أن الذى
، حىت لو أمسيت الذل باسم التدليل)9(حتبيبنه حيتاج آده 

 .فإن هذا مل يربر ىل موقفك) 7" (خسرانة اية) " 5) (ضعف(

الضعف يا َمْى ليس عيبا، وهو أحسن من ادعاء القوة،
تصورت أنك ميكن أن تعمليهالكنه مل يربر ىل هذه االستجابة ، و

أو عملتيها وأنت ال تدرين، بعد أن ضمنت أال تفقسى نفسك
إن آان ذلك آذلك، فهو موقف أفضل قليال وإن آنت) 6(

ورغبتك) 2(مسئولة عنه أيضا، أنا أتصور أن الندم 
، وما ينقصك من حاجات)3(الشديدة للخروج مما أنت فيه 

 . ما أشرت إليه سابقاقد ُثقل عليك حىت اضطرك إىل) 10(

أحرتم صراحتك، وأتصور مدى حبك له لكنىن توقفت طويال
أتساءل عن دور هذا احملبوب ىف ذلك، وهل هو آان حمتاجا أن
تذىل نفسك حقيقة، أم أن هذا تصورك؟ لو آان هو الذى احتاج

 هذا فهو ال يستأهلك،

نامسحى ىل، فقد الحظت أن موقفك من ضبط نفسك تذلني غريك آا
، هل هناك احتمال أنك تسقطني، ولو)فقط" (تتوجعني"فاترا 

 جزئيا، حاجتك الذالل غريك عليه؟

 لست متأآدا

، ملاذا ال يتوجع حبيبك له قبلك)8(ذلك لغريك الذى تتوجعني له
 ....أو مثلك، إن مل يكن يدرك ذلك، فعليه أن يدرآه وإال 

*** 
 )2008-2-19(لعبة الذل : حممد غنيمى. أ

 اضطريتحىت لو  ...ا مستحيل أذّل نفسىان-1

أنا خايف الظروف ختليىن أذل نفسى، بعد آده ميكن -2
 استسلم

، آنت..رضيت من زمان اىن أذل نفسى أنــا لو آنت -3
 وصلت بسرعة

من غري ما يضطر يذل نفسه؟ لكن هّوا فيه حد يقدر يعيش-4
 ربنا يكفينا شرهبقى 

 مصلحةيكون  ذل، ماهو ممكن طيب وليه نسميه -5

لدرجة لو ضمنت اىن ما افقسشى نفسى وانا باتنازل -6
 اتفضح بطريقة تانيةالذل ، ميكن 

 زهقت ، أنا بقى..ذّل بــْـُذّل -7

مادانا لو ضبط نفسى بأذل غريى ولو من غري قصد، ميكن  -8
 انام اعرفش

أنا مستعد أذل نفسى خبطرى ىف حالة واحدة بس، هو أن -9
 صح اآون حاسبها

 هاصرب، هاصربعشان آده !! يا ساتر ...! آّله إال الذل -10
 آتييري
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 حييى. د

أن املسألة عندك يا أستاذ حممد أقل –بصراحة  –ما وصلىن 
 .برغم وجود األمل احلقيقى، واليقظة الالحقة –إيالما 

"حاسبها صح"و) 5" (مصلحة"و) 3" (وصلت بسرعة"حني قرأت 
ة ثانيةاتفضح بطريق"، مث إىل درجة أقل )2" (استسلم) "9(
، احرتمت أمانتك مع رفضى التوقف عند ذلك، أنت نفسك مل)6(

  )8" (ما أعرفش أنام) "4" (ربنا يكفينا شره"تتوقف، 
أو جمرد) 1(، أما موقفك الواقعى حني تضطر)10" (حاصرب آتري"

أو صربك عليه آتييري) 7(زهقك إذا آانت املسألة ذل بذل 
 .ر فاحص، مث جهد جديد ممتد، فهذا ما قد حيتاج منك إىل نظ)10(

*** 
 ) لعبة الذل: (هالة منر. أ

 ):أصعب لعبة لعبتها مع نفسى أو مع حد(اللعبة 

 استغنيت أنا مستحيل اذل نفسى حىت لو  -1

 اتعريتأنا مستحيل اذل نفسى حىت لو  -1

ماأنا خايفة الظروف ختليىن أذل نفسى، بعد آده ميكن  -2
 تفرقش معايا

بطلت من زمان إىن أذل نفسى، آنتأنا لو رضيت  -3
 رفاهية

هوا فيه حد يقدر يعيش من غري ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الغرور حكاملكن بقى 

 تكبري دماغ  طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

 تواضع  طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

 اضطرار طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

ت إىن ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجةلو ضمن -6
 استحالها وأسوق فيهاالذل، ميكن 

 مش طالبة إال الرضىذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى باذل غريى ولو من غري قصد، ميكن -8
 أشوف وساخىت اللى مش عايزة أشوفها

أنا مستعد اذل نفسى خبطرى ىف حالة واحدة بس، هى إن -9
 نيشضعفى ما يه

الواحدعشان آده !! يا ساتر..! آله إال الذل -10
 بيكابر

 حييى. د

احرتمت إعالنك الصعوبة من البداية يا هالة، هى آانت
حىت أنىن متنيت أن من آل من رّد علّى. ومازالت صعبة علّى

 .آتابة أن يلعبها بنفسه، مث يعيد آتابة ما آتب
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 ل إنىن تصورت جتربة علمية آاآلتىب

أقول لك إنه من خالل خربتى ىفولكن قبل أن أحكى لك عنها 
مث اآلن، فإنه آلما آانت اإلجابة أسرع آانت أفضل  الربنامج، 

 : التجربة الىت اقرتحها هى آاآلتى

أن جييب املشارك على األلعاب بصوت عال،: املرحلة األوىل
 ويسجله على شريط 

أن جييب) بعد نصف ساعة إىل ساعة: (املرحلة الثانية
 مدة ال تزيد عن مخس دقائق عليها آتابة ىف

أن يكتب مقاال من أربع صفحات ينقد فيها: املرحلة الثالثة
 اللعبة، وينقد إجاباته شخصيا دون أن يقرأها أو يسمعها 

ببطء ما –أن جييب عليها آتابة من جديد : املرحلة األخري
على أن يفكر ىف آل لعبة قبل اإلجابة ملدة دقيقة أو –أمكن 

 قارن بني آل تلك اإلجابات دقيقتني مث ي

 )وحنن آذلك إذا مسح لنا(أظن أنه سيكتشف العجب العجاب 

 .ما علينا 
أنا اقرتحت عليك أنت ذلك بوجه خاص ألنك أجبت على رقم

 ثالث مرات ) 5(مرتني وعلى رقم ) 1(

 هل يا ترى آان بينهما وقت

 .ما علينا
 إليك ما وصلىن

لعبة(نني أو تتعرين مل أفهم من البداية آيف حني تستغ -
يستحيل أن تذىل نفسك ،) أرجو اال يكون هناك خطأ مطبعى) (1

أظن أن االستغناء ال جيعل الواحد مضطر أن يذل نفسه، أما
 . التعرى فلم أجد له تفسري

آان أوضح حيث) 5(تعدد إجابتك ثالث مرات على لعبة 
ومرة" تواضع"ومره  "تكبري الدماغ"/ أمساء التدليل

ذّآرىن أن أمساء التدليل تتعدد ىف آثري من األحيان،" راراضط"
 .حالل عليك

ميكنه أن يربر هذه الواقعية، ومل) 4(مل يصلىن أن الغرور 
أفهم أيضا آيف أن رضاك بالذل جيعلك تكفني عن الرفاهية

، عندى أن الرفاهية هى الىت تربر الرضا بالذل، إذا آان)3(
تشفت أن الرضا بالذل آان سببهىل أن أفرتض فرمبا تكونني اآ

الرفاهية، وبالتاىل فإن استغنائك عنها يكون نتيجة أنك
 . أفْقِت، ورفستها

استحالها واسوق) "2" (ماتفرقشى معايا"أما تعبرياتك 
فلم أصدقها، مش طالبه) 10" (الواحد بيكابر) "6" (فيها

أتصورال أعرف ملاذا؟ هل ألىن أعرفك أو ألنىن ال ) 7(إال الرضا 
 أنك تعنني ذلك متاما 
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وأخريا فقد احرتمت أملك وأنت تسمني ظلم الغري، ولو بدون
مش عايزة أشوفها يبدو) 8(التريدين أن تريها " وساخة"قصد 

هنا يا هالة أن العمى هو الذى جيعلنا نذل اآلخرين ، يا
 !ساتر

إن"لكىن مل أفهم حكاية أن تذىل نفسك إراديا ىف حالة 
 .، آسف)9" (ضعفى ما يهمنيش

*** 

 وبعد 

 آل هذا الذى قدمت ليس حتليال نفسيا هنائيا 

 وال هو صحيح إطالقا 

 والهو ملزم ألحد 

 وال ىل شخصيا 

 أنا لست متمسكا به 

 وال أحبه 

 .لكنىن آنت صادقا حملاولىت
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!؟!؟−176

 تعتعة

أفخر بعجزى عن فهم ما ال أفهم، أشعر ان هذا اعرتاف أمني
سخيف، العجز عن الفهم يدعوك إىل البحث لتفهم سواء بعقلك
أو جبسدك أو بكّلك، اختزال العامل إىل أجوبة هو أآثر ما يضر
حرآية املعرفة، مرضاى علموىن أن أعيش اخلربة، بدًال أن من

، مث أحكم، وأصنف، وأنام، أتقمصهم"فوق"عليهم من  أتفرج
بسهولة أآثر، أستطيع أن -بعد مخسني عامًا وأثناءها –اآلن 

أترجم لغتهم، مث حندد معًا معىن مرضهم وأهدافه، فأجد آثريا
منها أهدافا مشروعة، فنحاول أن حنققها عن طريق غري طريق

نا عرفنا الطريق،املرض، وإذا جنحنا، أو حىت لو مل ننجح، لكن
تقل جرعة الدواء تدرجييًا ومنضى سويا، الدواء يضبط الطاقة
املتفجرة ىف صاحبها عشوائيًا أو من حوله، فإذا جنحنا أن
نوجه الطاقة إىل مسار يستوعبها، وأن حندد هدفًا جيذهبا إليه،

وما.جيذبنا إليه هبا معًا، فما حاجتنا إىل الدواء تدرجييًا
 لزوم املرض؟

–بسهولة ولكنىن ال أستطيع ) املرضى(أتقمص هؤالء املعلمني 
أن أتقمص من جيمع ماال يستطيع أن ينفقه،: آما أعلنت مرارًا

أو يشرتى فيال ىف منتجع مجيل جدًا، وليس عنده وقت ليقضى فيها
ثالث ساعات آل ثالث سنوات، ألن عنده مثلها عشرات، غري

 اخل..... الفنادق

 ما هذا؟!! اهللا
 هذا مقال ىف السياسة وليس ملثل هذا الكالم املعاد

أحاول أن أتقمص املشتغلني بالسياسة، آما حاولت ىف التعتعة
معىن - على وجه اليقني  –السابقة، فأعجز، أنا مل أعرف بعد 

توجد تعريفات آثرية مهمة، قد". السياسة"حمددا هلذه الكلمة 
سياسة"خطفا يعرفها طلبة وطالبات آلية يسميها البنات 

آلية االقتصاد والعلوم"، ويسميها األوالد "واقتصاد
أغلب تعريفاهتم األآادميية - واحلمد هللا - ، ال أفهم "السياسية

احملكمة، خيتلط علّى األمر أآثر حني يصرح أحد املسئولني بالسماح
أو عدم السماح باشتغال طلبة اجلامعة بالسياسة، وآأن

 .مساحهم املختوم خبتم النسراالشتغال بالسياسة ينتظر 
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- 8(آنت أعرف السياسة صغريًا  أعتقد أنىن ذآرت قبًال آيف 
يعىن عبد(من املصبطة، آان الشيخ حممد عبد احلافض ) سنة14

القرآن، وهو آفيف ذآى متابع، ال يرتزق من قراءة ) احلافظ
حيصل على مثن قوت يومه، آان وفدياومل أعرف أبدًا من أين 

أآثر من الدآتور نظيف وجلنةمجيال يفهم السياسة الىت أعنيها 
، آذلك آان أمحد أبو نوار بائع اجلرائد،)غالبا(السياسات 

وفديا أيضا جدا، آانت العائلة األخرى الىت تتنافس على
العمودية سعدية، أو أحرار دستورية ال أذآر، مث ظهرت حرآة
اإلخوان املسلمني ىف بلدنا وجذبت الشبان ولعلعت، فانطلق آل

"بتاع("مد عبد احلافض، وأمحد أبو نوار من الشيخ حم
، يتندرون عليهم ويقلد الشيخ حممد صوت شباهبم وهم)اجلرائد

يرددون هتافاهتم قبيل الفجر ليوقظوا الناس ألداء الصالة،
عرفت آنذاك أن هذه هى السياسة املصطبية، واملشارآة

 التلقائية، واالختالف احلوار احلقيقى،

 .كتة اجليشية، وحىت تارخيهمث ماتت السياسة بالس

أحبث عنها اآلن ىف الصحف القومية والصحف املستقلة،
، وليس"آنظام السياسة"والصحف احلزبية، فأجد آالما آثريا 

آما بلغتىن صغريا، أحرتم آل من رأى هذا الفراغ ترتدد فيه
، هذا مواطٌن.وعمل حزباهذه األصوات، فانتَبَه، وفّكر، وتصّدى 

والدنيا من حوله –يأىب أن يظل يتفرج ) اغالب(واقعى 
يأىب أن يكتفى بأن يكتب وينقد، وقد يسب ويلعن، –تنهار 

 لكن ماذا بعد؟

ينشأ احلزب بكل إخالص ومحاس، مث فجأة يكتشف املخلصون فيه
وغري املخلصني أنه يبىن حزبا ىف الفراغ السراّىب الدوامة،

نشقاق فالشتائم،أتابع حسن النية، فالتضحية، فاألمل، فاال
فاحملاآم، فمحاوالت الصلح، فتأجري البلطجية، اقتداَء
باحلكومة، حىت ىف األحزاب صاحبة االسم العريق، فأشعر بتقصريى

وأبرر هرىب ىف) أغلبهم(وعجزى عن جماراة هؤالء املخلصني 
 .املستقبل

أنا أحّرك وعى الناس أفرادا، رمبا ىف يوم: أقول لنفسى
سبحانه ىف جثة السياسية، سوف جتد من  ينفخ اهللامن األيام حني 

شرف: يتعهدها ممن أتصور أىن أحرك وعيهم أفرادًا فيستعيدوا
النقد وشرف الرفض اإلجياىب وشرف السعى وشرف الكدح وشرف

أليست هذه(املشارآة، وهم ينتقلون من الضرورة إىل احلرية، 
ىف التهديداضبطىن أهرب ىف املستقبل البعيد و) هى السياسة؟

بانقراض اجلنس البشرى، وآأنىن شخصيا الذى سيحول دون ذلك،
أتذآر مرضاى وأستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم ومن تشخيص
األطباء النفسيني، أتلفت حوىل وأحاول أن أتابع اجلارى، وأنا
أقرأ ىف اليوم ست صحف، وأدخل بضع مواقع إلكرتونية، وأآتب

وصلنا اليوم" (نسان والتطوراإل"يوميا ىف موقعى نشرة 
 :أنظر إىل آل ذلك وأتساءل) يوميا 175العدد 

 !؟"سياسة دى يا حييى"

  .وال أجد ردا شريفا مقنعًا
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)1(אאאא−177

 :رية عن عالج أمسيناه عالجمتهيدا لتقدمي جتربة مص

 .م.م.م:  املسئولية –املواآبة  -املواجهة 

Confrontation Togetherness Responsibility Therapy CTRT 

 )1(الفروق الثقافية والعالج النفسى 

يتصور أغلب الناس أن العالج النفسى هو أسلوب حديث ىف
 . العالج، ويقرنونه عادة مبا يسمى التحليل النفسى

 . ال هذا صحيح، وال ذاك

 :العالج النفسى هو أقدم عالجات الدنيا، فهو باختصار شديد

تغري إجياىب من خالل عالقة إنسانية مسئولة بني صاحب خربة
، وصاحب حاجة هلذه اخلربة مير بأزمة"يعرف"  "حكيما"جعلته 

 .مرض أو يعاىن عواقب إعاقة

 . هذه هى آل احلكاية

ثة هكذا جدا؟  وآيف نقصرها علىفكيف ميكن أن تكون حدي
 ما يسمى التحليل النفسى؟

تعددت أنواع العالج النفسى قبل فرويد وبعد فرويد بشكل
 يكاد ال ميكن حصره؟

الذى يشاع أنه بديل عن العالج السلوآىمث إن ما يسمى 
العالج النفسى، بل أحيانا يقال إنه نقيضه، مل يتمكن من

خاصة بعد أن تطور هذا العالج إلغاء دور املعاجل اإلنساىن،
 السلوآى وامتزج مبا يسمى العالج املعرىف

يتعامل مع املريض من خالل العالقة مع اخلبري العالج املعرىف
قدراته املعرفيةاحلكيم املعاجل أيضا ولكن بقدر أآرب من خالل 

حالة آوا ىف تالحم وثيق مع النشاطأى : باملعىن األمشل
 .الوجداىن واجلسدى

آثري من الناس، بل وبعض الزمالء، يقصرون املعرفة على
 .التفكري وهذ أيضا قصور معيب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1361



 24I02<I2008א – אא

املعرفة أمشل وأعمق من جمرد التفكري، وهى تتجاوز رموز
هى نشاطاللغة وإن آانت وثيقة الصلة هبا، وىف نفس الوقت 

من إضافات العلم يشمل اجلسد والوجدان واحلرآة انطالقا
 .املعرىف احلديث

 رىفتطور العالج املع

تطور العالج املعرىف تطورا جيدا وامتزجت ىف السنني األخرية 
بعض أنواعه  بالعالج السلوآى آما أسلفنا، وقد الحظنا ىف
العالجات األحدث تزايد االقرتاب من ممارسات قمنا حنن بتجربتها
ىف ثقافتنا اخلاصة، وهى ما سوف نعرض بعض مالحمها هنا، لكن

 :أحدث أنواع العالجات املعرفية دعنا نبدأ بلمحة واحدة عن

 [1]1عالج القبول وااللتزام

من أحدث تطورات العالج املعرىف  عالج يسمى عالج القبول
 Acceptance and Commitment Therapy  (ACT)وااللتزام 

 :سوف نورد بعض معامله آمقدمة للعالج الذى منارسه هنا

الث األخرية  ىفأحد جتليات املوجات الث ACTيعترب هذا العالج 
تطورالعالج السلوآى، حيث األوىل هى العالج السلوآى الوالىف

Dialectical Behavior Therapy والثانية هى  العالج املعرىف
 Mindfulness-Based املؤسس على إثراء العقل مبا ميلؤه

Cognitive Therapy, and  أما الثالثة فهى موضوعنا هذا:
 Acceptance Commitment Therapy (ACT)عالج القبول وااللتزام 

 اخلطوط العريضة 

)عملى خرباتى(عالج القبول وااللتزام هو عالج إمربيقى  
يستعمل مبادئ الواقعية واإلمربيقية ىف مداخالته الىت تعتمد

بقبول وإثراء العقل جنبا إىل جنب مع االلتزام،على البدء 
 .وذلك هبدف تدعيم املرونة النفسية أساسا

،حماولة التحكم ىف أفكاركوهو يوصى بأنه بدال من   
 تالحظ وترصد وتعانق األحداث:  عليك أن تبدأ بأن

أو بتعبري أآثر "حس النفس"فتكون ىف عالقة مباشرة مع  
، وهو سياق آخرغريself as context "النفس آسياق": دقة

سياق الكالم عن األفكار  واملشاعر واألحاسيس والذآريات،
وظائف أو آليات منفصلة عن بعضها البعض، وهو يساعد وآاهنا

يتفق مع"  حاال"، مث تتخذ توجها حاضرةىف أن تقبل تفاعالتك 
توجهاتك القيِمّيـة، وأن تفعل وتبادر وال تستغرق ىف التفكري

ال تفكر ىف"التجريدى بدال من ذلك، أو بتعبريه حتديدا 
  ،"أفكارك

 هلا  قيمها اخلاصة  العالج النفسى ىف ثقافة خمتلفة 

تسود ثقافتنا ىف الوقت احلاضر منظومة من األفكار
والشائعات واملفاهيم املغلوطة  تدور حول ماهية العالج
النفسى، ومع أهنا  تراجعت عند من نادوا هبا وروجها، لكنها

  بالقصور الذاتى واالستسهالظلت عندنا تتنامى 
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علينا أن نراجع وباستمرار آل ما وصلنا إليه، وما وصل
إلينا  بوعى مسئول، فمن ناحية إن معظم هذه املفاهيم  قد
ال تتفق مع ثقافتنا، ومن ناحية أخرى إهنا أخذت ترتاجع عند

 .من نادوا هبا أنفسهم 

،"دع القلق وابدأ احلياة"خذ مثال هذا القول الشائع 
حتريك القلق أو العملهناك من العالجات اآلن ما يسمى عالجات 

وهو عالج مبىن anxiety provoking therapy  ، على انبعاثه
الىت هى ىف(على فكرة  أن أى نقلة نوعية ىف حرآية النمو 

ال بد أن تثري قدرا من الدهشة) النهاية غاية العالج النفسى
، وقد تظل هذه احلالة  فرتة)الذى يسمى عادة قلقا(واخلوف 

 .ليست قصرية حىت يتم استيعاهبا

 :يقول) موقف ماثل مروَّج له هو(خذ مثال شعارا آخر 

 !!!"ال ختف" 

