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אא:א−520 )33(אא

مجع حاالت التدريب عن بعد ىف آتاب أّول سوفمبناسبة
يصدر قريبا، اقتطفت هذا اجلزء التمهيدى من فصل من فصول
التقدمي، ليحل حمل عرض حالة هذا اليوم، وهو عن مستويات

صل أثناءاإلشراف، وقد جاء ذآر معظم تطبيقات ما ىف هذا الف
 :عرض احلاالت االثنني والثالثني ىف النشرة ىف هذا الباب حىت اآلن

 مستويات وأنواع اإلشراف على العالج النفسى

التعليم املنظم،  اإلشراف هو نوع من املساعدة على
 ) باملعىن األمشل للتعليم(

لكن التعلــُّـم حيدث طول الوقت، طول العمر، سواء آان
 ، سواء حيدث ذلك بوعى أو بغري وعى منظما أو غري منظم

اإلشراف هوالعملية الىت تساعد على أن حتدث هذه اخلربة
بوعى، ونظام، ومسئولية، وهى: التعــّلـمية التعليمية

 من واقع املمارسة  تقاس مبحكات عملية،

على  وميكن أن نقسم أنواع اإلشراف على العالج النفسى 
على مستوى التدريب املنظم، وليس فقط مستوى الواقع اجلارى

   :إىل ما يلى 

 ) ىف حالتنا هنا" األستاذ("إشراف اخلبري املدرب     -1

يتم هذا النوع من اإلشراف ىف خربتنا بأن يقوم باإلشراف
، عادة يكون األآرب جدا)أستاذ معلم   خبري أآرب،(رئيس 

هو الذى يشرف على األصغر جدا، وليس األآرب لألآرب، مبعىن
أن أآرب اخلرباء هواألقدر على اإلشراف على املبتدئني هبدوء
وخطوات حمسوبة تنمى اخلربة باإليقاع اهلادئ الالزم على

 . مدى ممتد

يقوم باإلشراف أقدم  وىف خربتنا ىف قصر العيىن، واملقطم، 
ممارس هلذا النشاط، وأيضا هلذا النوع من العالج ، يقوم

من أطباء االمتياز أو أصغر املتدربني سواء  به مع
األطباء املقيمني ، أو من األخصائيني النفسيني املتدربني

 ) وأحيانا من هيئات التمريض النفسى(
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 :  شروط حضور اإلشراف

: فيمن حيضر جلسات اإلشراف هذه ما يلى ) ىف خربتنا(يشرتط 

للعالج حالياأن يكون املمارس املتدرب ممارسا   �
 .ضرون أسبوعيًاالنفسى مع أربع حاالت على األقل حي

يتطلب ذلك أن يكون لديه مثان حاالت تقريبا، إذ  �
 ُيعمل حساب عدم االنتظام واالنقطاع

جلسة العالج ىف نفس املكان، ويا حبذا  أن جترى  �
 نفس املوعد

 أن تستمر اجللسة مخسني دقيقة ال أآثر وال أقل  �

يةاملمارسة أية توص   أن يسبق هذه   - ىف خربتنا -  وال يشرتط
بقراءة خاصة ىف موضوع العالج النفسى بالذات، ولكن ال يوجد ما

واالطالع، خاصة القراءات االسرتشادية   مينع من القراءة
بأن تكون القراءة ىف   واالستشارية، وإن آان ينصح عادة

السيكوباثولوجى أآثر من القراءة ىف تقنيات العالج النفسى
 .ني بالنسبة خلربتنا احلاليةذاته، وهذه النقطة حتتاج إىل شرح مع

إن مربرات جتنب، أو تأجيل، أو عدم احلرص على القراءة 
النظرية يرجع إىل الرغبة ىف تأآيد أن العالج النفسى هو
عالقة إنسانية أقرب إىل العالقات الطبيعية بني البشر، مع

 . والتأآيد على االلتزام) العالج(فارق حتديد اهلدف 

نا أن ارتباط العالج النفسى مبدارسآذلك فإننا قد الحظ
خمتلفة قد يوقع املبتدئ ىف حرية شديدة لو أنه تنقل ىف

من مدرسة ملدرسة بشكل قد يعطل أداءه -مبتدئا  –القراءة 
التلقائى، ويغريه أن ينفذ املكتوب، على املتدرب أن يعرف

حمكومة باإلشراف على  من البداية أن التلقائية، حالة آوا
هى األصل ىف التدريب الآتساب اخلربة،   وبالنتائج،  توى،أى مس

على أنه مع التقدم ىف التدريب، وحني يبدأ التشجيع على
القراءة آيفما يشاء املتدرب، سوف جيد ىف ذاآرته بشكل مباشر
أو غري مباشر، ذخرية من احلاالت الىت تقفز له من بني سطور

ه بنفس القدر الذىقراءته، فرياجعها وهو يقرأ، وينقد نفس
فتكون) باعتبار اختالف الثقافات(ينقد به ما يقرأ 

 . القراءة أآثر فائدة، وأجهز صقال

  Peer Supervisionإشراف األقران   -2

مرة أسبوعيا أيضا، ملدة ساعة –ىف خربتنا  –يتم هذا النوع 
وحيضره عدد يرتاوح بني ستة ومخسة عشر ممارسا، واليتم   تقريبا،
جللسة اإلشراف بشكل منتظم، باعتبار) أو رئيس(عيني مدير فيه ت

وإن تفاوتت أحيانا بني سنة وعشرين سنة أو(أن اخلربة متقاربة 
هنا الكلمة العليا وال األخرية، ومن هنا   ، لكن ليس لألآرب)أآثر

باعتبار أن اخلربة متبادلة بني احلاضرين على" األقران"جاء تعبري 
 اختلفت املهارات أوسنوات املمارسة، ويكون نفس املستوى، مهما 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3992
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هو املوجِّه األهم من أى) ليس باألغلبية العددية(رأى اجلماعة 
رأى منفرد ، مقارنة باحلال مع اإلشراف حتت رعاية مدرب واحد

 )النوع السابق( أآرب 

آل املواصفات العامة واالشرتاطات  وتسرى على خربة األقران
حتت إشراف مدرب أآرب، مثل اخلاصة الىت اشرتطناها حلضور اخلربة

أن يكون آل واحد من احلضور له أربع حاالت أسبوعيا على
 .إخل...األقل 

وقد يلزم أن خيتار األقران من بينهم مديرا لكل جلسة، لكن
يستحسن أال يكون هو نفس الشخص ىف آل جلسة، ومدير اجللسة
عنُيختار بالدور، أو بالقرعة، أو بالصدفة، وآل مهمته، فضال 

 .هو أن ينظم احلوار ال أآثر   املشارآة مثله مثل غري،

 LaySupervision) عامة الناس(إشراف الشخص العادى   -3
بيّنا سابقا آيف أن العالج النفسى هو عالقة إنسانية هادفة 

بني مهّىن له خربة ، ومريض حيتاج هذه اخلربة، وأا مثل أية عالقة
وانطالقا من أن املريض النفسىبثقافة األثنني ارتباطا وثيقا، 

ليس إال أحد أفراد هذه الثقافة، وأن الغالبية الغالبة مما
يسمى مرضا أو عرضا أو إشكالة حتتاج إىل عالج، موجود مثلها
بدرجة أخف بشكل أو بآخر ىف احلياة العادية ىف نفس الثقافة،

سالعلم هو لي   انطالقا من هذا االفرتاض األساسى، وأيضا مبا أن
مث إن وظيفة الطبيب النفسى آان  إال تنظيم للمنطق السليم، 

يقوم هبا ىف بداية البداية شخص حكيم عادى عرآته السنون،
انطالقا من آل هذا، قد يلجأ املعاجل النفسى ،   وعلمته اخلربة،

االستهداء برأى شخص عادى، يعتقد أن   طبيبا أو غري ذلك، إىل
 :ةله منطق مفيد، أو خربة مشاهب

يعرض املعاجل على صديقه، أو زوجته، أو زميله، أو   قد
ابنه ، مأزقه ىف عالج حالة ما، دون ذآر امسها طبعا، أو ذآر

ما شاءت" حيكى"   أية معلومة ميكن أن يتعرف هبا عليها، فريوح
له الطالقة أن يذآره بشأن املأزق الذى مير به مع مريض ما، مما

حكيم عادى أو صاحبة خربة، وهو يطلب املشورة من   رأى معه أن
يستمع إىل الرأى من هذا الشخص العادى ويضعه ىف االعتبار ال

مع   أآثر وال أقل، ذلك أنه يرتك الرأى وآثاره تنساب
معلوماته األآثر إحاطة حبالة املريض، فتتفاعل آل تلك املقومات
مع رأيه السابق على خلفية رأى املريض وحالته، وقد يصل إىل

 .ة أوضح تنري له الطريق بشكل أو بآخررؤي

هذه الطريقة ىف اإلشراف ال ينصح هبا آجزء أساسى ىف التدريب،
لكن هلا فوائد آثرية، وميكن أن تتم دون ذآر أن هذه حالة مريض
بذاته، آأن يسأل املعاجل زوجته عن تفسريها اخلاص جدا لغرية

، أو مثل أنأخت جتاه زوجة أخيها   نسائية شبه غرامية متارسها
طبيعة عمل   أخاه املوظف ىف بنك عن بعض   يسأل املعاجل

خسر   فيستهدى برأيه ىف حجم تفاعل مريضه الذى   البورصة،
وقد خيطر   خسارة متوسطة ، لكن تفاعله بلغ أقصاه حىت مرض،

،)أو مريضه(أخاه البنكى مباذا نصح صديقه    الطبيب أو املعاجل
 إخل ....وعية، وإىل أى مدى آانت نصحية موض

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3993
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 وهكذا

استشارة الشخص العادى ىف أمور تبدو متخصصه هلا سابقة
جيدة ىف نظام القضاء اإلجنليزى ، حني يكون الرأى فيما إذا

ىف أيدى احمللفني،وهم أناس" غري مذنب"أم " مذنبا"املتهم   آان
ويكون دور القاضى هو ىف ضبط احملاآمة، مث صياغة  عاديون،

 .حملكمنيا  احلكم من خالل رأى هؤالء

  ميارس عندنا   آذلك هناك منوذج جيد لدور الشخص العادى حني
الىت ُتنظم تلقائيا) العرفية(جمالس التحكيم األهلية    ما يسمى

 .حسب تقاليد القرية أو البادية، أو ينظمها القانون

هذا وذاك ليس إشرافا مبعىن اإلشراف، لكنها أمثلة تطمئن
ادى ىف بعض ما يعن له ىفاملعاجل الذى يستشري الشخص الع

مهنته، فيأخذ رأيه ىف االعتبار، يأخذه آمشروع للتفكري فيه
من جانب املعاجل، يضيف إىل معلوماته وخربته ما يعينه ىف

 .مساعدة املريض

  Self  Supervision  اإلشراف الذاتى  -4

يتم هذا النوع بشكل تلقائى، على مستوى شعورى أو ال
 .لتعلـُّـم املستمرشعورى، وهو نوع من ا

نعرف أن تعريف التعلم هو التغري ىف السلوك أو الرتآيب 
 . نتيجة للخربة املمارسة

 التدريب على العالج النفسى ما هو إال نوع من التعلم،

املتعلم الشاطر هو الذى يشرف على نفسه باستمرار بشكل 
 تلقائى،

"مية من أآثر أنواع هذا اإلشراف الذاتى معىن اآلية الكر 
، واآلية"بل اإلنسان على نفسه بصرية، ولو ألقى معاذيرة

آفى"إىل " وآل إنسان ألزمناه طائره ىف عنقه: "الكرمية 
هذه البصرية، وذلك احلسيب هو  ،"بنفسك اليوم عليك حسيبا

 املشرف الذاتى،

 : وهنا نود أن ننفى أمرين  

الشائع الضمري  أننا ال نعىن باإلشراف الذاتى دور  :األول
حىت مبا قد حيدث فيه من –باملعىن األخالقى، فالعالج ليس إمثا 

 حبيث حناسب أنفسنا عليه آأنه ذنب، –أخطاء 

 أننا ال نطلب من خالل ذلك أن نوصى  هو:  والثاىن 
شعوريا أية حماسبة واعية طول  املعاجل بأن حياسب نفسه
 .الوقت، وإال أعيق متاما

ة آونه متعلما، عادة ما حيمل هّماحلكاية أن املعاجل حال
مريضه ويفكر ىف أمره بعد انتهاء اجللسة العالجية، حيدث ذلك
ىف أى وقت وألى مدة، بشكل إنساىن مباشر غري معطل عادة، وحني

 يتدرب املعاجل ويعرف أن هذا جزء ال يتجزأ من مسئوليته 
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حبيث ال تغري يضبط اجلرعةاإلنسانية واملهنية، وحني يعرف آيف 
ك على مسئولياته األخرى وعلى حياته اخلاصة، فإنهحماسبته تل

يستطيع أن حيقق نوعا من املراجعة لبعض مشاآل ومآزق مهنته
  اإلنسانية الواعية، الىت حتفز مسئوليته  من خالل بصريته

 .املمتدة

ضبط"ونظرا لالختالفات الفردية، وحتقيقا ملا أمسيناه حاال 
االعتماد على هذا النوعفإننا حنذر من اإلفراط ىف ’ "اجلرعة

من اإلشراف خشية التمادى ىف املثالية من ناحية حىت ينقلب
الشعور باملسئولية إىل الشعور بالتقصري إىل الشعور بالذنب،
وآل هذا معطل معطل، وأيضا حنذر من االعتماد على اإلشراف

 مىت أتيح للمتدرب إشراف مساعد آخر،  وحده  الذاتى

ما نسميه  تى حيمل خطر تأثريذلك أن اإلشراف الذا
لكل واحد  إن. ىف رؤية املمارس لنفسه  "النقطة السوداء"

أو ال حيب أن(ىف ترآيبه ال يراها ) أو مناطق(  فينا منطقة
ىف نفسه، وىف أدائه، وحني ال يرى هذه املناطق نعتربه) يراها
، هذه"النقطة السوداء"ومن مث تسمية عنها،  أعمىأنه 

آانت تشمل مساحة آبرية، أو تعددت ىف مناطق النقطة إذا
اإلشراف  خمتلفة ال شك سوف تكون عائقا حيول دون آفاءة

الذاتى، وبرغم ذلك، فإن استمرار اخلربة، واضطراد النمو
   .خليقان أن يقلال من مساحة هذه النقط السوداء باستمرار

ىف منو املعاجل  وقد تظهر آثار اإلشراف الذاتى اإلجيابية
واعيا ىف وقت بذاته، ذلك أنه  نفسه دون أن يلحظ ذلك

باستمرار املمارسة ، وتلقائية التلعلم حتتد البصرية ،
ويتواصل نفسه تلقائيا، فتزداد فرص وجدوى اإلشراف الذاتى

 باستمرار 

إن جمرد التغري اإلجياىب من خالل املمارسة، هو دليل على أن
 .ة، ولو من وراء صاحبهاإلشراف الذاتى قد أدى دوره بكفاء
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  ذآرت فيما سبق من نشرات حادثتني مرا ىب مع مريضني
آلما  بشكل جعلىن أآرر تذآرمها، فذآرمها،  استفدت منهما

 :أتيحت الفرصة لذلك 

هى ما قاله ىل مريض أثناء حماوالتى دفعه: احلادثة األوىل
منوه مبا ىف ذلك من مآزق وصعوبات تبدوعلى مسار خطوات 

هو انت عايزنا: " أحيانا شبه مستحيلة، قال ىل هذا املريض
أو لنفسك(حنقق حىت لنفسنا اللى انت ما قدرتش حتققه بنفسك 

 "؟) ورمبا قاهلا مرة لنفسك ومرة بنفسك  ال أذآر، –
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هى ما قاله ىل مريض آخر من أنىن ال   : احلادثة الثانية
قد –الناجتة من طول ممارسىت غالبا  –ألن رؤيىت  أصلح لعالجه،

فهو) وعى املريض(جعلت مساحة وعيى تتسع حىت حتتوى مساحة وعيه 
ال ميلك إزاء ذلك أن يتحرك معى إال داخل - على حد قوله –

حتيط بوعيه متاما، وهذا يعوق منوه آما يعوق   دائرة وعيى الىت
أحوله لطبيب أصغر تسمحأن    حرآية عالجه، وطلب مىن هذا املريض

دائرة وعيه أن تتداخل مع دائرة وعى املريض، فتتحرك
 " الدائرتان تقاربا وابتعادا مبا يفيد االثنني

يعمل خمرجا مبدعا، وراح يشرح!) املريض(آان هذا الصديق 
   :ىل ما يعىن ىف صورة دوائر آما بالشكل املوضح

ى أدائى، وقدهذين املثالني آانا مبثابة إشراف املريض عل
نبهاىن إىل ضرورة ضبط جرعة حفز إيقاع النمو، وأيضا تعلمت

أن فرط الرؤية من جانب املعاجل، حىت وإن آانت هى  منه
الرؤية الصحيحة، قد ال يساعد حرآية أو تلقائية املريض

 بالقدر الذى يفيد العالج مبعىن النمو 

عهإشراف آخر يتم من جانب املريض، وإن مل يكن يصلح م
 :استعمال آلمة إشراف هكذا

حني يتجاوز منو املريض درجة منو الطبيب، وهذا وارد ، 
ألسباب آثرية ليس هنا جمال لذآرها تفصيال، ىف هذه احلالة ،
ومع افرتاض مرونة الطبيب واستعداده للتعلم بشكل مباشر أو
غري مباشر، حيفز منو مثل هذا املريض الذى جتاوز مرحلة منو

فز الطبيب أن يلحق به، وقد يتجاوزه الطبيبطبيبه، حي
بدوره معه، أو مع مريض آخر، ويضطرد التواصل والتجاوز مع

 .مريض ثالث وهكذا

قلت إن هذا ليس إشرافا مباشرا، لكنه ناتج إشراف ضمىن
  .بشكل أو بآخر
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فمن خالل آل أنواع اإلشرايتم هذا النوع من اإلشراف 
، ذلك أن نتيجة العالج، املقيـَّمة نوعيااألخرى بشكل أو بآخر

مبحكات موضوعية ، ليست جمرد اختفاء األعراض، سواء آانت هذه
النتائج هى نتائج حتقيق األهداف املتوسطة السلوآية
الواقعية املتفق عليها عادة أوال بأول، أو آانت لنتائج

 ترتبط أساسا بإطالقالقصوى غري حمددة املعامل متاما، والىت
 . حرآية النمو، واستعادة تنشيط احلياة بطزاجة واقية

لعل آل نشرات اإلشراف الىت عرضناها وسنعرضها، آانت
 متضمِّـنة تقييم النتائج آنوع من مقومات اإلشراف اهلامة

التغذية"النتائج تشرف على أدائنا من منطلق ما يسمى 
اإلشراف الضمىن من واقع فال يقتصر،    Feed-Back" املرجتعة

بعض النتائج   النتائج على النتائج اإلجيابية، وإمنا يشمل أيضا
قد تكون أقدر على تصحيح اخلطأ من خالل   السلبية املؤقتة الىت

أى من وسائل اإلشراف السالفة الذآر ، ومبناقشة النتائج أوال
أو الشخص   أو األقران،   على مستوى املدرب األآرب،   :بأول 

أو التغري الناتج عن مواجهة   أو حديث ووعى الذات،   العادى،
النتائج اإلجيابية أو السلبية ولو بنصف وعى، من خالل آل هذا

 .نعترب النتائج مشارآة ىف اإلشراف بشكل أو بآخر

  &  Test of time  إشراف الزمن والتاريخ  -7

مأضفت هذا النوع من اإلشراف ألسباب تتعلق بتطور العلو
 .، بل بتطور األحياء

بالنسبة ملوضوعنا اخلاص هنا، األمر يتعلق أساسا باملدارس
يستلهم قواعده) نفسى(النفسية، ومبا توصى به من طرق عالج 

 . وتفسرياهتا وتقنياته العالجية، من هذه املدارس

، هو نوع من اإلشراف ال بد"اختبار الزمن"إن ما يسمى 
 .من وضعه ىف االعتبار

ظهر نظرية جديدة من عباءة نظرية قدمية إال من خاللال ت 
يعىن هنا ضرورة النظر ببصرية نقدية   وهذا إشراف الزمن،

نظرية: هنا(جلماع ممارسة تطبيقية لنظرية من النظريات 
  ،)بلغة التطور(لعدد من السنني قد ميتد إىل قرون   )نفسية

نيجيونواليو"، " الفرويديون احملدثون"يسمى   إن آل من
، وحىت تطورات حرآات العالج املعرىف املتتالية، هى"احملدثون

نتيجة هذا اإلشراف املالحق، إشراف الزمن الذى يفرز العملى
من الطوبائى، ويفرز الصحيح من الزائف، ويفرز ما ينفع
الناس من الزبد، ويفرز النظريات أالآثر تالؤما مع مسرية

 .افا اإلنسان من النظريات األخبث أهد

إنه هذا النوع من اإلشراف هو نتاج مجاع املمارسة على
مثل أن البقاء: فرتات زمن طويلة تتبع مبادئ تطورية هامة 

يدعم  لألنفع، وأنه ال يصح إال الصحيح، وأن آل ما، ومن،
التكافل والتكامل بني األحياء عامة ، وبني أفراد نوع

 .إخل.... بذاته، هو األبقى واألصلح 
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 أبعد ،  بعيدا   بيدها   آانت الىت    الصحيفة   قنديل   بسمة   ألقت
، أمامها   وفردهتا ،  ثانية   هبا   وأمسكت ،  إليها   قامت   مث ،  ميكن   ما 
 عادت   لكنها ،  مزقتها   مث ،  أآرب   بعصبية   بعضها إىل    مجعتها   مث 
اجلاىن   صورة   به الذى    اجلزء ،  بقاياها   من   آبريا   جزءا   قطتفالت 
 غري :  تردد وهى    تتأملها   وأخذت ،  فيه   املشتبه   أو   املتهم   أو 
 تريد هى  ".  ال ،  معقول   غري ،  هكذا   ليس "،  معقول   غري ، !! معقول 
 تكف   أن ،  تثور   أن ختتفى،    أن ،  أحد   معها   يكون   أن ،  تصرخ   أن 
 جرمية   آانت   ليتها   يا .  مفهومة   غري ،  بشعة   اجلرمية .  شئ   آل   عن 
 أبوابا   تفتح   الصورة   هبذه   اجلرمية   أن   مث .  ألعن   جرمية هى  ،  قتل 
 بال   واحلقارة   والكذب والتشفى،    والشماتة ،  والقال   للقيل 
  .  أرحم   آان ،  مات   ياليته .  حدود 