 ملاذا ال خناف وآيف؟ 

احلياة آلها فيها ما خييف، فيها ما يستأهل أن نتفاعل
 .له باخلوف، واحلذر، والرتقب

وأيضا هى هبا من ااهيل والتوقعات الغامضة ما يستدعى
 .اخلوف فعًال

مبا الآلما زادت معارفنا، زادت حساباتنا، زاد وعينا 
، وزاداخلطر فيما نعرف وفيما ال نعرف، وباحتماالت نعرف

حىت" ال ختف"اخلوف، فكيف باهللا تكون  الدعوة البدئية هى أنه 
 "...لكن"لو حلقتها ألف 

لتبيان بعض هذا الفرق الثقاىف ُأثبُت هنا أغنية
 :آتبتها لألطفال هبذا الشأن تقول) أرجوزة(

 " فال خت":  قالوا يعىن، ْبُحْسن نيْة

 دا مافيش خطْر

 ؟ "ملاذا"طْب 

 هوا يعىن انا مْش  بشْر؟

 " !خاْف وخوِّف": إمنا احنا نقولَّك

 فيها إيه؟

 لو ماُخفتْش مش حاتعمْل أى حاجْه،

 فيها جتديد أو مغامرة

 لو ما ماُخفتْش مش حاتاخد يعىن بالْك،

 حىت لْو عاْملْني مؤامرة

 لو ما خفتش مش حاتعرف تتنقل للرب ُدْآَهْه
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 ّل شعرْكخايف اْن ْتِب

 لو ما خفتش يبقى بتزيـّف مشاعرْك

 بس برضه خللى بالك

 إوَعى خوفْك 

 يلغى شوفْك

 إوَعى خوفْك يسحبْك عنـّا بعيْد، جّوا نفسْك

 إوَعى خوفك يلغى رقة نبض حسْك

 إوعى خوفك إن بكره شر حامْل

 مينعك إنْك حتاوْل

 إحنا بنخاف ان بكره يبقى أخطْر،

 !!!فيها إيه ؟

 ضه حانبقى أقدْرما احنا بر

 طب ما نتصرف ِآويْس إلنهارده،

 "غدًا"إلنهارده بتاع : ييجى بكره، يالقى نفسه

 يا حالوة، تبقى مليان باللـى َجـّى مقدمًا

 يعىن بكرْه عمره ما يكون ملكَنا

 ".هنا"إال بالَلى بيْجَرى حاال، أى 

 !!!يبقى خوفنا يتقلب آدا رعب ليه؟  

 .يالال نتشطر عليه

 :تقول لك ببساطة) األرجوزة(غنية هذه األ

 ، .من حقك أن ختاف“ 

 ، ”ولكن ليس من مصلحتك أن ينقلب خوفك رعبا ُمِشّال

 :أظن أن أوىل بنا أن نقول، " دع القلق وابدأ احلياة:  "مبدأ

 "احرتم القلق واقتحم احلياة"

مث خذ عندك حكاية فك العقد النفسية، واملبالغة ىف البحث
 اخل... ....توقف أو بديلعن األسباب بال 

 وبعد

 هذا ما آان،

 أعىن ما تبقى مما آان،

 ماذا يعىن اآلن ، وماذا ميكن أن نفعل إزاءه؟
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 )العربية( ثقافتنا املصريةالعالج املعرىف وعالج الوسط  ىف

تفاصيل أى عالج نفسى من ثقافة) نسخ(إن صلح نقل  •
العالج املعرىف، وعالج“إىل أخرى، فهو ال يصح بوجه خاص ىف 

 ” الوسط

من ثقافة) الرسالة، التدريب(ال بد أن ينبع اخلطاب 
 .املريض اخلاصة جدا، وحالته املميزة جدا

حىت نعرف آيف ختتلف الثقافات وخاصة فيما يتعلق مبمارسة
حيتاج الفرد أساسا املعرفة هى حضور وعى،: العالج النفسى

والثقافة هى وعى اجلماعة اخلاص، فكيف أنقل حرفيا من ثقافة
 !رى األمر إىل جملدات، ويا ترىأخ

هذه الدات دون اإلشارة إىل" فهرست"فيما يلى عناوين 
 : ما أعنيه حتديدا  بأى منها، هذا االعتذار له مربراته

-10-15) بعض مصر أنظر بعض وصف(الصعوبة املنهجية : أوال
2007  

حتديد األولويات الىت ميكن أن أوفيهاحقها ىف حدود: وثانيا
 .ما تبقى ىل من وقت ىف هذه الدنيا

الىت تغلب فيهافهرست عناوين بعض الفروق الثقافية 
 السلبية

لو تفضلت، ضعها  ىف االعتبار أثناء العالج النفسى، أو(
 )أثناء أى شىء

 )ىت لو َملْن حيمل دآتوراةبأنواعها، ح( األّمـية .1
 )السلطوى املغلق(الدين الرمسى  .2
 ) العشوائى(الدين الشعىب  .3
 التشويه والتسطيح واالستخفاف  اإلعالمى .4
 التقريب وعدم اإلتقان .5
 غلبة التفكري التآمرى .6
 )الظاهرة، واخلفية( االعتمادية .7
 التفكري التربيرى  .8
ئولسبب واحد مس: عادة(التفكري اخلطى السبىب احلتمى   .9

 )عن نتيجة حمددة
 )ورفضه(العجز عن النقد  .10
 .وضع اللوم على اآلخرين، دوىن .11
 فجاجة العواطف األسرية .12
 خواء آثري من الكلمات من معانيها املوضوعية  .13
 الكسل .14
 التعميم .15
 ")احلداقة"نوع من (الذآاء اللئيم  .16
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 )وهى غري االعتمادية والتبعية(االتكالية.17
لىتللسلطات بأنواعها مبا ىف ذلك السلطات ا(التبعية  .18

 )نشجبها أو ننقدها أو نسّبها
 )ليس مرادفا للكسل(تقديس الالعمل  .19
 اغرتاب  ثقافة الصفوة .20
)خاصة بعد التشيت اإلعالمى املتمادى(التشرذم الثقاىف  .21
 غلبة الدراما واملسلسالت التربيرية  .22
 غلبة التفكري اخلطى والبحث عن األسباب املباشرة .23
 ة والضمنية  عدم االلتزام بتفاصيل االتفاقات املعلن .24
 عدم االمتثال للواجبات اليومية .25
االفتقار إىل احرتام السلطة بالرغم من اخلوف منها .26

 .واخلنوع هلا سرا وعالنية
 احلنو السلىب على األضعف فنزيد ضعفه   .27
 قلة فرص العمل، فاالستقالل  .28
 الوقت” ال قيمة“ .29
 االستسهال .30
 العجز عن وضع أسئلة ذآية .31
 بةعدم القدرة على تأجيل اإلجا .32
لكل سؤال) اآلن(احلرص على احلصول على  إجابة حامسة  .33

 .من أى سلطة والسالم
 )فكرا وأشياء(تقديس املستورد  .34
 صعوبة التحديث .35
 اإلبداع : هتّيب مغامرة آشف اجلديد .36
 العجز عن التفكري الفرضى االستنتاجى .37
 معاملة الفروض آحقائق منتهية .38
 فرتة آافية” الغموض“عدم م القدرة على حتمل  .39
الشعبية: ستسهال االستشهاد بالنصوص املعادةا .40

 .واملقدسة واملشهورة، دون إعادة نظر

 )  فيما يتعلق بالعالج(فروق ثقافية إجيابية 

 طالت قائمة السلبيات!!! ياه 

 فهل مث فروق إجيابية تؤثر على طبيعة العالج عامة، 

 والعالج النفسى خاصة؟

 .نعم 

ه الفروق الثقافيةقبل أن نعرض عينات حمددة مما أمسي
أو العامل املتقدم عامة،(اإلجيابية أود أن أعرتف أن الغرب 

 وهو ينقد نفسه، تبلغ األمانة من )  ممثال ىف الغرب حىت اآلن
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بعض باحثيه أن يعزوا الفضل لذويه،  فيذآروا أن هذا الذى
يعرضونه له أصوله وتارخيه عندنا، أو قل عند الشرق عموما

 .حىت الشرق األقصى

ان أشرت إليهما ىف يوميات سابقة مها عينتان ملثلَثمَّ آتاب
 هذه األمانة

حتديات: بعنوانه الفرعىالفلسفة منغرسة ىف اجلسد، : األول
 [2]2للفكر الغرىب ملؤلفه الآوف 

(Philosophy in the Flesh) by Lachoff  

 The"" التصوف الشرقى والفيزياء احلديثة"هو : الثاىن
TAO of Physics"[3]3فريتجوف آابرا  :، تأليف 

بالنظر إىل: عموما، ولألمانة، علينا أن نالحظ عموما أنه
ذلك ومثله تصبح املسألة ليست فخرا وهجاء، وإمنا هى حماولة

 تكافل أو تكامل

ينتقد نفسه)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم  )1
 )الكتابني أعاله: املثال(
:يطور نفسه  )ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )2

 )مثال ACTوااللتزام . راجع املقدمة عن عالج القبول
ينتبه ملخاطر)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم  )3

 )العلم املعرىف(احتكار العقل املنطقى للتفكري 
يعيد للجسد)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )4

 موقعه اجلوهرى ىف التفكري واإلبداع
يقتحم تعدد)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(م العامل املتقد  )5

من أول(مستويات الوعى ويعيد صياغتها علميا ومعرفيا 
 transpersonalآارل يونج حىت علم النفس املتجاوز الشخصية 

psychology  مرورا بالتحليل التفاعالتىTransactional 
analysis  مع اإلشارة إىل العلم املعرىف العصىب( 

يبتدع علوما)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )6
جديدة ، تسمح بتخليق) تكنولوجيا(جديدة مستغال آليات 

 ).مثل علوم الشواش والرتآيبية: (مناهج جديدة
حنن: واألمناء منهم يعزون آثريا من ذلك إىل أصحابه )7

 وغرينا

 هل مثة إجيابيات؟ 

اآلن علينا أن نتوقف عن جلد الذات وننظر بوعى مسئول،
قل قدر من التفاخر الكاذب، لننظر ىف بعض ما عندنا مماوبأ

 .ميكن تنميته هلم ولنا على حد سواء

2008يناير  15أتذآر اآلن يومية نشرهتا ىف !!!  ياه 
هل عندنا بديل؟ ميكن اجلوع إليها لنلتقط أنفاسنا: بعنوان

"يوميا"النفسى العالج قبل الدخول تفصيال ىف تأثري ذلك على 
 أقتطف منها  2008-1-15) هل عندنا بديل؟(اإلنسان والتطور 
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 ):مع أنىن أنصح بالرجوع إليها آاملة(ما يلى

 :من بني ما اقرتحته على هذه السيدة الفاضلة

أن تستشري بعض املراآز الىت تقوم بالتخطيط..... 
العام، مث التأهيل ملن هو ىف هذه السن، وآذا وآيت، السلوآى

فأخربتىن أهنا استشارت أحد هذه املراآز، وأن صاحب املرآز أو
، وأن هذا اخلبرييستعني خببري أمريكى جدًارئيسه، املسئول عنه، 

أشار عليها وعلى هذا االبن النشط الذى آان جيلس أمامى
أشار!) ط أو فرط نشاطبال نشا(مسرتخيا دون حراك حىت األن، 

عليه، وعليها، اخلبري األمريكى جدا أن ترتآه وشأنه، وأال متنع
عنه شيئًا، وأنه حني يكرب ويعرف أن إيذاءه لنفسه، وإيذاء

مازال(جده، مل يعودا عليه بأى طائل سوف يكف عما يفعله 
 ،!)الولد يتابعنا دون حراك، وآأنه يشاهد مسلسًال

توصيات اخلبري وأنا أخفى ابتسامةقلت هلا معقبًا على  
، وملاذا مل تقبلى النصيحة"عليه نور"تكاد تقفز إىل وجهى، 

على فكرة السيدة الفاضلة اجلميلة، شقراء وغري حمجبة،(
)وتتكلم بني احلني واحلني آلمات باالجنليزية، أو الفرنسية

أقبل ماذا؟ الولد ينجح بالكاد، مث أنه توقف عن: قالت
ؤخرا وقد مسحُت له بالتدخني حسب تعليمات السماح،الدراسة م

َفَجـرَّ ذلك وراءه أشياء تدخن أيضا ىف السجائر، وجدُّه غادر
 البيت خوفا على نفسه، 

 وهل أبلغت اخلبري بذلك؟: قلت هلا

نعم، وأصر على نصيحته، وعلى املتظلم أن يدبر شؤونه، : قالت 

ى، وإمنا ىف معاىن ومساحاتحنن خنتلف ليس فقط ىف ممارسة الطب النفس
احلرية، وحقوق اإلنسان، ونوعية احلياة، وامتدادها، وحدود

 .العالقات، ودرجة الدفء ىف التواصل، ومحل املسئولية عن بعد

وأختم هذا االستطراد بالتذآرة مبا سبق أن آتبته ىف هذا
الشأن، وأنصح بالرجوع إليه ملن شاء، حىت ال أخبسنا حقنا ىف

 .ابيات الىت ميكن أن نستثمرهابعض اإلجي

 : وآلها موجودة باملوقع وعناوينها آالتاىل

  1982-11-7 بل من هناك نبدأ •

  1999-5-14 العوملة ونوعية احلياة •

  1999-6-1 هم حيتاجوننا بقدر ما حنتاجهم •

 2000-11-27عن املدنية واحلضارة؟  آيف؟! حضارة بديلة •

املقاييس؟من حيكم على من؟ وبأى  آيف؟! حضارة بديلة •
5-12-2000  

االختالف حقيقة ىف اجلوهر واملظهر آيف؟: حضارة بديلة •
12-12-2000  

 2000-12-20ثالث قيم وثالثة حمكات  آيف؟! حضارة بديلة •
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  2002-12-30العلمانية املؤمنة  :االختيار الصعب •

- 1-27للمعرفة واإلبداع  :اإلميان يشحذ األداة البشرية •
2003  

املواجهة املواآبة: وغدًا، نكمل ما تيسر عن عالجنا
 املسئولية
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)2(אאאא−178

 :متهيدا لتقدمي جتربة مصرية عن عالج أمسيناه عالج

 .م.م.م:  املسئولية –املواآبة  -املواجهة 

Confrontation Togetherness Responsibility Therapy CTRT 

 )2(الفروق الثقافية والعالج النفسى

 احلاجة لكل أنواع احلوار
السمعة،   حسن   هو عالج  النفسى    العالج   أن   شك   ال... ...

 تقوميات   أو ساخرة،    اعرتاضات   أحيانا من   حوله   يثار   ما برغم  
يستعِمل) يقال أنه( ، " طيب "  عالج   أنه   ذلك شأنه،    من   مقللة 

 درجة   أقل   مع )  الكالم (  الرمز وهى    اإلنسان   أدوات أرقى    عادة 
 وهو إراديا،    املريض   جانب   من   قبوله ىف    املشكوك   التدخل   من 
 أن   يستطيع   وقد أنفاسه،    املريض   فيه   يلتقط   وقتا   يستغرق   عالج 
 من   إليه   يصل   وما عليه،    يطرح   ما   إزاء   اختياره   يعيد 
 للنقل   تصلح ..   أحيانا   باهرة   أو   حينا   تسكينية   تفسريات 
  . خالهلا   من   ما شئ    يصل   وقد !!!   والرواية 

 عن   يكون   ما   أبعد   يكون   قد   خالله   من جيرى    ما   فإن   ذلك   ومع
  : ذلك   وبيان عنه،    معرف   هو   ما   حقيقة 

ذآرى   باستعادة   يتعلق   ألمرا   أن   يزعم الذى    العالج   إن  -1 
 ما   ظاهر على    يؤآد   إمنا   شحنة   تفريغ   أو   حلم   تفسري   أو 
 وسائل   جمرد سوى    ليس  -  األمر   حقيقة ىف   -  أنه   حني ىف  ، جيرى 
أن ميضى احلكيم والسقيم ىف    باإلسهام   رمبا تسمح   تواصلية 

السقيم، انطالق   الستعادة   النمو   مسرية   عرب   )املواآبة(معا 
، أما الكالم والتفسري والتأويل فهىودفع مسرية احلكيم

  . العالج   وحدها   ليست

 تشريط   خالل   من   سلوك   بتعديل   يزعم الذى    العالج   آذلك  -2 
،يدرى   أن   دون   رمبا التعديل،    هذا   يستعمل   إمنا معني،  
 نشاط   إخفاء   أو أخفى،    تنظيم   إرادة لتحقيق   آوسيلة 
  ).املواآبة(، جيرى بني السائرين معًا  أعمق 

 بدوره   اإلنسان وعى  على    يدل   وذاك   هلذا   احلماس   إن  -3
 ما   هو   وهذا ،  إليه   حاجة ىف    أخر   إنسان   جوار ىف  اإلنساىن  
  . شرحه سيأتى    مما   " بةاملواآ "  أمسيناه 
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 مبقياس   تقوميها   ميكن   ال   وحده النفسى    العالج   نتائج   إن  -4
 للنمو   البشرية   املسرية معىن    االعتبار ىف    نضع   مل   ما واحد،  
  . الفحص   حتت ،  التحسن   ونوعية املختلفة،    ومراحلها 

 : نقول   أن   ميكن   والشجاعة   البساطة   من   خاص   وبقدر

الصناعى باملعىن  نفسى    عالج   امسه شئ    يوجد   أال ينبغى    إنه " 
  "  الشائع التكّلفى  

 :  أيضا   والبساطة   القوة   بنفس   نقول   أن   أو

 أو   مدهتا   أو   نوعها   آانت   أيا   عالجية   عالقة   توجد   ال   إنه "
  "النفسى   عالجال هى  وهى    إال   وسيلتها 

) أفكار   عدة   أو (  أساسية   فكرة   من   نابع   التوضيح   هذا
 :نوجزها فيما يلى 

  إنسان آخر إىل    حاجة ىف    وهو   إال   إنسان   يوجد   ال   إنه  -1 
 . وتواصل   ورعاية   وعطاء   اعتماد   من   احلاجة   هذه   أبعاد   بكل 

 أو   املعوِّق التطورى    نشاطه   أزمة ىف  النفسى،    املريض   إن  -2 
..  املستتب   وتوقفه   انسحابه   حالة ىف    أو ، املشوَّه   أو   اَهض 

  ". اآلخر "  هذا إىل    غريه   من   حاجة   أشد هو 

 أخذت   إذا   وإنسان   إنسان   بني   البشرية   العالقة   إن  -3 
-املعىن  "  أو  " العائد  -  الرسالة "  هلا بيعى الط   الشكل 
 الستمرار   والضمان   احلقيقية   الدعامة هى   " املرجتعة   التغذية 
 . اإلنساىن   النمو   عملية 

التنظيم املهىن لتحقيق هذا سوى    ليس النفسى    العالج   إن  -4 
   .التواصل البشرى واملواآبة

احلياةمهنية مسئولة، مما جيرى ىف إنه عينة خاصة،  -5
 العادية

 هو   العادية   احلياة ىف  جيرى    ما   وبني   بينه   األساسية   الفروق  
  : النفسي   العالج ىف    أنه 

، ُيَجدد عرب مسرية العالج، حمدد   هبدف   العالقة   هذه   تتم )  أ ( 
  ). وعليه   له   ُبعد   وهذا (

، وقبول مبدئى من املعاجل   جانب   من نسىب  بوعى    تتم   أا )  ب (
  .جانب املريض

 باختالف بأساليب متعددة وخيتلف آل أسلوب   تتم   أا )  جـ ( 
 .وتفريعاته، وأيضا باختالف املرضى   عالج   آل   نوع 

أا تتم ىف وقت حمدد ملدة حمددة قابلة للتجديد حسب ) ء(
 شروط حمددة

قرصا،   مريضا يعطى    طبيبا   أن   تصور  -بعد ذلك -  ميكن   يففك  
 أن   دون ، " اخلري   صباح "  :له   يقول   أو صدمة،    أو ، " حقنة "  أو 
   ؟ .. املسئولة   اهلادفة   العالقة   هلذه   فعاال   ممارسا   يكون 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "   1371
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 يقوم   ال عالجى    وسط ىف    عامال   أو   ممرضا   نتصور   أن   ميكن   آيف   بل
 العالقة؟   هذه   من   بقدر ) من وراء وعيه الظاهر   أو (  أنفه   رغم 

  : نقول   أن   املدخل الواضح البسيط ميكننا   هذا   من 

ومتاثل   ما قاربيكون مناسبا وصحيحا إذا    ما   عالجا   إن  -1
مو،بالن   الساحمة (  السليمة   العادية   احلياة ىف  جيرى    مع ما

، مع إضافة الشروط املهنية الضابطة) ملسريته   املؤمِّنة 
 .املناسبة

 العادية   احلياة   هذه   مثل ىف  جيرى    ما   خيالف   ما   آل   إن  -2 
 إذا   إال   اللهم ومراجعة،    حبذر   ُيؤخذ   أن ينبغى  السليمة،  
احلياتى   األسلوب   بعدها يطغى  وحمددة،    قصرية   مرحلة   مثل 
  . املسئول الداعم العادى  

 املختصر   املصغر   النموذج "  هو احلقيقى،  النفسى    فالعالج  -3 
" تكون   أن ينبغى  "  وتعبري   " تكون   أن ينبغى    آما   للحياة 
تصحيحيا ىف   موقفا يعىن    ولكنه مثاليا،    موقفا يعىن    ال   هذا 

 آما   للحياة "...   قلنا   لو   ألننا ة الطبيعية،إطار احليا
) املرض   وهو (  حدث   قد   شاذا   موقفا   أن نتناسى    لكنا " هى 
 من   اخلاص   النوع   هذا   طلب إىل    املريض   أجلأ الذى    وهو 
  . املعونة 