 اعتداء   عليه   اعتدوا النشرتى    مجيل   الدآتور   أن   حدث الذى 
اجلاىن ـ   متكن   فقد ؛  فعال   مات   ليته   ويا ،  حبياته يودى    آاد   جمرما 
 التوجد .  ىت؟م .  من؟ .  آيف؟ ،  رجال   مييزه   ما   برت   من ـ   اجلانية   أو 
 عمله   أمكن   ما   آل ،  معينة   الهتامات   إشارة   أية حىت    وال ،  تفاصيل 
 حياول   وهو   املنشورة   الصورة   صاحب   الشاب   هبذا   اإلمساك   هو 
على   الناس   جتمع .  الدآتور   صراخ   مساع   بعد ،  النافذة   من   القفز 
وهى ،  شوهدت   امرأة   إن   عيان   شهود   قال .  روهآس حىت    الباب 
 وقيل ،  أحد   يلحقها   ومل ،  اختفت   مث ،  السلم على    مهرولة   تنزل 
 ياه ..  املنشور   القبيح   الوجه   هذا   صاحب   أما ،  منقب   رجل   إا 
، يومها   دخل الذى    الشاب   وجه   ذات   هو ،  اآلن   تتذآر   بسمة 
، هو   األغلب ىف  ،  هو   هو ،  إذن   دون   انصرف   مث ،  الصالة ىف    وانتظر 
  . األغلب ىف   -  هو   بل 
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 مل   جرمية فهى  ،  اجلماعات   فعل   من   اجلرمية   تكون   أن   ميكن   ال
 بالسلوك   تتعلق   أا   تبدو   جرمية هى  .  اجلماعات   من   نعتدها 
 ثأر .  امرأة؟   انتقام ،  املرحوم   الدآتور   ألستاذل الشخصى  
 عليه اجملىن    بآراء   ترتبط   جرمية   إا   قيل .  غرمي؟   تنافس .  زوج؟ 
 جوعه   وإحلاح ،  سلوآه   بتجاوزات   تتعلق   إا   وقيل .  وآتبه 
، هذا   من بأى    تتعلق   ال   إا   وقيل .  ما   بطولة   بدور   للقيام 
 تعلن   فاجلرمية ،  واملربرات   األسباب   آانت   مهما .  جمنون اجلاىن    وأن 
  :اإلنساىن   احلس   تدهور مدى  

  . اجلرمية   هذه   مثل   يرتكب   أن   ميكن   ال   اجملنون

 يعد   مل   أنه   تعرف وهى    جبالل   اتصلت .  جتدها   فلم   حبصة   بسمة   اتصلت
 لكنها ،  سرية   أو   خاصة   أنباء   عنده   تعد   مل وبالتاىل  ،  صحفيا 
 آان   لكن   السبب   تذآر   ومل ،  فورها   من   تقابله   أن   طلبت .  وجدته 
 مل   أنه   جالل   يكتشف   مل .  حدث   قد   جلال   أمرا   أن   صوهتا على    باديا 
  . أمكنه   ما   بأسرع   إليها   حضر ،  العريش   مؤمتر   منذ   يقابلها 

  . هكذا؟   رأيتك   ما عمرى  األسى،    هذا   آل   مل .  بسمة؟   يا   مالك  ـ 

  . جالل؟   يا   الصحف   تقرأ   أال  ـ 

 الزمار   ميوت عملى،    آان عملى،    هذا ،  طبعا   أقرأها يعىن،   ـ 
  . يلعب   وإصبعه 

  . أمس؟   املنشورة   اجلرمية   من   أنت   أين  ـ 

الذى   الرجل   أم   أمه   قاتل   املدمن   تقصدين ،  آثرية   اجلرائم  ـ 
على   رؤوسهم   رص   مث ،  جوعا   ميوتوا   أن   قبل ؛  األربعة   أوالده   قتل 
  . أطباق؟ ىف    طبلية 

  . ذاك   وال   هذا   ال  ـ 

  : قال   غيظه   هلا   يرد   أن   فأراد   ينفذ   صربه   دأب

 ما   هو   هذا   أليس ،  أحياء   زلنا   ما   أننا الكربى    اجلرمية  ـ 
  . احلياة؟   يتجشأون   وهم ،  املثقفون   البهوات   يردده 

،.. أن   بعد   إال   إليك   جلأت   ما   أنا   وقته   هذا   ليس آفى،   ـ 
  . ماذا؟   آدت   أعرف   لست .. آدت 

  :أفصحى  ـ 

  :النشرتى   مجيل   الدآتور على    االعتداء   جرمية   

  . آه  ـ 

  مادامت   هكذا   القائمة   أسفل إىل    زحزحتها   آيف .  ماذا؟   آه  ـ 
  . بلغتـك   قد 

  من   ذآرت   مما   أصعب   ليست هى    حال   أية على  .  أعرف   ال   بصراحة ـ  
  . جرائم 

  . واألغرب   األبشع   لكنها ،  رمبا ـ  
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 أثناء   طفل   إصبع   يـجرح   أن   أحتمل   ال   أنا ،  بسمة   يا امسعى   ـ 
 هذا على    االعتداء   هذا ..  اجلرمية   وهذه ،  أظافره   تقليم 
 وال ،  أبشعها   ليست   لكنها ،  اجلرائم   وأدنأ   أخبث   من   الدآتور 
 عرفت   ألنك   رمبا ;  موقفك   مقدر   أنا .  تقولني   آما   أقساها هى  
 مل ،  به تعرفيىن    أن واعدتىن    يوم حىت    أره   مل   أنا ،  شخصيا   الرجل 
 ومع ،  اآلن   عليه   أنا   عما موقفى    تغري   رمبا   وإال ،  الشرف ىل    حيصل 
  .... رأيي   اأن   ذلك 

هى   هل .  رأيك؟ .  تقول؟   ماذا .  جالل؟   يا   ماذا ،  ذلك   مع  ـ 
 يا   ماذا   ذلك   ومع ،  فيك رأىي    أغري   أن   أريد   ال .  آراء؟   مسألة 
  . ؟ "  ذلك   مع "  فيها   هل .  تقول؟   ماذا .  أخى؟ 

 اجلماعات   ولعنـت ،  معك شفتيى    ملصمصت   قنديل   بسمة   أنك   لوال  ـ 
 مبا   األطفال   دعارة   جلرائم   أتأمل   أنا   بسمة   يا ،  باملرة   والدين 
 رئيس   أو ،  مشهور   اسم   عند   ونتوقف   ننساها   ملاذا ،  تتصورين   ال 
  . مبكروه؟   أصيب   ما   إذا   مهفوف 

 أنا .  مكروها؟   البشعة   اجلرمية   هذه   آل تسمى    هل !!   مكروه  - 
  . املناسب   غري   الشخص   اخرتت أىن    يبدو ،  آسفة 

 أن   أريد   وال ،  مهان ،  جمروح   الرجل .  عليك؟   أآذب   أن تريديىن   ـ 
 من   هذا   ليس . ميثله؟   وفيما ،  آتب   ما ىف  ،  اآلن   فيه رأىي    أقول 
 ذلك معىن    ليس   لكن ،  مقياس   بكل   بشع   احلادث ،  شئ ىف    مةالشها 
 لو   شخصيا   له   أنتقم   أن   ميكن أنىن    أشعر .  ماحدث   يستحق   أنه 
 مبا ،  اجلرائم   بقية   امسه   بريق   ينسينا   أن ينبغى    ال   لكن ،  متكنت 
، غزال   قرن   مطواة   دون   شخصيا   هو   ارتكبها الىت    اجلرائم   ذلك ىف  
  . العقول بكى    يقوم ،  زال   وما ،  آان   آيف ىل    حكيت الىت    أنت 

 التخريفية   الزوائد آى    قلت لكىن  ،  العقول آى    أقل   مل   أنا  ـ 
  . منا   بالرغم   عقولنا ىف  الىت  

 رأيه   هذا   أن   أم   ختريفية   ئدزوا   أا   ثبت   وهل ،  ليكن  ـ 
 زوائد   قصصك   تكتبني   وأنت   لك   يظهر   ما   وهل .  وخماوفه؟ 
  . ختريفية؟ 

 حنن ،  فكره   زوائد   منه   ليزيل   بيته ىف    أحد على    يهجم   مل   هو  ـ 
، له   ونقرأ   منه   ونسمع ،  بأنفسنا   إليه   نذهب   آنا   الذين 
  . خراجا   له   يفتح   أو   ورما   ليزيل   للجراح   املريض   يذهب   مثلما 

 ما   بأن   أعلم   فأنت   الناس   آل على    ينطبق   ذلك   آان   إن  ـ 
 زائدة   وال ،  استئصاال   حيتاج   ورما   ليس   إبداعك   أثناء   يصلك 
  . البرت   حتتاج 

 مل معى    أدواته   فشلت   وحني ،  ألصدقه يغصبىن    لدآتورا   يكن   مل  ـ 
  . طريقي ىف  املضى    من مينعىن    أن   حياول 

  . وصالبتك؟   أدواتك   ميلكون   ال   الذين   عن   ماذا   و  ـ 

 هذه   قسوة .  أآرهك   أنا .  ؟ ! حدث   ما   تربر   أن   جالل   يا   حتاول   هل
ليتىن   يا   أنت؟   من ىل    قل   جالل؟   يا   أنت   من !!  ساتر   يا ،  شفت   أم 
  . دعوتك   ما 
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 يشرح   راح .  وصلتها   آما   بشاعته خيفى    أن   حياول   ومل ،  يعتذر   مل
 راح ،  يقوله   ما   حبساسية   عابئ   غري   عنيد   بإصرار   نظره   وجهة   هلا 
 الدآتور   عالقات   وأن ،  فكر   جرمية   رورةبالض   ليست   أا   يذآرها 
 هناك   إن   بل ،  الشبهات مستوى    فوق   ليست   النسائية النشرتى  
ىف   زال   ما   الدآتور   طاملا   إعادته   جيوز   ال   املنطقة   هذه ىف    آالما 
 جرمية إىل    يثةاخلب   الشخصية   اجلرمية   هذه   حتويل   وأن ،  احلال   هذه 
 العقول   خصاء إىل    ننتبه   أن   علينا   وأن ،  األطراف   بكل   يضر رأى  
 القدر   بذات ،  هبا   خلقنا الىت    املعرفة   أدوات   وآل   والوجدان 
 احلكومة   أن   يقني على    وأنه ،  اجلرائم   هذه   مبثل   فيه   تم الذى  
 وبعض   شاس   وحزب   األزهر   وبعض   واإلعالنات   أمريكاو   واملؤسسات 
 مجاعية   خصاء   بعمليات   يقومون   األمريكيني   األصوليني   االجنيلني 
 مل   لكنه   واإلميانية ،  يضيف   آاد ،  اإلبداعية   البشر   خلصوبة 
 نساءوال   للرجال   أذنه على    جار اجلماعى    اخلصاء .  يقلها 
 اللغات   تعليم   مشروع ىف    فكر   حني   إنه :  أضاف .  واجلميع   واألطفال 
 أن   يتصور   آان ،  إياها   اخلائبة   احلكاية   تلك ،  الدماغ   لتنظيم 
 ميكن ،  احلروف موسيقى    وإحياء األصلى،    اللغة   نبض إىل    العودة 
 الكاوية   اخلصاء   أمواس   من   األدمغة وحيمى    العامل   ينظم   أن 
  . بأنواعها 

، نفسها ىف    وقالت .  ثانية   إليه   نظــرت   مث ،  طويال   إليه   نظرت
. يريد   ما إىل    أبدا   يصل   مل   أنه   برغم ، " يـهمد   ال   الرجل   هذا "
  . اإلصرار؟   هبذا   له   أين   فمن ،  بعد   يبدأ   مل حىت    إنه   بل 

 األستاذ   تزور   أن   ميكن   أا   تصورت   حني   منه   فتقززت   عادت   
، السالمة على    هللا   محدا :  له   لتقول .  النشرتي   مجيل   الدآتور 
 أن   تتجنب   آيف   إذ ،  مستحيل   ذلك   أن  ـ    خجل   وآلها  ـ    واآتشفت 
  . ينبغى؟   ال   حيث إىل    هتانظرا   تذهب 

 -6-  

 أعجبت حىت  هى    وال ،  أبدا النشرتى    مجيل   الدآتور   حتب   مل   بسمة
 يكن   مل ،  معها   حياول   مل   هو .  بإصراره   معجبة   آانت هى  ،  بآرائه 
 لكن ،  طيبة   ليست   آثرية   أشياء   عنه   مسعت ،  متعجال   وال   صرحيا   نذال 
 ليس ،  هكذا   ليس ،  هذا   يستحق   ال   فهو   آان   ومهما ،  فعل   مهما 
  . هكذا 

  : لبسمة   حصة   قالت

 منفعلة   أنت   ملاذا   ولكن ،  هكذا   غري   وال ،  هكذا   ليس   طبعا  ـ 
  . مثلنا؟   تعرفينـه   ال   وأنت   بسمة   يا   الصورة   هبذه 

 والفكر .  فكر   مسألة   املسألة ،  شخصية   مسألة   ليست   املسألة  ـ 
  . بالفكر   إال   يصارع   ال 

 احتماالت   تصورت   لكنت   وإال ،  مثلنا   تعرفيه   مل   أنك   هللا   احلمد  ـ 
  . هذه   الفكر   حكاية   غري أخرى  

  . جالل؟   مثل   فاعلال ىف    تشككني   هل .  تعنني؟   ماذا  ـ 

  . العريش ىف    قابلناه الذى    الوقت   بعض الصحفى  ..  آه .  جالل؟   من  ـ 
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 داخل   من   أعرفه أنىن    لوال ،  غريبا   موقفه   آان   لقد ،  ذاك   هو  ـ 
  ..... العتربته   الداخل 

  : حصة   قاطعتها

  . بسمة؟   يا   حتبينه   أنت  ـ 

  . أيضا   أنت   وأحبك سىت،    يا   أحبه ،  وقته   هذا   هل  ـ 

 من هى    اجلرمية   عن   معلوماتك   إن   مث ،  االختالف تقبلى    أن   بد ال  ـ 
  . فقط   الصحف 

 عما   حصة   هلا   حكت ،  الصحف ىف    ليس   عما   برتدد   بسمة   استفسرت
 بأية   عالقة   هلا   ليست   املسألة   وأن ،  املقربني   بعض   من   مسعته 
 هبا   متت الىت    األداة   هبا   لفت   ورقة   وجدت   قد   وأنه ،  فكرية   خالفات 
 انتقاما   يفيد   ما   فيها   مكتوب ،  اجلرمية   جسم   وآذا ،  اجلرمية 
 ذات   يقرتفن   زوجات   من حىت    نسمعه الذى    مثل   بشعا   نسائيا 
 عبد   أمحد   وأن ،  يثأرون   أزواج   من   أو ،  أزواجهن   مع   رميةاجل 
 له   ليست   أنه   مع ،  التحقيق ىف    الشهادة إىل  استدعى    قد   الغفار 
  . بسمة   تتصورها الىت    بالبساطة   ليست   املسألة   وأن ،  دعوة 

  : قالت   مث ،  قليال   بسمة   هدأت

 ال حىت    أو ،  اخلرب   نشر ىف    ترتيث   أن   الصحافة على    آان   أما  ـ 
  . إطالقا؟   تنشره 

 ولو   املوقف   توضح   أن   استطاعت   أا   تشعر وهى  ،  حصة   قالت
  : بالتقريب 

  . سؤالك على  جاوىب    مث ،  ترآها   مل   جالال اسأىل  ،  الصحافة هى    الصحافة  ـ 

  . اآلن؟   بعد   يكتب   أن   الدآتور   يستطيع   هل ترى   ـ 

  . ينتحر   وقد ،  ينسحب   وقد ،  يتعلم   وقد ،  عناده ىف  ميضى    قد  ـ 

  . يؤمن؟   لن ، .. لن   لكنه  ـ 

  . بسمة؟   يا   ماذا   لن  ـ 

  . يؤمن   لن  ـ 

  . أوال   أنت   تؤمنني   حني  ـ 

 أثناء خرباتى    عن   حصة   يا   لك   أقل   أمل .  حصة؟   يا ىف    شكنيت   وهل  ـ 
  . دفعا؟   لإلميان   حينذاك   أملك   ال أىن    آيف   يصلك   أمل .  الكتابة؟ 

  هبا   نتزود   طاقة   ليس   اإلميان ،  بسمة   يا   نفسك على  تضحكى    ال  ـ 
  . اإلبداعي   الدفع   لزوم   الوقت   بعض 

  . حصة؟   يا   وأنت  ـ 

  . مالك   أنت  ـ 

هذا العنوان الفرعى ليس ىف الرواية -
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ادر الصديق الكرمي مجال ترآى بالوعد برتمجة اختبارب
الشخصية العربية إىل اللهجة التونسية، وبقدر ما رحبت هبذه
املبادرة، أشفقت على وقته، وأيضا سارعت مبراجعة نفسى بشأن

وقد  هذا املشروع الذى قد ميتد إعداده شهورا،أو أآثر،
مجة حىت أنشربادرت بإرسال رجاء إليه أن يتأىن ىف هذه الرت

النص باللغة الفصحى،فتكون الرتمجة من الفصحى إىل اللهجة
الوطنية أو احمللية، وليس من العامية املصرية إىل العامية

 .التونسية مثال

انا لست خمتصا ىف إعداد أية اختبارات أو تقنينها، وال
أتصور أن هذا هو السبيل األمثل حىت نتقارب أو نلتقى،

 فة هى الىت جعلتىن أغامر بنشر هذه احملاولةلكنها آانت مصاد
الىت عثرت عليها مصادفة، آنت أشعر من البداية أنه أمر

مجال ، وقد أرجعت. ومل يصلىن حىت اآلن أى رد إال رد د  شخصى
أن أحدا ال يستطيع أن يلم) 1(ذلك إىل عدة اسباب من بينها 

األربعاءأن ما نشر يوم ) 2(باملطلوب أصال بكل هذا الغموض 
500نفس واحد (آان فوق طاقة االستيعاب ىف جلسة واحدة 

أنىن مل أحدد املطلوب بشكل) 3(ناهيك عن التعليق ) عبارة
دقيق غري أملى ىف التقارب، واحرتامى لكل من الفصحى

أنىن طلبت، أو أملت ىف) 4( معا ) أية عامية(والعامية 
أن يشارآنا الناس، ىف  االستجابة من املختص وغري املختص، أمال

عامة الناس ، وحنن نبحث ىف وسيلة مشرتآة نتعرف هبا أآثر على
 .أنفسنا ، على أبعاد شخصيتنا، على ما هو مشرتك بيننا

مجال ، بلغىن أن أحدا غريه مل يعقب. قبل أن أطلع على رد د
فامها شاآرا، لكن ما أن وصلىن رد: أصال، فقررت التوقف فعال 

اجعت عن الرتاجع، ولو مؤقتا، ، قلت أواصل نشرمجال حىت تر. د
احملاولة بتتابع متصل، آل مخس وعشرين عبارة ىف نشرة مستقلة،
فأى املناقشة حول العبارات ىف عشرين يومية، وتكون متاحة ىف

 .باللغتني الفصحى والعامية املصرية   :آل مرة 

 : آخر حلظة

علمت منه أنأميمة رفعت، . جاءىن حاًال تعقيب آخر من د
 رسالىت مل تصل إىل الزمالء، ألن طريقة عرضى للفكرة الىت عثرت 
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عليها مصادفة بدت وآأىن أطلب آراًء عن ما تفيده
العبارات، وهذا غري مقصود أصًال، فأعتذر، وأعد أن أتوقف حني

، أو حني أتبني)رمبا بعد متام الرتمجة إىل الفصحى(أستطيع 
 .شكرًا. أبعاد ما فعلت

أقرتح على الزمالء واألصدقاء، عددا بداية خطر بباىل أن
حمددًا من التساؤالت، لعل اإلجابة عليها هى الىت تقرر

 .االستمرار ىف احملاولة أو التوقف عنها

 :ال احلصر  ومنها على سبيل املثال

 دون غريهم   هل نقصر املشارآة على النفسيني    .1

 هل تقرتح بيانات أخرى عن من يشارك؟    .2

 كفى اللغة الفصحى أسوة مبعظم االستبيانات املرتمجةهل ت     .3

 هل تنوى أن تواصل معنا فحص العبارات ومناقشتها    .4

 ماذا بعد أن جربت مرة واحدة ، هل نستمر؟     .5

"عينة ممثلة"هل توافق على أن احلصول على     .6
Representative Sample  

شديدة للتقنني هو مسألة  العامل العرىب،  متثل آل
 الصعوبة إن مل تكن مستحيلة

هل ننشر عشرة عبارات بعشر عبارات أم مخس وعشرين    .5
 أم أآثر أم أقل 

 إخل ......    .6

فكانت أآثر لكل عبارةأما األسئلة الىت خطرت ىل بالنسبة 
أو هى مستحيلُة اإلجابة آما خطرت ىل ، اللهم إال من(حتديا 

   :، ومن ذلك )ثرخالل فتح أبواب احلوار ال أآ

املطلوب تعليق طليق،(ماذا وصلك من هذه العبارة   )1
غري مقيد إال مبا خطر لك فيما يتعلق بالشخصية العربية ،
إجابة حرة، بأسلوبك أنت بأى لغة ختتار، مبا ىف ذلك العامية

 ) آما جيرى ىف أغلب احلوار

ما رأيك فيمن جييب عن هذه العبارة بأى من   )2
 ت املقرتحةاإلجابا

 )؟ فعالمارأيك فيمن يقول ( فعال  : بالعامية

  )؟ مش قوى آدهمارأيك فيمن يقول ( مش قوى آده 

 ) أل طبعاما رأيك؟ فيمن يقول ( أل طبعا

 وهكذا 

 : مث خطر بباىل تفاصيل معجزة على الوجه التاىل

 :تدل على ) أو نعم(هل اإلجابة بـ فعال 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4004
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اراجرت -وساوس –) رهابات(خماوف  -  قلق  -اآتئاب  
شكوك،  توجس،  -  )فصام(تفسخ وتناثر ىف الشخصية  –أفكار 
–ال مباالة  –سعادة  –فرح  –تفاؤل  –) بارونوية(حذر 

–قسوة  –أنانية  –فرح زائد  -قدرة على التكيف  -انطواء 
-سذاجة  -آرم  -انتهازية  –عجز عن التكيف  -وغدنة 

–يبة زائفة ط -ال مسئولية  -مثالية –انتهازية  -مسئولية 
انفصال عن -ثقة بالنفس  -غرور -أحالم يقظة  -واقعية 
- ترآيز على اجلسد  –موقف املبالغة والتهويل  -الواقع 

  خيال مفرط -ثقة باآلخرين  -) بالدونية(شعور بالنقص 
 إخل....إخل، ..... 

 : مث تتكرر نفس التساؤالت عن آل أجابة 

 :على تدل   مش قوى آده  هل اإلجابة بـ �

 ، وغريه"...نفس ما ذآر أعاله................"

 مث 

 :تدل على  أل طبعا هل اإلجابة بـ  �

 ، وغريه"...نفس ما ذآر أعاله................"

 وبعد

 !!هل هذا آالم باهللا عليكم؟؟

قارنت، آما قارن بعض من عقب على احملاولة شفاهيا ممن
أللعاب تكشف بطريقةتتبع نشر األلعاب النفسية ولعبها، أن ا

غري مباشرة أضعاف ما ميكن أن تكشفه مثل هذه االستجابات،
وبشكل تلقائى بسيط وعميق، إال أا حتتاج لتأويالت أقرب إىل

 تفسري اإلختبارات اإلسقاطية

ماذا حنتاج بالضبط حىت نتعرف على أنفسنا؟ أن خنتزهلا إىل
ختلفنا ىف، أم نكتشفها من ورائنا حىت لو ا"نعم"و " ال"

 .الدالالت

من هنا أعود فاؤآد اعتذارى لإلبن الصديق مجال الرتآى،
مبادرته، طالبا التأجيل، فأنا مل أستقر بعد  شاآرا له

على الرتاجع املطلق، بدليل أنىن أعيد نشر أول مخس وعشرين
عبارة بالعامية والفصحى، ولكن منفصلني استجابة ملن احتج

 .احدة أعرف ما هلا وما عليهاعلى ضمهما معا ىف خانة و

 ) : 500من  25(  ربع اُخلمس األول: احللقة األوىل  

 مونرتيه –املقطم  –مشروع استبار قصر العيىن

 :االسم اجلديد املقرتح
 "استبيان الشخصية ىف الثقافة العربية"

   اسم آخر مقرتح
 "استبيان للشخصية العربية ىف الصحة واملرض"

 بيانات املشارك
 ات املشرتكبيان

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4005
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    )  (  :السن  ) احلقيقى أو آما تشاء: (االسم
-أعزب  –متزوج (: احلالة املدنية  ) أنثى   -ذآر (: النوع
 )  ( :مستكفى: احلالة االقتصادية  ) يعول -مطلق  -أرمل 
أآثر مما    )  ( :مدخر    )  ( :مسرتيح    )  ( :مديون
 )  (  :حتتاج

:مؤهل عاىل   )  (  :دراسات عليا: املؤهل الدراسى
:إعدادى    )  : (فىن متوسط     )  : (ثانوى  )  (
 )  : (أقل     )  (

 :له عالقة بالعلوم النفسية): املهنة(العمل 
 )  : (ليس له عالقة بالعلوم النفسية       )  (

 :   )أول مخس وعشرون عبارة (النسخة بالعامية املصرية 

يقولشى رأيه ىف التانيني   ما   الواحد   إن   حاجة   أحسن  .1
 .عشان ما حدش يزعل منه

 .   احلرة   املصارعة   برامج   التليفزيون ىف  أشوف     أحب  .2

   . داميا   األم   من   أحّن   اجلدة  .3

 .للوقت   مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد  .4

 . الدنيا دى ُدنية الشطار وبس   .5

 عشان  له فضل عليهم    املغفلني،  على    يضحك يقدر اللى   .6
  .  احلياة   بيعلمهم 

 أمحد   الطريق على    سيارة   حتطيم   حادثة ملا باشوف     .7
ما بافكر ىف اللى َجـرى   أآثر ربنا إىن ما آنتش فيها  

 .لرآاهبا

 سنيحت ىف    التجارة   ونص ،  التجارة ىف    الشطارة   نص    .8
 .البضاعة    ، مش ضرورى حتسني العرض 

 يشبهه   حد   واحدة   أو ،  واحد   آل   يتزوج   أن   يستحسن    .9
 . خيتلفوش   ما   عشان 

- إخوتي أو  -زوجىت  أو (أوالدى    أنا ما باتناقشى مع   .10
 .مع بعض   بنشوفها الىت    األفالم ىف  )  أصدقائي   أو 

اول يضحك عليك، وانت استعبطت وسبتهلو حد ح  .11
 . صدق إنه ضحك عليك، يبقى انت اللى ضحكت عليهيوخليته 

 .زهور    حمل ىف   أشتغل بياع    أنا أحب  .12

البىن آدم مسئول عن اللى بيجرا له مهما آانت  .13
 .ظروفه

 . نفسى مفتوحة لألآل فعال   .14

 ومنفصلة   بعيدة   فيها   ومالن   أود إللى    اجلديدة   البيوت   .15
 . الصالة على    بتفتح   آلها إللى    القدمية   البيوت   من   أحسن 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4006
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 .عملالواحدمهمارحيمغفورربنا  .16

 .جنسية   أفالم على    يتفرج   الواحد   إن   عيب   مش  .17

   أقع   أحسن عاىل    مكان   أو   سطح أى    فوق   من   أبص   أخاف  .18
   . أو أوقع نفسى

 والسرطان   السل   بتسبب   السرية   العادة   إن   أعتقد  .19
 .   البصر   وضعف 

اللى هوا راجل، هو اللى مايهتمش برأى   الرجل  .20
 .الناس فيه، أو ىف اللى بيعمله

 .إيه   بيها   حاعمل   عارف   مش   لو حىت    الفلوس   أحب  .21

حبق وحقيق، آله نصب ىف  دميقراطية   إمسها   جةحا   فيش   ما  .22
 نصب

 . تاني   عيل   أرجع ياريتىن    .23

فعال، لكن ساعات   جرمية   ممكن تعترب  دى    اجلنس   أفالم  .24
   . بتثقف

 الظروف   آانت   مهما   أعيش   أحب  .25

:   )أول مخس وعشرون عبارة (  الفصحى  النسخة بالعربية

من االفضل جدا أال تعلن رأيك ىف اآلخرين، حىت ال    .1
 يضيق بك أحد

 .أحب أن أشاهد برامج املصارعة ىف التلفاْز     .2

 اجلدة أحّن من األم دائمًا     .3

 .للوقت   مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد     .4

 .هذه الدنيا هى للشّطار فحسب    .5

خيدع املغفلني، له عليهم فضل أنه من يستطيع أن    .6
 .يعلمهم دروسا ىف احلياة

حني أشاهد حادثة تتحطم فيها سيارة على الطريق،   .7
امحد اهللا أنىن مل أآن أحد رآاهبا أآثر مما أفكر فيما جرى فعًال

 لرآاهبا

نصف الشطارة ىف التجارة، ونصف التجارة ىف حتسني     .8
 .عةالعرض، وليس ىف حتسني البضا

يستحسن أن يتزوج آل واحد، أو واحدة من يشبهه،     .9
 .حىت ال خيتلفان

أو –أو إخوتى  -أو زوجىت(ال أتناقش مع أوالدى     .10
 .ىف األفالم الىت نشاهدها مع بعض) أصدقائى

  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) يإلكرتونإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4007
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 من خدعك فُخدعَت له ، فهوخمدوع   .11

 أن أعمل بائع زهور   أحب  .12

هما آانتآل واحد مسئول عما يصيبه أو حيدث له م  .13
 الظروف

 . شهيىت للطعام جيدة فعال  .14

املنازل احلديثة الىت تقع حجر النوم هبا بعيدة  .15
الىت تفتح معظم حجراهتا   القدمية   البيوت   من ومنفصلة، أفضل 

    .على صالة ىف الوسط

 . ارتكبت من ذنوب    مهما   رحيم   غفور   ربنا  .16

 الما جنسيةليس عيبا أن أشاهد أف  .17

مرتفع حىت ال   مكان   أو   سطح أى    فوق   من   النظر    أخاف  .18
     .أسقط من شاهق، أو أسقط نفسى

 والسرطان   السل   تسبب   السرية   العادة   أن   أعتقد  .19
 .   البصر   وضعف 

الذى يستحق صفة الرجل هو الذى ال يهتم   الرجل  .20
 فيما يعمل،  برأى الناس فيه، أو

 مل أعرف فيما أنفقها   لو حىت    الفلوس   أحب  .21

 ال يوجد شىء امسه دميقراطية حبق، آله نصب ىف نصب   .22

 . طفال من جديد    أرجع ياليتىن   .23

تكاد تصل إىل مرتبة اجلرمية، لكنها تثقف   اجلنس   أفالم  .24
 أحيانا

 روفالظ     حتت آل   أن اعيش    أحب  .25

 وبعد
 هكذا؟ 25هل نواصل نشر آل   �

هل نؤجل القرار حىت تصلنا ردود آافية ، ولو على   �
 املائة عبارة األوىل؟

هل نستغىن عن آل ذلك ونكتفى باأللعاب آخطوة أوىل   �
 ؟)ورمبا أخرية(

بقية األبواب حىت ننتهى من   هل يكون ذلك على حساب  �
 التجربة دون انقطاع

واحدا هلذه التجربة مثلما خصصنا يوما  هل خنصص يوما �
 للتدريب عن بعد ويوما لإلبداع اخلاص وهكذا؟

 أخرى؟) اقرتاحات(هل لديك أقوال   �
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א−523

 اختبار للشخصية العربية

 )4(حتت اإلعداد 

25آل ثالثاء فأربعاء  –وسوف ننشر  –منذ أمس وحنن ننشر 
عبارة من هذه احملاولة املصادفة، مع أنىن ال أتوقع هلا اآتماال

، فمن شاء أن يوفر وقته وجهده فليفعل،)عذرا للصراحة(
ومن يغامر معنا أن نتعرف على بعضنا البعض حىت لو مل ينته

 .استبيان حمدد، فأهال به وشكرا األمر إىل استبار أو

االستبيان بأآمله نشر باللغة العامية املصرية ىف   �
قبل املاضى ")حتت اإلعداد"استبار نفسى (نشرة األربعاء 

 ملن شاء أن يطلع عليه جمتمعا 2009-1-28املوافق 

األسئلة الىت طرحناها أمس، وسوف نطرحها ىف آل ثالثاء   �
وأربعاء حىت ينتهى املشروع قد حيدث تعديل هلا أوال بأول إذا
ما وردت لنا اقرتاحات مناسبة، مث يعاد نشرها ىف النهاية

  بعد التعديل

   :آانت األسئلة آالتاىل   �

 دون غريهم  هل نقصر املشارآة على النفسيني  .1

ىف  هل تقرتح بيانات أخرى عن َمن يتفضل باملشارآة  .2
 االستجابة ؟

هل تكفى اللغة الفصحى أسوة مبعظم االستبيانات  .3
 املرتمجة

 هل تنوى أن تواصل معنا فحص العبارات ومناقشتها  .4

هل): أو أآثر(ماذا بعد أن جّربت مرة واحدة،   .5
 نستمر؟ 

 " عينة ممثلة"هل توافق على أن احلصول على    .6

هو مسألة شديدة  للتقنني،  العامل العرىب،  متثل آل
 الصعوبة إن مل تكن مستحيلة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيصدار إ(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4009
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هل تقرتح عبارات أخرى بديلة، بالفصحى أوال،)جديد. (7
 مث آما ترى؟

 إخل ......هل لك اقرتاحات أخرى؟    .8

فهى أآثر لكل عبارةأما األسئلة الىت خطرت لنا بالنسبة 
 ): آأمثلة(إشكاال وحتديا، وآانت 

املطلوب تعليق طليق،(ماذا وصلك من هذه العبارة   - أ
غري مقيد إال مبا خطر لك فيما يتعلق بالشخصية العربية،
إجابة حرة، بأسلوبك أنت بأى لغة ختتار، مبا ىف ذلك العامية

 ) رى ىف أغلب احلوارآما جي

ما رأيك فيمن جييب عن هذه العبارة بأى من اإلجابات- ب
 "ال"، "نعم"املقرتحة 

   :بالعامية

 )نعمما رأيك؟ فيمن يقول ( فعال

 ) ألما رأيك؟ فيمن يقول ( أل طبعا

مت توحيد االستجابة مثل العربية الفصحى، مثل العامية
مش قوى"جابة املتوسطة وبذلك مت حذف األ" ال"، "نعم"املصرية 

 .وذلك بناء على وصلنا من مالحظات أغلبها شفهية حىت اآلن" آده

 !! وهاآم السؤال األصعب

 :تدل على" نعم"بـ : هل اإلجابة عن العبارة الفالنية

اجرتار -وساوس –) رهابات(خماوف  -  قلق  -اآتئاب  
،شكوك  توجس،  -  )فصام(تفسخ وتناثر ىف الشخصية  –أفكار 
–المباالة  –سعادة  –فرح  –تفاؤل  –) بارونوية(حذر 

–قسوة  –أنانية  –فرح زائد  -قدرة على التكيف  -انطواء 
-سذاجة  -آرم  -انتهازية  –عجز عن التكيف  -وغدنة 

–طيبة زائفة  -ال مسئولية  -مثالية –انتهازية  -مسئولية 
ل عنانفصا -ثقة بالنفس  -غرور -أحالم يقظة  -واقعية 
- ترآيز على اجلسد  –موقف املبالغة والتهويل  -الواقع 

  خيال مفرط -ثقة باآلخرين  -) بالدونية(شعور بالنقص 
 إخل....إخل، ..... 

 : مث تتكرر نفس التساؤالت عن آل أجابة

 :تدل على": ال"بـ : هل اإلجابة عن العبارة الفالنية

 ه، وغري"...نفس ما ذآر أعاله................"

 وبعد
  أعود فأؤآد اعتذارى لإلبن الصديق مجال الرتآى، شاآرا له
مبادرته، طالبا التأجيل، فأنا مل أستقر بعد على الرتاجع
املطلق، بدليل أنىن أواصل نشر ثاىن مخس وعشرين عبارة
بالعامية والفصحى، ولكن منفصلني وبعد التعديل الذى يبدو

 .أنه سيستمر حىت ننتهى من احملاولة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4010
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من 25(  لربع الثاىن من اُخلمس األولا:احللقة الثانية
500 :( 

   آخر اسم مقرتح

 "استبيان للشخصية العربية ىف الصحة واملرض"

 بيانات املشارك

 بيانات املشرتك

    )  (  :السن   ) احلقيقى أو آما تشاء: (االسم
  -أعزب –متزوج (: احلالة املدنية  ) أنثى  -ذآر (: النوع
  )  ( :مستكفى: احلالة االقتصادية  ) يعول -مطلق  –أرمل 
أآثر مما    )  ( :مدخر    )  ( :مسرتيح    )  ( :مديون
 )  (  :حتتاج

:مؤهل عاىل   )  (  :دراسات عليا: املؤهل الدراسى
:إعدادى    )  : (فىن متوسط     )  : (ثانوى  )  (
 )  : (أقل     )  (

 :له عالقة بالعلوم النفسية): املهنة(العمل 
 )  : (ليس له عالقة بالعلوم النفسية       )  (

 ):  500من  50إىل  25من ( النسخة بالعامية املصرية  

ىف بعض عبارات  توجد تعديالت طفيفة جدا ونادرة: ملحوظة
، وقد)عبارة 500(النسخة العامية مقارنة مبا نشر جمتمعا 

 .اضطررنا إليها لإليضاح بعد الرتمجة إىل الفصحى 

 آده قوى    رحيم   غفور   ربنا   إن   للصغريين   نقول   يصحش   ما .26
  . الغلط   يستسهلوا   أحسن 

     مافيش آالم  النار   حايروح ديىن  على    مش اللى : بصراحة .27

 أبدا   احلقيقة   عرف   حد   آانش   ما   الصحافة   لوال .28

 يةأحب أمتشـَّـى لوحدى ىف أى حتة فاض .29

 سبب   غري   من   صداع جييىن    آتري .30

 الدنيا دى   من   قرف قوى    بصراحة   الواحد .31

  . منه   أحسن   جييش   ما   منه   ختاف اللى  .32

 عشان مهارته  اإلعجاب   يستاهل   الشاطر احلرامى  .33

 حاجة أى  ىف    فايدة   فيش   ما .34

 وتنطر   تشخط إللى    مشةاحل   السمرا   الست   أحب .35

 األوقات   آل ىف    رد   أحسن   ماليش دعوة   قولة .36

 قبلها   تقول   ملا   إال ،  إمسك حىت  ،  حاجة أى    تقول   يصحش   ما .37
   . اهللا   شاء   إن 
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يقول   ما   غري   من حىت يأدبه،إبنهيضرباألبحقمن .3738
 له هوا بيضربه ليه 

 عالبطال    عالعمال توجعىن ب بطىن  .39

 مايل آده    عارف   مش .40

 أنا   مش   أنا إىن    أحس   آتري .41

  . التساهيل   حسب   واربعة   وتالتة   اتنني   احلاجة   باشوف  .42

 هيه ،  ساعة   وال   ساعة   نص ميعادى    اتأخرعن   ملا يعىن    إيه .43
 طارت؟   الدنيا 

 بقاش   ما   وساعات ،  توجعين   بطىن   ما   حلد   آتري   آلآ   ساعات .44
 األآل   أشوف   عايز 

 السنة   فصول   أحسن   الربيع .45

 قوي   آتري   حلاجات   حساسية عندى  .46

 إم   أفتكر    ويسكتوا   بيتكلموا   اتنني على    أدخل   أما .47
 الغالب ىف  على    بيتكلموا   آانو 

 وحدي   قاعد   وانا   مصدرها ماعرفشى    أصوات   بامسع .48

 ليه   عايش   الواحد   عارف   مش .49

 الصبح   العصافري   صوت   أمسع   أحب .50

 ):   500من  50إىل  25من ( النسخة بالعربية الفصحى
ال يصح أن نبالغ ىف التأآيد على رمحة ربنا أمام .26

 تكاب الذنوباألصغر خشية أن يستسهلوا ار

 بصراحة، آل من ليس على ديىن، سوف يذهب إىل جهنم .27

 ماآانت احلقيقة قد وصلت إىل أحد   الصحافة   لوال .28

   أحب أن أمارس املشى وحدى ىف أى مكان خال .29

    آثريا ما اصاب بالصداع دون سبب  .30

 يبدو أنىن قد قرفت متاما من هذه احلياة .31

  . ال يكون إال هو اخلري لك الذى ختشاه قد .32

 اللص الذآى يستحق اإلعجاب مبهارته وحذقه .33

 ال فائدة ىف أى شىء .34

 أحب املرأة السمراء القوية القادرة الواثقة .35

 "أنا ال أهتم أصال"أسلم الردود على آل األسئلة هو أن ترد  .36

ال ينبغى أن تتفوه بأى قول، حىت ذآر امسك، إال إذا  .37
 ) إن شاء اهللا آذا: قلت قبله(دمت املشيئة ق
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أن يضرب ابنه ليؤدبه حىت دون أن يشرحاألبحقمن .38
 له سبب الضرب

 معدتى تؤملىن طول الوقت تقريبا .39

 ال أعرف ماذ أّمل ىب حتديدا . 40

 " مل أعد أنا"آثريا ما أشعر أنىن . 41

 أرى الشىء الواحد على أنه اثنني وأحيانا ثالثة أو أآثر .42

يهمىن أن أتأخر عن موعد ما نصف ساعة، الوقت ليسال . 43
 .بالثانية

أحيانا آآل بنهم حىت تؤملىن معدتى، وأحيانا أفقد. 44
 الشهية متاما 

 السنة   فصول   أحسن   الربيع. 45

 ألشياء ومواد آثرية جدا    حساسية عندى . 46

يتكلمان، مث يصمتان فجأة، أشعر   اتنني على    أدخل   حني. 47
 . أم آانوا يتكلمون عىن 

 حني أآون وحدى   مصدرها أصواتا ال أعرف    أمسع. 48

 ال أعرف سببا وجيها جيعلىن أستمر ىف احلياة. 49

 ىف الصباح   العصافري   صوت   أمسع   أحب أن . 50

 وبعد

 عبارة هكذا؟ 25هل نواصل نشر آل    �

علىهل نؤجل القرار حىت تصلنا ردود آافية، ولو    �
 املائة عبارة األوىل؟

هل نستغىن عن آل ذلك ونكتفى باأللعاب للتعرف على   �
ورمبا(شخصيتنا العربية من اخلارج والداخل؟ آخطوة أوىل 

 ؟)أخرية

بقية األبواب حىت ننتهى من  هل يكون ذلك على حساب   �
 التجربة دون انقطاع؟

لماهل خنصص يوما واحدا أو اثنني هلذه التجربة مث   �
 فعلنا هذا األسبوع؟

 ما رأيك ىف التعديالت الىت متت اليوم؟   �

 أخرى؟) اقرتاحات(هل لديك أقوال    �

  