الىت" حياهتا العادية"مادام األمر آذلك، فلكل ثقافة  -4
 .ا ويتم من خالهلا هذا العالجيقاس هب

 العالج عامة

النفسى   للعالج   توصيفا   نقدم   أال   هذا   آل   بعد   جيدر بنا
 من   عامة "  للعالج "  توصيفا    نقدم   أن بوجه خاص، ولكن األفضل  

 هنا   التعريف   هذا   مثل   نعيد   أن   بأس   وال "  مواآبة "  هو   حيث 
 :  الالزمة   اإلضافات   بعض   مع   فيه   آلمة   لكل   وتأآيدا   اتكرار 

 مسئول   شخص   هبا   يقوم النمو،    مسرية "  مواآبة "  هو   العالج "
،)حكيم(النمو    مسار على    مستمرة   شخصية   وحرآة ووعى    خربة   ذو 
حتّول مساره معاق أو متأمل لدرجة ميكن أن توقفه أو   شخص   لصاحل 
 ).مريض(

 لضغط    نتيجة   )اإلعاقة واألمل املفرط(حيدث هذا أو ذاك 
تنشيط مستوى من الوعى آان آامنا، مث تنشَّط ومل ِتستوعبه

 .بقية مستويات الوعى

 النطالق مثل هذا النشاط   مانع   مفرط   جلمود   نتيجة   أو 

 :آل مايلى  بقصد فيجرى  العالج  

 املسرية على درب النمو املمكن   اتمعوق   إزالة •

 نبضها حىت هتيئة ظروف مالئمة   تأجيل   أو •

 مسارها إذا تبني احنرافه من البادية   تعديل أو  •

أساسا،   -آلى  بيولوجى    طلقمن   من انعكاسها،    إيقاف   أو •

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1372
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 ترآيب   لطبيعة   املقابل   املتاح "  آل "فيستعمل العالج 
  . معا   واحتياجه   اإلنسان 

  مياءآي   من •

 وتنظيم إيقاع  •

 وآالم •

 وحرآة  •

 وتعليم  •

 وُفرَص إبداع •

وتعاُقٍد. جيرى آل ذلك بالتزام مهىن حمدد بعد تدريب آاف
 متعدد املراحل

 : مع مراعاة طول الوقت آلٍّ مما يلى 

 التوقيت املناسب •

 والتحريك املتدرِّج  •

  ولالق   يصح   فقد   عامة   بصفة   العالج   هو   هذا   آان   فإذا

البشرى   التواصل   فعل   املواآبة    هذه على    غلب   إذا   إنه " 
 هذه   لتحقيق   آأسلوب ..   واملعية   واملشارآة  واملعىن   بالكلمة 
  " النفسي   العالج "  باسم تسمى    أن   جديرة فهى  ...   األهداف 

 أنواع احلوار 

 إعاقة   إطالق مبعىن  "  عامة، والعالج النفسى خاصة    العالج 
 آانت   آما ذآرنا، وإن"  املواآبة "إىل    حيتاج "   النمو   مسرية 
 فإن .. البشرى    التواصل   قمة هى   -سنرى    آما  -  املواآبة 
حسب السياق واهلدف   ومفيدة   نافعة   شك   ال   دوهنا   املراحل 

 .املتوسط

 النمو   مبسرية   مباشرة   املتصل "  اآبةاملو "  مفهوم   نفهم  وحىت 
 بني   التواصل   حماوالت   أو   التواصل   ماهيات   نستعرض   أن   يستحسن 
من أول" احلوار"، ونبدأ مبا يسمى  البشر   من   أآثر و   اثنني 
 ".املواآبة"حىت " حوار الصُّم"

 : ) الطرشان(الصم    حوار  -1

لألسف –د بدأنا به ألنه غلب مؤخرا هذا تعبري مشهور، وق 
وأيضا ألنه أحيانا يكون خفيا على من ميارسه حني يستعمل  –

حوار الصم ميثله ما ورد ىف قصيدة. ما يشبه املعىن، بال معىن
 :ىف ديواىن سر اللعبة آالتاىل" اللنب املر"

 الدنيا   حال   ما "

 تأخر   الدفع  - 

...  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــا يــــوميـــــ"   1373



 25I02I2008א – אא

 الليلْة   منَت   هل  -  

 زادت   األسهم  - 

 ....  

 اليوم؟   الذهب   سعر   آم  - 

 العصر   بعد   املأمت  - 

 وظيفة التواصل بقدر آاف من خالل يؤدى    ال   حوار   هو
يؤدى   ال   فهو وبالتاىل  لفظ،  على  حىت    أو معىن،  على    االتفاق 
 وعجز الناس،    تباعد على    يدل   وهو "  والعائد   الرسالة "  وظيفة 
مثل   يستمر   ملاذا   ولكن األساسية،    وظيفتها   أداء   عن   اللغة 

املعاصرة إذا آان بكل هذا   حياتنا ىف    ما   هذا احلوار بدرجٍة
  (!!). ما   ووظيفة ...  ما   دورا يؤدى    وأنه   البد   اخلواء؟

، حىت عصرية   مصيبة   يعلن   أنه   برغم هذا النوع من  احلوار، 
 أن   الوقت   نفس ىف    يعلن   أنه   إال نكاد ننكره ونتربأ منه، 

 أصبحت   مبا   الكلمة   مسئولية   حتمل على    قادر   غري   املعاصر   االنسان 
ذى   الكالم   عن   البديلة   األصوات   هذه   وأن وحتد،    نبض   من   حتويه 

جدا  املرتابط  املوضوعى املعىن    من   محاية  -بشكل ما  –، هى املعىن
 الدفاعات   حدود   بعد   ما إىل  بالوعى    باالمتداد   يهدد الذى قد  
 اخلوف "  ضد   دفاعا "  الصم   حوار "  يكون   فقد وبالتاىل  القائمة،  
 ). املطلق( "املعىن   من 

  [1]4")أهال"أْن ":أهال"يهتز الكون، لو يعىن القائل (

النفسى   التحليل   أشكال   وبعض  - النفسى    العالج   قام   فإذا
الذى(   الصم   حوار بتأآيد    - تدرى    أن   دون   الدور   هبذا   تقوم 

 ذاته ىف    فهذا ما،    بقدر   ميارسه   املريض   ليعود حىت ) آنا هنجوه حاال
مستوى على    ولو   عاديةال   احلياة   الستمرار   الالزم   للدفاع   تقوية 
  . وأجنح أقوى    قادمة   جلولة   استعدادا   رمبا  -   مرحليا  - متواضع  

، الصم   حلوار )  الفىن(النظرى   الرفض   بني   اخلالف   يتبني   هنا 
أشكاله بدرجات خمتلفة، مبا يالئم   لبعض والعالجى  العملى    والتقبل 
  . واالستمرار   للتكيف   تلزم الىت    الواقعية   احلياة   بالضرورة   

 استمرار على    حيافظ   أنه   هو   الصم   حوار   لصاحل أخرى    نقطة
لفظى   غري   تواصل   احتمال   حيمل الذى    األمر الظاهرى،    التواصل 
 يسمع   ال   أحدا   ألن   املتواصلني   بني   األمان   من   درجة   مع مواز،  
املوازى   البعد   أن   استبعاد   ميكن   ال   مبعىن أنه  مباشرة،   اآلخر 
 بدليل بوظيفة إجيابية،     يقوم   قد )  األلفاظ   مبحاذاة   حوار (
  . احلوار   استمرار 

  والفر   الكر   حوار  -2

الناس،   من   آثري   بني   انتشارا   وأآثر   مباشرة   أآثر   النوع   هذا
 معتقدات   عند   منوهم ىف    توقفوا   الذين   األشخاص   بعض على    وهو يغلب 
 من   ليقرتب حىت  (  وُتَحْوِصلُه   الشخص   ذات حتمى  ،  العادة ىف    "جاهزة "
 أقرب   عندهم   احلوار   ويصبح )  الشخصية   اضطراب ىف    اإلعاقة   مفهوم 
 . وتعمية   -   إغارة   من   ذلك ىف    يدخل   مبا املناورة،  إىل  
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 األدوار   ويتناوب   العامة   احلياة ىف    حيدث   احلوار   هذا   مثل
 أيضا،    باالستمرار   له   تسمح   بكفاءة   األفراد   فيه 

 به   يقوم   فيما   يتكرر   فهو النفسى،    العالج   جمال ىف    أما
 من   املريض   به   ىف مقابل ما يقوم مقَحم،  "  تفسري "  من   املعاجل 
 آشف "  حماولة ىف    املعاجل   به   يقوم   فيما   وآذلك ، " مقاومة "
 "شعورى  ال   أو شعورى    تسرت "  من   املريض   به   ويقوم "  املخبوء 

" صريح   أو   صامت   حتد "  من   املريض   به   يقوم   فيما   وبالعكس 
، أو يفكر   وآأنه(   والصمت   النظرات   جتنب "  من   املعاجل   هب   ويقوم 

 اخل ) !!"...لعله يفكر

 آما (النفسى    العالج ىف    وظيفة يؤدى    أيضا   احلوار   هذا
ما    نوع   استمرار على    حيافظ   وهو ، ) العامة   احلياة ىف    يؤديها 
 أن )  الدقة   أردنا   إذا   الذاتني   وأ (  للذات   ميكن   التواصل   من 
 من  -  أقل   احتماال   حيمل   آما وهجوما،  دفاعا    متاسكها   تواصل 
  . سابقا   ذآرنا   آما     مواز   لتواصٍل  -  االستمرار   جمرد   خالل 

 حوار "تسمى    أن   ميكن   فرعية   صورة   احلوار   هذا   يشمل   وقد
 اآلخر   ومثالب   مناقبه   واحد   آل   يظهر   حني  "الفخر و  ءاهلجا 
 مباشر،   غري   أو   مباشر   بطريق 

على شرط أال(عليها    وحيافظ   الذات   يؤآد   ما   أيضا   هذا وىف   
  . !!!) يتطور األمر إىل إعالن احلرب

  اهلم   شيل   حوار  -3 

 ورمبا الشرقية،    اتمعات ىف    صخا   بوجه   شائع   النوع   هذا
أخص،وميكن أن تندرج حتته أنواع فرعية نذآر   بوجه   املصرية 

 : بعضها فيما يلى

 بأن )  الناس   أو (  الشخصان   يتواصل   وفيه  " املناحة   حوار    - أ
 أو   يواسيك ("البعض،    عن   بعضهم   ليخفف لآلخر،    مهه   آلٌّ   يشكو 
، وتقوم الندابة ىف املآمت [2]5")  يتوجع   أو   وكيأس 
بتحفيز مثل هذا احلوار بني أهل امليت) أوآانت تقوم(

 . واملعزين
 القائل   املثل ىف    يتمثل الذى    وهو " اخلفى التشفى    حوار "  - ب
وبرغم تصور آثري "  بلوته   عليه   هانت   الناس بالوى    شاف   من "

اإلجيابية ىف مثل هذا املوقف، حىت شاع خطأمن الناس بعض 
هكذا!! ياه(أنه من بعض ما يربر أفضلية العالج اجلمعى 

، فإنه ليس بنائيا!!) أرى أن هناك حاالت أسوأ من حالىت
وال طيبا مع أنه قد يفيد ىف بعض املراحل، وقد ينفع ىف

بقدر" الذاتوية"السطحية لذوى الشخصية    العالجات   بعض 
بآخر، خاصة إذا أحلق حبمد اهللا أّن ما حنن فيه هو أقلأو 

 . مما يعانيه اآلخرون

آلما .هذا املوقف يكاد يكون عكس ما نعنيه باملواآبة
أثري مثل هذا القول ىف جلسات العالج  اجلمعى ، نعرج

من شاف بالوى"  :بالتفاعل إىل احتمال بديل آخر يقول
  ل هم بعضنا البعض ، ألننا حنم"الناس زادت عليه بلوته
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 ، آملني أن خيف عن آل واحد منا معًامعًا
" والطبطبة "  اإلشفاق معاىن    من   حيمل   مبا "  املواساة   حوار  -  ت
 آكل  -   احلوار   من   النوع   وهذا )  وترفق   به   تلطف :  الشيء   طب (
،الوحدة   وبكسر   باملشارآة   اإليهام وهى    عالجية   فائدة   له  - 
 له صاحبه،  على  خفى    إذا   وخاصة ذاته،  ىف    اماإليه   وهذا 
 بعيدة   بدت   مهما حمالة،    ال   العالج ىف    مفيدة   دفاعية   وظيفة 
 "الكذب"اإليهام الالشعورى ال يعىن (  . املثالية   عن 
  التغافل   حوار  -4

 األخر ىف    يراه   عما   واحدا   آل   يتغافل   أن يعىن    احلوار   هذا
 بغري   أو بوعى    سواء ، اخل ..   ينفره   أو   يهدده   أو   يروقه   ال   مما 
 املسرية   يواصل   أن   منهما   آل   يستطيع   وهبذا أفضل،    واألخري وعى،  
 جانب   من   التغافل   يكون النفسى    العالج   بعض وىف  اآلخر،    جبوار 
 الطبيب   جانب   من   ويكون وعى،    بغري )  آله   أو (  أآثره   املريض 
" الطَّْنَبَلة "  يسمى    أن   ميكن   لذلك أقل،    درجة إىل    ولكن   آذلك 
َتَعاُقْل، ويقابل   بعد   َتَحاَمَق الفصحى   بالعربية يعىن  والذى  (

 اإليهام (يسمى    أن   ميكن   ما   حيمل   ما   هذا وىف  )  "طّنَش"بالعامية 
على   حتفز   اإلنسانية   احلياة ىف    هامة   وظيفة وهى  )  بالقبول 
 آل ىف    ذآرنا   آما   أعمق   حوار   احتمال   حيمل الذى  االستمرار،  
  . السابقة   األحوال 

  الصامت   املعية شبه   حوار  -5

 واحرتام   الدماثة   من   هبا   بأس   ال   درجة على    مسامل   حوار   وهو
 وآذلك  " االختالف   رغم ..   معا "معاىن    يشمل   قد   وهو   اآلخر،   حدود 
 الغربية   الشيزويدية   يصف   ما   وأحيانا  " حاله ىف    وآلُّ ...   معا "
 بضرورهتا   واالعرتاف   الوحدة   تأآيد   وظيفة يؤدى    وهو بالذات،  
هذا،   آل   رغم   املوازية   املسرية   إمكان   مع واحد،    آن ىف    احرتامهاو 
 التحليل يسمى    ما   معظم ىف    احلوار من جانب واحد   هذا   ميارس   وقد 
ىف   وآذلك جيرى بعضه النفسى حيث يغلب إنصات املعاجل على آالمه،  
 حيث  Group as a whole  آكل   ةاموع   بعالج املسمى  اجلمعى    العالج 
األعمق بني األفراد   التواصل   بصعوبة الضمىن    االعرتاف   يشمل 

باحلفاظ   التواصل   احتمال على    يؤآد   الوقت   نفس وىف  مستقلني، 
 .على املسافة إال ماجيمع الكل معا ىف شبكية ضاّمة

 وبعض العصاب،    لعالج  -   فعال  -   تصلح   قد   أنواع   من   سبق   ما   آل
 احلاالت   هذه ىف    العالج   هذا   مثل   هدف   أن   حيث الشخصية،    اضطرابات 
 مسرية   دفع   بالضرورة   وليس أحسن،    صورة على    الواقع   تثبيت   هو 
  . النمو، لكنها أبعد ما تكون عن احلوار مع الذهان حتديدا 

  اآبةاملو   حوار  -6

 آإضافة طول الوقت    عنيناه الذى    هو   احلوار   من   النوع   هذا
 مواصفات   عدة   يشمل   وهو   املطروح   الفرض   خالل   من   حمددة   توضيحية 
 ال   ولكن  عملية خرباتية أساسا،   آلية   ممارسة   ألنه   شرحها   يصعب 
 .ال مما يلى، فهو يشمل آ احملاولة   من   مناص 

Verbalism  اللفظنة   من   قدر   بأقل   الكالم   استعمال    )1
 استعمال األلفاظ لألل(
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:بأى وسيلة على قنوات متعددة   املراد املعىن   توصيل)2
 اخل... باإلشارة، وتعبري الوجه، وبريق العني، ولون اجللد

  . أمكن   ما   والتعميم   التقريب   رفض   )3

حوهلا،   وما   هبا   ملا   األدوات ى إحد   جمرد   األلفاظ   تكون   أن   
  . التواصل   قنوات   ببقية   باملقارنة 

مبعىن   سواء  Para-verbal  لأللفاظ احملاذى    احلوار   يشمل  )4
"ذات"التخاطب على أآثر من مستوى : التفاعالتى   التحليل 

 أم برين،    إريك   شرحه ىف    أفاض الذى  ألآثر من هدف معًا، وهو 
  . مستوياته   آانت   مهما   لأللفاظ   مواز   حوار ألى    أمشل مبعىن  

يوازى حىت  الواعى    النكوص مبعىن    الرتاجع على    القدرة     )5
واخلارج،   للداخل   رحلته   موقع ىف    اآلخر   أحدمها   املتحاوران 
  . معا   جوعللر   الصحبة على    القدرة   مث والبعد،    لـْللقب 

 من   تصل   مَغيِّرة   صادقة   رسالة أى    نتيجة   التغيري   خماطرة     )6
بقدر املتبادل  للتقبل  جاهزان    احلوار   هذا فصاِحَبْى  اآلخر،  

 .املرونة طيب من 
تلقائية الذات على    النهاية   هناية ىف    االعتماد     )7

وليس" آخر"اآلخر باعتباره    عم   احلوار   يصبح   إذ ، موضوعيا
 منه :   مبا أسقطه عليه مبا يسمح بتواصل احلرآة احلقيقية

 وبالعكس  وإليهم،  

ثاتبة، تسعى حنو ذاتية   ذاتية   قاعدة   من   يبدأ هو  )8
 عنيف   ختلخل   دون   إليها   مث يعود اآلخر مع االحرتام املتبادل، 

  . والعودة   الذهاب   حرآية ىف  

 مع   احلياة   ممارسة على    القدرة   به وأعىن  النشط،    التقبل 
حقيقة   وبصفته املبدأ،    حيث   من   االختالف   وتقبل املختلفني،  

 املستمر   الصادق   وااللتحام   التفاعل   مع حتمية،    موضوعية
 . مسبق  جامد   افرتاض أى    وضع   دون   والنهاية   البداية   بني 

 احلوار   من   النوع   هذا   يتواتر   أن   يندر   العامة   احلياة فى 
ينبغى   ال   واخلصوصية   النضج   شديدة ت  جمتمعا ىف    إال   خاص   بوجه 
فإن املعاجل النفسى    العالج ىف    أما مثال،    أخذها   أو   عنها   احلديث 

 مسئوليتها   وهو يتحمل ،   أساسا   اآبةاملو   هبذه   يقوم   هو الذى
 وعالج اجلمعى    العالج ىف  (  ألآثر   أو ) الفردى   العالج ىف  (  الثنني 
، اهلابطة   الصاعدة   ورحالته   فاعليته   خالل   ومن ، ) الوسط 

 ونشاط   الداخلة الراجعة، وهى الرحالت الدالة على حرآية
 النمو   حرآة   مسار   ويعدل   يواآب   أن   ميكن ..   املتواصل   منوه 
تتمثل ىف الىت    املساعدة   واألدوات (  التوصيل   قنوات   بكل   املعوقة 

  ).األخرى   العالجات آل 

 وبعد 

 مما   املعاجل   هذا   مثل على  يلقى    أن   ميكن الذى  أى عبء ذلك   
، ميارس مهنته مؤتنسا بإشراف فريق ىف    عضوا   يكون   أن   يستلزم 

يلزمه من تدريب مستمر،   ما مدى    ذاتى ومجعى مالحق، حمرتما 
 .أمكن  ما   بكفاءة   املهمة   هبذه   القيام ومراجعة يقظة متكنه من 
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 هلذا

 غري   حوار   أو ،  ذلك   دون   عالج أى    أمهية   من   التقليل ينبغى    ال
 من العالجات مريض   نوع   لكل   ألن ،  أشرنا   أن   سبق   آما ،  ذلك 
، اإلضرار   وشديد   بل ،  مستحيل   والتعميم ،  حيتاجه   ومرض ،  يناسبه 
 إليه   حاجة   غري ىف    هو   من على    املواآب   احلوار   هذا   فرض   إن   بل 
أن يفعله  املعاجل   حاجة إىل    يشري   قد املرضى    من   له   مستعد   غري   أو 

 أن   آيف خيفى    فال ،  املريض   قدرة إىل    االستجابة   من   أآثر لصاحله 
 مواصلة   إال   هلا   حل   ال   حقيقية   بوحدة   يشعر   املعاجل   هذا   مثل 
 بأقل   ولكن ،  وأعبائها   وروعتها   مسئوليتها   بكل   النمو   مسرية 
 إال   مواآبته   -وخاصة املرضى  -  آلخرينا   حتميل   من   قدر 
الىت   النمو   حمطة ىف    يسرتحيوا   أو ،  هم   طريقهم على    ليستقيموا 

  .    تصلح هلم

  اخلالصة

إن آل أنواع احلوار الىت جترى بني البشر بتلقائية دون
اختيار، هى الزمة ومفيدة آما الحظنا، مبا ذلك، العالجات

 "حوار الصم"مثل " ةسيئة السمع"

من خالل هذا التقبل املرن وعلى قدر خربة املعاجل ودرجة
نضجه، يتحرك املعاجل ذهابا وجيئه، مستعمال معظم أنواع
احلوارات مبرونة وتنقل دون حرج، حتدده حرآية املسرية
العالجية، متوجها إىل اهلدف منها، يقيس خطواته مع املريض

 .هعلى مسارها مبحكات متفق علي

:املسئولية –املواجهة  –وغدا نستكمل عالج املواجهة 
 .م.م.م
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א−179 אא )3(.מ.מ.מאא

 1-املواجهة 

.م.م.عالج م"ما زلنا حناول أن نتعرف على ما أمسيناه 
، وآان ما جعلنا نعُرج إىلبة املسئوليةعالج املواجهة املواآ

ذلك هو ما احملنا إليه ىف أول هذه احللقات عن أحدث ما تطورت
، باسم عالج القبول"العالج املعرىف"إليه املوجة الثالثة من 

 Acceptance Commitment Therapyوااللتزام 

قد حتدثنا أمس عن أنواع احلوارات، وأهنا مجيعا، ىف ظروف
كن أن تؤدى وظيفة عالجية ما، وانتهينا إىل حوارخاصة، مي
 . املواآبة

ال نوصى حتديدا بالرجوع إىل مواصفات هذا احلوار أمس، ألنه
ىف" املواآبة"لن نتبني معامله بشكل واضح إال بعد تناول عنصر 

فهو يتم على حماور متعددة، آثري منها غري. م.م.هذا العالج م
بصفة" املواآبة"معىن وأسلوب  لفظى، وسنعود إليه فيما خيص

عامة، باعتبارها ليست جمرد حوار باملعىن الشائع لكلمة
 ". حوار"

املسألة تبدأ من تغيري املوقف العالجى آما شاع حىت اآلن،
على األقل ىف ثقافتنا، من حيث الرتآيز على البحث عن األسباب

 Deterministic) السببية احلتمية(الىت حدثت ىف املاضى 
Causality  هناإىل البحث عن املعىن الذى تقوله األعراض

، والغاية الىت تريد األعراض حتقيقها، ولكنها مل جتدواآلن
 Teleological) السببية الغائية(سبيال إىل ذلك إال باملرض 

Causality   أى أنه علينا أن ننتقل 

 :ِمْن
 ملاذا؟؟ 

 :إىل
 ما معىن هذا؟

 :مث
 إذن ماذا؟، إىل أين 
 :مث

 ماذا بعد؟
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 واجهةامل

هذه املرحلة، ىف حماولة اإلجابة على هذه األسئلة، هى الىت
مرحلة، وهى "مرحلة املواجهة"ميكن أن تتصف حتديدا مبا أمسيته 

 ممتدة متداخلة فيما بعدها

 املواجهة مؤملة عادة، 
 مواجهة النفس، 
 مواجهة الواقع، 
 مواجهة اآلخر، 
 مواجهة الذات، 
 مواجهة العجز، 
 ل، مواجهة الداخ

من هنا، أنبه دائما أنه من نعم اهللا أنه أنعم علينا
بنعمة العمى املناسب ىف الوقت املناسب، لنتجنب جرعة مفرطة

 من املواجهة ميكن أن ختل بتوازننا، 

هذا العمى اّجليد املناسب هو ما نسميه علميا باالسم
، مرة، وصلت"الدفاعية) امليكانزمات(احليل "الرشيق 

يا ربَّنا يا ربَّنا،: "عونا اهللا مبا يشبه الغناءالتعرية أن د
 ". َأِدْم علينا نعمة العمى

النفسية هى بداية رائعة) الدفاعات، امليكانزمات(احليل 
 ملسرية احلياة، 

صحيح أننا نولد بدوهنا، لكن سرعان ما نتغطى هبا بالقدر
 املناسب حىت نستطيع أن نستمر، 

 ، أنفسناامتد الغطاء حىت آتم لكن إذا 

 ، حىت منع حرآتناأو ُأْحِكَم حولنا 

تصبح نفس هذه احليل عائقا للنمو الذى خلقنا اهللا
 . لنواصله

 :هذا ما عربُت عنه شعرا قائال
 ُمْذ آنُت وآاَن الناْس

 وأنا أحتاُل لَكْى أمضَى مثل الناْس
 " أتشكَّْل"آان ِلزامًا أن 

 أن أصبح رقمًا ما 

ار طول العمر، فهو األمرلكن أن يستمر هذا االضطر
املرفوض بنفس قدر قبوله مبدئيا، ألن نتيجته آما نراها ىف

 :إرهاصات هذا املنت تقول

 " أتشكل"آان لزاما أن 
 أْن أصبَح رقمًا ما
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ورقُة شجر صفراْء
 ال تصلُح إال َآْى ُتْلقَى ِظال أغْرب 

 ىف أمهاٍل فوق أدمي اَألرْض
 والورقُة ال تتفتُح مثل الزهرْة

 تنو بقَدْر
  ُتثمْرال

 فقضاها أن تذبْل 
 تسقْط 
 تتحلْل

 تذروها الريُح بال ذآرى
 آان علّى أن أضغط روحى حىت ينتظم الصف 

 إخل..
. تناُسب املرحلة مع ضرورة العمىتبدأ بأن نرصد  املواجهة

ىف احلياة العادية جيرى التعرى االضطرارى والرؤية الصعبة
مثانية: كسونحسب إريك إري(أثناء أزمات النمو العادية 

، هذا باإلضافة إىل دور الفن واإلبداع ىف الكشف)عصور لإلنسان
واحلفز حنو تعرية مناسبة للمتلقى املرن الذى يغامر خبوض

 .جتربة اإلدراك اإلبداعى، واحلفاظ على الدهشة

 بالنسبة للمريض، فإن املواجهة تُفرض عليه فرضا، 

استعماهلا حىت من فرط) امليكانزمات( لفشل هذا العمىإما 
 أهنكت، 

 املرحلة،  لطول مدة االستعمال أآثر مما حتتملهوإما 

يربر ضعف ميكانزمات بذاهتا حلساب الستعداد وراثىوإما 
 أخرى، 

ليعوَّض جبانب آخر بايار جانب من جدار التغطيةوإما 
 أآثر َتْعميًة وأآثر خطورة، 

لنفسىالعالج التقليدى، مبا ىف ذلك ما يسمى العالج ا
يهتم باإلفراج عن بعض الضغط الداخلى) خاصة التنفيثى منه(

 أمال ىف إعادة تنظيم الدفاعات بشكل أقدر، وأآثر تناسبا، 

ال ترفض ذلك لكنها تعترب أن الغرض، حىت منذ املواجهة
 ، "ملاذا"، وليس فقط "ماذا"البداية، هو ىف معرفة 

نها قد تساعدهذه ال ُترْجع املاضى لتصحيحه، ولك" ملاذا"
على ختفيف الضغط حىت ميكن التغطية بطريقة أفضل، ملعاودة

 .استمرار النمو

 نوع آخر من املواجهة 
املواجهة ال تقتصر على مواجهة الداخل وقبوله، والبحث

 عن معىن العرض، وإعادة توجيه املسار، 
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هناك نوع من املواجهة أبسط ورمبا أآثر فاعلية ىف العالج،
،ليدية للعالج السلوآى واملعرىفوهو يتماشى مع املبادئ التق

 . خاصة من األنواع األحدث فاألحدث

يتناول الناس وبالذات األهل، وآثري من األطباء، خاصة غري
املختصني، وآذا األخصائيني االجتماعيني والرتبويني يتناولون

بضرورةآثريا من األعراض والشكاوى النفسية، بالنصح املتكرر 
ألعراض، والبحث عن وسائل لتقويةمقاومة املرض، ونسيان ا

اإلرادة، مبا يستتبع آثرة االتطمني والتهوين والوعظ
دعم، وآل ذلك حبسن نية مفرطة، رمبا يهدف إىل واإلرشاد

وحتسني فاعليته، األمر الذى يفشل ىف آثري من الغطاء الدفاعى
 األحيان، 

املسارعة من جانب أغلب) التغطية(ساعد ىف هذا التوجه 
باء بإعطاء املسكنات واملهدئات واملنظمات حتت مربرات علماألط

زائف، -آيميائى –آيميائى حقيقى، وأيضا حتت مزاعم علم 
يلجأ إىل تفسري خطى ميَكىن عشوائى يربط بني العقاروآالمها 

، مع أن آل هذا أمر الوترآيبه وطريقة فاعليته وبني أثره
الذى يعرف مهمته، املريض والطبيب -ىف املقام األول –يهم 

هو النتيجة املرجوة من -أو املفروض يعىن –فما يهم آليهما 
وقوف الطبيب احلكيم جبوار املريض حىت يربأ مما يعاىن منه،

 .فيعاود املسرية

املواجهة الكشفية، غري املواجهة املعرفية السلوآية
:،"هنا واآلن: "على ما ُهَو، مع أهنا أيضا ترآز النمائية
لى البدء من املوجود، وذلك بالقبول واالعرتاف به، مثترآز ع
 نرى، 

، وليس مبا يشاع"مبا هو"هى تبدأ بأن تتعامل مع املوجود 
عنه، وهى ال تتوقف عند ما يفسره، ال آيميائيا، وال ىف

 املاضى، وإن آانت تستعني هبما

يبدأ" عالج القبول وااللتزام"العالج املعرىف املسمى 
 بالقبول،

الىت املواجهةالقبول هو ما يقابل ما أمسيناها هذا 
 .تقبل، وترتجم، وتبدأ فورا

القبول هو من أول أولويات آليات املواجهة، آما
منارسها، وهو أمر مرفوض عند معظم املرضى عادة، وبالذات مع

 بداية االستشارة، 

ال حنتاجلكن بعد اآتساب الثقة مرة أو اثنتني غالبا، 
ثقة احلكيم فيما يقول ويفعل، ميكن توصيل ، ومعأآثر منهما

 .الرسالة للحصول على نتائج أوضح وأسرع

 وبعد

شعرت أنىن متاديت ىف التنظري حىت اآلن منذ فتحنا ملف هذا
 العالج، ففضلت أن أتوقف ألقدم أربعة أمثلة سبق أن آتبتها 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــ"  يــــوميــــــــا "   1382



 26I02I2008א – אא

ىف عجالة ما، وهى تشرح فكرة البداية بالقبول، باملواجهة،
مى بالعالج السلوآى واملعرىف، وهىوأغلبها له جذوره فيما يس

 :عكس ما شاع من توصيات، وتسكينات وهى آما يلى

بدال من: )وصفة األعراض( "األرق"عالج األرق بتناول  -1
 )وداوىن بالىت آانت هى الداء(الشكوى منه، 

 عالج الشكوى من عدم الرتآيز، بتجاوز احلزق للرتآيز -2

إذا: "طالب على بن أىب( عالج الوسواس القهرى بالغْمر -3
 )ِخْفَت شيئًا فـََقْع فيه

 عالج رهاب املوت باملشى ىف جنازة املريض حيا -4

 عالج األرق باألرق: أوال

تعبري غريب، لكنه ليس من ابتداعى، صحيح "وصفة األعراض"
)أبنائى(أنىن آنت أمارسه تلقائيا حىت أمساه أحد زمالئى 

)رفيق حامت.د(النفسيني الذين أصبحوا من فرنسا ىف فرنسا، 
وذلك حني عاد ىف زيارة ملصر أصر فيها أن حيضر إحدى جلسات
العالج النفسى الىت تدرب عليها هنا قبل سفره، وحني شاهد بعض
التفاعالت العالجية، آان تعقيبه أن هذا هو ما يسمى ىف فرنسا

 Symptomأو بتعبري أدق بوصفُة األعراض ". العالج باألعراض"
Prescription لفكرة نفسها تعترب جزءا من العالج السلوآىهذه ا

 ).املخاوف املرضية(ىف بعض حاالت الوساوس والرهابات 

بدأت مبواجهة مع بعض مرضاى الذين :الفكرة بسيطة
يزورونىن بعد أن يكونوا قد زاروا عددا هائال من الزمالء
املمتازين سواء ىف الطب النفسى أو ىف التخصصات األخرى،

هذا امللف الضخم من الوصفات الطبية، وهميأتون ومعهم 
حممَّلون حبقيبة من الفحوص واألشعات ونتائج املعامل وما إىل

ماذا ينتظرون مىن أآثر من هؤالء: آنت اسأهلم ابتداء. ذلك
الزمالء األفاضل الذين حيذقون آل ما أحذق، ويعرفون ىف

ن علىالعقاقري احلديثة خاصة أآثر آثريا مما أعرف؟ وحني يصرو
 أهنم قد جيدون شيئا خمتلفا، أعرض ما عندى، 

يشكو املريض من األرق، وليس بالضرورة أنه ال ينام: مثال
على" ممنوع النوم"فعال، فأآتب له على الروشته أنه 

إّال"، فينزعج، وينزعج األهل أيضا، فأضيف مسئولية الطبيب
ماتى،، فيأتى ىف االستشارة يعتذر ىل أنه نام ضد تعلي"غصبا

خوفه: ، فتنقطع احللقة املفرغة منلكن واهللا العظيم غصبا عنه
من أال ينام، ومن خوفه من آثار األرق، وتتوقف شكواه مما

، وهو الذى يشكو فيه املريض من أنه ال"أرق ذاتى"نسميه 
ينام، وهو حيكى صادقا، ىف حني أن احمليطني به عادة ما يالحظون

، وآتبتهعالجا" األرق"وصفت له نىن هنا ميكن القول أ. غري ذلك
.على روشتة، مثلما أآتب أى دواء، ىف حني أنه آان يشكو منه

 ).وداِوىن بالىت آانت هى الداء(

أنا ال أنصح بذلك على طول اخلط، فلألرق أسباب آثرية، وقد
 يكون عرضا ألمراض أخرى، وقد يكون بداية حلالة خطرية
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:حتذير

الوصفة بنفسقد ال يستطيع الطبيب الناشئ أن يكتب نفس 
احلسم، حىت ال يرتتب على ذلك سوء فهم من املريض أوأهله، لكنىن
 .فقط أريد أن اشرح الفكرة الىت أنوى أن أواصل إيضاحها الحقا

احلزق"عالج الشكوى من عدم الرتآيز، بتجاوز : ثانيا
 "للرتآيز

خاطبتىن احدى املذيعات الفاضالت من قناة فضائية مصرية
ىف بعض ما ينفعهاتفيا  مىن أن أساهمقطاع خاص، وطلبت 

مازلت أذآر. الطلبة مبناسبة بداية العام الدراسى اجلديد
تذآرة"آثار مشارآىت ىف برنامج ىف إذاعة الشرق األوسط باسم 

، األمر الذى أدى دورا مل أآن أتوقعه حىت أن1974عام " جناح
نذاكرجاال ونساء حول اخلمسني، يذّآروىن اآلن مبا آنت أقول آ

)مخس دقائق(آانت آلماتى . إذا التقيت هبم بني احلني واحلني
، وسيب النتيجةدلوقىتإعمل إللى عليك "تنتهى آل يوم بأنه 

 ".على اهللا

أوقف هذا االنشغال املَشتِّْتآنت على ما أذآر أحاول أن 
أنبه أن آل ما على: حول تصّور عدم الرتآيز وضعف الذاآرة

، مل أآنمبا ينبغى، ال أآثر" ملء اآلن"الطالب، وعلينا، هو 
أدرك أنىن أشري إىل آفاءة املخ البشرى وقدراته الرائعة على

 .األداء السليم مبجرد أن تتاح له الفرصة احلقيقية

دق جرس التليفون من الفضائية ومسعت طرفا من احلديث 
وآان الضيف ينصح الطلبة بضرورة الرتآيز للفهم ألنه بدونه

برغم ما ىف هذا القول من بعض الصواب، إال أنىن! !ال فائدة
شعرت أن مثة مبالغة قد ُتْفَهُم خطأ، وتؤدى عكس املطلوب حاولُت

الفهم أسهل على املخ السليمأن أفهم املذيعة والزميل أن 
 ، من عدم الفهم

املخ البشرى يفهم غصبًا عنا مهماحاولت أن أبني آيف أن 
 ، حاولنا إعفاءه من الفهم

الرتآيزاولت أن أنفى األوهام الىت تؤآد ضرورة أن يكون ح
أعمال اإلرادة الواجب توافرها بوضوح أثناء أومن  والفهم

 قبل االستذآار، 

املعلومات املنظمة تنساب إىل املخحاولت أن أبني آيف إن 
، وأن توزيعوتبقى حىت لو تصورنا أننا ال نرآز وال نفهمها

الرتآيز وإرادة الفهم قسرًا وَقْبًال،الطاقة ىف استجالب إرادة 
قد يشتت هذه الطاقة وجيعل املخ ىف انشغال بالتجهيز
والتشكيك، بدال من التهيؤ والتفرغ لتلقى املعلومات املرتبة

 .بتلقائية طبيعية

قلت هلما إن املهم هو األداء املنتظم ىف االستذآار ملدة
توب بلغةمن آتاب واضح، مك -مثال  –أربع ساعات يوميا 

مث إن نفس هذا املخ هو الذى. سليمة، قد يشرحه مدرس منظم
 سريتب اإلجابة ويستعيد املعلومات تلقائيا أثناء
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أحسّنا تشغيله دون تشكيك وإضاعة الوقت ىفاالمتحان، لو 
 .تساؤالت وتوصيات حول مسائل الرتآيز والذاآرة

اعرتض أو دهش الزميل املقدم بذوق وأدب، وشكرىن على
نىن أنا الذى طلبت املداخلة، فاعرتضُت،مداخلىت باعتبار أ

وأعلنُت أهنم هم الذين طلبوىن، ضحكْت املذيعة، وشكرىن الزميل،
عرفت بعد ذلك أهنما آانا من األمانة حبيث ترآوا اعرتاضى على

 .اهلواء ليعاد آما هو الحقا

 عالج الوسواس القهرى بالغْمر: ثالثا

 طيب، والوسواس القهرى؟ 
أن يأتى هذا املرض أوال ىف سلسلة العالج بصراحة املفروض

،"الغْمر"بوصفة األعراض، ذلك أن إحدى طرق عالج الوسواس هى 
فكرة حلوح(أو الفيضان ، مبعىن أن الوسواس ، سواء آان فكرا 

مثل تكرار غسيل(بال منطق وال داع، أو سلوك ) تتكرر هى هى
املريض أنبدال من أن ننصح ) إخل..األيدى، أو غلق األبواب، 

يقاوم هذا أو ذاك، بال طائل، ميكن أن نطلب منه أن يفعلها
 .إراديا بنفسه

 قالوا وآيف ذلك؟
 : فها أنذا أحكى

جاءىن مريض مصاب بالوسواس يكرر بعض األفعال أربع مرات
أو مضاعفاهتا، وجد فردة حذاء ىف الطريق وهو عائد إىل

،)نا أحيانامثلما يفعل أى واحد م(منزله، فشاطها بقدمه، 
لكن الوسواس هامجه، وألزمه أن يعود ليشوطها ثالث مرات

 . أخرى حىت يكتمل العدد أربعة، ماذا وإال، فعاد، وهكذا

هل آان: هذا املريض نفسه شك ذات مرة عندما دخل منزله
العدد أربعة أم أنه نسى، ورجح أن العدد آان أربعة، ومع

ضعف(ذاء مثان مرات ذلك نزل استجابة للشك، وشاط فردة احل
، وهو يعلم متاما أنه ال لزوم لكل هذا، لكنه ال)أربعة

 . يستطيع أن يكف عن فعل ذلك

هذا املرض يعاجل بالعقاقري عالجا ناجعا ىف بعض األحيان،
")وصفة األعراض"نوع مبالغ فيه من (لكن العالج بالغمر، 

ملريضيساعد العقاقري متاما، يتمثل هذا العالج أن تطلب من ا
أال يقاوم الفكرة أصال، وتطلب من أهله أن يكفوا عن إقناعه
طول الوقت، فهو يعرف أآثر منهم أنه المعىن ملا يفعل،

 .وتوصيه مبا تيسر من زيادة إرادية ىف وساوسه عدة مرات

طلبت من هذا املريض، بدال من املقاومة، أن يضيف إىل
ذا أحل عليهوسواسه بإرادته عددا آخرا من نفس الفعل، فإ
، شرحت)4x4(الوسواس بالعدد مثانية ، فليكملها ستة عشر 

:له آيف أن هذه الزيادة اإلرادية هى حلساب العالج، مث أضفُت
، وذلك)ومن مث للعالج(أربعة للوسواس، والباقى للدآتور، 

 .بعد االطمئنان إىل اآتساب درجة مناسبة من ثقته

 اهللا عنه أنه قال مامسعت أثرا عن على بن أىب طالب رضى 
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، وهذا)فعل أمر من َوقَع: قْع(، "إذا ِخْفَت أمرا فّقْع فيه"معناه 
 .َقْع فيه: ما نشري به على املريض حني نستبدل باملقاومة االقتحام

املسألة ليست أوامر، بقدر ما هى اتفاق، وثقة، وإصرار
 .من الطبيب، فاملريض، وتعاون من األهل، وعقاقري مساعدة

 وت باملشى ىف جنازة املريض حياعالج رهاب امل: رابعا

اخلوف ىف املرض النفسى له تصنيفات وتشكيالت، فاخلوف من
القلق العام"جمهول غامض متذبذب وداخلى غالبا، يسمى 

هذا املرض آان شائعا ىف أول ممارسىت للطب". العائم املتماوج
نوباتلكنه أخذ يرتاجع حلساب ) أواخر اخلمسينات(النفسى 

نواع أخرى من اخلوف حتدث بالنسبة ملثري بذاته، الهناك أ اهللع
مربر للخوف منه، على األقل اآلن، مثل اخلوف من األماآن

بضم" (رهاب"املرتفعة، أو الضيقة املغلقة، وهو ما يقال له 
رهاب آذا،"، ويسمى هذا اخلوف أو ذاك )الراء على وزن فعال

 إخل..انرهاب املوت، أو رهاب السرط: أو رهاب آيت، مثال

وصفة"آيف ميكن أن نتناول رهاب املوت، آمثال، من منطلق 
!!، هل نوصى بالوفاة عالجا للخوف منها؟ أنا أمزح؟"األعراض