 اللون االمحر يشري إىل تعديل أو إضافة أوال بأول -
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""אמ−524

 )131حلم: (ن األساسىنص اللح

لقاؤنا ىف هذا الرآن من الغابة وحياتنا طرب مستلهم من
املواويل، ومساؤنا سحب من دخان رقيق عاطر، وحنن آأننا
نائمون أو غافلون وذات يوم اقتحم هدوءنا غناء غريب جمنون
اإليقاع شديد الصخب فذهلنا ورأى بعضنا إسكاته ولو

لتأمل واحلكمة، وعلى أية حالبالقوة، على حني آثر البعض ا
 .فقد استيقظ النائمون وتنبه الغافلون

 :التقاسيم

تقدم أحدنا حنو مصدر الغناء اجملنون، فتكشف عن شيخ بالغ
الوقار مسح الوجه، له حلية بيضاء مجيلة، ومل نصدق أن هذا
الغناء الذى أفسد آل شىء يصدر عن هذا الشيخ اجلليل،

ن يكمن وراء شجرة أخرى تالية، لكنوحسبنا أن املغىن اجملنو
الشيخ بدأ ىف احلديث فسكت الغناء، فعرفنا أنه هو، فسألته
من أين آان يصدر هذا الغناء اجملنون الشديد الصخب وهو

وهل هذا سؤال؟: مطبق الشفتني، فابتسم أآثر مساحا، وقال
وأشار إلينا بيده، واحدا واحدا، فنظر آل واحد ىف نفسه

ة، وانطلقنا نقهقه ونتنافس ىف اإلقبال عليهوعرف اإلجاب
 .نقبل يديه شاآرين

**** 

 )132  حلم: (نص اللحن األساسى  

هى وأنا ماضيان آالعادة إىل ملهى من املالهى وىف الطريق
استأذن دقيقة ريثما يشرتى سجائره وملا رجع مل جيدها فعلم

ولكنه على ظنه أا سبقته إىل امللهى املتفق عليه فذهب إليه
مل جيدها فراح ينتقل من ملهى إىل ملهى باحثا عنها وحىت هذه

 .اللحظة مل يكف عن البحث

 :التقاسيم

لكنه نسى أمساء املالهى آلها، وعناوينها، فوجد.... 
نفسه ىف زاوية من تلك الزوايا أسفل العمارة الىت تقام
 فيها الصلوات ىف السر، وآان الدخول إليها ببطاقات خاصة، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4014



 05I02I2009א – אא

كرب آل األوقات، لكنه استطاع أنبرغم إقامة اآلذان ىف امل
يغافل احلارس ويدخل، وحني أقيمت الصالة اآتشف أن اإلمام آان
طفال صغريا وإن ارتدى عمامة مجيلة على قدر رأسه، وتأآد أن
اإلمام لن يالحظ أنه يصلى بغري وضوء، وحني ختم الصالة
واستغفر وخرج من املسجد الزاوية وجدها تنتظره خارج

د تنقبت، ففرح فرحا شديدا، لكن سرعان ماالزاوية وق
، وبدون أن يسأل، رفعت"إيش عرفه أا هى؟"ساوره شك 

النقاب دون حرج ، وبدا له ما حتته، فأطلق ساقيه للريح
وهرب بال تردد، ومازال حىت هذه اللحظة ال يكف عن اجلرى وهو

 .يتلفت وراءه
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 :مقدمة

آراء ومسامهات طيبة وجادة ومفيدة –فجأة –وصلتىن مؤخرًا 
، وقد فضلت أن أمجع آل"استبيان الشخصية العربية"حول مشروع 

وَمْى الثالثاءي) ورمبا حىت تاريخ نشرها جمتمعة(اآلراء حىت تارخيه 
سوى مناقشة –تقريبا –واألربعاء القادمني، فلم يتبّق ىف الربيد 

 .عن لغة الرتمجة وعن مستويات اإلشراف: موضوعني أساسني ومها

رمبا علّى أن أعتذر أنه قد طالت مناقشة إشكالة ترمجة
تعليقا على ترمجة الصديق" اخلربات والعواطف النفسية"

2009-1-27نشرة (تاب العالج املعرىف طلعت مطر، آ. الزميل د
حىت بدت مقاال مستقال ال ،)"استبار نفسى حتت اإلعداد: مفاجأة"

 جمرد رد أو حوار،

**** 

 عمرو دنيا. د

ل دائماهناك تساؤ... مبناسبة اللغة واختالف الثقافة -
يلح علّى وهو آيف أن زمالئنا الذين سافروا إىل دول أجنبية
أستطاعوا أن يتعاملوا مع مرضى خمتلفني عنًا متامًا من حيث
اللغة واألهم من حيث الثقافة واجلو العام فهذا األمر ميثل ىل

 .إشكالية آبرية لرغبىت ىف السفر ورؤية عامل وثقافة خمتلفة

 :حييى. د

،)أوربا وأمريكا مثال" (خواجاتية: "جنبيةأظنك تعىن بأ
لقد آان عندى مثل هذا التساؤل، لكن آل من أعرف من تالميذ
وزمالء، سافروا، قد أبلو بالء حسنا، وعرفوا لغة وثقافة
هؤالء اخلواجات، رمبا أآثر من اخلواجات أنفسهم، عندك حق ىف

آيفتساؤلك ، لكنىن أظن أن العكس أصعب، مبعىن أنىن أتعجب 
ميكن لصاحب لسان أجنىب أن يستوعب لغتنا، خاصة العامية، مبا

 .حتمل من تاريخ وثقافة ونبض وإيقاع

 توّآْل يا رجل وسافر، وال تنسنا: املهم

 .أو ابَق، وال تنسنا أيضا 
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 عبده السيد على.أ

موقف املؤلفني واملرتمجني ىف رأى حضرتك تقريبًا واضح، وأنا
الناس مش أعرف أن الصح هو اللى بيجمع عليه أآرب عدد من

 العكس؟

 :حييى. د

 ال أوافقك 

 ال أظن أن الصح هو اللى بيجمع عليه أآرب عدد من الناس،

 عبده السيد على. أ

حضرتك بتنقد تقصريك ىف صياغة وجتميع علمك أآثر ما بتعمل
 .حساب ما بيوصلىن

تنقالت حضرتك بني املشروعات والشغل ىف أآثر من حاجة
 .بتقلل نتاج عملك

 :حييى. د

 ندك حق ىف النصف األول من تعقيبكع

لكنىن ال أوافقك أن شيئا ميكن أن يقلل من نتاج جمموع 
 .أعماىل

 عبده السيد على. أ

االهتمام بالدعوة وقراءة الكتاب، وآتاب للمقارنة وصلىن
 ).اتكسفت من نفسى(منها احرتام شديد أنا ما باعملوش 

 :حييى. د

 .شكرا على أمانتك

 عبده السيد على. أ

انا آتري فكرت إىن اآتب اللى بنعمله مع العيانني خصوصا
ملا قرأت حاالت من آتاب العالج املعرىف السلوآى وشفت أا

 .سطحية ومليانة تفاؤل عامل زى بتاع شرآات الدواء

 :حييى. د

 ىف النشرة؟" حاالت وأحوال"أال تتابع يا عبده باب 

 .ل هذه احملاولةإنىن وجدت وأجد صعوبة ال تتصور مداها من خال  

 .يدى على يدك، هيا معا

 طلعت مطر. د 
العالج سعدت باملالحظات القليلة الىت وردت عن ترمجة آتاب

واآون اآثر امتنانا إذا وصلتىن" جوديث بك"املعرىف 
ولكىن بدورى أود أن أوضح. الكتاب مالحظاتكم الكاملة عن

 على ماورد ىف مقالكم  بعض النقاط
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ىف منطقة اخلليجىف العامل العرىب وخصوصا  انتشرت -1

آما انتشرت. املعرىف العيادات النفسية املتخصصة ىف العالج
وملا. الىت تعلم هذا النوع من العالج) الكورسات(املساقات 

آانت معظم الدراسات املقارنه بني العالج الدوائى والعالج
هذا النوع من العالج لكونه مرتبطا النفسى ال تقارن إال مع

عالجا وعدد معلوم من اجللسات ولكونهبزمان حمدد مسبقا 
متسقا وميكن تعلمه بسهولة وله تقنيات حمددة وان نتائجه

قررت ان اعرف. بنتائج العالج الدوائى ميكن ان تقاس وتقارن
اآثر عن هذا النوع من العالج إىل أن وقع ىف يدى هذا

وقرأت عن الكتاب ووجدت أنه من اهم إذ مل يكن أهم. الكتاب
تناولت العالج املعرىف من حيث التطبيق العملى لىتالكتب ا

األساسية ىف التعامل مع للنظرية ومن حيث وصف التقنيات
 .املرضى من وجهة نظر معرفية آما يراها بك

 
ملا حاولت ترمجة احلوار بني املعاجل واملريضة باللغة -2

قبل ذلك ترمجة العربية وجدته جافا بال روح وآنت قد قرأت
زمالء لكتاب لبيك نفسه أورد فيه بعض احلوارات بنيألحد ال
فأعدت آتابة النص.واملريض فوصلىن ذات الشعور الطبيب

هى اللغة األآثر قبوال وملا آانت العامية املصرية. بالعامية
 وانتشارا ىف الوطن العرىب وهى اللهجة الىت أجيدها فكان

اتابعهاخصوصا وان حوارات التعليم عن بعد والىت .االختيار
ىف موقعكم الغىن والىت هى بالعامية املصرية مل جتد أى اعرتاض

بل. من الزمالء غري املصريني الذين يتابعون معى هذا املوقع
إىن أقول أنه لو مل ترد هذه احلوارات باللغة العامية ملا

متابعتها هبذا الشغف وعندى رأى ىف الفرق بني الفصحى أمكن
 .شته اآلنوالعامية ليس جمال مناق

 :حييى. د

إيهاب. أنا أشكرك على الرتمجة آما أشكر االبن د: أوال
 .اخلراط بدرجة اقل على املراجعة

ليس" (العلمى العام"رمبا آان هذا االستسهال   :ثانيا
وما ميكن ميكن قياسههو الذى يدعونا للبحث فيما ) منك

ا عنبدال من البحث ىف مانريد البحث فيه، مما يبعدن مقارنته
 .احلقيقة، وأيضا عن ما حنتاج جدا إليه

أن يتحكم املنهج املتاح، حىت لو بدا منهجا حمكما مقارنا 
وماهية وجمال البحث وضرورته، هو خطر شديد،  ىف حقيقة -

يرتتب عليه أن خنتنق وحنن منارس مهنتنا داخل نتائج هذه
 األحباث املقارنة،

ملقارنة احلقيقيةأنت تعلم يا طلعت أنه تكاد تستحيل ا 
ىف جمالنا، فال أحد يشبه أحدا مهما آان التشخيص واحدا،
واملظهر واحدا، أقول إن نتائج هذه األحباث املقارنة هى
تدعيم لغلبة التطبيقات السطحية، سواء باألدوية وحدها، أو

أنىن أوافق، على  –آما تعرف –العالجات املعقلنة هكذا، علما 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــــــا يــــوميـ"   4018
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أللوانآل أنواع العالج لكن أرجو أال تلهينا هذه ا
الالمعة والنتائج الواضحة، عن ما هو أعمق وأهم، وهو ممكن

 البحث فيه أيضا برغم صعوبة قياسه، ومقارنته؟

هل ميكن ياطلعت أن نقيس لوحة تشكيلية باملسطرة، أو 
مبقياس الليزر لتحديد مدى ظالل األلوان، لنقارا بظالل

 . األلوان ىف لوحة أخرى

اء، مع الشكر، ليس فقط لسطحيةإىل أين جترنا شرآات الدو
استعمال الدواء وإمنا لالهتمام أآثر مبا يقارن بنتائجها،

 . أصبحت وصية على نوع النتائج) الشرآات(وآأا 

 أهكذا؟

ليس عندى أيه حتفظات على اللغة العامية فهى: ثالثا
األقرب واألقدر، وقد وجدت اجتهادك أقرب إّىل من التزام

عبد الستار إبراهيم برتمجة احلوار. د.الزميل الفاضل أ
العامى إىل الفصحى، لكنىن حني تصورت ما يسمى الرتمجة املقابلة

أى حني نعطى النص) cross translationأظن أا تسمى (
العامى الذى قمَت مشكورًا بتشكيله من األصل االجنليزى ونطلب

من) يااجنليزيا آان أو عرب(من أحد املرتمجني إىل االجنليزية 
الذين حيذقون الفصحى العربية والعامية املصرية، نطلب منه

أولعلها الشفاهية(إعادة ترمجته إىل العامية االجنليزية 
، حني تصورت ذلك انتبهت إىل صعوبة وخطورة ما)االجنليزية

 .فعلت أنت برغم احرتامى الشديد للجهد واألمانة

ال الرتآىمج. د.ولعلك تابعت ما قمنا به بعد اقرتاح أ
تصدر ىف هذه –وسوف  –لعرض األلعاب النفسية الىت آانت 

النشرة تباعًا، فجاءت النتيجة لصاحل العامية متاما، وحني
.مجال بعض األلعاب إىل العامية التونسية بدا رائعا. ترجم د

 ).وىل عودة تفصيلية(

أنا اعترب يا طلعت أن الرتمجة أصعب واخطر من التأليف من
تزام بنقل النص األصلى ُمقيدا أية حرآية ذاتية إالحيث اإلل

 ىف اهلوامش، فشكرًا مرة أخرى على آل ما فعلت،

أطروحىتلكن دعىن أحكى لك عن خربات شخصية، مث أحيلك إىل 
  "خطورة الرتمجة"

 : األوىل اخلربة

–أستاذ األدب العرىب ىف جامعة ساوث (صربى حافظ .د.تفضل أ
جنيب(واستأذنىن ىف ترمجة أطروحىت ىف نقد ملحمة احلرافيش ) لندن
ملحمة املوت والتخلق ىف: "وضالل اخللود دورات احلياةباسم ) حمفوظ

هل(طبعا فرحت وسارعت باملوافقة، . ىل االجنليزية، إ"احلرافيش"
صربى أنه يريد أن يضمنها آتابا.د.، وقد أبلغىن أ!!)أنا أطول؟

وبعد –يعده باالجنليزية عن نصوص النقد األدىب للرواية العربية 
ت الرتمجة ويريد أن يطلعىنشهور اتصل ىب مشكورا وأبلغىن أنه قد مت

عليها قبل نشرها، وأرسل ىل النص املرتجم، وحني قرأته، وجدت أن
النص العرىب مل يصل أبدا إىل املرتمجة الفاضلة خاصة فيما يتعلق

 . اخل...بنبض اإليقاع احليوى ودورات احلياة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ـــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــ"  يــــوميــــــــا "   4019
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حادثته وأبديت مالحظاتى وقبلها مشكورا، مث اقرتح لقاء
ية اجلنسية تتقن اللغةيرتبه ىل مع املرتمجة، وآانت اجنليز

العربية، وتقيم ىف مصر مؤقتا، فشددت الرحال إىل مسكنها
بالزمالك، وأمضينا ساعات حاولت فيها أن أبلغها

دمثة مستمعة  –مثل معظم هؤالء الناس  –اعرتاضاتى، وآانت 
 متفهمة طول الوقت، لكن بال طائل،

صربى أنىن غري مطمئن، ومازلت غري موافق،.د.أبلغت أ
واقرتحت عليه أن أقوم أنا بالرتمجة املبدئية على أن تقوم
املرتمجة احلاذقة بإعادة الصياغة، فوافق، وفعال حاولت، وآانت
مهمة شديدة الصعوبة، ومع ذلك، يبدو أن التجربة آلها

أآثر من(صربى حافظ حىت اآلن .د.باءت بالفشل ومل يتصل ىب أ
 . ، ومل أتصل به طبعا)مخسة عشر عاما

حني اختلفت بشده مع صديقى املرتجم الفذ: خلربة الثانيةا
مصطفى فهمى ابراهيم حني ترجم عنوان آتاب دانيال دينيت. د

 Kinds of Minds  ذلك أن ما بلغىن من ،"تطور العقول"إىل
الكتاب هو أن املؤلف يبلغنا آيف نستلهم التطور الذى حدث

الىت" لعقولأنواع ا"على مر تاريخ األحياء لنتعرف على 
مازالت فينا ُتوجهنا، وليس ليبلغنا بتاريخ تطور العقول

 . إىل ما هو عقلنا احلاىل

واجهتها حني آتبت أنا شخصيا مسودة لنقد: اخلربة الثالثة
الرواية الىت قمت أنت مبناقشتها ىف(رواية العطر لزوسكند، 

بطل(تلفاز باخلليج وآان حمور نقدى أن غرينوى باتيست 
الوجود اجلسم"مبعىن " الكفر"ميثل عبقرية ووغدنة ) يةالروا

 Foreign Body ،"الغريب املنفصل عن هارمونية الكون
Existence  

استلهمت ذلك من آلمة الكفر الىت استعملها املرتجم 
 .ىف أول فقرة ىف الكتاب" نبيل احلفار"

ساورىن الشك فرحت أطلع على الرتمجة االجنليزية ووجدت أن
Wickednessبالعربية هى " الكفر"املقابلة لكلمة  الكلمة

فتوقفت عن التمادى ىف فروضى حىت أتبني األمر، رفضت الرتمجة
: االجنليزية، ورحت أستفىت صديقا يعرف األملانية، فأخربىن مبا يلى 

 Gottlosigkeitأن الكلمة ىف أصل الرواية باألملانية هى 
بال روادع دينية ، ال متخل عن تعاليم الرب، :وإا تعىن 

 اهللا،  خياف

 "رب له"، أو ال "رب" لكنها تأتى أيضًا مبعىن بال 

)وهو حيذقها أيضا(سألت صديقى آيف يرتمجها إىل االجنليزية 
وهى GOD less إن أقرب ترمجة هلا ميكن أن تكون هى : فقال

 ،"ال رّب له= "آلمة جديدة رائعة حنتها صديقى حنتا وتعىن 

الىت" الكفر"هللا عليك يا طلعت تكون آلمة با –أليس 
احلفار ىف ترمجته إىل العربية هى األصح بكل. استعملها د

 الىت تعىن غالبا   باالجنليزية Wickednessتأآيد من آلمة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4020
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ومن هنا انطلقت فروضى من جديد، وميكن أن!!الشر واخلبث
2007-12-8  نشرةترجع إىل مزيد من التفاصيل هلذه اخلربة ىف 

اعتذار، وحرية حول املنهج اخلطوط العريضة للفرض األساسى(
فاطمأننت إىل الرتمجة العربية، ومضيت ىف ")العطر"لنقد 

 .فروضى ومل أآمل النقد بعد

وقس على ذلك يا طلعت ترمجة سامى الدروىب لديستويفسكى
 . طلعت الشايب وترمجات

 . أشكرك فعًال

عماد. د.الطويلة بذآر حماولة أ  أختم هذه االستطرادة
البدء ىف) صديقك، وتلميذى سابقا ورئيسى حاليا(محدى غز 

إىل" دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"حماولة ترمجة آتاىب األم 
االجنليزية، وقد اآتشفت بعد بضع صفحات نفس ما اآتشفته ىف

 .عماد عن الرتمجة.د.ة نقدى للحرافيش، فتوقف أحماولة ترمج

يسرية أمني أن يرتمجا. رفيق حامت ود. مث أشري إىل عرض د 
إىل الفرنسية مث عزوفهما" جدلية اجلنون واإلبداع"أطروحىت عن 
 )نظرا للصعوبة واإلنشغال معا. (قبل أن يبدآ

هل وصلك من آل هذا يا طلعت مدى احرتامى جلهود الرتمجة،
 .  نفس الوقت مدى حتفظى عليها وىف

أرجو أن تنتظر نشر حماوالتنا ىف جلسة العالج اجلمعى أمس
ليس بالضرورة باالآتئاب يا سيد" آيف نشوه أنفسنا"الآتشاف 

 .آرون بيك وابنتك الكرمية العاملة األمينة جوديث 

مث إىن أرى أن جهدك ووقتك يا طلعت ، وآذا حماوالت إبداعك
سهام ىف مسرية املعرفة الىت حناوهلا معًا ىف جمالوالتزامك باإل

 .ختصصنا وغريه، أرى إننا أوىل به ىف أمور جديرة بك فعًال

 طلعت مطر. د

فهو يعاجل اساسيات" األسس واألبعاد"ان اسم الكتاب هو 
ذآرت املؤلفة أنه آتاب للمبتدئني او حىت العالج املعرىف وقد

العالج هذا النوع منللذين ليست لديهم ادىن فكرة عن 
ولديها آتب اخرى أآثر عمقا وتوسعا ومعاجلة املستويات الىت

   .تعليقكم ذآرمتوها ىف

 :حييى. د

العلماء الطيبني" اخلواجات"هذه أمانة أعرفها من هؤالء 
 .ويظل تعليقى آما هو

 طلعت مطر. د
إن اسس العالج املعرىف آما تعلمون تقوم على التنبيه اىل

لتلقائية و حماولة تصحيحها وجمتمعاتنا العربية هىا األفكار
األفكار التلقائية واألحكام من اآثر اجملتمعات الىت تعاىن من

هذا رد .املسبقة وانتم من أآثر املفكرين الذين حياربون ذلك
 .ملن يوجه هذا العالج الىت أثرمتوها"على نقطة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ـان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــــــــ"  يــــوميــــــــا "   4021
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 :حييى.د

ملن يوجه هذا الكتاب؟ آنت: أظن أنىن حني تساءلت عن
خة املرتمجة، وليس األصل، آما حددت أنىن أتساءل عنأناقش النس

مربر موضوعى إلجازة ترمجة الكتاب ىف خطاىب للدآتور جابر
 .عصفور آما نشرته وهذا هو النص

من املخاَطْب األول مث من يليه؟ هبذا العمل، ىف مصر والعامل"
 )". مسئولية جلنة اإلجازة(العرىب 

اَطب بالرتمجة منا حنن،فاملقصود هنا هو التساؤل عن املخ
 .وليس املخاطب من املؤلف األصلى 