 :ولكن خذ ما حدث، وحيدث

يأتى املريض وحيكى عن خوفه من املوت، وأنه خيشى حلظة 
االحتضار، أو عذاب القرب، مث يسأل وهو يشري إىل بعض أعراض

يعىن أنا حاموت يا دآتور؟ فأبادر بالتأآيد: ُه باملوتُتذّآُر
)بعد عمر طويل، أو بعيد الشر: بدال من(، "إن شاء اهللا"أنه 

إن شاء"إن شاء اهللا ماذا؟ فأرد فورا : فيقفز املريض متعجبا
، هذا إذا آنت قد اطمأننت لدرجة مناسبة من"اهللا ربنا ياخدك
هولة نتيجة طيبة مرضانا،وأنا أحصل عليها بس(ثقته ىب طبعا، 
"، فأواصل"آيف؟ ماذا تقول؟"فيكمل املريض !!) فروق ثقافية

مث أحتسس ثقًة أعمق. متاما آما سيأخذىن وقتما يشاء سبحانه
ألواصل التقدم، وأنا أطلب منه أال يقاوم الفكرة بل
يستدعيها، طاملا أهنا فكرة املوت، وليست املوت نفسه، وهذا عكس

ادة ىف االجتاه اآلخر من أن عليه أن يستعيذ منما يقال له ع
الفكرة، وأن يطردها بأن حيل حملها أفكارا هبيجة، أو أن يشغل

يستغرب املريض وهو يريد أن يتأآد. نفسه مبا هو أآثر واقعية
من أنه أمام طبيب حقيقى، فأآمل بأن أآتب له على الروشتة

–وقد أمضى ". مسموح املوت وقتما يشاء سبحانه وتعاىل"فعال 
 .ىف أن أوصيه بأن خيطرىن قبيل أن حيدث ذلك –حسب درجة الثقة 

نتواجه من -إْن أطال اهللا عمره وعمرى –ىف االستشارة 
جديد، ويتأآد هو من موقفى، وقد نتحدث ىف نوع اجلنازة الىت
يفضلها، أو تفاصيل النعى، وقد يبادلىن مثل ذلك، ونضحك

ثقة مبا يسمح ىل أن أآتب لهغالبًا، وقد يتدعم موقف ال
عبارات معينة يكررها مرات حمددة صباحا ومساء، وقد يقبل،

 وقد يشفى، أو قد يذهب إىل من هو أحذق مىن، وأطيب، 

 .مع أنىن طيب واهللا العظيم، لكن الطيبة أنواع
 .آما أن العالج أنواع 

 .والبشر أنواع
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א  −180  א

:مقدمة 

وأنا أآتب عن أنواع العالج عامة، والعالج النفسى بوجـه
–مع زمالئى األقرب  –خاص، آنت أتصور أنىن أآتب أساسا خربتى 

بعد مخسني عاما، لكنىن آنت أرجع، مضطرا أو خمتارا، لبعض مـا
بته من قبل، وإذا ىب أفاجأ أن ما أتصور أنـىنخييل ىل أنىن آت

مـن"من رؤى وتصنيف قد سبق أن سجلته " اآلن"قد وصلت إليه 
"شـعرا "منذ ثالثني عاما أو أآثر، وبالـذات سـجلته   " ورائى

 .بشرٍح على املنت، أو بدونه

 !!أتعجب

 !ما احلكاية بالضبط؟؟

:الالحـقَ التـنظَري   -حْدسًا مكثَّفـاً -هل ميكن أن يسبق الشعُر 
 خربًة منظمة وعلمًا موثقا؟

 !!رمبا

قارنت بني ما سبق ىل تقدميه حىت اآلن ىف هـذه النشـرة خـالل
.م.م.م"األيــام الســابقة، عــن مــا أمسينــاه مــؤخرا عــالج  

وبني ما آتبُته شعرا بالفصـحى) املواجهة املواآبة املسئولية(
، فوجدت توازيـا أدهشـىن، ومل  1974وآخر بالعامية  1972سنة 

 أجد تفسريا آافيا 

  .قلت ُأْشرُآُكم ىف الدهشة، وأطلب الرأى والتعقيب

 "حب للبيع"تشكيالت بالفصحى، من قصيدة : أوال
 "سر اللعبة"آخر قصائد ديوان 

 ) وغريه(العالج بالتسكني الكيمائى )1(

   فضلك   من   قطرات   بضعة  - 

 ،  ىاملتبق   إال   يبق   مل = 

 ،.. جوعاٌن 
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اَلِكَلمْةنبضمنحمرٌوم  
 ،.. معىن   بال لدّى  َبقَى    ما = 
 ،  األوُّْل     أمس   من   خمزوٌن  
 حاىل،   أتدبَُّر   آخذه 
 خبياىل    شيئًا يعىن    قد  

 ،    مقدم   احلجُز = 
   جائْع لكىن   -
    باجلملة   توَزُن   طازجًة   قلوبا   جتد = 

  ،" سعادة   درب"ىف   
   ينبْض   ال قلىب   -
   بدعْة،   أحدُث عندى  = 

 العْصر   أذاِن   وبعد   الفجِر   قبل   تأخذها     
 .. وتنْام   

 ، َأبَدا   تصحو   ال  
   اليوم؟   احلب   سعر   آم  -
 التسعريْه   حسب = 
 ،   آثريه   الطلبات   

 .   مرهق   وأنا  
 أآثْر   أدفع لكّنى   -
  . نتدّبْر =  
 العالج بتقوية الَعَمى) 2(
   أْنْت؟   من=  

 ،  ما   رقٌم   أنا  -
   طلباتْك؟ = 
  ،    حمكم   قفل   ذو ..   ذهب   من   قفٌص  -

 ..  األآرْم   السلف   تراب   ُصلِب   من
    عقلْك   نوافذ   إغالًق   فلُتحِكْم = 

 ،.. خيفْت   أو   قلبْك   وليْصُمْت
 ،  تندم   ال   تتسحُب متضى   

 . أتلفْت أمضى  لكىن  ...  -
 ، إياْك = 
 ، نفسْك ىف    َفجْأة   تنظُر   قد  
 آونْك،   عْن   أآثر   تعرُف   قد  
 ،    تتحطم   

 .اْألخَفى     باللهو ساعْدىن   -
  . تفهْم   وال   عينيَك   أغِلْق = 
 )حمّلك ِسْر(العالج بالكالم ) 3(
   وجنابْك؟ =  

 . أعلم   ال  -
   طلباتك = 
 ، أستسلْم .. '  أتناول '
 ، آائْن   هو   ما ىف    أتعبد  
 أمرى،   واقع   وأبرر  
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 . أتكلم ..   أتكلم ..   أتكلم  

 ؟ تذآرتْك؟ = 
 . املسرح أعلى  ىف   -

     باْألنعْام مألى    قاعتنا = 
 ، مكاٍن أّى  ىف  أجلْسىن  

 ، الناْس   خلف   الزائد الكرسى  ىف   
 .     األبكم الثرثِار   التيس   جبوار  

   تغَّيْب   البطُل = 
 ، حتزْن   ال 

 ،    دوره   ألعب 
 ، الُكوَّْة   خلف   من   أمسع   ما   وأآرر

 ..  شيئا ختشى    ال 
 .      سيفهْم   أحد   ال 

   ْموتكتَّ   صوتك   ترفْع   ال = 
 . َتْم   َتْم..َتمْْ َتْم ..  َتْم   َتْم ..   َتْم ..  َتْم ..   مسعا  -

   تغنْم   سلِّم = 

 . األسلْم     إخرتت 
 .   تنّظم   الصفُّ  -

 ..وقوفَا    السُري أحلى    ما = 

 َرْم    ، َرْم َرْم    َرْم ..     تررم ..  تررم 
 عالج املواآبة  )4(
   يتقدم   الثالث =  

 .    أفندم   يا   مسعا ..  -

 اآلخر؟   أنت   اتكطلب = 
     أتأمل .  أحبُث  -  

   أنت؟؟   جمنٌون = 
 . أتعّلْم  -

   ِعفريت   يا   أخريا   جئَت   قد = 
 ! أنا؟ ..  -

 .. أنت   هو = 
  سبيِلى   ْبن   يا   غيابك   طال   قد  

 ،  جئت لكىن  ..  -

 معىن    بال   الزمُن   ضاع   آم = 
 ،  رادهو   اليأس غلبىن   -

   جئت   لكنك = 

   األلفاظ مىن    ضاعْت  -
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   تتكلْم ،  أحرفها   جنمُع = 

   امليت   الرمز   من   العفن   فاح  -

   إليه   النبض   سيعود" معًا"و = 

   الناس،   أمن   يهدد   احلبُّ  -

 . األجْنب   الناِس = 

 ،  جوفاْء     مججمة ىف    شبٌح   البسمة  -

 املوتى،   حتيى   جنعلها روحًا = 

 ،    األعظم   اِخلْدر   باليأس ىل    من  -

     الطوفان   بعد   لنبدأ   جئَت   قد = 

   للناس حىب    من وحيى    يا  -

   سعدك   يا = 

   مب؟  -

 .بالناس = 

 !! الناس؟؟  -

   اآلن   بعد   مهرب   ال = 

 ومعًا نفعلها، نتَعلَّْم -

  .   رمأآ   بدٍء على    العوُد = 

 مقتطفات متفرقة من ديوان: ثانيا

 )1974(بالعامية املصرية " أغوار النفس"

 عالج املواآبة من شعرى العامى

مل أآن أعرف أنىن آتبت بالعامية أيضا عن عالج املواآبة، 
مقارنة بعالج امليكنة والتسكني والكالم والتداعى احلر إال حني 

وفيما يلى بعض ذلك . م.م.بدأت أمجع ما مييز هذا العالج م
 )1974هذا بعض ما آان سنة : (أيضا

 نقد دور الطبيب النفسى ىف التسكني والتسطيح واإلعالم   )1(

  ،.. !!)يعىن  (  الـَباْيـَظْه   للعـُقـَوِل   مهندْس   أصبح   الطبيب

  . اْتصلـَّـحـِْت   برضه واللى 

 (............) 

  )  غريى   حد   مش ،  انا   هّو   دا   الطبيب( 

.......... 
  ! عليْه بـِتـْمسِّى    والسِّْت ،  عليْه      اللَّه

  :   الـَكـَالم     منظوم ،    القـَْول   خـُالصـِْة ،   والواقع ،  والشاشْة

  : األَنــــاْم   ُمعـضـِلـَِة   َحـْل فـِى    ،   متام   آخـِْر

....... 

  ،   الـَقـَلق   عصر ىف    نـَحـُْن   آنا   ّلما " 
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 "نـََدِع القلق"يبقى الْزَمْن آلنا 

 سهله قوى" نبدأ حياة"الجل ما 

 َمَا َفيَهاْش أىِّ عقْد

 .أو أى حاجة مش قوى 

 والكآبة برضه ماْلهاش أى الزمة،

 إال لو مات لْك عزيز أو بعد أزمة،

...... 

 ـْهـَاعـِيـَال   ْتـحـِّب   ِإنـّها الِزَمْن،    اُألم     إن   ثـُمَّ

  . باهلا ىف  إلـلى    العقد   فكِّ   لزوم   دا

  "!!. قوى   ِوحـْشـَْة "    الـُعـَقد   إن :    ثبت   فلقد

  الـُفَالنـِى،   الـْبـَحـِِث   َأظـْهـُرُه   قد الذى    هـََذا

  ".األّوالىن   ساب التاىن    عد   ّملا " 

  . عاْل     الكــل   يكون     ان : "أوصى   مث

  : الـُكَويـِّْس اّن    بـُْد  ال   إْذ

 .أحـْسـَْن مـِالَِّذى مـُا هـُوْش ُآَويـِّْس هـُوَّا    

  " ايـِْه؟   إمـَِّال

  ،" هامن   عفاف "  برنامج   هذا[ 

  ]  فالن   الدآتور   حضرة   بـتسأل   
*  *  * 

 نقد التطبيب التسكيىن الكيميائى  )2(

..... 

  ،   ُمـْعـَتبـر مـِطـّيباتى    أشوفه   وساعات

  ، اإلْبـتَسامْة     خـُُدُوده   ِبيـْلبِّـْس   وهـُوَّا   حالوتـُْه   يا   آه

  ، " السآمـة     منع "   حـُبـُوب   ويكتْبَلْك     ِبْيـَشـَخـْبـَط   ّملا   أو

 شاعركم   متسح   تقوم   اُملـحـَاياة   حقنة   ْيوصف   ملا   أو
  ". بالسالمة "

  ". حاجْة "أى    مش ،  ُزواْق   ْف أحكامو    يلف   جنابه   وساعات

  :    انك   يقولك املستخىب،    جاب   وآإنه   الزمان قاضى    آما يفىت 
  ،" مساجة   بـطـّْل "  "ْ!! َختْف    ال " 

  ". حاَلك َمشِّى  " ،" جاِمْل "يعىن    ،" منافْق   ُآـْن " 

  . جرالْك   مهما ،  السليم ىف  ماشى  تبقى 

  . البضاعـَْه زى      العيون   جّوا   تـِتـْشـَحـَْن   والعواطف
  ). ساعْة   ُنّص   ساعْة   آل ( 

    " ؟ ! ؟   إيه يعىن  " 

  ". ُمـِهـْم   مْش "..  

*  *  * 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   1391



 27I<02I<2008א – אא

 )فقط(آيفما اتفق "الكالمى"نقد التداعى احلر) 3(

  : َآَالْم   ِبْيطّلع   النَّْعش   آإن   اّلُصْوت   ِسْمِعَنا ،  ْرصفَّ   اَهلَوا     مر

  . َحَصْل   َلْم .. ، إْسُكْت ، .. لّسْه ، ..   أل " 

  " ؟   آام   لسَّه .. ياَتاْآِسى،  ، ..   سِيَما  

  . آالم أّى       

  ،   َمْسكَينه ،  زيَنْه     ألفاظ

    ، وْتَصْوَصْو ،  بتزْقَزْق

  !! ِوَخَالْص ..  

  . رآِنُتْه   ِمْن   ماْت   اللفظ

  ، َتْخبــيِّـُتْه   وطول   العسكر   لعبة   من

  . ِعْلبتـُـْه   ْف مَصدى  فاضى    رصاص   ظرف

 ؛  اتقصف   سنه   القلم   ملا

  ، ماسكته   تـِـَمــكِّْن   تلبيسه   عملــته 

  .  شخبطه اهى  و  

. . . 

 ،  مـِْتـَصلـَْطْح   نامي   واحْد

  : تتفرْج   وْعنيه 

  ،   بتلف اللى    أفكاُرو ْوَعَلى      السقف   رسم على 

  ،  ْتِلْف . ، ْتِلْف   

   . َآْالم   يا   هاَتْك ..     آالم ىف      وآالم

  !!   حرام   يا 

 ،  َوَراه قاِعْدِلى  والتاِىن 

  . مـَدهَّْب آرسى  على   

 . طّيب   األبيض   لبهق

  ، ِيتخيــِّْب   َلْم   وَسماُعْه  

 أْحَالْم   بيفسَّْر   عمال

  ، أوهام   ْف   يرص   وصاحبنا

  " املكتوْب " و ،  ومرآَّب ،  وُعقـْد

  . ْذنوب   ْوَصّف وحكاِوى،  ،" قَدْر : و

  ، ْرصاص   ِقْفل   َشَفايُفْه   وأخينا

  . حسَّاْس   شريْط   خويا   يا   ِوْوداُنْه

  ،   حكايات ..   حكاياْت   ِيَسمْع

  ،   وساعات   ساعاْت   ومتّر

  ). ماْت     َأيوب     َأظّنش   ما (         
 ؟؟" اْتَبلِّش   وال   البحر عّدى  ٍإشى  " 

  "!! امه   بطن   ْف   ٍإلعجل :  قالَّك " 
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  ..!  أْرَزاْق

  . ْزَواْق   الِوّش   الْبَسه   وخاليق

 )حملَّك سر!" (ليتكلم" "يتكلم"نقد املريض الذى ) 4(

  . الِعْب   ِمْش   أل 

 نفسى،   اعرف   ّملا حاستىن 

  . جـّوه   من 

  . جــوَّْه اللـِّى  شوفِشى    ما   شرط على 

  ، هـُوٍّه   مْش   لقيتـُـه   شفته   واَذا

  . ُهوَّْه   ما زْى    يفَضْل   الِزْم  

. . . 

  نفسى،   حوالني  " سريع " ماشى    أنــا

  باَمسِّى،   ما زْى    وباصّبح

  : َأعّدى إىن    الزم   آاْن   وان

  لـَشطِّْى،  َشّطْى    ِمْن اعّدى    َراَح

  . َشْرطى   َدا   هوَّا

. . . 

  ، املوج يهَدى    ما     وحلد

  ، اخلوْف ساِرى  على    واربطها   عّوامة واشرتى 

 ؟ "  ليْه "  نقول   يالال

  " ازاْى؟ " و   

 ؟ " إمَتى   آان " 

 "! َسَالْم   يا "  

  ". َمْظلوْم   اَنا ْيبَقى  " 

  !! سعيك   اهللا   شكر   

*  *  * 

 اللذة االعتمادية  نقد املريض السلىب ينتظر)  5(

 اللى ما َعْندوْش أىِّ حاجة غري آالم واَألفندى 

 ".، وفني وآام..، ملا آنا..نتأنا آنت، وهيَّه آا" 

 إنه يفضل عالسالْمل  : بس شرُطْه

 قد ما ِيْطَلع بينزْل،

 والكالم سايْح وعاْمي                

 نفسه إن الراحة تيجى حلد عنده

 هوه دافْع،

 يبقى من حقه احلكيْم الزْم يساعْده 

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

................... 
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 احلكيم زرجْن وقاّله مش آده

 :همشى حاجة راح مكّملاجلدع ماف

 

 آده؟ ابَقى  ِنْفِسى    أنا

  . آماْن ... َأْتَحْب بصحيح ، أيوْه،    بس

  . عامليزان   حتُّْه   ُحط

  : زماْن   متعَّود أصِلى 

 . آالْم   شبعان   انام إىن 

..... 

..... 
 أل ياعْم: زرجن وقالُّْه" احلكيم"

 خّلى بالْك،
 ْمل هّمالعالج دا مش ِهزار، دا َح 
 إيدك   ِمّد   أخينا   يا " 

  . حبَّـْه   ِهـّم   أخينا   يا
  ". اَملَحّبْة   منها ْبَتشِتِرى    ِوآالة   ِمش   احلكاية

..... 

 اجلدع ماْفهمشى حاجة

 راح مكّمل ىف السماجة
  ،    الطويلة   حبباله   ْصُبرْه   واملعّلم

  ". حيلْه   ُله   أشوْف   بد  ال "  قال
  : بتضحْك   وعيونه   لـه   قال

  ". ُتْؤمر   إنت "   

  ،  مصدًَّق   راح   صاحبنا   قام

  :   اُملراد   فيه     عرضحال   ِمَناْوُله   َراْح   

  ، السالم   موفور   بعد "..  