الذى قدمه الكتاب خيتلف" األفكار التلقائية"مفهوم  
أنا استعمل". التلقائية" متاما عن استعماىل لكلمة 

، رمبا آما ظهرت بالنشرة"املبادأة الطليقة"التلقائية مبعىن 
ارآتك فيهاىف االستجابة لأللعاب النفسية الىت انتظرُت مش

بقدر أآثر مما حدث، ومازلت ىف انتظارك، لذلك مل أرحب آثريا
 .باملعىن الذى جاء ىف ترمجتك، وليس عندى األصل االجنليزى

 طلعت مطر. د

مالحظات آثريه عليه الحظتها من خالل خبصوص الكتاب فان ىل 
إحدى ندواهتا ىف عملية الرتمجة وقد ناقشت بعضها مع املؤلفة ىف

من أمهها اختيار ساىل آمثال وهى تعاىن من حالة اآتئابآندا 
 أو متوسط وآان األجدر ان ختتار لنا حالة أآثر صعوبة خفيف

وتعقيدا ولكنها اجابت بأا اختارت حالة خالية من اى
األول أو على احملور الثاىن على حسب اضطرابات أخرى على احملور

املبتدئني ولكى ال التصنيف االمريكى وذلك آما قالت لتعليم
نضطر اىل ذآر اساليب أآثر تعقيدا، واشارت اىل آتاب آخر هلا

 resistantآتاب العالج املعرىف للحاالت املستعصية وهو
depression  الضطرابات الشخصية أو العالج املعرىف 

 :حييى. د

أوافقك مرة أخرى وأشارآك احرتامك للمؤلفة وأبيها، ومع
رىف وصلىن جبرعة من العقلنة مل أحتملها،ذلك فهذا املستوى املع

ليس هو الذى يعمق مثل هذا" االآتئاب املستعصى"آما أن 
العالج باملقارنة خبربة عالج الذهانيني مثال ىف العالج اجلمعى، وال

 .أستطيع احلكم قبل قراءة الكتاب الذى أشرت إليه

ىف جلسة العالج اجلمعى) 2009فرباير  4(لقد حاولت اليوم 
أن) اربعة أطباء ومخس مرضى ىف قصر العيىن(الىت لعبناها 
وهو املفهوم الذى بدأ به"(تشويه صورة الذات"أخترب مفهوم 

الوالد مث دار حوله أغلب آتاب ابنته، آما لعبنا" بك"
أيضا، ومباشرة لعبة أخرى ىف حماولة تصحيح هذا التشويه

 .م بهبدورنا ىف القيا -من خالل اللعب–الذى اعرتفنا 

أقر مجيع املشارآني ىف جلسة العالج اجلمعى هذه، مبا فيهم شخصى،
آما–درجًة ما ميارس فيها آل واحد منا تشوية نفسه، متت الدعوة 

 إىل ان نلعب لعبة تكشف ذلك، مث لعبة حتاول تصحيحه وإليك - قلت
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 :نص اللعبة

أنا"بشكل مباشر ) طبيب أو مريض(يوجه اخلطاب إىل زميل 
 ".هنا واآلن"& " أنت –

يا فالن ما هو أنا الزم إّىن اشوه نفسى: طوة األوىلاخل  �
 )أآمل.... (ما دام أنا 

ما هو أنا الزم) نفس الشخص(يا فالن : اخلطوة الثانية  �
 )أآمل..... ( إّىن اشوه نفسى مادام أنت

الظاهر إىن محار وغىب إّنى): التصحيحية(اخلطوة الثالثة  �
 )أآمل... ( باشوه نفسى، عشان آده أنا قررت

)أو نشرات الحقة(وسوف أنشر ما حدث تفصيال ىف نشرة 
مفعول اللعبة مبا جيرى ىف هذا املستوى وتلقائيةلنقارن سرعة 

من العالج املعرىف الذى قدمه الكتاب، حول نفس الظاهرة
 ".تشوية الذات"

 طلعت مطر. د

للعنوان آلمة العالج اإلدراآى والىت  آنت أفضل -6
الشوام وآما ورد ىف القواميس العربية خوةيستخدمها بعض األ

اخلراط قد نبهىن غري ان الزميل ايهاب cognitive آرتمجة لكلمة
  .ان االستخدام الشائع ىف مصر هو العالج املعرىف

 :حييى. د

إيهاب، وقد اعرتضت على ما قام به االبن. أنا مع رأى د
علم"اب حني ترجم آت) ىف الكويت اآلن(عادل مصطفى . الزميل د

إىل علم النفس" Cognitive Psychology"النفس املعرىف 
 ".اإلدراآى

بل" (املعرفة"و" التفكري"و" اإلدراك"إن التفرقة بني  
هى أساسية ىف آل هذه املناطق، وهى ضرورية) واخليال واإلبداع

وجوهرية، واملعاجم ال ُتلزمنا، بل علينا حنن أن نصححها،
 .ولنا عودة

 رطلعت مط. د 

إن آان ىل أن اقول آلمة عن نوع العالج الذى متارسونه
وال أدرى ملاذا"  جوديث بك"فانه ىف رأىي خمتلف آثريا عن عالج 

تسمونه عالجا معرفيا وقد يكون أمشل من عالج بك املرتبط هبدف
وهو ىف رأىي خليط من العالج الوجودى. حمددين وزمان

انية واملتمرآزة حولاالنس واجلشتاليى واملعرىف واالجتاهات
 .ىف إطار املعايشة اإلنسانية شبة الكلية  آل ذلك. العميل

تصحيح افكار املريض" \فإن آان مبدأ العالج املعرىف هو
فإن مبدا العالج الرخاوى  "\التلقائية ومن مث احملورية

 مع استعمال آل الطرق لألخذ بيده" \األخذ بيد املريض   "\هو
هذا ما  !.لة وضعه مرة اخرى على املسارمن حفرة املرض وحماو

  او مسطحا او غري فاهم متاما ملاهية  تصورته وقد اآون خمطئا
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العالج فانه ميكن وان آان ىل ان اقرتح تسمية هذا. هذا العالج
  "\أو" \عالج املعايشة"\او " \عالج املعية" \أن يكون مثال 

 "\االستدراآى العالج" \آما ميكن أن يكون هو" \الشموىل العالج

 :حييى. د

العالج"أعتقد يا طلعت أن تسمية ما نقوم به مل تكن أبدا 
وأنا ال أوافق طبعا) وإن آنُت قد ذآرت ذلك أحيانا" (املعرىف

على اسم العالج الرخاوى، وإمنا هى آما ظهرت ىف آتاىب األم
وهى أقرب إىل "املواآبةعالج " "دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"

واالمساء األخرى الكرمية الىت "عالج املعايشة"تسميتك اآلن 
عالج"وهى : أطلقتها، مث إنىن اهتديت مؤخرا إىل تسمية أحدث

وهو اقرب إىل اخلطوة )"م.م.م(املواجهة املواآبة املسئولية 
الثالثة لتطور العالج املعرىف ىف الغرب ، وحتديدا بالنسبة

عالج القبول واإللتزام (ACT)للموجة الثالثة املسماة 
Acceptance Commitment Therapy  ىف نشرةوقد أشرت إىل ذلك

   ). الفروق الثفافية والعالج النفسى( 2008- 2- 24سابقة

**** 

  )33(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 وأنوع اإلشراف على العالج النفسىمستويات 

 نعمات على. د

اتساءل ملاذا ال يتم إشراف األقران ىف املقطم، اشعر أنه
يفيد خاصة ىف البداية للمبتدئ الذى جيد عنده حرجا أن

 .يتكلم، ويسأل

 :حييى. د

تصورى أنىن مل أآن أعرف انه ال يتم!! يا خرب يا نعمات
 .ستعلم أآثر ألختذ قرارى حاالإشراف األقران ىف املقطم، سوف ا

 نعمات على. د

عندما يشعر املعاجل ىف نفسه بالتقصري وعدم اخلربة ىف
 البداية ماذا يفعل؟ هل يرتاجع أم يستمر؟

 :حييى. د

 هو وشطارته، وشطارة املشرف عليه

 حممد الشاذىل. د

ىف ظل" اإلشراف بالوقت"و" اإلشراف بالنتيجة"مل أفهم معىن 
اسى ملعىن اإلشراف على العالج النفسى، على أساسالتعريف األس

أن النتيجة أو الوقت هى حمكات العملية العالجية والىت
تساهم ىف توجيهها على مدار الوقت من خالل مجيع أنواع

 .اإلشراف وليس بشكل منفرد

 :حييى. د
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قررت من خالل تساؤلك أنت والزميلة عاليه، أن أخصص يوم
ذآرت إمجاال األحد القادم لتوضيح ثالثة أنواع من اإلشراف

وبسرعة ىف النشرة السابقة، وقد سألىن عنها الكثريون وهى
)"الزمن( وإشراف الوقت وإشراف املريض اإلشراف بالنتيجة"

 .فأرجو أن تنتظر إىل بعد غد

 حممد امساعيل. أ 

 .مش فاهم آخر مستويات اإلشراف، وليه حضرتك ضممُته لإلشراف

 :حييى. د

حاال، وايضا أنتظر إجابىت علىالشاذىل . نفس إجابىت على د
 ).بعد غد(بقية تساؤالتك ىف نشرة األحد 

 عبد ايد حممد. أ

اليومية مهمة جدًا وآان نفسى تنزل أول بداية شغلى ألا
 .نورت حاجات آتري

 :حييى. د

وصلتىن أنا أيضا أمهيتها بعد نشرها، وهلذا سأعيدها
 ).األحد(وأفّصلها أآثر بعد غد 

 امد حممدنادية ح. أ 

أرجو توضيح ما هى أسباب أو احتماالت جتاوز منو: مش فامهة
 .املريض درجة منو الطبيب

 :حييى. د

نفس إجاباتى السابقة على الزمالء الثالثة الذين قبلك
 .يا نادية، انتظرينا بعد غد

 نادية حامد حممد. أ

أعجبتىن وأفادتىن جدًا آيفية أن فرط رؤية املعاجل حىت ىف
تها ال تساعد على حرآية وتلقائية املريض بالقدرحالة صح

 .الذى يفيد العالج

وأن املريض ىف بعض األحيان يتجاوز مرحلة منو طبيبه، وحيفز
 .الطبيب أن يلحق به، وبالتاىل قد يتجاوزه الطبيب مع مريض آخر

 :حييى. د

لقد آانت هذه النقطة من أصعب ما! يا خرب يا نادية
املعاجلني واألطباء سوف يقاوموا بالطول قدمت، ألنىن تصورت أن

 .وبالعرض وهلذا سوف أزيد من شرحها بعد غد

 حممود حممد سعد. أ

معرتض على أن القراءة ىف تقنيات العالج النفسى للمعاجل
 إنىن أرى أا تضيف. حديث التدريب ليست ضرورية بل ومعيقة
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جانبا علميا منذ البداية ليسهل عملية التواصل مع املعاجل
 .املدرب

 :حييى. د

أنا ال أستطيع أن أمنع أى معاجل مبتدئ من أن يقرأ ما
يرتاءى له ىف العالج النفسى وغري العالج النفسى، لكنىن ال أنصح
وال أوصى بذلك، وال أرى أنه شرط لكى يصبح معاجلا، إن هذا
التحفظ له وظيفة تؤآد أنه على من يقرأ أن يقرأ على

يناقشه أوال بأول ىفمسئوليته، وأن يتأىن ىف تطبيق مايقرأ، و
 .جلسات اإلشراف

 حممود حممد سعد. أ

وصلىن أن املعاجل قد يلجأ إىل رأى شخص عادى، وذلك ليجد
حًال للمشكلة الىت تعرتية مع مريضه، وأضيف أا أيضًا ليخترب

 .هبا املعاجل صحة حلوله

 :حييى. د

 هذا هو

 نرمني عبد العزيز. د 

النفسى على ما أعتقدأصعب نوع من اإلشراف على العالج 
هو إشراف املريض ألنه يضعىن آطبيبة ىف موقف صعب وهو أن أآون
طوال الوقت ىف حماولة ِلّلحاق بفكر مريضى، وىف نفس الوقت من
املفرتض أىن أقوم بتنظيم هذا الفكر الذى يصعب على

 ،استيعابه

ولكنه على ما أعتقد أيضا هو أآثر أنواع اإلشراف 
 .ل الطرفنيدافعًا للنمو لك

 :حييى. د

فجعلتها من أول السطر(اجلملة األخرية رائعة وآافية 
 :ووضعت حتتها خطا

اما ما قبل ذلك فقد نسخْته مجلتِك األخرية بتلقائية.." 
 سلسلة

فقط أريد أن أنبه أن املسألة ليست اللحاق بفكر 
املريض، لكنها ىف التأثري اإلجياىب من خالل املوقف الصعب الذى

 .نا فيه مرضانا وحنن حنرتمهميضع

 رامى عادل. أ

 "\بطريقه  اخذ يصول وجيول، ال يتوقف، يقوم بامحاءاته
وهو نشيط جدا جدا، راقتين حرآيته املبدعه" \فاجرة

الرائقه، جاءني للمره الثانية مبتسما، مث يباغتين بتكشرية
حرآته ، تبهتين بعض الشيء، ويستمر يف)مكفهر(هلا طعم آخر 

 ريه، مع قليل من التوقف، مواربا،ايل ان يقرتب الدائ
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  نفس االنسان قائما  املره الثالثه اجد ويف.يصعقين،_ للغايه
يف املتجر الذي _انه احد عمالئي الكرام_ يفيض نورا وجالال

 !اعمل فيه آموظف امن

 :حييى. د

 وما عالقة هذا باإلشراف يا رامى؟

 .نرمني حاال. لكن يبدو أن له عالقة بآخر مجلة قالتها د

ن بعض من أخذ آالمك ومداخالتك ىف هذه النشرات يابل إ
أنه قد اعتربكرامى مأخذ اجلد منذ بداية ظهورها، البد 

 .، وربنا يسرتمشرفا عليه

**** 

 قبالت وأحضان، وسط الدماء واألحزان: تعتعة

 عالء عبد اهلادى. أ

هم ليسوا أقوى نفسيًا، ولكنهم أآثر بالدة ىف املشاعر
وأآثر ختمة، وأآثر جهًال فهم آالُدمى والعرائس الىت حترآها

 .أمريكا آيفما شاءت

 :حييى. د

 !!د أعرف َمْن الذى حيّرك منواهللا يا عالء، أنا مل أع

 عالء عبد اهلادى. أ

عندما خيرج وزير اخلارجية القطرى ليؤآد صحة املعلومات
الىت تؤآد نقل األسلحة والقنابل الفوسفورية إىل إسرائيل عرب
القاعدة األمريكية بقطر، ليهدد بعدها بأن حكومته قد تفكر

حبراسة هذه ىف سحب اجلنود القطرين املعنني –جمرد تفكري  –
 .القاعدة إذا استمر العدوان على غزة

 مباذا تفسر ذلك هل بأم أقوى أم بأم أآثر بالده؟

 :حييى. د

 االثنان معًا يا سيدى

 مروان اجلندى. د

هم ليسوا أقوى نفسيا، ولكن هم ال يشغلون باهلم بغريهم وال يعنيهم
 .عليها اآلنإال أنفسهم، وذلك نظرًا للحفاظ على املكانة الىت هم 

 :حييى. د

 برجاء قراءة ردى على عالء حاال

 مروان اجلندى. د

هل لو آان أحدهم مواطنًا عاديًا آان سيقف وسط: أتساءل
 القبالت واألحضان أم العكس؟
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شخص بسيط حيزن على الوضع(وهل لو آان أى مواطن آخر 
، مكان أى شخصية سياسية ماذا سوف تكون طريقة)احلاىل

 تصرفه؟

 :حييى. د

الية قد أظهرت روعة املواقف التلقائيةأظن أن احملنة احل
 "الشخص العادى"ملن ميكن تسميته 

واهللا يا مروان آم أآره هذه الوجوه املرسومة وتلك 
األحضان البالستيك مث القبالت الىت تصلىن مثل طقطقة نار جهنم

 .وهى تقلب احلجارة

 عمرو دنيا. د

القممال أدرى فعال موقف الزعماء والرؤساء واالجتماعات و
املتتالية والىت مجيعها تنتهى بالقبالت واالحضان والرتحيب
وآأن شيئا مل حيدث وآأن ليس هناك جرمية مستمرة ىف حق أبرياء

ما زلت عاجز عن أن أفهم ذلك ناهيك عن أن أجد.. ال ذنب هلم
 .تفسريًا له

 !شكرًا أردوغان... حيضرىن أن أذآر

 :حييى. د

 اللته املباشرة،أنا فرحت مبوقف أردوغان، لد

لكن أرجو أال نبالغ ىف اإلعالء من ذلك حىت ال ننسى حجم 
جتارة وعالقات ترآيا مع إسرائيل مبا ىف ذلك األسلحة، ومع ذلك

 .فهو موقف شريف وشجاع وضرورى متاما

 حممد أمحد الرخاوى. د

   الشاعر امحد مطر
 ..أوباما ِمن(

 :)ِلَجميع األعراب ُشعوبًا أو ُحّكاما
 

 َطناجرُآم يف بابي َقْرُع
 ..أرَهَقين َوأطاَر َصوابي

 ..أوباما افَعل هذا يا
 اتُرك هذا يا أوباما
 أمِطْرنا َبْردًا وَسالما

 .أوباما يا
 

 !َوفِّْر لِلُعريان ِحزاما
 .يا أوباما

 !لِلّطاَسِة َحّماما َخصِّص
 .يا أوباما

 ! َفصِّْل لِلَنمَلِة بيجاما
 )..أوباما يا
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 َقرَقَعة َتعِلُك أحالمًا
 أوَهاَما َوَتقيء َصداها

 َوُسعاُر الضّجِة ِمن َحويل
 .يتنامى ال َيخبو حّتى

 َوأنا َرْجُل ِعندي ُشْغٌل
 َبطاَلتُكم أآَثُر ِمن َوقِت

 أطَوُل ِمن ُحْكم َجالَلِتُكم
 َبدءًا َفَدعوني ُأنذرُآم

 :َآي أحظى بالُعْذر ختاما

 َخلََّفُكم َلسُت بخادم َمن
 .دًا َوقياماألِساَط ُقعو

 َلسُت أخاُآم َحّتى ُأْهجى
 .أَنا َلم أِصل األرحاما إن

 َلسُت أباُآم َحّتى ُأرجى
 .َقّواما ألِآوَن َعَليُكم

 َوُعروَبُتُكم َلم َتخَتْرني
 !اإلسالما َوأنا ما اخَترُت

 َفَدعوا َغريي َيَتَبّناُآم
 !أيتاما أو َظلُّوا أَبدًا

 يأىبأَنا ُأمثوَلُة َشْعٍب 
 ..َغصبا أن َيحُكَمُه أَحّد

 .و ِنظاٍم َيحَترُم الشَّعبا
 َغريِهما َوأنا َلُهما ال

 سُأَقطُِّر َقليب أنغاما
 َحّتى َلو َنَزَلْت أنغامي

 !ألغاما.. َمساِمِعُكم َفوَق
 ُنُظمًا َوُشعوبًا.. فامَتِثلوا

 .إهلاما َواتَِّخذوا َمَثلي
 

 أّما إن ِشئُتم أن َتبقوا
 أنعاما ذي الدنيايف ه

 َتَتسوَُّل أمَنًا َوَطعاما
 أّني َرُجُل.. َفُأصارُحُكم

 ُآلِّ َمَحّطاِت َحياتي يف
 َلم ُأدِخْل ِضمَن ِحساباتي

 !أغناما أن أرعى، يومًا،
 

 :حييى. د

 شكرا يا حممد

ىل حتفظات هامة ال اريد أن أذآرها، فالشعر شعر وهو خفيف
يوحى به هكذا ينبغى أن يؤخذ حبذرالذى " املعىن"خطري، لكن 

 ).الشعر ال يقدم معىن(شديد 

 .أرفض أن ينطبق علّى هذا التشكيل -مثال  –أنا بالذات 
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 .َاْفَضُل من أوباما، رضيَت أم مل ترَض-شخصيا–أنا 
 ما رأيك؟

 أنا أحب أوباما : ومع ذلك

 ىف النوبة أو فيتنام أو خان يونس: وآل أوباما

 أو الواليات املتحدة احلقيقية

 . ن انتَخَبَهوأحب م

وأمضى وحدى فخورا بأىن أعرف آيف أحب، وال أعتمد وال
 . أنتظر

 أنا أفضل منه 

 إخل ... وأنت أفضل مىن لو قررت، وواصلت 

 رامى عادل. أ

مهلهل، يتقدم اليك متنهنها، رمبا تشعر بطفل يتيم، رث،
 يبحث عنك وسط رآامه، ليجدك بعيدا قريبا، تنظر اليه وال

ه فال جتده، رمبا النه وحده، ومع ذلك فهوتراه، تبحث عن
اخلراب عن قطعةمن الكيزر، او رمبا ينبش وسط  قدميا،.. انت

بالوي الناس ومن يريحيلم متيقظا بكوب من احلليب الدايفء، 
 !هتون عليه بلوته

 :حييى. د

رفضت آخر(تابعت رقة مشاعرك حىت آخر مجلة، فرفضتها 
 )مجلة

وقد رفضتها أآثر –ول عمرى ط –انا أرفض هذه اجلملة 
وأآثر حني استعملها البعض لتفسري فائدة العالج اجلمعى وآنت

 اشم فيها رائحة مشاتة حقيقية وأنانية عنيفة وبالدة،

من شاف بالوى الناس زادت"وأنا عادة أرد عليها بأنه 
ألنه سوف حيمل بالوى الناس فوق بلوته، وهم" عليه بلوته

بعض بلوته فتنزاح ومعه وعنه همنبدورهم سوف حيملون 
 .البالوى مجيعا أو ننمو من خالهلا

وهذا هو العالج اجلمعى األقرب إىل الطبيعة البشرية
 .اجلميلة

**** 

 وخصاء.. خصاء :يوم إبداعى الشخصى

 عبده السيد على. أ

األمل. أول مرة أمسع عن خصاء العقول وخصاءات أخرى
الشديد لبسمة قنديل زى ما يكون احساس بالذنب فارغ يغّطى