  ، حقيقْه   حتِّْة   أو ..   ُحْب   حبِّْة ِنْفِسى 

  ، دقيقة َنْفسى يعىن، ولو   أْفَهْم نفسى 

  ، عليْه   بتقولوا اللى  ىف    أعرف نفسى 

  " إيه   إمسه   دا   اشوف نفسى 
  " بينا   ياهللا ماشى،  : " قاّله   املعّلم

 فني؟ على    بينا؟   ياهللا !!!  بينا   ياهللا  - 

 نصيحه ّتدِيهاىل مستىن    دانا

 !حتقق ما ىف باىل" فتوى"أو تكون 

  ، لّذة    فيها   حاجة أى 
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  . ومّزة ،  واملنزول ،  احللو   الكالم

 أنا مستىن سعاْدتْك،

  .   براحتك   تتصرف   وانت أحكى،    أنا

  ،  صراحتْك ِتعجبىن    أنا

  ، بارّيل   عّيل   دَنا : مّنى    تزعل ٍإوَعى 

  ،   اقوله نفسى    أنا   آتري   آالم عندى    لسَّه

  ،وٍإحساساتى مشاعرى  ىف    اْوصف   عاِيز

  ، سنني   اوصفها   واقعد

 ، َبّطْل  حا   مش

  ، ابّطْل   خايف  

  ،  َحاِحْس   اإلحساْس ىف    وصف   أبّطل   لو

  . دْه   الكالم   قد   ِمش   وانا
  غريى،   حد   َلْك    شوف :  قالُّه   املعلم
  ، تانيْة   دّآانة   َجْنِبَنا

  ،    هيَّه ِماّللى  "  بيتزا "  فيها   
  ". الزاْنَيا "  أو

  ،  مالُعقد تشفى    وصفْه   برضْك   فيها
  ". البلد    سيب "  إمسها
  . بّرة   شغل   من   حبوب     توليفة   فيها
  . باملسّرة   ْوِمتالْك ،  والتفكْري ،   التْكشريه   متنع
  . ِمسرتيْح    َبالََك ختلِّى    حقنْة   فيها

  .  ِمَتنَّْح   ْلْوتفـَض ِتنتِشى 
  . ِيْتِنِسيْش   ما     سر   فيها
  "!! نعيش   الِزْم   ِمَش "  إنـه

*  *  * 
 عالج املواآبة) 6(
 دّب املعىن جوه الكلمة واْحَنا ْلبعضنا  ملا

 قوم قلوبنا عاد إليها نبضها مع رّبنا
 قوم لقينا ان الكالم بقى حاجة تانية

 :ن هناقلنا عالربآة وآانت إلبداية م
  . َرْقِدُتـه   من   قام   اللفظ   

  . وَمْعِنُته   ُصوْرُته ىف    ِيْنُفْخ   آرمي   ربك
  . الشََّجْر   ْفروِع َعَلى    الطِّري يغىن    يرجع
  ،" يارب " ويقول
 . الرِِّطّب   َقْلُبه   ِمْن   الدْعَوْه رّد    وجتيله

...   
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،الُكوْنبتهّزألفاظ
  ، ْلَياْناَمل ىف      وبتضرب
  ، الضِّْحَكْة   َطْعِم   وتّغري
  ، الضَّلَمْه   ِما   النُّوْر   وتشع

  ، السَّاِآْت   ِآْدب   وبتفَضْح
  . َجَباْن   آل   وْبِتْفِقْس

العناوين على اليساْر إضافات الحقة، يستحسن قراءة
!القصيدة بدوا

لعناوينألا مقتطفات من قصائد أخرى، وضعت هلا هذه ا -
اجلانبية، وهى أآثر مشروعية ألا حتدد املقتطفات من قصائد
  خمتلفة، فال ختل بانسياب قصيدة، فهى أوىل بالقراءة
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28I02<I2008א

 אמא−181

37حلم

 أمامه .  والورود   باأللوان   املزين   اجلمل   فوق   يتمايل   احململ
 ورأس   شراشيب   منها تدىل    رأس   ذا   عامودا   فيه ىف    يغرس   رجل 
 وتالقت   نافذته   من   أنا   أطل   بيت   من   طابق   أول مستوى  ىف    اجلمل 
 الربآة ىل    وحلت   وغمزة   تسامةاب   فيها   فقرأت   اجلمل   عني   مع عيىن  
جبلباىب   اجلمل   رأس   حول   ودرت   النافذة   وراء موقعى    من   فطرت 
 املعجزة   لوقوع   وزهللو   وهللو   الناس   وآرب   املنفوش وشعرى  
. وهبطت بيىت    سطح   حنو   وتراجعت   اجلو ىف    فارتفعت   أنا   ومتاديت 
 مشاهدة   يريدون   البيت   أمام   الناس   جتمع   احململ   مرور   وبعد 
 اخلوف إىل    االعجاب   من   فجأة   يتحولون   هبم   وإذا .  الطائر   اإلنسان 
 وأن   الطائر   بالشخص   حلت   شريرة   روحا   إن   وقالوا   واحلذر 
 يربأ   أن   جيب   وإنه   مجيعا   سللنا   شؤم   نذير   اجلمل   رأس   حول   طريانه 
 الدواء   رفض   فإذا   متاما   يتطهر حىت    جبلده   وذلك   الشيطان   من 
 الشاب   الرعب   ورآب ،  القتل   وهو   املناسب   للعقاب   نفسه   عرض 
يرى   أن   املأمور   وأشرتط   بالشرطة   األسرة   واستنجدت   وأسرته 
 املعجزة ورأى    البيت إىل    وذهب   عينيه   أمام   حتدث وهى    املعجزة 
 إا   تقول   األسرة .  رأيني   بني   نفسه   وجد   ولكنه   حقا   هبا   وهبر 
 من   عبث   أنه   تؤآد   والناس   األولياء   آرامات   من   آرامة 
  . شر   ونذير   الشيطان 

ينسى حىت    السجن ىف    الشاب   يضع   أن   املأمور   قرر   وأخريا
 . برمته   املوضوع 

   : القراءة

أآرر دون ملل أن هذا إبداع بنظام األحالم وليست[  
 ].أحالما حيكيها املبدع

هذه إحداها، آيف عرف جنيب حمفوظ نظام(!!) أحالم الطريان  
صال،احللم بكل هذه الدقة؟ وآأنه يعّلم فرويد أن احللم إبداع أ

- معتاد منه –عالقة جنيب حمفوظ بفرويد عالقة مجيلة هبا اعرتاف 
بفضل آل من أضاف رؤية جديدة للمسرية البشرية، آان عادة ما

أو قمت) مع فرويد(يدافع عنه إذا أحملت لبعض اختالىف معه 
 .بنقده بقسوة، مع آل احرتامى لعطاء هذا العبقرى الفذ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"   يــــوميــــــــا"   1397



 28I02I2008א – אא

يةاملهم أحالم الطريان بالذات عند فرويد هى رموز جنس
عادة، مع أن أحالمى شخصيا بالطريان ال أشعر فيها إال بذلك
االنسياب احلقيقى، والقدرة على التحكم ىف حترآات جسمى
بالذات ىف آل االجتاهات، منتصرا على اجلاذبية األرضية ودون
أدىن حرآة من أطراىف مجيعا، أشعر معها أنىن اجته إليه بعد أن

 . ختلصت من األرض، وليس من اجلسد

وصلىن من هذا احللم املرتبط بكسوة احململ ما يؤآد أحالمى
 أآثر من تفسريات فرويد، 

البداية هنا آانت حني التقت عيىن احلامل بعيون اجلمل، َثمَّ
فتحل الربآة فالطريان، النافذة ىف) بابتسامة وغمزة(نداء 

الدور األول، والقفز منها للمشارآة، أو استجابة لنداء
ل أسهل وأقرب، لكن بدال من ذلك، حّلت املعجزة ليطريعيون اجلم

 .، رمبا"يطوف" منسابا يدور حول رأس اجلمل، يدور أو

هذه الوصلة احلميمة باألصل، باإلضافة إىل أنه مجل وليس
 قردا، رمبا هى الىت مسحت باالنطالق إىل سعى الوصل ضّد جذب الطني، 

–مة رؤوسهم الناس الذين رضوا بأن تنتهى حياهتم عند ها
خيافون ما اليعرفون فريفضونه، فهو الشيطان وال حل إال -عقوهلم

 جبلد من تلّبسه، حىت يتطهر، وإال فهو القتل، 

فماذا تفعل السلطة؟ سلطة العقل، أو سلطة املؤسسة، أو
 سلطة القهر؟ 

هل تصدق األسرة الىت تدعم حق اإلنسان ىف التصعيد إىل
األصل؟، أم ختشى العامة املتشكلنيالوصل، بعد استالم رسالة 

 .بكل العادى جدا، ضد أى جتاوز

احلل الذى انتهى به احللم يعلن ميوعة السلطة اجلديدة
اإلنكار"ىف ناحية، و "األصل الوصل"وعجزها أن حتسم األمر بني 

 .ىف ناحية أخرى "اجلمود

احلل اهلروىب الذى جلأْت إليه هى أن تغلق هذه امللفات آلها
 حسم لتدع ما لألسرة لألسرة، وما للناس للناس،دون 

 هذه تأمل، وهؤالء أجنب من أن يسمحوا،

 ولُيسجن اإلنسان حيث توقف
 وليمارس ما يشاء ىف سّره

 برمته" املوضوع"حىت ينسى اجلميع 
 .فهل ينسى الفىت الطائر

 وهل ميكن أن ننسى دون أن نضيع؟
 وهل نضيع إال ألننا ننسى؟

    خوفًا من الناس
 املنشقةوخوفًا من السلطة 
 وخوفًا من أنفسنا

 سجن الفكر الطليق، فهو السجن
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 سجن احلس الطائر
 سجن الروح، 

 .سِجن العقل اآلخر
 هل هذا هو احلل؟

، ونستجيب للنداء"إليه"أم أننا سوف نقبل التحدى 
 ؟!ونطوف حول رأس العجل

 38  حلم
 من   دخلت ،  الفوغراف   يذيعها   أغنية إىل    أستمع   جالس حجرتى  ىف 

اآتسحتىن .  ومثرية   ورشيقة   مجيلة   العشرين ىف    فتاة   املفتوح   الباب 
. قبالتها   وقفت حىت    حنوها   واجتهت جملسى    من   فقمت   ورغبة   دهشة 
 إليها   رددته   مث   فيه   ونظرت   فتناولته   خبطاب   يدها   مدت   وهبدوء 
 منها   وطلبت بصرى    عفلض   القراءة   أستطيع   ال إنىن    هلا   أقول   وأنا 
 وأن   تكتب   وال   تقرأ   ال   بأا   اعتذرت   ولكنها هى    تقرأه   أن 
 قبل   والدها   ووصاها   الظرف على    امسه   املسطر   لألمري   آتبه   والدها 
ودهشىت   هلا   وقلت ،  األمري إىل    ألمحله   باخلطاب جتيئىن    بأن   وفاته 
 من   االرتياب وساورىن    غريه   أمري أى    وال   األمري   أعرف   ال إنىن    تزايدت 
  . ذهبت   ولكنها   املوضوع   تغيري   وحاولت   ناحيتها 

 ظهرت عملى  إىل  طريقى  ىف    النيل   قصر   جسر   أعرب   آنت   وعندما
  . قصرية   غري   مسافة تبعتىن    ولكنها   فتجاهلتها   ايته   عند ىل  

 تعود   أن   من   حذرهتا .  مستقرة   وجدهتا مسكىن  إىل    عدت   وعندما   
 من   أخل   مل ولكىن    طيب   وقت   ومر .  واألمري   اخلطاب   موضوع إىل  
 واضحا   وآان .  خماوف   من   آذلك   ختل   مل   أا   والظاهر .  الوساوس 
  . بأخرى   أو   بطريقة   اهلرب   ريدن   أننا 

    : القراءة 
 !هذه الفتاة

 ليست هى هى، لكنها ميكن أن تكون هى َهَى 

تلك الفتاة الىت آانت ىف املقدمة وهو) 2حلم (من أول 
يتبعها إىل السكن لينتهى احللم وهو يبحث عنها ىف السوق، مث

إىل جريتاالىت انقلبت ) 9(إىل أخته والفونوجراف ىف حلم 
ألن أمها تدرى آل شئ، مرورا ترفضجاربو، لينتهى احللم وهى 

مع أهنا أبعد من هذه وتلك إال ىف نداء) 3(بفتاه الرتام حلم 
أما حلم). 13حلم (األعني واملتابعة، مث بنت ريا ىف املطار 

فهو األقرب تذآرة مبا ظهر عنده من رغبة ىف هذا احللم) 25(
 ،)28حلم (فتاة صالة امليسر احلاىل، مث خذ عندك 

، الىت ليست بالضرورة هى"هلذه الفتاة"غالبا سوف يكون 
 .هى شأن ىف الدراسة اجلامعة

املالحظ ىف معظم توجهات ظهور واختفاء هذه الفتاة هو أن 
ما، مث يتكرر الظهور واالختفاء، وجيرى البحث" رغبة"تقفر 

بني احلني ا غامضاوقتا طيبأو املتابعة، وهو ميضى معها عادة 
واحلني تلحقه الوساوس أو املخاوف أو األحزان، حىت فتاة

 ).20حلم (القارب، ميكن أن تكون إحدى جتلياهتا 
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، رمبارغبة ودهشةمبجرد ظهور فتاة حلمنا احلاىل اآتسحته 
آالعادة، لكن الفتاة لبست ىف هذا اللقاء األول دور الرسول

 .ال أآثر ،)أمري(حامل الرسالة إىل جمهول 

هل آانت حجته بضعف البصر هذه حجة يتحايل هبا حىت ُيبقى
 الفتاة فرتة أطول، مهما َقُصَرت؟ رمبا

إال أن حجتها جاءت أقوى من تعلله بعجزه احلقيقى أو 
 .أهنا ال تقرأ وال تكتب : املدَّعى

 من هو األمري؟ 

ومن هى الفتاة، خصوصا وأهنا ظهرت من جديد، عند هناية
ملاذا جتاهلها وأين ذهب حب االستطالع املتوقع عندما اجلسر،

ظهرت من جديد على اجلسر وملاذا آان يتجاهلها وهو خيشى
 موضوع الرسالة واألمري؟

،"بابا َجّى ورايا... "حضرتىن مقاطع من أغان متفرقة 
"عندك عمى قوّله عليه"مث " حّرج علّى بابا ماروحشى السينما"

 ورفْضتها مجيعا،

 ة هى الىت تبعته هذه املرة على اجلسرالفتا

وبني الفتاة) 2حلم (قارن بني حبثه عن الفتاة ومالحقتها 
 ".مسافة غري قصرية"هنا وهى تتبعه 

مثل هذه املتابعة اخللفية أو األمامية تكررت أيضا ىف
 )24حلم (األحالم حىت لو آانت من رجل 

ا بالفراغأيضا آان املسكن يفاجئنا ىف األحالم حىت اآلن إم
والوحشة، وإما بظهور شخص فيه عند العودة إليه، شخص مل

 )5حلم (نتوقعه أو آنا ترآناه خارجه 

 هنا أيضا هو وجدها مستقرة ىف املسكن، 

ىف بداية لقائهما" الدهشة"و" الرغبة"فنربط بني ظهور  
 :وبني الوقت الطيب الذى أمضياه معا، لكن الوساوس تقول

 طيب؟ فيم أمضيا الوقت ال

 مثال وغريه؟؟) 2(هذا ما تكرر ىف حلم 
 وهو بعض ما أشرنا إليه ىف البداية 

 .هذه املرة مها اليفرتقان، بل خيططان للهرب معًا
 ِمْن َمْن؟  

 من األمري
 من الوساوس؟؟
 من الرسالة ؟؟

 املهم أهنما سويا، خيططان سويا، 
 .للهرب معا
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 אא−182

:مقدمة

ر اعتذارى عن بريد اجلمعة املاضية وختصيصه للعبةأآر
الذنب دون سائر الربيد، أيضا اضطررت ىف بريد اليوم أن
أخصص جانبا منه لنفس املوضوع، يبدو أنه موضوع مهم

 .يستأهل، ملا أثار من آالم وجدل

الشعور بالذنب ىف السياسة(: حممد حييى الرخاوى. د
 )واحلرب

حييى، مرة أخرى أحتفظ على موقفكم السياسى. عفوًا د
وأمتىن هذه املرة أن أآشف عن تناقضكم. واحلضارى من الغرب

 .أنتم مع نفسكم

دعىن أؤآد أوال أنىن ال أحب أمريكا وال االمريكان وال بوش
،)ة الغربية وال أساوى بينها وبني هؤالءولكنىن أحب احلضار(

ليس هو) ومرات أخرى عديدة(ولكن هجومكم عليهم هذه املرة 
 . ليس ىف حمله: ما ينبغى، أو قل

بني األمم والشعوب واحلضارات له" العدوان"أعتقد أن 
قوانني أخرى يقاس هبا، ومع ذلك، وما دمتم قد أتيتم

وراء نتائج هذه باملوضوع إىل الشعور بالذنب، أفليس
العداوات، ونتائجها القاهرة لنا حتديدًا أمم ختلت عن األخذ

 ؟"التطور"مبقاليد البقاء حية، أى عن األخذ مبقاليد 

هذا ليس دفاعًا عن جمرمني، بقدر ما هو إصرار على الرتآيز
وهذا من(على ما ميكن البدء منه، بل ال ميكن البدء إال منه 

 . اآلن/هنا/ء إال من أنا، ال ميكن البد)آالمكم

ال ميكن أن يكون نقدهم بداية لنا، وال طريقًا، حىت ولو
 ) هذا إن آان حقًا آله(آان حقًا 

الىت ختلينا عن حق وضرورة) عدواننا(مث ماذا عن ذنوبنا 
 ارتكاهبا فتخلينا عن احلياة؟ 

للسكون ىف اجتاه التطور" املذنبة"أى عن املفارقة 
 أين هذا ىف مقالكم هذا؟؟الستيعاب الذنب؟؟ 
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:حييى.د

آنت أحسب أنك أآثر من تعرف أنه ليس ىل موقف سياسى أو
حضارى من الغرب آما تزعم، ألنه بالنسبة ىل، وبعد ثورة
التوصيل والتواصل، وغري ذلك مما تعلم، مل يعد هناك شرق

ىف مرحلة الحقة هلذا االستقطاب! باملعىن القدمي ىف مقابل غرب
ل وجنوب ألنىن ضممت االحتادتصورت أن املسألة أصبحت مشا

لكنها فكرة مل تنفع) حىت قبل اياره(السوفيىت إىل الغرب 
منظومةأيضا، مث بعد ذلك حتورت املسألة إىل املقابلة بني 

منظومة واعدة، ليس هلا معامل"ىف مقابل ) ىف أى مكان( تعملقت
 ".بعد

ال أجد حرجا أن أقول لك أنىن مل أقرأ تعقيبك هذا  إال
، إذن فكأىن آتبت رد هذا االهتام يوم2008فرباير  28يوم  ال
، أى قبل أن أقرأ تعقيبك وأجدىن قبال مضطر أن15-1-2008

 :ما يلى 2008-2-24أقتطف من يوم 

 ينتقد نفسه )  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم  )8

:يطور نفسه)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )9
 )مثال ACTوااللتزام . عالج القبولراجع املقدمة عن 

ينتبه ملخاطر)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )10
 )العلم املعرىف(احتكار العقل املنطقى للتفكري 

يعيد للجسد)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )11
 موقعه اجلوهرى ىف التفكري واإلبداع

حم تعدديقت)  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )12
من أول(مستويات الوعى ويعيد صياغتها علميا ومعرفيا 

آارل يونج حىت علم النفس املتجاوز الشخصية
transpersonal psychology مرورا بالتحليل التفاعالتى
Transactional analysis  مع اإلشارة إىل العلم املعرىف

 )العصىب

علومايبتدع )  ممثل مؤقتا ىف الغرب(العامل املتقدم   )13
جديدة ، تسمح بتخليق) تكنولوجيا(جديدة مستغال آليات 

 ).مثل علوم الشواش والرتآيبية: (مناهج جديدة

حنن: واألمناء منهم يعزون آثريا من ذلك إىل أصحابه )14
 وغرينا

انتهى املتقطف األول، وإليك املقتطف اآلخر من يومية أسبق
أن أقتطفوأجدىن مضطر أيضا " هل عندنا بديل" 15-1-2-2008

 :منها مقتطفا حمددًا

 من حنن؟"

 حني أقول عندنا؟ وعندهم؟) ونعىن(وماذا أعىن 

إذا هامجنا دميقراطيتهم وجدنا أنفسنا ىف أحضان احلكم *
 .الشموىل وليس على طريق السعى إىل دميقراطية حقيقية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    راإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطو"  يــــوميــــــــا "   1402



 I02I2008>29א – אא

وإذا هامجنا مؤمتراهتم وجدنا أنفسنا ىف عزلة متباعدة ال*
أو(زميله األبعد ماذا يصنع ) أو مجاعتنا(يعرف أحدنا 

وال آيف يفكر، وما هى نتائج) مجاعة أخرى ىف أقصى الدنيا
 .أحباثه، أو فروض افكاره

وإذا هامجنا حقوق اإلنسان املكتوبة لتسطحها وبعض سوء* 
االستعماالت من خالهلا، وجدنا أنفسنا ال نتمتع حبقوق

ال املكتوبه وال الشفهية، وال حىت حقوق: االنسان أصال
 .يواناحل

ىف الطب النفسى(وإذا هامجنا املنهج العلمى التقليدى * 
وجدنا أنفسها ىف حضن اخلرافة) مثال الستحالة املقارنة فعال

 .بكل ظلماهتا وعشوائيتها

الكل ىف"وإذا هامجنا العقل املنطقى الظاهر بأنه ليس * 
وجدنا أنفسنا ىف غيابة) آما يفعل العلم املعرىف" (الكل

أو سخف رمحة االنفعاالت العشوائية، أو حسن الالعقل،
 .النية، اخلائب والال ختطيط

 هل نكف عن النقد واحملاولة؟

هل نكف عن اهلجوم على آل هذا، ونقول أن: طيب، إذن
وحنسن التقليد حذوك البحث بالبحث،" قضا أخف من قضا"

وحذوك الدميقراطية بالدميقراطية، وحذوك حقوق االنسان حبقوق
 ان اياها؟ االنس

 : حنن فعال حناول آل ذلك، وإذا بنا نفاجأ

 أننا ال حنسن التقليد، : أوال

ليسوا صادقني ىف االلتزام )املنفذين منهم( أم: وثانيا
 من الناحية العملية [1]1)املبدعون منهم(مبا أجنز 

آما أننا نكتشف تدرجييا أن الىت حتكم العامل هى قوى
فيا السرية، والرتبيطات اإلعالمية،الثروات العمالقة، واملا

 .وغسيل املخ العوملى اجلديد واحلروب االستباقية، وما ال ندرى

 انتهى املقتطف الثاىن

قبل ذلك مباشرة آنت قد عددت بعض سلبياتنا الىت خيل إّىل
أنك تتصور أنىن ال أعرفها، أو أنىن أقلل من خطورهتا وقد

 بلغت أربعني واحدة قابلة للزيادة 

الفروق الثقافية" 2008-1-15يومية (أيت اليومية و
باإلشارة إىل تسع مقاالت سابقة ىل مل أرجع )1"والعالج النفسى 

عندك ياإليها حاال، وال أذآر ماذا آتبت فيها، فإذا آان 
 .كن أن ترجع إليها ومجيعها باملوقعحممد وقت مي

مث أنىن رجحت أن نقطة أساسية رمبا غابت عنك، هى ما
التداخل العنيف بني اخلاص والعام، وأيضاأعانيه من إحلاح 

،التزامى بأن أقول ما أفعل وأن أحاول أن أفعل ما أقول
 وهذا أمر يربكىن جدا رمبا أآثر من األول، فال أنا قادر على
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نا قادر على التخلى عنه طاملاالوفاء به آما ينبغى، وال أ
الذى مل أعد امسيه(أنا مضطر ملمارسة قيم الغرب من الظاهر 

 ).غربا آما أسلفت

،"عام"قيم هؤالء الناس هلا آل التفوق ىف تنظيم ما هو 
 لكنها ال تنظم اخلاص إال إذا اختارها هذا اخلاص،