 .رغبتها هى ىف ذلك
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 :حييى.د

 !!ياه 

 لعله آذلك

ملحمة" الثالثأنتظر رأيك مكتمال حني تقرأ هذا اجلزء 
 "الرحيل والعوْد

 أو رمبا الثالثية آلها 

 .شكرا

 معةبريد اجل/حوار

 أميمة رفعت. د

تقاسيمى هذه آانت على أحالم"\ لوال أن: تقول ىل أنه 
والدهتا لقد حضرت. ملا التفت أنت أيضا إليها" \جنيب حمفوظ 

  حييى فكيف ال ألتفت إليها؟. يا د

أحد آتبك مل أستطع منذ عدة اشهر بعثت لك بسؤال قصري عن
 نت أنىن قصرت ىفالعثور عليه ىف املكتبات، ومل ترد علَى، فظن

باألمس حبثت ثانية عن آل. البحث ومل ابذل جهدا آافيا
  :آاآلتى أعمالك، وآانت نتيجة البحث

مكتبة اهليئة العامة للكتاب ال تبيع أى آتاب من  •
ليس لدينا حييى الرخاوى" \بالرد األول  آتبك، و مل أآتف

عمالبه أمساء األ ، بل طلبت منهم البحث ىف دفرتهم املدون"\
.و مل أجد شيئا)...ليس لديهم آمبيوتر(الىت باملكتبة 

منهم وعدا بأن أآتب هلم قائمة بإسم الكتب ويبحثون إنتزعت
 !! عنها ىف املخازن

مل يعرف البائع عمن أحتدث، وعرض": \املعارف دار "\ •
يدرسه طالب اوىل طب، و بعد علَى آتاب التشريح للرخاوى الذى

جند مل..عى ىف املكتبة و ىف الكمبيوتر وجهد و إصرار حبث م
 .شيئا

و تشبه األزبكية ىف" \أرصفة النىب دانيال  "\ •
إصدارات هيئة الكتاب القدمية القاهرة، يبيعون آل

، ولكن"\النفساىن" \واحلديثة، ويعرفون جيدا حييى الرخاوى 
  .ليس لديهم شىء له

يقرأ لك آيف تتوقع أن....وىف النهاية رجعت خبفى حنني
الناس و آتابك ال وجود له؟ أليس الكتاب مثل أى سلعة حيتاج

مث جتديد لإلصدارات القدمية بغالف. ودعاية و تسويق إىل إعالن 
لوجوده باألسواق؟ وهل يقبل ناقد جديد وإعالن جديد ومتابعة

ال أن ينقد مادة) هو أيضا يريد تسويق آتابه ( بسهولة 
أا غري متوفرة وال يعلم القارىءشعبية هلا لسبب بسيط وهو 

   .عنها شيئا

و لكن .. أن الكتب موجودة ىف املوقع جمانية ملن يريد أعلم
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أنت سيد العارفني، ال حيل شىء حمل الكتاب، بطقوس..حييى. يا د
يستطيع من. إنتقائه من بني الكتب وشرائه وإمتالآه

اإلستغناء عن ملمس الورقة و رائحتها و هذه العالقة احلميمة
هل تعادل متعة القراءة مع. الكتاب ومقتنيه نيالىت تنشا ب

مساع املوسيقى، أو فنجان القهوة، او اإلسرتخاء قبل النوم،
 أو حىت الصراع مع الورقة والشخبطة على أطرافها وهوامشها

 .اجللوس أمام الكمبيوتر

 من" \دراسة ىف السيكوباثولوجى" \لقد طبعت آتابك 
تب الصغرية و آدت أنتهىالكمبيوتر وحولته إىل ما يشبه الك

صدقىن. ىف قراءته ما يقرب من العام من قراءته وقد إستغرقت
نصف متعة برغم روعة احملتوى فشعورى أنه ورق مصور أفقدىن

 ..القراءة

حييى إفرض سلعتك على األسواق وستجد. أرجوك يا د
وال يكفى أن تتوفر آتبك بالقاهرة،. القارىء والناقد معا

أبدا هذا احلصر بل جيب أيضا رية وال يليق بكفأنت شخصية آب
 .أن ترتجم بلغات خمتلفة و تنتشر

 :حييى. د

يا أميمة يا أميمة، ال تقلىب علّى املواجع أآثر، ماذا
اهليئة العامة(أفعل أآثر من أن معظم اهليئات الرمسية 

الس األعلى للثقافة –دار املعارف  –مؤسسة اهلالل  –للكتاب 
نشرت ىل ما طلبْته مىن دون) نشر ىف قصور الثقافةهيئة ال –

"عامل املعرفة"أن أقدم أغلبه، وىف نفس الوقت رفضت 
،"حرآية الوجود وجتليات اإلبداع"نشر آتاىب ) الكويت(

فنشره الس) فماذا يعنيها؟! (معتذرة بأنه ليس مما يعنيها
 !!! األعلى للثقافة

وقد فعلت(ى حساىب، آنت ألوم نفسى حني أنشر عل: املهم 
 )ذلك آثريا

وتصورت أن هذا هو سبب عدم وجود مؤلفاتى ىف املتناول،
وهذا تقليد جديد(وحني طرقت باب النشر اخلاص ودفعت املعلوم 

فالذى يريد أن ينشر عليه أن يدفع آالف اجلنيهات ال أن
بالنسبة ىل مل تكن هذه هى املشكلة فأنا رجل ميسور!! يقبض
حني طرقت باب النشر اخلاص رحت أعامل ناشرا:  أقول) احلال

وآانت جتربة صعبة آارثية هلا ما هلا" مرييت"عامليا رائعا هو 
 .وعليها ما عليها واهللا العظيم

 ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟

"املشى على الصراط"أنت غالبا مل تقرئى ثالثيىت : ملحوظة
ع، أرسلهامع أا اآلن مطبوعة طبعة ثانية وموجودة ىف املوق

لكن البد أنك قرأت عمارة يعقوبيان وقد –غالبا أيضا  –لك 
قرأت اليوم خربا منشورا ىف الصحف اليومية أو رمبا ىف صحيفة

أا باعت أآثر من مليون نسحة وترمجت إىل أآثر" القاهرة"
من عشر لغات، وهى رواية جيدة جدا، البد، برغم أنىن مل

 .إخل) ... غلبحقدا ىف األ(أستطع أن أآملها 
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 إفرض سلعتك يا دآتور حييى:تقولني

 !!حاضر: وأقول لك

 !!)قال ُقّفة عيون! إيش خاطر األعمى؟(

 ؟)أفرض سلعىت(آيف باهللا عليك 

 آيف؟ 

 أخربيىن وأنا أفعل،

 !!!أنا أآتب، وانتم تفرضوا: أو الربآة فيكم 

 باهللا عليكم ماذا تطلبون مىن أآثر؟

 واملصحف الشريف" غلب غالىب"

 .احلمد هللا

 آريا عبد احلميدز. أ

 ملاذا مل يتناول النقاد: حييى.لقد سألت نفس السؤال يا د
أيام االنسان والتطور -الناس والطريق -جمموعة مقاالتك 

آنموذج غري مسبوق ىف أدب الرحالت، عندماقرأت عرب-الورقية
هذا الربيد أا ستناقش اجلمعة القادمة ىف املقطم خطرت ىل

وهى أن الساحة: تها متأخرا لألسفاالجابات الىت عرف إحدى
 فاسدة الثقافية لدينا جد

 :حييى. د

 !!!أنا لن أحضر هذه املناقشة يا زآريا

وال أحب أن أعرتف أن ساحتنا الثقافية فاسدة، وأنا ال
 .أراها آذلك

الرتحاالت الثالثة الىت هى تزاوج بني أدب الرحالت والسرية
ناقشها أحد، ومل ينقدهاالذاتية ناهزت األلف صفحة، وحني مل ي

تربع بعض تالميذى ان يناقشوها ىف ندوة املقطم) تقريبا(أحد 
 )اليوم حتديدا(هذا األسبوع 

 هل هذا آالم؟ 

 إخل.. لذلك لن أحضر 

 أميمة رفعت. د

 :عن النوم واليقظة و األحالم

فمن ناحية. احلقيقة أنىن ترددت آثريا قبل ان اآتب اآلتى
ومية و من ناحية أخرى خفت أن تظني هو ليس تعقيبا على

وإن آنت أا مسألة شخصية، مع أا ىف صميم الطب النفسى
على أى حال سأحتمل. ساستغل حدث شخصى ألسأل وأستزيد علما

  .املسئولية آاملة
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يقظة   آنت نائمة نوما عميقا، مث إستيقظت فجأة بال أى مربر
و بدأ عقلى) مل أآمل أربع ساعات نوم (  فجرا اخلامسةتامة ىف 

صورا تتالحق بسرعة بطريقة غريبة، فبدات أرى ىف رأسى يعمل
 يبدو وآأن ال عالقة لبعضها ببعض، مث أخذت هذه الصور تتفند

فتحل األوىل حمل األخرية   وترتتب آما نفند أوراق الكوتشينة
آنت أشعر معه بالراحة وآأنىن أريدها والعكس بسرعة وبتكرار

حتل حملها صورة الصور و أن تتكرر مرة بعد أخرى، مث ختتفى إحدى
 مث. لشىء ما" \مفتاح " \خمتلفة متاما اشعر أا مهمة أو أا 

و إن" \املفاتيح " \تتكرر هذه العملية مرات و مرات و تكثر 
:ال أعلم   أو ألفاظ هى صور   ألفاظ صور هى.. آانت متفرقة

نإخل و آنت أعلم أ..حمفوظ... عامل املوتى.. عامل األحياء.. املوت
 السابعة و النصفظللت هكذا حىت . موضوعا ما يتكون ىف عقلى

حاولت طوال هذه الفرتة أن أغمض عيىن و أرجع للنوم. صباحا
نشطا بالرغم من أن جسدى آان خامال فلم أستطع فقد آان عقلى

عندئذ عن تفاصيل لو سألىن أحد). احلقيقة مل أنتبه له أصال (
جابة، و لكنىن آنت أعرف أنهاملوضوع الذى تكون لن أستطيع اإل

الغريبة أنه طغى علَى شعور أن. املوت ىف األحالم والتقاسيم عن
ىف رأسى و أنىن آنت أعرفهاطوال الوقت هذه األفكار آانت دائما

بعد .déja vu مع أن هذا ليس صحيحا على اإلطالق، شعور يشبه
أعرف ماذا أمسيها شعرت بالراحة و   هذه العملية الىت ال

بالرغم   ظللت طوال اليوم ذهىن حاد، و عقلى نشط و. اإلآتفاء
آنت سعيدة بذلك ألنىن .من أنىن مل أنل قسطا وافيا من النوم

أصابتىن آنت أعاىن ىف األسبوع السابق من بالدة غريبة ىف التفكري
و آأن مسام عقلى مغلقة حىت أنىن آنت أستعني   بإآتئاب و إحباط

  .األمور طوال اإلسبوععلى تصريف  باحلدس فقط

وجلست أآتب بعد حواىل إسبوع جتمعت أفكارى ىف مجل هلا معىن
لك عن املوت ىف أحالم حمفوظ وتدفقت األفكار بغزارة و إن آنت

  .للمساحة  آتابتها و إختصرهتا قد أحجمت عن

 :اآلن أسئلىت آثرية جدا ولكنىن سأرآز على أمهها

احللم؟ وإذا آان األمر هل تشبه هذه العملية ما حيدث ىف •
 املخ النوم و يكملها ىف اليقظة؟ آذلك، فلماذا ينه

السابقة ملا حدث هل هناك عالقة بني مخول املخ ىف الفرتة •
 وبني هذا النشاط املفاجىء؟

املخ العادية هل هذا مثال مبالغ فيه لطريقة عمل •
أثناء اليقظة، أم هو مثال مبسط لطريقته ىف العمل أثناء

 ملاذا يصل إىل وعيى؟ نوم؟ وال

هل هناك صلة أو تشابه بني ميكانزمات ما حدث و •
 .نوبات الصرع؟ علما بأنىن غري مصابة بالصرع ميكانزمات

، هل هذا منوذج مصغر)أرجو ذلك(بإعتبارى من األسوياء  •
 ملا حيدث للمريض النفسى، و خاصة الذهاىن، أثناء اليقظة؟

 .صدرك شكرك لسعةسأآتفى هبذه األسئلة، و أ
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 :يىحي.د

 أصدقك واصدق خربتك واحرتمها: أوال

الرد على آل هذه األسئلة قد" مبادىء"أظن أن : ثانيا
اإليقاع"جاءت ىف تنظريى عن احللم واجلنون واإلبداع ىف أطروحىت 

 نشرت ىف جملة فصول منذ أآثر منوالىت "احليوى ونبض اإلبداع
الس األعلى"ربع قرن، مث وردت آفصل أول ىف آتاىب الذى نشره 

والذى مل يقرأه )حرآية الوجود وجتليات اإلبداع(" للثقافة
 .يعلق عليه أحدأحد أو على األقل مل 

ىف هذه األطروحة، بعد) فروضى(مل تتحقق نظريىت : ثالثا
 :خرباتى الشخصية، ومع مرضاى، إال من خالل

مقدمة نقدى ألحالم فرتة النقاهة، وهو ما جاء ىف) أ( 
أحالم فرتة النقاهة، قراءة"عن الفصل األول ىف آتاىب 

والذى ننشرها مسلسال هنا ىف نشرة اإلنسان " وتقاسيم
ىف نفس الوقت حتت الطبع اآلن،) الكتاب(والتطور، آما أنه 

 .، وأخذوا أصوله"اهليئة العامة للكتاب"آما وعدوىن ىف 

نقدى بعض قصص هانز آرستيان أندرسون لألطفال،) ب(
:أطفالنا(" وجهات نظر"قد نشرت ىف جملة وبالذات قصة الظل و

 ).بني روح الشعر ونظم احلكمة

مث تاتى خربتك هذه لتواآب جانبا من فروضى، فتلوح) جـ(
اآلن، ألا صادقة ىل فرصة جديدة أفضل اال أتعرض هلا بالنقد

من(وحتتاج مزيدا من االستيضاح خاصة فيما يتعلق باملدة 
 ) الساعة اخلامسة فجرا حىت الساعة السابعة والنصف صباحا

وهو إبداع أصيل آما جاء-فتنظريى يفرتض أن تأليف احللم 
، حيدث ىف نقلة وعى حرآية االستيقاظ، ومدة هذا-ىف أطروحىت
 تتجاوز بضع ثوان أو حىت بعض ثانية،ال –ىف فروضى –اإلبداع 

وامسحى ىل أن أؤجل مناقشة آل ذلك حلني أن تقرأى ما أوصيتك
 .به، رمبا عدة مرات

 .لكنىن أصدق روايتك، وأن هذا هو ما حدث

 شكرا لصراحتك 

 وشكرا لشجاعتك
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ىف صحيفة الدستور، ألسباب ال" الكالم"آلما زادت جرعة 

ألنه يبدو أن الكالم عندهم" الرأى"أعرفها، حذفوا صفحة 
أهم من الرأى، تكرر هذا عدة مرات، وقد سبق أن نبهت إىل
سخرية مغزى حذف صفحات الثقافة والفكر من الصحف القومية،

ضان املكرم، وقلت وآتبتورمبا غري القومية، طوال شهر رم
آأم يوصوننا أن نصوم عن التفكري أيضا، رمبا اآتشفوا أن

 . التفكري هو مما يبطل الصوم

فضلت أن أؤجل التعتعة الىت آتبتها للدستور هذا: املهم
 .األسبوع، والىت سوف تصدر األربعاء القادم

فوجدت) االصدار األول للدستور(حبثت ىف تعتعاتى القدمية  
 .ه التعتعة لعلها تكون مناسبة للوقت الراهنهذ

 هل تغّير شىء بعد عشر سنوات؟

 اإلصدار األول: الدستور

16/7/1998 

 "تعتعة"فتح ملف جديد ملا هو 

الكتابة بقصد التحريك ال البالغ، وقد :التعتعة هى
وهو يقول احلسن بن هانئ،هذا من " التعتعة"لفظ  استعرت

 ):مازحا أو جادا(

وما الغنُم إال أن      ُم إال أن تراَىن صاحياوما الغر
 اخلمُر تتعتىن

 :وقياسا أقول              

وما الغنُم إال أن       وما الغرُم إال أن تراىن ساآنا
 الرأُى يتعتعىن

وآفة ناسنا األلعن هى اجلمود املغلف بالكسل، الىت
ل،يقابلها على اجلانب اآلخر االندفاع املتسارع باالستسها

 .والتعتعة هى حتريك حمسوب بني هذا وذاك
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وفرق بني آتابة وآتابة، فكتابة اخلرب املعلومة هى نوع من
، أما آتابة الرأى ووجهة النظر، فهى دعوةاإلخبار والبالغ

وملزيد من: ، والتعتعة هى من النوع الثاىنللحوار واملراجعة
هى دعوة للقراءة الثانية قبل التسليم بظاهر: اإليضاح

ر ىف اجلانب اآلخر من املعىن الظاهر،القول، وهى حفز للنظ
لكل" التعظيم سالم"لعله أهّم، وأدل، وهى رفض للمسارعة بـ 

حروف مطبوعة، وهى حتذير من هز الرأس باملوافقة حىت قبل أن
تكتمل اجلملة أو يتضح املراد، والتعتعة تعيد النظر ىف آثري
امن الشائع املتفق علية، حىت لو آان بديهيا، حىت لو بد

 .مقدسًا

وسف نبدأ هذه باقتحام قدس أقداس العصر احلاضر
 )الدميقراطية(

 هّز قاعدة الصنم ) 1(الدميقراطية 

وتلفت حولك وسوف جتد املستمعني"الدميقراطية"ُأذآر آلمة 
مث.!) مفهوم(وقد طأطأوا رؤوسهم، وصمتوا ىف احرتام وإجالل، 

دة شعر ىفاطلُب رأى أحدهم، وسوف يقول أآثرهم تواضعا قصي
هذه الظاهرة املقدسة، الىت أنقذتنا، آما أنقذت غرينا من
احلكم الشموىل، والدآتاتورية، وحكم الفرد، وحكم العسكر،

ولكن، تعال، ولو سرّا،. وآالم من هذا، وآل هذا طّيب وصحيح
،!!)واجب (آل الناس تتحدث عنها، : نتأمّل سويا احلكاية

نصبها أو تدور حول ضرحيها ، وتقفت أمام!!)حصل (وتقدسها، 
أو تأمل ىف ظهورها، واستعماهلا الشيوعيون فأمسوا بالدهم

–آان اهللا ىف عوا  –آوريا الدميقراطية (بأمساء دميقراطية 
، ورفعها)إخل. . اهللا يرمحها  –أملانيا الدميقراطية 

من دعاة احلكم بالشريعة اإلسالمى، وقالوا فيها" املعتدلون"
"الدلع"العسل وهم يلوحون هبا باعتبارها اسم  آالما مثل

، ويتصور دعاة حقوق اإلنسان أم محاة".شورى"العصرى ملا هو 
 .اخل..محاها دون سواهم 

أما األمم الدميقراطية الىت هى آذلك حبق، مثل اهلند
وبريطانيا العظمى، فهم ميارسوا جبد يدافعون املقابل غاليا

واقع، أما دميقراطية ست الكلورخيصا حسب املواقف وامل
أمريكا فهى الدميقراطية املعلنة ىف الصحف، والكوجنرس، وجلان
تقّصى احلقائق، دون الدميقراطية املمارسة مبجموعات الضغط،
واملافيا بكل أنواعها، وأصحاب املصاحل، ومموىل احلمالت االختابية

 .ىف السر والعلن

ا استطعنا أن نسريوىف مصر، فرحنا فرحا شديد بأننا أخري
هامش"وهو الشهري باسم (على رصيف شارع الدميقراطية 

 .وخاّصة ىف جمال الصحافة، والنشر عامة") الدميقراطية

ولكن تعال نظر ىف برآات الدميقراطية مبنظارهادئ، وحاول
 :معى أن جتيب على أسئلة مثل

هل ترشيح واحد لينوب عنك وميثل مصاحلك هو أمر ميارسه
 قيقة بفرص متساوية؟الناس ح
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هذا الذى يرّشح هو أفضل من منكن أن ميثلك؟ أم أنه وهل
 الكاية؟" سيم"أفضل من عرف 

وهل أنت تنتخبه ألنه سوف حيقق لك وألوالدك ما تأمل فيه
لتأمني مستقبلكم، أم ألنه رجل طيب وخدوم ويعرف األآابر،

 .وآلمته ماسية

وهل هو ينجح أنه أقدر، وأفضل، أم ألنه أآرب عائلة،
هل(راح ميثلك حقيقة وفعال : ت وهل بعد جناحةوأوثف اتصاال

 )ميكن أن تتأّمل مّرتني على األقل

فإذا تبينت من اإلجابة أ، هذه الدميقراطية ميكن أن تكون
 خدعة آبرية، فهل هناك بديل؟

 !!!واحللم بالبدائل ) 2(الدميقراطية 

شيخنا اجلليل جنيب حمفوظ هو اعظم دميقراطى لقيته ىف
ما أن آارل بوبر هو أعظم دميقراطيى قرأته حىتحياتى، بقدر 

آاد يصاحلىن على ما جيرى ىف احلضارة الغربية عل الرغم من آل
وآلما جاءت سرية الدميقراطية ىف جملس شيخنا، ولّوحت. حماذيرى

برأىي فيها وحتفاظاتى على ممارستها، وانطلقت الصيحات توقفىن
شيخنا، اجلليل الذىوترفضىن وتنبهىن وحتذرىن، دون استثناء 

إن آل نظم: أفحمىن ذات مرة بعد أن اضطراىن أن أعرتاف معلنا
 لكن الدميقراطية هى قل سوءآ. احلكم سيئة

أليس أحسن السئ هو األحسن؟: فريد شيخنا اجلليل قائال
ويفحمى، ومع ذلك أظل حذرا من التسليم فأنا ال أستطيع أن

، وال)تانياهويةالنا(أقتنع بالدميقراطية اإلسرائيلية 
وال) مونيكية –الكلنتاو (بالدميقراطية األمريكية 

وال) يلتسينية –املافيا (بالتمقراطية الروسية األحداث 
 !!)املعّدلة (بالدميقراطية اإلسالمية الشورى 

فما هو البديل؟ إليكم ما خطر بباىل، ولو من باب
 :التعتعة

ية النظامعلينا أن نتحّفظ ضد استرياد دميقراط :أوال
العاملى اجلديد، الىت مسحت بإطالق الصواريخ على األبرياء قبل

 مل حيددوا بعد: صدور احلكم باإلدانة على متهمني

البد أن نرفض الدميقراطية باإلنابة، أن أحدا ال :ثانيا
 .يصلح، وال ميكنه أن ينوب عىن أو عنك ىف آل األمور

ة الىت تستعملالبد أ، حنذر من دعاوى الدميقراطي: ثالثا
ال يلبث) ديىن أو أيديولوجى(من الظاهر للوصول إىل حكم مشوىل 

 .أن ينقضى عليها عند أول فرصة، حىت قبل أن ُتخترب

البد من تعدد وتنوع فرص املشارآة على خمتلف :رابعا
املستويات ىف اختاذ القرارات بطريقة مباشرة، بدءآ من أى

جزات احلديثة من ثورةوهذا ما أتاحته املنن. جتّمع صغري
 .التوصيل وشفافية املعلومات
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أتصّور وضع مستويات متصاعدة لطبقات املشارآني ىف :خامسا
اختاذ القرار، فليس من املعقول أن يشارك آل الناس طول
الوقت ىف اختاذ قرار اقتصادى ختصصى عام، أو قرار حرىب
مفاجئ، ولكن من الضرورى تسهيل فرص التواصل السريع من

ن الكثرة إىل الصفوة، باستمرار، ذهابااألدىن إىل األعلى، وم
 هل فهمت شيئا؟: واألنوإيابا 

سواء فهمت أم مل(ليس مهما، ألنىن شخصيا مثلك متاما 
، ولكن أليس من حقنا أن نفكر ونعيد النظر، وأن حنذر)تفهم

ونرفض، وأن نراجع وحنلم، حىت لو مل يكن البديل جاهزا، وهذه
 .هى بعض آالم، وروائع التعتعة
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تفاصيل وتوضيح عن بعض مستويات اإلشراف على العالج
 النفسى

جاءتنا ىف بريد اجلمعة، بعد نشر نشرة يوم األحد عن
استفسارات "مستويات وأنواع اإلشراف على العالج النفسى"

آثرية عن مستويات اإلشراف غري املألوفة، وهى الىت وردت ىف
النشرة األوىل، وقد أفادتىن هذه التساؤالت ىف تعديل الفصل

مث شعرت وأنا اعيد. اخلاص بذلك ىف الكتاب املزمع نشره قريبا
قراءة ما عدلته أنه من حق صديق املوقع أن تصله هذه
:التعديالت، ملزيد اإليضاح، وها هى فيما خيص املستويات من

، وهى مستويات اإلشراف اجلديدة على"ثامنا"إىل " ثالثا"
 .املمارسني

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

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

 Lay) سعامة النا(إشراف الشخص العادى : ثالثًا
Supervision  

ختتلفابتداء من هنا حىت اية أنواع ومستويات اإلشراف 
 : عن ما سبق آما يلى" إشراف"مضامني آلمة 

أنه إشراف تلقائى، أقرب إىل تأآيد معىن التعّلم   �
 .استهداًء بالنمو الطبيعى

سندا من عامل -مع التلقائية–أنه يتضمن عادة    �
من عملية منائية جترى  :ر، أو ضمنامساعد قد يكون شخصا آخ

 . بصورة إجيابية

هذا االشراف يتحقق بوعى منتبه، أو قد جيرى ىف أى   �
 . مستوى آامن من مستويات الوعى 

نتائجه(أنه يقاس بنتائجه، أآثر مما يقاس خبطواته   �
 ).على املريض بالشفاء وعلى املعاجل بالنمو

 آيف يكون الشخص العادى مشرفًا؟ 
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عالج النفسى هو عالقة إنسانيةبيّنا سابقا آيف أن ال
هادفة بني مهّىن له خربة ، ومريض حيتاج هذه اخلربة، وأا مثل

 .أية عالقة ترتبط خبلفية ثقافة االثنني ارتباطا وثيقا

انطالقا من أن املريض النفسى ليس إال أحد أفراد هذه
الثقافة، وأن الغالبية الغالبة مما يسمى مرضا أو عرضا أو

اج إىل عالج، موجود مثلها بدرجة أخف بشكل أوإشكالة حتت
 بآخر ىف احلياة العادية ىف نفس الثقافة،

 وأيضا مبا أن العلم هو ليس إال تنظيم للمنطق السليم، 

مث إن وظيفة الطبيب النفسى املعاصر آان يقوم هبا ىف 
بداية البداية شخص حكيم عادى عرآته السنون، وعلمته

 اخلربة، 

 هذا، فإن املعاجل النفسى، انطالقا من آل

قبل أن يكون" شخصا عاديا"يبدأ من ثقافته اخلاصة   �
 . طبيبا 

حييط بثقافة املريض واضعا ىف االعتبار اختالف الثقافات  �
"أسوان"، وثقافة "إسنا"غري ثقافة " رشيد"ثقافة (النوعية 

غري" حارة السكر والليمون"، وثقافة "العريش"غري ثقافة 
 ) . بالزمالك" مظهر....شارع "ثقافة 

يثق ىف رؤية ورأى الشخص العادى النابعة من ثقافته،  �
الذى يثق به ىف املعلومات -يزيد أو ينقص –بنفس القدر 

 . املكتوبة مهما آانت حديثة أو مسيت علما 

يستلهم من القواعد الىت حتكم آل ثقافة حمكات يقيس   �
يما يتعلق بالتعرف املتجددهبا خطواته، وحيدد توجهه، خاصة ف
 . على احلد الفاصل بني الصحة واملرض

أن ِقَيَمُه -مع زيادة سنني املمارسة–يتبني أآثر فأآثر    �
الشخصية، ومعتقداته، ومواقفه، ليست هى احلكم الفيصل ىف

 . حرآية ممارسته مهنته

واملعتقدات واملواقف تتغري مع(يالحظ أن هذه القيم    �
 . و خربته، ومن مث منوهاضطراد من

املقصود باشرافمن آل هذا نستطيع أن نتبني آيف أن 
االستهداء برأى شخص عادى، ياحبذا من نفسالشخص العادى هو 

، شخص يعتقدثقافة املريض، أو على األقل على دراية هبا
 :املعاجل أن له منطق مفيد، أو خربة مشاهبة

زميله، أو ابنه يعرض املعاجل على صديقه، أو زوجته، أو
، مأزقه ىف عالج حالة ما، دون ذآر امسها طبعا، أو ذآر أية

ما شاءت له" حيكى"معلومة ميكن أن يتعرف هبا عليها، فريوح 
الطالقة أن يذآره آيفما تيسر بشأن املأزق الذى مير به مع
مريض ما، مما رأى معه أنه حيتاج أن يطلب املشورة من حكيم

 موازية عادى أو صاحبة خربة
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إىل الرأى من هذا الشخص العادى، ويضعه ىفمث هو يستمع 
 االعتبار، ال أآثر وال أقل،

ذلك أنه يرتك الرأى وآثاره تنساب مع معلوماته األآثر 
 إحاطة حبالة املريض،

فتتفاعل آل تلك املقومات مع رأيه السابق على خلفية 
 رأى املريض وحالته،

طريقوقد يصل من خالل آل ذلك إىل رؤية أوضح تنري له ال 
 .بشكل أو بآخر

هذه الطريقة ىف اإلشراف ال ُينصح هبا آجزء أساسى ىف
التدريب، لكن مبا أا جزء ال يتجزأ من حياتنا العادية،
جترى داخلنا بدرجات خمتلفة من الوعى، فإن املقصود هنا هو

 أن نسمح حبضورها ىف بؤرة وعينا حىت نتحمل مسئوليتها، 

ا إشرافا قد تتم دون ذآر أنهذه االستشارة الىت أمسيُته
هذه حالة مريض بذاته، آأن يسأل املعاجل زوجته عن تفسريها
اخلاص لغرية نسائية، شبه غرامية، متارسها أخت جتاه زوجة

 أخيها،

أو مثل أن يسأل املعاجل أخاه املوظف ىف بنك عن بعض 
طبيعة عمل البورصة، فيستهدى برأيه ىف حجم تفاعل مريضه

ارة متوسطة ، لكن تفاعله بلغ أقصاه حىت مرض،الذى خسر خس
وقد خيطر الطبيب أو املعاجل أخاه البنكى مباذا نصح صديقه

 ، وإىل أى مدى آانت نصحيته موضوعية،)أو مريضه(

 ......وهكذا 

استشارة الشخص العادى ىف أمور تبدو متخصصه هلا سابقة
ما إذاجيدة ىف نظام القضاء اإلجنليزى ، حني يكون الرأى في

ىف أيدى احمللفني،وهم أناس" غري مذنب"أم " مذنبا"آان املتهم 
عاديون، ويكون دور القاضى هو ىف ضبط احملاآمة، مث صياغة

 .احلكم من خالل رأى هؤالء احملكمني

آذلك هناك منوذج جيد عندنا لدور الشخص العادى حني ميارس
ظمالىت ُتن) العرفية(ما يسمى جمالس التحكيم األهلية 

تلقائيا حسب تقاليد القرية أو البادية، أو ينظمها
 .القانون

هذا وذاك ليس إشرافا مبعىن اإلشراف، لكنها سلوك طبيعى،
ورمبا تفكري بصوت مسموع يطمئن املعاجل الذى حيرتم ثقافة مريضه
إْذ حياول أن يتعرف أن يتعرف أآثر فأآثر على رأى الشخص

ما يقابله ىف مهنته،العادى من نفس الثقافة حول بعض 
فيأخذ هذا الرأى ىف االعتبار، يأخذه آمشروع للتفكري فيه من
جانب املعاجل، يضيف إىل معلوماته وخربته ما يعينه ىف مساعدة

 املريض، وقد يصحح خطأه، فخطى مريضة
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وهذا هو جوهر االشراف، وإن آان غري مباشر متاما، وهو( 
 :).مير عادة بالنوع التاىل

  Self Supervisionاإلشراف الذاتى : رابعًا

يتم هذا النوع بشكل تلقائى، على مستوى شعورى أو
الشعورى، وهو نوع من التعلـُّـم املستمر، وحنن نتذآر أن

التغري ىف السلوك أو الرتآيب نتيجة للخربةهو  التعلمتعريف 
 . واملمارسة

 التدريب على العالج النفسى ما هو إال نوع من التعلم،

يشرف على نفسه باستمرار بشكل املتعلم الشاطر هو الذى
 تلقائى،

"من أآثر أنواع هذا اإلشراف الذاتى معىن اآلية الكرمية 
، واآلية"بل اإلنسان على نفسه بصرية، ولو ألقى معاذيرة

آفى"إىل " وآل إنسان ألزمناه طائره ىف عنقه: "الكرمية 
 ، "بنفسك اليوم عليك حسيبا

 رف الذاتى،هذه البصرية، وذلك احلسيب هو املش 

 : وهنا نود أن ننفى أمرين 

أننا ال نعىن باإلشراف الذاتى دور الضمري الشائع: األول
–باملعىن األخالقى، فالعالج ليس حمكوما بقيم أخالقية تقليدية 

حبيث حناسب أنفسنا عليها –حىت مبا قد حيدث فيه من أخطاء 
 آأا ذنب،

د على االشرافهو أننا ال دف من خالل التأآي: والثاىن
الذاتى أن نوصى املعاجل بأن حياسب نفسه شعوريا أية حماسبة

 .واعية طول الوقت، وإال أعيق متاما

احلكاية أن املعاجل حالة آونه إنسانا يتعلم، عادة ما حيمل
هّم مريضه ويفكر ىف أمره بعد انتهاء اجللسة العالجية، حيدث ذلك

 شر غري معطل عادة،ىف أى وقت وألى مدة، بشكل إنساىن مبا

ويعرف أن هذا جزء ال يتجزأ من: وحني تتزايد خربة املعاجل 
 مسئوليته اإلنسانية واملهنية،

حبيث ال تغري حماسبته تلك على يضبط اجلرعةوحني يعرف آيف  
 مسئولياته األخرى وعلى حياته اخلاصة،

أن حيقق نوعا من املراجعة -بكل ذلك –فإنه يستطيع  
مآزق مهنته من خالل بصريته اإلنسانية الواعيةلبعض مشاآل و

 .النشطة، الىت حتفز مسئوليته املمتدة

ضبط"ونظرا لالختالفات الفردية، وحتقيقا ملا أمسيناه حاال 
فإننا حنذر من اإلفراط ىف االعتماد على هذا النوع’ "اجلرعة

من اإلشراف خشية التمادى ىف املثالية من ناحية حىت ال ينقلب
ر باملسئولية إىل الشعور بالتقصري إىل الشعور بالذنب،الشعو

 وآل هذا معطل معطل،
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وأيضا حنذر من االعتماد على اإلشراف الذاتى وحده مىت
أتيحت للمتدرب فرص االستعانة بنوع آخر من االشراف، إضافة
إىل اإلنارة واالستنارة الذاتية، وليس بديال عنها، ذلك أن

"قطة السوداءالن"اإلشراف الذاتى حيمل خطر تأثري ما نسميه 
 .ىف رؤية املمارس لنفسه

ىف ترآيبه ال) أو مناطق(إن لكل واحد فينا منطقة  
ىف نفسه، وىف أدائه، وحني ال يرى) أو ال حيب أن يراها(يراها 

النقطة"ومن مث تسمية عنها،  أعمىهذه املناطق نعترب أنه 
، هذه النقطة إذا آانت تشمل مساحة آبرية، أو إْن"السوداء

ت ىف مناطق خمتلفة من أىٍّ من مناطق ومستويات الوعى،تعدد
 ميكن أن تكون عائقا حيول دون آفاءة اإلشراف الذاتى،

وبرغم ذلك، فإن استمرار اخلربة، واضطراد النمو ، 
واالستعانة بأنواع أخرى من االشراف آل ذلك خليق بأن يقلل

 . من مساحة هذه النقط السوداء باستمرار

اإلشراف الذاتى اإلجيابية ىف منو املعاجلوقد تظهر آثار 
نفسه دون أن يلحظ ذلك واعيا ىف وقت بذاته، ذلك أنه
باستمرار املمارسة ، وتلقائية التعلم حتتد البصرية، وتزيد
فاعلية اإلشراف الذاتى التلقائى، مبا يؤآد أمهيته من جهة،
وحيسن األداء من جهة أخرى، فتزداد فرص وجدوى اإلشراف

 تى باستمرار الذا

إن جمرد التغري اإلجياىب من خالل املمارسة، هو دليل على أن 
 .اإلشراف الذاتى قد أدى دوره بكفاءة، ولو من وراء صاحبه

 : إشراف الزمالء األصغر واملتدربني على مدرهبم: خامسًا

احلقيقى، هو) فصحى: عامية، وضمها: بكسر امليم(املعلم 
لتالميذه واملتدربني على) يعلن سواء أعلن أم مل(الذى يسمح 

يديه أن يشرفوا عليه، وىف خربتى أذآر أنىن أعرض حالة أو
اثنتني بني احلني واحلني، ولألمانة فهى ليست حالة عالج نفسى

)اللهم إال إذا آانت حالة من حاالت العالج اجلمعى(منتظم 
أعرضها على زمالئى وزميالتى األصغر فاألصغر، أثناء قيامى

شراف عليهم، فأسرتشد برأيهم وأستفيد آما يستفيد مرضاىباال
 . 

  Patient's Supervisionإشراف املريض : سادسًا

لكنه. هذا النوع من االشراف قد ال جيوز أن يسمى آذلك
 . آذلك 

هلذا النوع من االشراف عدة مستويات هى أيضا ال تسمى
 ) اشرافا حتديدا

ومعىن،(مرضه فريى غائية  حني حتتد بصرية املريض ىف: األول
بدرجة أعمق مما يراها) وليس بالضرورة أسبابه(املرض ) ولغة

، فينتبه املعاجل إىل هذه الرؤية، وحيرتمها،)املعاجل(الطبيب 
 . ويستفيد منها ويعّدل نفسه من خالهلا 
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يأتى من احرتام تقرير املريض عن نتائج العالج: الثاىن
قفه وحيسنهاملعاجل مبا يعّدل مو/أوال بأول، فيفسرها الطبيب

 ).اشراف النتائج: وإن آان هذا هو أقرب إىل النوع التاىل(

حني حتتد بصرية املريض فال تتوقف عند رؤيته آليات: الثالث
)ميكانزمات(ولغة مرضه وغائيته، وإمنا متتد إىل رؤية آليات 

أو ال(، فيعلنها ) املعاجل/ الطبيب (وصعوبات وأعماق 
ما حيفز ليس خربته فحسب، بل فيتعلم منها الطبيب) يعلنها

  منوه أيضا 

حني ميارس املريض إعالن رأيه، وقد يلحقه بتوصية: الرابع
 .دالة وهادفة وصحيحة مثل احلالتني التاليتني آنموذج

قال ىل مريض أثناء حماوالتى دفعه على مسار خطوات   �
منوه مبا ىف ذلك من مآزق وصعوبات تبدو أحيانا شبه مستحيلة

هو انت عايزنا حنقق": ، قال ىل هذا املريض)مبا طوبائيةأو ر(
 "لنفسنا اللى انت ما قدرتش حتققه بنفسك أو لنفسك

الناجتة–نبهىن مريض آخر أنىن ال أصلح لعالجه، ألن رؤيىت     �
قد جعلت مساحة وعيى تتسع حىت حتتوى –من طول ممارسىت غالبا

ال ميلك إزاء ذلك - على حد قوله–فهو ) وعى املريض(مساحة وعيه 
أن يتحرك معى داخل دائرة وعيى الىت حتيط بوعيه متاما مبا يرتتب
عليه من إبطاء حىت الشلل، وهذا يعوق منوه آما يعوق حرآية
عالجه، وقد طلب مىن هذا املريض أن أحوله لطبيب أصغر تسمح
دائرة وعيه أن تتداخل مع دائرة وعى املريض، فتتحرك

 . وابتعادا مبا يفيد االثننيالدائرتان تقاُربا 

يعمل خمرجا مبدعا، وراح يشرح!) املريض(آان هذا الصديق 
 :ىل ما يعىن ىف صورة دوائر آما بالشكل املوضح

وقد نبهىن األخري إىل ضرورة ضبط جرعة حفز إيقاع النمو،
وأيضا تعلمت منه أن فرط الرؤية من جانب املعاجل، حىت وإن

قد ال يساعد حرآية أو تلقائية آانت هى الرؤية الصحيحة،
 املريض بالقدر الذى يفيد العالج مبعىن النمو 

حني يتجاوز منو املريض درجة منو الطبيب، وهذا: خامسًا
وارد ، ألسباب آثرية ليس هنا جمال لذآرها تفصيال، ىف هذه
احلالة، ومع افرتاض مرونة الطبيب واستعداده للتعلم بشكل

د حيفز منو مثل هذا املريض الذى جتاوزمباشر أو غري مباشر، ق
مرحلة منو طبيبه، قد حيفز الطبيب أن يلحق به، وقد يتجاوزه
الطبيب بدوره معه، أو مع مريض آخر، ويضطرد التواصل

 .والتجاوز مع مريض ثالث، وهكذا

هذا املستوى بالذات حيتاج إىل تفصيل أذآر أنىن شرحته
ولست واثقا إن آنتشفاهيا مرات آثرية أثناء االشراف، 

أستطيع أن أضيفه آتابًة أم ال، وسوف أضرب مثال مبسطا قد ال
 .يقبله أآثر القراء، وبالذات من األطباء

ال يقاس النضج النفسى بالذآاء أو الشهادة أو :مقدمة
 باملوسوعية أو بالنجاح، ودعونا خنتار بعدا واحدا وليكن 
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أو. (مع الفعل ذى املعىن واهلدف) البصرية( تناسب الرؤية
عد ختتاره مما تسمع أنه صفة من صفات النمو الذاتىأى ب
حتمل الغموض، أو احتواء التناقض ىف العالقة باآلخر، أو: مثل

 )ما ترى

  :التوضيح

لنفرتض أن مريضا يتمتع بدرجٍة ما من درجات النمو ىف) 1
 )جمازا(أىٍّ من هذه األبعاد، ولتكن ثالث درجات 

)جمازا: (أربع درجات(وأن طبيبا يتمتع ىف نفس البعد ) 2
 بدرجة أعلى قليال من مريضه

نستنتج أن هذا الطبيب يستطيع أن يعاجل هذا املريض) 3
نضج(بكفاءه جيدة، وأن يأخذ بيده إىل قرب مستواه النمائى 

 .على األقل) الطبيب

رمبا يكون أصغر سنا(ينجح الطبيب ىف ذلك، لكن املريض ) 4
د فك اإلعاقة إىل ما بعدقد يواصل منوه بع) أو أنشط حرآية

فيصل إىل درجة أآثر نضجا مما وصل إليه الطبيب، وال ذلك 
 .يزال الطبيب متوقفا عند درجه منوه

على قدر درجة مرونة الطبيب وحرآية إبداعه لذاته،) 5
قد يستوعب هذه النقلة، فيعيد النظر ىف توقفه ويتعلم من

املستوى ليس بالضرورة على(مريضه، بل ويستهدى خبطاه 
فتنشط حرآية منوه إىل ان يبلغ درجة منو مريضه، أو) الشعورى

لعله يتخطاه، فيصبح أقدر على استيعاب ومساعدة من هم دون
 .هذه الدرجة سواء آان هذا املريض أو غريه