أنت تعرف أنىن أمارس مهنىت ضد آل قيم العام، وأن 
أعىن بعضهم أو حىت( يشفون فقط وامنا يواصلون منوهم مرضاى ال
من خالل القيم اخلاصة، وأنه لو فرضت علّى وعليهم) قلة منهم

املستورد، فسوف أذهب أفلح أرضى فورا ألنىن" العام"قيم 
استطيع هناك أن أصاحب النبات وأحاوره آما خلقنا اهللا أنا

أآثر من معرفىتوهو، أتصور أنىن أعرف حقوق النبات وحقوقى 
 .املكتوبة ىف املواثيق" حقوق اإلنسان"

أنا ال أبدأ مع النبات بقطف مثاره، وليس اهتمامى األول
أن أقوم بتغليفها مبا جيعلها صاحلة للتصدير، حريىت مع
النبات وحرية النبات معى، رسائله إىل ومسئوليىت عنه، ال

أنىن أعامل، و"آثريًا"يعرفها إال اهللا، أنت تعرف آيف أىن 
أيضا، وقد تعلمت آيف أخاطب" آثري"مريضى باعتباره مثلى 

هذه الكثرة وأحاورها، أما أن أعيش ىف نظام يفرض علّى أن
أخاطب األلفاظ الذى تصدر من أعاله فحسب، وبالذات األلفاظ
على األوراق، فهذا ما ال احتمله، وقد أعلنتها أمامك

 كومة،أنىن ليست منفذ تعليمات احل: مرارا

 إما أن أعاجل أو أن انسحب،

إما أن أمارس مهنىت لصاحل مرضاى، أو علّى أن أترآها
 فورا

ومبا أنىن مل أترآها بعد، فقد اضطررت أن أنتمى لقيم أدىن
من الشائع للتنظيم العام، لكنها هى أرقى من املمكن
بالنسبة ىل وملريضى، ومبا أنىن أفعل ذلك معظم وقىت، فقد

مل أستطع أن أدعى أن: ما أال أآذب على نفسى مبعىنوجدتىن ملتز
قيم الغرب تصلح ىل، ىف حني أا حتول دون أداء واجىب آما

 أعرفه طوال مخسني عاما، وآما رأيت أنت معى بعض نتائجه،

وجدتىن يا حممد ال أستطيع حىت خارج مهنىت أن أنتمى إال ملا
أن أفرضه أفادىن وأفاد مرضاى، وحررىن، فتحرروا معى دون

 .على غريهم أو أن أعتقد بصالحية تعميمه على آل الناس

هذا املأزق الفظيع هو هو الذى ميكن أن تتخّلق منه قيما 
 .جديدة، وحلوال جديده، ودميقراطية جديدة وحضاره جديدة

 هذا آل ما هنالك

 غالبا

أشعر أنىن مل أمتكن من شرح موقفى بدرجة: بعد آل ذلك
 .آافية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا  "  1404



 I02I2008>29א – אא

 2008-2-15)حوار اجلمعة(:أسامة عرفة.د

 ىف حني أن احلياة ال املوت حيمل ضمنا و حتما ضرورة احلياة
 حتمية املوت فاهللا حى ال ميوت  حتمل بالضرورة

الكمون بني الريقة والفراشة ففى املوت بطور ما أشبه
 بالرحم، تتولد احلياة وما أشبهها لشرنقة،داخل هذه ا

 التالية

 :حييى.د

 .إضافة آالعادة، تفتح آفاقا، وتعد حبوار

 2008-2-14) 34-33(احللم : أسامة عرفة. د

الغرقى الشبابحني متابعة يومية اليوم امتألت خميلىت ب
على سواحل ايطاليا واليونان فيما أمسوه اهلجرة غري الشرعية

عندما يضيق واقعنا بأحالمنا حاجة آدة زى اجلماعة احملظورة
الواقع اجلدب أمر منطقى أو قل بضروريات حياتنا تصبح هجرة

هجرة أم هجرة عرب املكان... ويبقى السؤال اهلجرة إىل ماذا 
وماذا عن املهاجرون إىل هجرة الواقعأم .. عرب الزمان 

قد يكون آل ذلك خارج عن املهاجرون إىل األحالم وماذا  املاضى
 .معه قراءة النص لكنه تفاعل

 :حييى. د

 آل هذا وارد

لكن هناك هجرة أخرى يا أسامة انت تعرفها، رمبا هى
 "طول الوقت"أهم، هجرة بني الداخل واخلارج 

 35 - 34احللم : أسامة عرفة. د

استكمال حول أولوية أميمة رفعت الرأى متاما. أوافق د
مع خري الطولية التفصيلية قبل االنتقال للقراءة القراءة
 .الدعاء

 :حييى. د

 ربنا خيليك، وخيليها، ويرحم شيخنا، ويعيينىن 

  ] 36 – 35احللم [أحالم فرتة النقاهة : يوسف عزب. أ

اعتقد ان الفيال ليست احلياة، الفيال شئ مفتخر جدا
اإلنسان، ولذلك هى ليست مرادفة للحياة الىت يدخلها اليتوقعه

الفيال هى الفرصة او آل انسان بالصدفة ولذلك اعتقد ان
 .ئاالدور الذى مل حيسن صاحبه استغالله ومل يضف إليه شي

 :حييى. د

 لك رأيك يا يوسف، وامسح أن أؤآد اختالىف معه

"فيال"لقد قرأهتا أا احلياة انطالقا من أا هى ليست 
 مثل احلياة، الىت "مشروع فيال"مفتخرة، بقدر ما هى 
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 ،مشروع أى مناهى 

احلياة  تتخلق فينا وبنا من خالل الدور الذى نلعبه
 فيما يتاح لنا من وقت،

ار هى احللقات الىت تتشابكالفرصة أو الدور أو األدو
 لتتشكل منها احلياة،

إذا راجعت" احلياة"رمبا تدرك يا يوسف ملاذا قرأهتا أنا  
اية احللم مرة أخرى فالفرصة ليست ايتها القرب، أما احلياة

ضم".. الىت مل تبدأ أصال، فهذه هى ايتها آما وصلتىن ناقدا 
أخريا وجدت الطمأنينة ىفاملدة الباقية، وإحالىت إىل املعاش، و

هل هذا املوضع اية ضياع.." موضع ال يتطلع إليه طماع
 الفرصة املفتخرة أو الدور املتميز، أم أنه القرب؟

 2008-2-16) مستويات احلضارة(: يوسف عزب. أ

 من هو ذو النفس الطويل املنظم: ذهىن سؤال عنثار ىف 
 بإصرار، املتجنب املعارك اجلانبية، الدائم البناء؟

  هل هو الذى ليس آمثله شيء آما ىف احلكمة السابعة

 :حييى.د

 ال طبعا،

 اخل هو أنت يا عم يوسف،...هذا الذى هو ذو النفس الطويل 

 ِلم ال؟

 2008-2-16) مستويات احلضارة(يوسف عزب . أ

التفكري االستنمائى عكس مالحظة"ما معىن ان يكون ... 
 "اليومى وممارسة نبض االنتظام

 :حييى.د

 .واهللا ما أنا عارف

 املهم التأآيد على أن التفكري االستنمائى سئ جدا،

 أو ماذا ترى؟ 

نبض االنتظام اليومى، فأنا ال أذآر اما مالحظة وممارسة
أنىن آتبت ذلك بالنص، وقد رجعت لليومية ومل أجد هذه

 .العبارة هكذا هبذا النص

 2الفروق الثقافية والعالج النفسى : دعاء رياض. أ

 وإنسان   إنسان   بني   البشرية   العالقة   إن"ول حييى حضرتك بتق.د
املرجتعة، هى   التغذية   أو   العائد:  هلا الطبيعى    الشكل   أخذت   إذا 
 ، )"اإلنساىن  النمو   الستمرار عملية   والضمان   احلقيقية   الدعامة 

 يعىن ايه العائد والتغذية املرجتعة؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1406
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 ؟؟" الصم   حوار"ى مش فامهه بيبقى ازا  آمان

مع العيانني عشان حاسة حاسة ان موضوع املواآبة صعب ىف تطبيقه
 ده؟ إنه صعب عليا استيعابه، ماعرفش ايه خربة حضرتك ىف املوضوع

 :حييى. د

لقد دهشت أنا شخصيا وأنا أدافع عن معظم أنواع
احلوارات حىت حوار الصم، الذى يكون فيه السؤال ىف واٍد،

موضوع آخر، أو قد جيرى مثل ذلك دون سؤال وجواب واإلجابة ىف
 .أصال، حىت مثل هذا احلوار، رأيت أن له وظيفة بعضها مفيد

أما شرح تفاصيل عالج املواآبة فقد يستغرق أآثر من عشر
 نشرات يومية أرجو أن تتابعينا حىت يتضح األمر رويدا رويدا،

-Messageوأخريا فإن الرسالة والعائد هى ترمجة لـ  
Feedbackفكل خطاب له مردود حىت لو مل نعلنه، واخلطاب ليس ،

بالضرورة ألفاظًا، وإمنا هناك قنوات عديدة للحوار يتم هبا
 ).التغذية الراجعة(تواصل الرسائل واملرجتع 

 غادة. أ

ترحيب صادق للموقع والنشرة قالته غادة، عن املوقع(
 ، )لكن باالجنليزية

قريظ أو التصفيق، لكن احرتاماوأنا عادة ال أنشر الت
 .لصدق ما وصلىن ىف هذه الرسالة اضطررت أن أملح إليه

 :حييى. د

أشكرك يا غادة، وأرجو أن يوفقىن اهللا أن أبدأ ىف إدخال
إضافاتى باالجنليزية، فهى ليست أقل أمهية، وقد وعدىن املسئول

 .عن املوقع أن يتم ذلك ىف خالل شهر مثال، قوىل يارب

 2008-2-17) مستويات احلضارة( شوقى آرمي. د

ببالش انا زعالن منك يا دآتور حييى انك نشرت الكالم دا
آدا الن قوة الفعل البسيط القادر املستمر دى انا اآتشفتها
متأخر اوى و لو آنت عرفته من بدرى ميكن آانت حياتى اتغريت

آدا و لو ان احلكمة دى اغلى من اا تتاخد على اجلاهز...
يىن و بينك انه استيعاهبا صعب النه استيعاهبا ىف االخر فعلب
يبدوا ان احلياة حتتاج فعال اىل قليل من الكالم و...آالم مش

 ... آثري من الشجاعة و الفعل

أن يتجنب املعارك اجلانبية،) .. مث توصيتك للواحد منا( 
حول نفسها، وأن الذى حيسن وضع والنشاطات الدائرية

 ، إخل.. الطوبة

للنفس الطويل و أنا نفسى اعرف ازاى ممكن االنسان يوصل
انا عارف إن حلها بسيط بس مش قادر...املنظم باإلصرار دا؟ 
مش فاهم السر رغم اىن حاسس انه...أحط ايدى عليه ؟ 

 لك شكرا...حواليا
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 :حييى.د

 ، "ببالش ماذا"يا عم آرمي، 

.أنا آخذ مقابل ما أقول وأفعل فوق ما تتصور يا شيخ
 احلمد هللا

مث إنه ليس بالضرورة أن نعاىن واحدًا واحدًا ليصل آل منا
 .بنفسه إىل نفس الرؤية، دعنا نتبادل اإلنارة، اهللا خيليك

صعب) جيرى إيه؟(أما أن استيعاهبا صعب، فماذا جيرى؟ 
 !!صعب

الم وآثري من الشجاعةنعم، احلياة حتتاج قليال من الك 
 .والفعل

 ما رأيك هل أآف عن هذه النشرة؟

 وهل هذه النشرة آالم؟ أم فعل أم ماذا؟

 2008-2-23!دى سياسة دى يا حييى؟: حممد أمحد الرخاوى. د

أم سنظل م سياسى صحيح نفسيا،هل هناك حتمية لوجود نظا
واقعنا النفسى ىف انتظار (نشرح أما احلياة ما قرأ النهاية

وقوة لتصحيح اخللل أو الفرج دون ادوات عملية ذات قدرة
آيف تفصل بني طغيان ضالل النظام السياسى، وأد الفاسد

وتاثريه املباشر حاال على االفراد واجلماعات اوافق متاما على
امراض وازمات واوافق على مسؤلية آل واحد ىف منما عندنا 

وجود حدود دنيا لنظام موقعه وجماله ولكن احسب ان ال بد من
يسمح للدفع االبدى اىل التغيري والتطور واالبداع واالصالح
وهذا هو النظام السياسى الصحيح نفسيا بس مني اللى يعلق

 !!!!!!!!!!!!اجلرس ىف رقبة القطة

 :حييى. د

، وأنا"واقعنا النفسى"أخى اليوجد عندى شئ امسه  يا بن
أآره اإلحلاح على التفسري النفسى لألحداث، وأحيانا أفضل

للنفس" التفسري األدىب"آما فضلت " األحداثى للنفس"التفسري 
، فما بالك بتعبريك الذى أيت "لتفسري النفسى لألدبا"وليس 

 " حتديد النظام السياسى الصحيح نفسيًا"به تعليقك 

العلوم النفسية حتديدا مل تستطع أن حتدد من هو اإلنسان
 الصحيح نفسيا، فما بالك بالنظام السياسى الصحيح نفسيًا؟ 

 يا عم صل على النىب

 يك من منطلق آخرومع ذلك أنا أوافق على جممل رأ

 2008-2-9الشعور بالذنب : تعتعة: رامى عادل. أ

اىن ابني ماقصدش ابويا، انا يا عيش مش ناآل...... 
.َعليَّه  بتصعبوا  بتوع االقالم  يا  انتم  منسحب، بس جبان
 .خالص   مابتفهموش ىف السياسه اياها  عشان

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1408

 



 I02I2008>29א – אא

 :حييى.د

أنتم يا: "بالذمة يا رامى بعد هذا آله تعّدىن من بني
؟ ومع ذلك مادام بنصعب عليك أآثر اهللا خريك،"بتوع األقالم

 )الشفقة(ولو أىن ال أحب الصعبانية 

 الفروق الثقافية والعالج النفسى: رامى عادل. أ

بيختاروا ام يكربوا ماديا أو )او اآرت(آل اثنني بىن آدمني 
حىت إنسانيا بيواجهوا ويستحملوا، ىف جدعنه وشرف ىف آثري من

 .األحيان، بال ضرب مثل يا عم حييى فهو واقع يومى لكل منا

 :حييى. د

 !!ياليت

 !سياسة دى يا حييى؟/تعتعة: هالة ّمنر. أ

أوقفتىن الفقرة األوىل آثريًا، وآانت بالنسبة ىل هى
:ية، أتأملها وأتأمل نفسى منها فيزيد امتناىن لكاليوم

أنا ال ،"أفخر بعجزى عن فهم ما ال أفهم: "الفقرة الىت تقول
أفخر بعجزى عن فهم ما ال أفهم، قد أعلن عجزى ىف بعض

أن/، ولكن أن أفخر يعىن أن أقبل)وىف اخلباثة آتري(األحيان 
 . أن أستمر ىف حرآة دؤوب هذا ما ال أفعله/ أتواضع

يبدو أن إعالن العجز ساعات آتري يبقى جمرد استسهال
 .ومنظرة وفرد عضالت، مش حكاية أمانة وجدعنة

 :حييى.د

واحدة واحدة يا هالة اعملى معروف، أنا أوافقك، وأخشى
أن أضبط نفسى وأنا أمتنظر بالتواضع أحيانا، ورمبا آثريا،

 .هاآيف أدرى؟ الربآة فيك يا شيخة، تكشفيىن آلما فعلت

 :هالة ّمنر. أ

 ، "افهم بعقلك أو جبسدك أو بكّلك: تقول

حمبطة جدًا، وىف األغلب ده" أفهم بكّللى"أنا خربتى أن 
 اللى بيعطلىن آتري وخيّشبىن ويتعسىن، 

أو مش/ أو مش ساحمة(والظاهر إىن مش قادرة أفهم بكّللى 
علشان مش قابلة إللى موجود عندى، مش واثقة فيه،) سايبة
كتفية بيه، مش حاّطة عيىن عليه، خايفة مّنه، خايفةمش م

 .عليه، ميكن

 :حييى.د

أعتقد أا نقلة جيدة، وأا ىف متناولك جدا، حىت لو آان
فنحن حنصل على ما نريد، مبجرد أنالطريق شائكا وطويال، 
 نبدأ، وليس حني نصل إليه

 :هالة ّمنر. أ
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آثر ما يضراختزال العامل إىل أجوبة هو أ:) مث قولك( 
 ،"حرآية املعرفة

صحيح أنا زانقة نفسى جامد ىف قصة األجوبة، واللى
انتبهت ليه هنا إن األجوبة مش هى املعرفة، لكن املعرفة هى

أفهم بكّللى وأخففاخلربة املعاشة، ده ميكن يساعدىن ىف حكاية 
 .من جرعة الفرجة

 :حييى.د

 مل والصدق،ماذا أفعل لك اآلن وأنت حتاولني هكذا بكل األ

ماذا نفعل فيمن يعرضون علينا إجاباهتم الىت تكاد تكون 
 أضعاف األسئلة 

 ويضيفون إليها إجابات ألسئلة مل نسأهلا، 

 مث إجابات ألسئلة ال تسأل، 

أنا متأآد أن ربنا سوف يدفعهم الثمن غاليا مهما تبلد
 .إحساسهم يا شيخة

 الم فرتة النقاهةقراءة ىف أح: جنيب حمفوظ: أسامة فيكتور. د

 "ال أحد يعيش ليحقق ما يريد قبل أن يعيش أصال"أرجو توضيح 

 :حييى.د

أوصيك بقراءة الشعر ىف اية النقد مرة أخرى، وهو الذى
 ينتهى قائال 

  : دموع   بال   عليه   آتبوا

 . يولِد   لم   من   عاَش   ما

رد حاملآثريًا مما نتصورهم أحياء، الواحد منهم، هو جم 
جينات بشرية إىل جيل الحق، أآثر اهللا خري من يفعل ذلك، على

وهو ينقلها إذا مل يستطع إن) اجلينات(شرط أال يلعب فيها 
 حيمل أمانتها، فليسلمها ملن بعده آما استلمها على األقل، 

 .أنت عارف آل ذلك غالبا يا أسامة

 مستويات احلضارة احملكات الساذجة: عمرو دنيا. د

عرتض على ان البقاء اآلن هو لذى النفس الطويل، املنظمأ
بإصرار، والذى ينجح ىف أن يتجنب املعارك اجلانبية، والذى

 حيسن وضع الطوبة فوق أختها 

فمازلت أرى أن آل هذا جيد ولكن البقاء لألشد افرتاسا
 .وأقسى قتال وسحقًا لآلخرين

 :حييى.د

 ليس متاما 
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 مع أن عندك حق جزئى،

 حىت نتمكن من االستمرار، " ال"ّأو " ال"نقول  دعنا

 وهذا ىف ذاته جدير بأن جيعلنا ننتصر،

 .أى واهللا 

الفوقى هو لألآثر افرتاسًا، لكن" االستمرار"مهما يكون 
تذآر معى يا عمرو أن هذا على حساب بقاء النوع وليس

 لصاحله،

 حنن النوع، البقاء لنا، وسننتصر 

 ما رأيك؟

 سياسة دى يا حييى/تعتعة :ناجى مجيل. د

ال أوافق على خلط مفاهيم السياسة لدى العامة مبفهوم
السياسة آما أوردته ىف آخر فقرة من حتريك الوعى وتأثريه
على اآلخرين وامتداده فتأثريه ىف اتمع هذا صعب على

 .العامة

 :حييى.د

 ! صعب صعب

 ماذا نفعل؟ 

 مث إيش عرفنا؟

أفرض حساباتى على مستوى فهم لقد توقفت يا ناجى عن أن
 القارئ،

 ايش عرفنا؟ 

  صعوبة احلياد وضرورته: حافظ عزيز. أ

الرعاية واملسئولية: هذه املواصفات منها مثال: اعرتاض
فاظ على املسافةوأن يكون ىف املتناول والقدرة على احل

–والتحرك املرن املتاح طول الوقت وآذا احلضور ولو ىف الوعى 
 . لالستشارة دون فرضها 

مواصفات الوالدية ىف الوعى العام ال تنتبه: مالحظة أخرى
إىل مسألة القدرة على احلفاظ على املسافة وآذا التحرك املرن

ىف عالقة املتاح طول الوقت، ناهيك عن أن املعاجل حالة آونه
مع املريض سواء آان يلعب دور الوالد أو ال، جيب أن حيافظ
على املسافة وأن يتصف بالقدرة على التحرك املرن املتاح طول

 الوقت وهذا من شأنه أن خيلق نوع من االلتباس 

 :حييى.د

 مل أفهم ما تعىن حتديدا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1411
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أقّدر اعرتاضك على صعوبة حتقيق آل ذلك، أو حىت بعض ذلك،
 ،"ماال يدرك آله ال يرتك آله"ان والدى يردد لكن آ

أنا أآره املثالية آما تعرف، لكن أن ترسم صورة 
حقيقية وجيدة للمفروض، ال يعىن أن تلتزم بتطبيقه فورًا،

حنن حنصل على ما نريد مبجرد أن"راجع رّدى على هالة حاال 
 "نبدأ، وليس حني نصل إليه

 . لكن معك حق

 مستويات احلضارة : تعةتع: حييى جعفر. د

الثورة الىت تعطل ما هو قائم قد تؤدى إىل ما هو: وصلىن
 .أسوأ ولكن هذا يؤآد ضرورة الثورة بشكل آخر 

 :حييى.د

 أوافق

 فقط أذآرك بأن احلسابات صعبة 

وتبادل أطوار نبضات التاريخ بني الثورة والشرعية
ت، وعالقىت، ولوال الوق"اإليقاع احليوى"تذآرنا مبنظوماتى عن 

:السيئة بالتاريخ، لوضعت فرضا عن اإليقاع احليوى بطوريه
 . عرب التاريخ" امللء فالبسط"

 2008-2-7) 31احللم (حممد نشأت . د

 :تساؤل

  ب حمفوظ ؟ملاذا املرأة غالبا هى حمور أحالم جني -1

 هل للكالب مدلول معني هنا؟ -2

 :حييى.د

وهو عندى مازال حيا على فكرة –حىت لو آان شيخى حيا  -
 .وسألته ملا أجابىن على سؤالك األول –

هى آالب مفرتسة: أما الكالب فهم الكالب يا حممد، وهنا -
مستعدة للنهش قتال وظلما مبجرد إشارة من صاحبها ىف البيت

األسود، هذه الكالب املفرتسة هى ىف آل مكان، لكن األبيض أو
 .أبدًا، حنن األقوى مهما آانت مفرتسة

 2008-2-17) 32احللم (حممد نشأت . د

ىف اليمن" بالعمل"اجلنة  ملاذا عرب جنيب حمفوظ عن: تساؤل
 ؟)نعيم(السعيد ، مع أن اجلنة دار

 :حييى.د

، أنا الذىإن الرجل مل يعرب عن اجلنة باليمن السعيد... 
 .ما وصلىن مما ال أمتسك به طبعا  –ناقدا–وصلىن 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1412
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 صعوبة احلياد وضرورته:حممد نشأت.د

ضفة والوقوف على  وصلتىن صعوبة احلياد وأن عدم التحيز
 .احلياد حتتاج اىل التدريب واملماسة واملراقبة

 :حييى.د

 طبعا... 

 صعوبة احلياد وضرورته   :حممد نشأت. د

بالنسبة للمريض تؤثر على عالجه؟ ) املمارس دين( هل معرفة - 1

 ؟ وهل يوجد حاالت يفضل فيها اخفاؤه

 :حييى.د

 طبعا تؤثر، 

أنا أرى أنه من األفضل أن تكون لدينا الشجاعة لنبدأ
منها أو رمبا نضطر أن ننظر بعض الوقت مث ننتقى إلعالا

 الوقت املناسب، إن آانت امساؤنا ال تدل عليها، 

عالن املسئول يا حممد يفتح باب أن نتحاور مبا منلك مناإل
شرف ومسئولية، فنحل الصعوبات فعال، وحنن على يقني من أن

الطيب املسئول" العالجى"اهللا سبحانه الذى مجعنا ىف هذا املوقف 
هو أرحم وأعدل من أن يفرقنا هناك، رد أن أهلنا أثبتوا

 ديننا حبسن نية جدا،

تنشيط حرآية: االشراف على العالج النفسى: حممد نشأت. أ
 إىل أين؟: النمو أثناء العالج

ماذا إذا طلب املمارس من: املثال املعروض ىف اليومية
  !!من غري وضوء مثال ؟ أو أوصى بالصالة..املريضة خلع احلجاب

 :حييى.د

ال يطلب من املريضة خلع احلجاب) الطبيب أو املعاجل(املمارس 
ا هو يناقش رغبتها أيا آانت، وحياول أن يصل إىلأو لبسه، وإمن

 .داللة ذلك، ومعىن ظهورها ىف وقت معني من تطور العالج

أما الصالة بدون وضوء فهى جائزة ىف الضرورة آما تعلم،
فال ضرر وال ضرار، آما أن املسألة ليست فتوى شرعية، ولكن

دولالبديل عن ذلك عند بعض املرضى الوسواسيني خاصة هو الع
عن الصالة ائيا، فأيهما أفضل أن يكسر املريض هذا احلاجز
تدرجييا ؟ أم نرتك املريض خيتىب وراءه؟ حىت لو مل تكن الصالة
مقبولة بدون وضوء، أو حىت لو ميكن للمريض التيمم، فرتك

 .ال حيل اإلشكال) وهو البديل األسوأ(الصالة متاما 

صالة، الذى قلته هووأخريا فإن املسألة ليست صالة أم ال 
جزء من ختطيط عالجى سلوآى، وحني يسرتد املريض صحته، وما يكفى

 .من إرادته خيتار ما يشاء وحسابه على اهللا
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 )2008-2-19(بريد اجلمعة /حوار:حممد غنيمى.أ

اتسع مع أنىن تصاحلت مع أفكار مسيحية رائعة أخرى ..."\
 "نيمهبا أفقى مثل أن اهللا واحد ىف ثالثة أقا

 !آيف؟ ولكن! وما املانع... 

 :حييى.د

 ما املانع ماذا؟ ما املانع أن أتصاحل؟  ·

 .ال مانع 

 أّما آيف؟  ·

عقل طفل مل يلعب فيه الكبار بغبائهمفبمجرد أن تستعمل 
سوف تعرف أن اهللا سبحانه يهدى للىت هى أقوم، وضيق أفقهم،

 .الرحيم والىت هى أقوم هو أنه العدل الرمحن

 أال يكفى هذا حىت تعرف آيف ؟

 )2008-2-19( مستويات احلضارةحممد غنيمى . أ

الذى بإصرار، املنظم البقاء اآلن لذى النفس الطويل،"
 ينجح أن يتجنب املعارك اجلانبية، والنشاطات الدائرية حول

الذى حيسن وضع الطوبة فوق أختها باستمرار نفسها،
 " .ارتفاع البناء مدى باستمرار دون أن ينظر إىل

 احس أىن آنت أعمى وبدأت افتح؟ آلما قريت آالم حضرتك   يا سالم

 :حييى.د

وددت لو أنىن مل أنشر السطر األخري ىف تعليقك، لعلك تعرف
أنىن حذفت منه مجلة أخرى خجلت من نشرها، لكىن جتاوزت مقاومىت

 ه، ألطمئن علنا أن آلماتى تصل ألصحاهبا وتفعل هبم ما أمتنا

مث إن تكرارك هلذا املقتطف ذآرىن ببناء اهلرم، برغم ما
 .عندى جتاه ذلك من حتفظات

الشعىب حضور ىف الوعى؟ أم ديكور الرتاث: حممد غنيمى. أ
 )2008-2-13(للحكى؟

التخلى عن إلشارة إىل أننا حباجة ماسة أيضا إىلالبد من ا
بعض السلبيات املوروثة ، وهذا ـ أظن ـ لن يقلل من صدق

 .اإلطالق متسكنا برتاثنا على

 :حييى.د

 وملاذا بعض السلبيات وليس آلها؟

* * * * 

 )تكملة حلوار اجلمعة املاضى عن الذل(ملحق احلوار 

 2008-2-17 املرضى) 1(لعبة الذل : حممد حييى الرخاوى. د
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افتقدت معىن هامًا للذل، أو هو احدى دالالت مصطلح: مالحظة
عندى على األقل، وهو الذى يشري إىل تلك اهلزائم الىت" الذل"

ن مغرية إذا ماتكاد أن تكون قامسة، تلك الىت ميكن أن تكو
أن يرتك هللا وحده مسألة  ،"هللا"استطاع اإلنسان أن يقبلها 

االنتصار واإلذالل، حىت ولو بدا ىف الطريق منتصرون من األسافل
 . القاهرين

ال أعتقد أن أحدًا ينمو دون خربات زلزلة مثل هذه ، وقد
افتقدت الرتآيز على هذا املستوى ، لصاحل مستوى أآثر نفعية

 . متت اإلشارة إليه أآثر ىف هذه اليومية  هو ما

اليذل أحد نفسه ألحد إال وآان وصوليًا أو اعتماديا، فمن
اختار أن يوجه هزميته هللا ووجه ذله هللا ليس إال أحدًا أدرك
ضعفه، وحاجته، وهامشية املعارك اجلانبية الىت جيره إليها

دراآه،واقعا فنما بإ) أى ضعفه وحاجته(اآلخرون، فاختارمها 
 ورمبا حترر بالقبول أو بالتسليم 

 أو ليس ذال أال يتغري أحد باختياره؟، مث

أو ليس اختيارًا أال يكمل الطريق إال باختياره 
 ) تسليمه هبذا الذل/ مبوافقته (

أعلم أن التسليم ليس من شيمكم وال مما تقبلون، ولكنىن
أصر عليه متجاوزًا ما قد يلصق به من دالالت هروبية

 وحسب  –ليس آذلك  –استسهالية، فهو على الرغم من ذلك 

 :حييى.د

 أحرجتىن يا شيخ ! ياه يا حممد 

تصور يا حممد أنىن أجتنب احلديث هبذه اللغة منذ مّدة
طويلة، جتنبت احلديث عن اهللا عز وجل، بنفس املعىن الذى أتصور

 أنك تقصده ملا أعرفه عنك، عرب حواراتنا القليلة، وبدوا

لعلك تعرف أنك مبجرد أن تذآر لفظ اجلاللة، يصل إىل املتلقى  
موقع مفارق متعني، دون أن ميّرىف موقع غري ماقصدت إليه، 

 . ، هو ينفصل عن نفسه، مبجرد أن يسمعه، إىل ماال يعرفبوعية

ال أريد أن أرد عليك أآثر من هذا اآلن، لكىن أوصيك، خاصة
اإلشكال، سواء وأنت تعرب عنبعد رحيلى، أن حتاول أن حتل هذا 

نفسك وختاطب الناس، أو وأنت تراجع بعض ما ترآت مما مل يسمح ىل
 العمر بنشره، أو مراجعته، أو توضيحه، أو تصحيحه 

أمحلك مرة أخرى أعباء جديدة، لعلها  آسف يا حممد، عدت
هى هى الىت قلت فيها، وآسف للتكرار، فقد نشرت القصيدة

  )حوار بريد اجلمعة( 2008 -1-11يومية آلها ىف 

 العده   قبل   سيفك    سلمتك"

 الوحده   قهر   من سرى    أشهدتك

 ضيزى   القسمة
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 !!الكلمة؟عبءعىنحتمل

 !!الظلمة؟   لجبا   أمام   النور   هبر   من حتميىن 

 !!"طفال؟  -ولدى   -ترعاىن 

 عاما؟ 39هذا قبل   –اآلن  –هل آنت أرد على تعقيبك 

 !!رمبا  

 2008-2-20) 3(لعبة الذل : ماجدة صاحل. د

إنه رمبا آان من: وهى" طاملا فكرت فيها"وصلتىن اضافة 
يذل نفسه، أو يقبل الذل على نفسه هو يذل شخصا آخر داخله 

هذه النظرية قد تفسر ىل اشتياق إحدى مريضاتى لذل
وبعد أن) يعايرها مبرضها النفسى  آان دائمًا(زوجها هلا 

 .اآتشف سلوآه جتاهها أمكن أن يكون أآثر احرتاما هلا 

 :حييى.د

 وإن آنت أوافقك من حيث املبدأمل أفهم جيدا ماذا حدث؟ 

 2008-2-18) لعبة الذل(أسامة عرفة . د

 عليه، بقدر رفضى للذل بقدر ما وجدتىن متلبسا بالصرب
لكن الرفض مل فلم أجد إال رفضى لنفسى و للذل و للصرب عليه،
و قلت ىف عقل يغري ىف الواقع شيئا سوى مزيد من املرارة،

 "حلد تاني نتذلما ِنتذل لبعض أحسن ما ": بايل

و لقيت لكن هذا قّلب جوايا فيض غريب من عدم الثقة 
جايز يكون أشرف أو أريح من االضطرار للذل: نفسى باقول

 .بقى طب، وبعدين إختياره،

 :حييى.د

نتذل) "ما مل أنشره ىف نص آالمه(تذآرىن برامى وهو يقول 
حييى،  ، حاسب يا اسامة، وحاسب يا رامى، وحاسب يا"خباطرنا أحسن

 وقاك اهللا يا أسامة وإيانا من آل هذا فعال،

ال أتصور أن الذل هو حتم طبيعّى حىت نرضى به، ونتحمل 
مسئوليته هبذه الصورة الىت أثارهتا هذه اللعبة الىت آملت

 .معظم من جترأ وآان شجاعا ولعبها أو فّكر فيها، أو ختيلها

اإلقرار بأن يبدو أن املسألة حتتاج إىل عودة فعودة مع 
الرؤية مهما آانت صعبة ميكن أن تساعدنا أن نتغري، فتكون

 .هى أشرف من الذل اخلفى على األقل

 اجلزء األول –األسوياء ) 2(لعبة الذل : الشاذىلحممد . د

الذل، نغطيه أحيانًا باعتبارنا لهالزلت أرى أن قبول 
 أنه نوع من التنازل املؤقت والتدرحيى آخطوة مبدئية

واستعدادا للنهوض، أظن أن هذا ليس خداعًا، إنه باألحرى خط
 دفاع ميكننا من التحمل وليس آقبول؟
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 :حييى.د

اخلطورة ليست ىف التنازل املؤقت أو الدائم اخلطورة ىف فتح
ى هذا ىف اخلفاء، أما حكاية خط الدفاعهذا الباب، أو أن جير

 .فهو أيضا من حقك وحقى، لكن من يضمن

 اجلزء الثاىن –األسوياء ) 3(لعبة الذل : حممد الشاذىل. د

من يذل نفسه أو يقبل الذل على نفسه، هو يذل آخر" 
  "داخله

يوميات(أحاول ربط هذا الفرض بالشعور بالذنب والندم 
 س االجتاه، ، رمبا يدفع ىف نف)سابقة

إما حرآة بناءة أساسها الرفض وعدم الوقوف، وإما موت
 أو مجود؟

 :حييى.د

 أوافق على الربط 

ولكىن أضيف إىل الرفض وعدم التوقف أننا إذا قبلنا الذل
مضطرين ولو لفرتة، ليكن أمل القبول الواعى هو صمام األمان،
أما القبول السرى، أو القبول دون أمل، فهذا هو اخلطر

 .بعينه

 اجلزء األول –األسوياء ) 2(لعبة الذل : هالة ّمنر. أ

إحنا ليه ما بنتحملش التناقض للدرجة ده وبنفضل
، رغم إن الوعى بالتناقض وجدليته قد يثري"أو/إما"

الطمأنينة ويهدئ من النزاع والتنازع جتاه النفس وجتاه
لوحش،اآلخرين، خصوصًا إّن الناس مش داميًا بّتطر مخ على ا

ده فيه ناس ما بتشوفش ىف نفسها وىف غريها تقريبًا إال
النصف الفارغ، طب ىف احلالة ده رؤية املالن بيخض قوى آده
ليه؟ خطرت ىف باىل إجابة عامة قد جتب إجابات أخرى وهى

الفعل والتحريك الداخلى وحىت اخلارجى ثقيل/إن احلرآة
نفضل نرآن ىف احلتةوجمهد ومتحدى وقد يكون حمبطًا، وإننا ب

اللى بنرتآن فيها أيا آانت وبالش رؤية ووجع دماغ والذى
 .منه

 :حييى.د

أوافقك على ما خطر ببالك، خاصة ىف آخر تعليقك، شكرًا
قبول التناقض، أنا موافق عليه من حيث املبدأ، بل أدعو
إليه طول الوقت، وأدافع عنه، لكنىن دائما وأبدا أؤآد

قبول التناقض آحرآة مؤملة حافزة: ضرورة التفرقة بني
مسئولة، وبني ادعاء قبول التناقض الذى اليكون إال تسوية
مائعة، وتلفيق خامد، حىت حكاية النّصف امللئ والنصف

ىل حتفظات عليها، وميكن مراجعة ذلك ىف أراجيزى الفارغ
النص الفاضى والنص: "أغنية هبذا االسم( لألطفال
 )اخل"..املليان
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 هالة ّمنر.أ

تلعب اللعبة) األسوياء(برجاء توضيح برضه طب ّملا الناس 
ىف الّلى، لوحدهميعملوا إيه ) بالصدفة مش باالضطرار(وتشوف 

 وبالّلى، شافوه؟

 :حييى.د

 ؟"ناس"ل أن أحداًَ ميكن أن يعملها لوحده، بغري ومن قا

قلت مرة، الناس دواء الناس، وال يوجد حل آخر واهللا
ىف –إذا آنا نستأهل  –سيدخلنا ) وأآرر(العظيم، ربنا 

وادخِلى* فادخِلى ِفى ِعباِدي(أن يدخلنا جنته،   عباده، قبل
 ) جنِتي

 :هالة ّمنر. أ

ار إىل الذل ومشارآتنا فيه وإحداثهحقيقة االضطر: عمومًا
جتاه غرينا فعال ما آانتش جلية وصارخة آده قبل قراءة يوميات
الذل، يعىن أنا مثال ما آانش الذّل ىف مفردات وحدود ما أتصوره

 وأقبله على نفسى، وأتاريه شّغال وأنا مش دارية،

الطرخمة وإّنى أآون فرجة أوحش عندى من الوعى بيه
 . الذات إننا آلنا ىف اهلوا سواوخصوصا ب

 :حييى.د

 .يا هالة واحدة واحدة، ال تؤمليىن معك أآثر

 )2008-2-19(مى حلمى لعبة الذل . أ

 متدح عمله بأن  ال ختدع العامل البسيط"\

 "\ّمشر وأرنا شطارتك إن آنت صادقا 

   ..!!اه لوحترآهم هذه احلكمة، النضبطت

 .وسأآتفى باإلشارة دون حتديد

 :يىحي.د

 مل أفهم متاما، االشارة إىل ماذا؟ إىل مىت؟

 ّحترك من؟

 لكنىن موافق

 اجلزء األول: األسوياء) 2(لعبة الذل : أسامة فيكتور. د

يا ترى هذه األلعاب بتحصل بتلقائية فتحرك الوعى أم
 يشوهبا القليل أو الكثري من العقلنة فتفسد اللعبة؟

ع الذى ال يشاركالقارئ أو املستم  وما تأثريها على 
 ويقوم بتكملة العبارة، هل حترك وعيه أم ماذا؟
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 :حييى.د

 آله جائز، 

 األسرع أصدق،: حسب جتربىت أعتقد أنه

آلما استجبت للعبة دون تفكري، آنت أقدر على اآتشاف 
 ما ال تعرف

 اجلزء األول: األسوياء) 2(لعبة الذل : أسامة فيكتور. د

فردى ولكن وجدت أنه ليس هلاجربت أن ألعب هذه األلعاب مب
نفس إحساس ِلعبها وسط جمموعة، وال حسيت فيها بزنقة ألىن مش

 .مفضوح قدام حد

 :حييى.د

 عندك حق يا أسامة، لكن آله ينفع، 

 .فقط جرب من جديد وقل لنا

 اجلزء األول  األسوياء) 2(لعبة الذل : عمرو دنيا. د

تذل لقيت نفسىبعد ما آنت فاآر نفسى مابتذلش ومش ممكن ا
 باتذل وباتذل آتري قوى وربنا يرمحنا برمحته بقى وناخد بالنا؟

 :حييى.د

 ياه ملاذا هذا؟ 

يارب هل أخطات ىف حق الناس حني نشرت هذه احللقات الثالثة
 عن الذل؟

طيب يا عمرو، ادع ىل أن آخذ باىل معك، وندفع الثمن،
 لنخفف اجلرعة باستمرار

 مع األسوياء اجلزء الثاىن) 3(الذل  لعبة: مروان اجلندى. د

حضرتك،) أثناء الربنامج آانت استجابة(اللعبة العشرة 
 :حتتاج توضيحا، حضرتك قلت

يسرت  نفسى إن أحنا ننسى اللى حصل ىف احللقة دى، وربنا"
 ليه؟. وخنليها متغطية آده أحسن

 :حييى.د

  بالذمة، بيىن، وبينك أليس هذا هو ما تتمناه أنت اآلن؟

 أنا أشفقت يا مروان على نفسى وعلى الناس، وحنن نلعبها

وجاءت االستجابات، والتعقيبات األسبوع املاضى، وجزء من
 !!.هذا االسبوع، تؤآد صدق إحساسى، وتوقعاتى

 )الذل(  :رامى عادل. أ

 وانا واحد( ال ىل وال لكم اانني .الذل ليس اختيارا متاما
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تهم، وليس جمرد جيعل آالمنا خفيفاحرتم بعض اجتاه) منهم لالسف
والذل بيدى ارحم من ان. هللا حاشا). منهم(وربنا حيفظنا 
مش ميكن عمرو يكون غشيم ويقصف عمرى بقصد. يكون بيد عمرو

فنتجاوز الذل -سوا  –أو من غري، ولكل ذل مير وفرتة، نطاطى 
دنا) !!!!!!انت مكشملي؟(على اهللا ينفع يا عم حييى . معا

 فّكها بقى سالم. اصلك مكشملي. غصب عينباضحك 

 :حييى. د

يا رامى مازلت أتابعك بشغف ضد آل االعرتاضات، وإن آنت
 :ال أرد إال على أقل من عْشر تعليقاتك، وإليك هذا الرد

لكن ماذا نفعل لو تعودنا على!! واهللا فكرة         ·
 .إذالل أنفسنا، مث أمسيناه شيئا آخر

ليس عندى أى ضمان. نطاطى سوا"اية دعك من حك        ·
 إلمكانية أن نتجاوز الذل معا

، إذا"مكمجنى"بالعافية، لعلك تعىن " مكشملى"فهمت    ·
آان ذلك آذلك، فلك مثلما قلت، حىت نرى من الذى يستطيع أن

 !أآثر) ِمن جدلغْة(  يجدِلغ

 ما بني قوسني أضفته اآلن -
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 القاهرةالطب، جامعة 
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
و عديد الفروض والنظريات واملداخالتعديد األحباث وأوراق باإلجنليزية  

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
ـذيا )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل لعم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـنالنظرية ا  -   حكمة اانني  -  لتطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

ـاالت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - اهر  علم النفس حتت  - 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 - قراءات يف جنيب حمفوظ  - للممارس  قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء –بادل األقنعة ت – 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  
ة للكتابمستشار النشر باهلينة العام -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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