 . وهكذا 

آل أنواع االشراف السابقة، وجهاد الطبيب على درب
نوع من اإلشرافالنمو، قد تساعد الطبيب على احرتام هذا ال

، وهو نوع يتضمن احرتام خطى املريض ومسريته،)إشراف املريض(
دون اإلعالء من سلبية املرض أو نكران أنه ميثل اهلزمية إن مل

 يتداوهلا بنصر منائى حقيقى،

تتيح للطبيب أن تتسع" التتابعية"آما أن هذه املسرية  
مساعدةدائرة دعيه، باضطراد ومن مث أن تنمو قدراته على 

مرضاه األصعب فاألصعب، مع تطور نضجه األآمل فاألآمل، من خالل
 .مالحقته خلطى مرضاه األنشط فاألنشط

  Results Supervisionإشراف النتائج : سابعًا

من خالل آل أنواع اإلشرافيتم هذا النوع من اإلشراف 
 ،األخرى بشكل أو بآخر

حكات موضوعية ،ذلك أن نتيجة العالج، املقيـَّمة نوعيا مب 
والىت ال تقتصر على جمرد اختفاء األعراض، تعترب حمكات هادية

 .متصاعدة باستمرار

 النتائج الىت نعنيها قد تكون حتقيق األهداف املتوسطة  
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السلوآية الواقعية املتفق عليها عادة أوال بأول، آما
قد تكون النتائج القصوى غري احملددة املعامل متاما، والىت

النمو، واستعادة تنشيط احلياةترتبط أساسا بإطالق حرآية 
 .بطزاجة واقية

إن آل نشرات اإلشراف الىت عرضناها وسنعرضها ىف املوقع، مث
هنا، آانت متضمِّـنة هلذا النوع من تقييم النتائج، الذى

 .نستعمله آأهم أدوات اإلشراف املستمر

النتائج بصفة عامة تشرف على أدائنا من منطلق ما 
 " عةالتغذية املرجت"يشبه 

ال يقتصر اإلشراف الضمىن من واقع النتائج على النتائج
اإلجيابية، وإمنا يشمل أيضا بعض النتائج السلبية املؤقتة
الىت قد تكون أقدر على تصحيح اخلطأ من خالل أى من وسائل

 اإلشراف السالفة الذآر،

على مستوى املدرب األآرب،: ومبناقشة النتائج أوال بأول 
و الشخص العادى، أو نقد الذات، أو التغريأو األقران، أ

الناتج عن مواجهة النتائج اإلجيابية أو السلبية ولو بنصف
وعى، من خالل آل هذا نعترب النتائج مشارآة ىف اإلشراف

 .بشكل أو بآخر) التعّلم املنّظم(

   إشراف الزمن والتاريخ: ثامنًا

أضفت هذا النوع من اإلشراف ألسباب تتعلق بتطور
النظريات عامة ونسخها أوال بأول، بل بتطور األحياء، نظرا

 !) اإلنسان والتطور(ملا أنتمى إليه شخصيا عرب عقود 

اختبار"يتعلق  -اإلشراف–بالنسبة ملوضوعنا اخلاص هنا 
هذا أساسا باملدارس النفسية، ومبا توصى به من طرق" الزمن
العالجية،يستلهم قواعده وتفسرياته وتقنياته ) نفسى(عالج 

 . من هذه املدارس

، هو نوع من اإلشراف ال بد"اختبار الزمن"إن ما يسمى 
 .من وضعه ىف االعتبار، على املدى الطويل

ال تظهر نظرية جديدة من عباءة نظرية قدمية إال من خالل
وهذا يعىن هنا ضرورة النظر ببصرية نقدية إشراف الزمن،

ة من النظريات النفسية،جلماع املمارسة التطبيقية ألية نظري
 .مت تطبيق تقنياهتا العالجية لعدد متزايد من السنني

واليونيجيون"، "الفرويديون احملدثون"إن آل من يسمون  
، وحىت تطورات حرآات العالج املعرىف املتتالية، هى"احملدثون

 .النتاج الطبيعى ملثل هذا اإلشراف

 :إن إشراف الزمن، قادر على أن يفرز

 ملى من الطوبائى،الع  �

 الصحيح من الزائف،  �
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 وما ينفع الناس من الزبد،  �

النظريات أالآثر تالؤما مع مسرية اإلنسان من  �
 .النظريات األخبث أهدافا 

إن هذا النوع من اإلشراف هو نتاج مجاع املمارسة على
فرتات زمن طويلة تتبع مبادئ تطورية هامة وبسيطة ىف نفس

 مثل: الوقت

o ،أن البقاء لألنفع 

o  نه ال يصح إال الصحيح،وأ 

o  وأن آل ما، ومن، يدعم التكافل والتكامل بني
األحياء عامة ، وبني أفراد نوع بذاته، هو األبقى

 .إخل... واألصلح

 وبعد

لعل ىف ذلك الرد الكاىف على آل من سأل عن هذه املستويات
 .ىف بريد اجلمعة

العالج النفسى من خالل"سوف يصدر الكتاب  :ملحوظة
 "راف عليهاإلش

خالل شهر على األآثر وهو يناهز اخلمسمائة صفحة، والفضل 
 .هلذه النشرات

 .احلمد هللا     

أشهر مثل االشراف الذاتى هو اشراف سيجموند فرويد -
على نفسه، مبا ىف ذلك تفسريه ألحالمه شخصيا، سواء املتعلقة

 . بنموه الذاتى، أم حبالته

على آل من –ذر شديد حب –وميكن أن تسرى هذه القاعدة 
تقدم ىف هذه املهنة بشكل نافع له وملرضاه دون أن تتاح له

 . فرص االشراف املنهجى املنظم

أغلب تشكيالت هذا النوع تأتى من مرضى يعانون من مرض -
 ).عقلى، ذهاىن، جنوىن أو آما تشاء(أعمق غورًا 

 .رمبا من هنا جاء تكرارى آيف أن مرضاى هم أساتذتى -

آتفى بكلمة طبيب دون إضافة معاجل بينهما شرطه،سأ -
 .وآل ما يسرى على الطبيب يسرى على معاجل متدرب

- Unbloking 

- Feed-Back 

- Test of time  
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א−528 !א...אמ

 قبل النص

آتاب العالج") بروفات" (جتارب"حدث أثناء مراجعىت 
الذى مجع أول ثالثني نشرة من" النفسى من خالل اإلشراف عليه

ىف نشرات اإلنسان والتطور أنىن الحظت" التدرب عن بعد"باب 
حالة ذلك الصىب الذى سرق من) 17(أنه ورد ىف احلالة رقم 

وآنت أرد على). عدة آالف(أمه مبالغ آبرية من النقود 
أن هذه السرقة، ومن األم: قولمداخلة حول هذه النشرة ت

دون غريها، قد تكون حماولة من جانب الصىب أن يعلن أمه أا
مل تعطه حقه ىف الرؤية أو الدفء أو احلنان أو االعرتاف، رددت
على الصديق املعقب بأىن أوافقه رأيه، مث تذآرت أنىن قد خطر

ىف) السرقة من األم بالذات(ىل مثل هذا التأويل هلذا العرض 
  "عندما يتعرى اإلنسان"أول عمل ىل، شبه قصصى باسم 

آنت قد خاصمت هذا العمل طويال حيث تصورت أن به من
،التشكيل واإلبداعر مما به من أآث "اخلطاب املباشر"و "احلكمة"

–رجعت إىل هذا العمل الذى مل أقرأه، برغم أنه قد أشاد به 
يوسف آثريون من بينهم حممد ابىن والناقد احلاذق - شفاهيا 
أما أنا فكنت دائما أرفض اإلشارة إليه، أو اإلقرار. الشاروىن

شرتبقيمته لألسباب السالفة الذآر، رحت أحبث عن احلكاية الىت أ
 ).حىت اآلن(فلم أجدها ) 17(هبا ىف ردى على احلالة 

مرة(فوجئت وأنا أفعل ذلك باملقدمة وآأىن آتبتها اليوم، 
، فوجدهتا)عاما واحد وأربعون عاما 41ثانية مضى على آتابتها 

)528حنن اآلن ىف العدد (آأىن أقدم هبا نشرة اإلنسان والتطور 
 ؟)هل هذه ميزة أو عيب(وآأىن مل أتغري منذ هذا التاريخ 

قلت أختار من هذا العمل إحدى هذه احلكايات القدمية
لكنىن حني مررت على) يوم إبداعى اخلاص(وأنشرها هنا اليوم 

املقدمة مرة ثانية شعرت أا أوىل بالنشر، بالرغم من أا
 .ليست إبداعا صرفا

لكلأقدم به " آليلة ودمنة"آتبت هذا الكتاب على ج 
وآان هذا من بعض ما خاصمت العمل من(، غزاها وهدفهاقصة م
 :وآنت قد صدرت هذا العمل بكلمة برزوية وهو يقول) أجله
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 فيه،   مايفهموملالكتاب،هذاقرأمن". . . 

  له   بدا   مبا   ينتفع   مل وباطنا،    ظاهرا   غرضه   يعلم   ومل    

 له   قدر   رجال   أن   لو   آما ونقشه،    خطه   من 

  " يكسره   أن   إال   به   ينتفع   مل   صحيح   جوز   

  )  فارس   أطباء   رأس (  برزويه

 ودمنة   آليلة

اطمأننت بعد واحد وأربعني سنة، وتصورت أن أصدر قول
 .برزوية لكل من يتهمىن بالصعوبة أو الغموض

 من املقدمة

........ 

........ 

 الفليسوف   بيدبا   وقال حلكمة، ا   تعلمنا   احليوان   لسان على 
  . .  األمس   حكمة   امللك   لدبشليم 

  اختالطا   أشهد فهى  ... حتقيقا   وأصعب   مناال   عدبأ   اليوم   وحكمة
  . ووضوحا   حتديدا   أقل فهى    وبذلك مضى،    وقت أى    من   بالوهم 

........... 

أصدقائى   مع حديثى  ىف    اليوم   مةكح   عن   أحبث   أن   حاولت   وقد
 أن   أعجز   آنت   وحني استثناء،    بال   مرة   آل ىف    ووجدهتا املرضى  
-  أنه   أو آافية،    لدرجة   أفهم   مل   أىن   أعلم   آنت أراها،  
  . .  آافية   لدرجة   يعان   مل  -  املريض صديقى  

 صور   من   زوايا   بعض   أعرض   أن   اتاللقط   هذه ىف    وسأحاول
ذاته،   حقيقة   عن   باحثًا   وجهه على    ليهيم يتعرى    حني   اإلنسان 
 أن   أرجو بذاته،    إنسانا   تصف   ال الىت    الصور   هذه   أعرض   إذ وإىن  
 أن   من عندى    أعز   فهم أصدقائى،    صداقه   ابتداء   القاريء   يقبل 
 واحدة   لقطة   توجد   ال   أنه   رغم أصدقاء،   إال على    صورهم   أعرض 
  . وعهدًا    احرتاما احلقيقى    صاحبها على    التعرف   ميكن 

**** 

 رؤيته   اتضحت الذى   الفىت "، األصدقاء   هؤالء   أحد   قال
  : "الطريق على    وأستقام 

 ماعلمت   بعض   عن حدثتىن    فهال املطاف،    بنا انتهى    وقد   أما  - 
 عند   أجده   لن   ما   منك   أتعلم لعى    وأحواهلا   النفس   أمور   من 
  .غريى   به   نفعت   ورمبا غريك،  

  : احلكيم   قال

 مل   ما   إال   منه   أآثر   ليس آثري،    آثري   فهو   رأيت   عما   أما  - 
     رأيته   ما   آل   فليس   رأيت   مما   أقل   فهو   عملت   ما   أما أره،  
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  فكم . .  رأيته    أو تعلمتهعلمتهماآلليسأنهآماعلمته،
 وآم تفسريا،    علمه ىف    هلا   جيد   ال   رؤيا  -   علم   مهما  -   العامل يرى 

،أبدًا يرى    فيما   يصادفها   فال   قانونا   تصورها   حقيقة   عن   يبحث 
 طبيعة   ولكنها علمه،  ىف    قصور   هو   وال قدرته،  ىف    نقصًا   هذا   وليس 
ىف   اية   له   ليس   العلم   دام   وما احلقيقة،    صور   وتقلب . .  العلم 
  . يقال   ما   لكل   يتسع   فاال  -   األحوال   هذه ىف    وخاصة  -   حال أى  

 : أقول   مما   نتعلم   أن   أما

إطالقها،   ميكن   قاعدة   أحسبه   وال   جائزًا   أراه   مما   فهذا  
 ال   وقوانينها الكالم،    من   اإلنسان   يتعلمها   ال   النفس   فأحوال 
الىت   املعرفة  وأ  -  احلقيقة   نقيم   نأ   وعلينا أحكام،    هبا   يصدر 
 من   احلاضرة   اللحظة   حتتمل   ما   بقدر  -"  اآلن "  حقيقة   انتصوره 
 ولكن.  حالية   وسائل   من   لنا   أتيح   ما   بكل األمور،    إدراك 
 ولتكن ,   جديد   لكل   دائما   تفتحا   أيضا   حنمل   أن   علينا 
  . حال   آل ىف    األصل هى    التجربة 

 جعلت   وإمنا الغري،    جتارب   يعدها   ال   الفرد   اإلنسان   جتارب
هبا،   لالقتداء   ال   منها   النفع   جلواز   خريا   الغري   جتارب   معرفة 
 نفسه   يعرف   أن   بد   وال اخلاصة،    معاملها   بكل   ذاته   هو   فاالنسان 
ىف   مستقلة   آوحدة   دهوجو   حيقق   وأن . .  الفريدة   الصورة   هذه ىف  
 أن   والبد واألشياء،    بالناس   الصاخبة   الدنيا   مع   دائم   تفاعل 
 دائما   يذآر   أن   عليه   ولكن ويعلم،    يتعلم   مبا   ذلك ىف  يهتدى  
 أحد   آمثله   ليس   فرد   إنسان "  أنه هى    األساسية   احلقيقة   أن 
 هذه   حتقيق   بغري جزء من وجود اآلخرين، أنه   جودهو   وأن "  آخر 
   .ىف نظر اآلخرين حىت   وال ، شيئًا  " يكون "  لن   الذات 

 :-بىن  -  فأعلم غريى،    عند   جتده   وال مىن    تسمعه   ما   وأما

 آما يرى    أن   يعطيست الذى    وأن غريب،    جديد عندى    ليس   أنه 
 غريب   آل و   غريب طبيعى    آل   جيد   قد   فإنه   أحس   آما   سوحي ، ىأر 
، ولعل العثور علىاحلقيقة   مفتاح   سيجد   البد   هو   مث طبيعى،  

 ذاهتا   احلقيقة  نأل األوحد،    أو   األول   الطريق   هو  مفتاح احلقيقة
 هو   إليها السعى    آان   مباور حمددة،    وال   حمدودة هى    وال   ثابتة   غري 
الذى   املنار ترى    أن   املهم   فليس الوقت،    نفس ىف    حتقيقها   غاية 
إىل   تصل   أن   ضروريا   وليس نوره،  ىف  متشى    أن   املهم   ولكن يضيء،  
 مسعت   مهما   فإنك   ولذلك ، .. ودفئها   بضيائها   تتمتع حىت    الشمس 
 ذلك   بعد ستالقى    ما   وأن   القليل   هو   مسعت   ما   أن   فستجد   وعيتو 
  . جدته تبلى    وال   حكمته تنتهى   ال الذى   الكثري   هو 

 " ك غري   هذا   حديثنا   ينفع "  أن   وأما

 أيضا   هو   ولكنه ملطلبك،    ستجابةاال إىل  يدعوىن    ما   هو   فهذا 
 معك،    احلديث   من وفىن خي   ما 

 أمانة   هلو   الناس   أآثر   به   ينتفع   ال الذى    العلم   ألن 
بيعها،   يعطيست   ال الذى    اجلوهرة   آسارق   وخازنه ضائعة،  
 امتالك   وخدعة املطاردة،    أوهام   مع   فقره ىف    ويعيش   فيحبسها 
  . بثمني   هو   وما   مثني   شيء 
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من   الضرر   منه يأتى قد:احلدينذىآالسكنيالكالمأنعلى
 للتفاهم   وسيلة   هناك   ليس   أنه   ومبا النفع،    به   ترجو   حيث

 نرسل   وحنن   احلذر   من   فالبد هذا،    جمالنا ىف    األلفاظ   من   أفضل 
 اخلرب،   تسمع   وأنت   احلرص   من   بد  وال الكلم،  

 وال فكرك،  ىف     صاحلا    مكانا   وافق   أنه   حتس   ما   منه   لتأخذو  
 آل ينتقى    وهبذا طبيعتك،    إليه   ترتاح   ال   ما   نفسك على    تقحم 
 للتجارب   ليست   ألنه به،    يصلح   أو   له   يصلح   ما   احلديث   من 
 امنا   فانك تنفع،    ال   أو   فعتن   أمثلة هى    وإمنا   ثابتة   قواعد 
 هذه   إن   مث .. ما   حلظة ىف  ما،    لكيان رؤيىت    من   جانبًا مىن    تسمع 
 قائم   آواقع   إدراآها   جيعل حى    بإحساس   إليك   تصل   قد   الصور 
 هامن   تدرك   ال   مسطحة   ملساء   تظل   قد هى    أو ومفيد؛    سهل   أمر 
 إال هى    وما   منها   فائدة   فال   احلالة   هذه وىف  .  الصورة   بعد   إال 
 ... اجلوفاء   القصص   بعض   مثل   تتناقل   رواية 

 وتعى،   تسمع   مبا بدورك،    الناس   تنفع   أن   أما

 فعشته   لك   راق   ما   أدرآت   إذا   ذلك   تفعل   إمنا   نكإف  
... ونفسك   انكيآ   من   جزءا   آان   مث ووعيته،    حفظته   مث ،  ثلتهومت 
 إذا   احلكمة   تنتشر   فإمنا غريك،  على    باخلري   حضين   حمالة   ال   نهإف 
 بالذات   اختلطت   إذا   احلقيقة   تتأصل   وإمنا احلقيقة،  هى    آانت 
  . سلسًا   تلقائيًا    طبيعيا  عمًال   اناالمي   يكون   مث ،  إميانا   لتصبح 

**** 

 الكثري، ىف    أطمع   ال بىن    يا أىن  على 

 بكل   شحنته   حجرا   والظالم   الرآود   حبر ىف    ألقيت   احلديث   هبذا فإىن    
 يهز   أن فأملى    صغريا   احلجر   آان   ومهما حب،    من   لالنسان   أمحل   ما 
  . متتابعة   دوائر   لتصبح   صغرية   دائرة   فتنزاح   الراآدة   صفحةال 

 يا   مثلك   الناس   من   ببضع   آله   احلديث   هذا   من   خرجت   فاذا
حىت   الطريق على    فساروا   احلقيقة   هزهتم   إذ   يقظتهم   اآتملت بىن،  
 بضعة   عند   وتعجب   استفهام   تعالما   به   أثرت   إذا   أو ...  ايته 
 به   هيجت   إذا حىت    أو ...  " رمبا "  أنه   يعقبها   آخرين   عشرات 
 أو   هذا   مت   إذا ،  مئات   بضعة   عند   معا   واجلديد   للقدمي   الرفض 
  . أردت   ما   حققت   فقد   هذا   من   شيء 

 لن   فأنت األمور،  على    احلكم   تعجلت   أال  -بىن  -  أوصيك   آما 
بعضا،   بعضه   يكمل   ثحدي   ألنه بآخره،    إال   احلديث   أول   تدرك 
  . كلليغ يشفى    عما جعبىت  ىف    لك   وسأحبث   شئت   ما بىن    يا فاسألىن  

**** 

مث رحت أقلب بني احلكايات ألختار إحداها لتمثل إبداعا
 .ا الزمن آلهمضى عليه هذ

.......... 
 .وحني احرتت أن أختار أيها أوىل بالنشر

 .اّجلت نشر النص إىل األثنني القادم

 عذرا
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אא−529 א، א، ،

 استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية

مشروع االستبيان، وآيف أن عثورى على مسودتهحني نشرت 
آان  )27/1/2009(بعد أآثر من ربع قرن آان مفاجأة 

، ومل أآن أدرك آنذاك مدى مفاجأة"العنوان إشارة فعال إىل 
، وىف األسبوع"املصادفة"التداعيات الىت سوف ترتتب على هذه 

ت، احتدت بصريتى بأثر رجعى، وتبين3/2/2009التاىل مباشرة 
قد ال أستطيع التمادى فيها، فأثبت عزمى على ورطةأا 

تراجع"  الرتاجع أو رغبىت ىف املراجعة، وآان عنوان النشرة
وقد أرجعت ذلك إىل أنىن لست خمتصا، وال أعرف آيف" أو مراجعة

 . وآذا وآيت  سنكمل،

متاديت فطرحت 4/2/2009لكنىن ىف اليوم التاىل مباشرة 
، والصعوبة، و األملرت ىل وأنا أعايش التساؤالت الىت خط

 ، آسر الوحدة، و الواقع، و احللم

طرحت تساؤالتى الطموحة، ومل أطمع أن أواصل احملاولة
ألسباب شخصية وأخرى موضوعية، وإذا باألخ واالبن والزميل

مجال الرتآى يتحمس وميرر دعوة آرمية للزمالء ملن. د.الكرمي أ
عليه أن يرسل تارخيه  وع أنأن يشارك، ىف املشر  يشاء

 إخل،...العلمى 

ليس هذا فحسب بل إنه بادر فأرسل ترمجة اخلمسني عبارة  
 . األوىل إىل العامية التونسية فعال

 ما احلكاية؟ 

 . البد من احرتام آل ذلك مبا يستحق 

 :وفيما يلى 

  :أوال

االستعداد  بيان بالزمالء األفاضل الذين تفضلوا بإبداء
 : آة واحلوار للمشار
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 الوظيفة البلد ماالس
حممد السيد. د

 عبد الرمحن 
استاذ الصحة النفسية مصر

آلية الرتبية جامعة
 الزقازيق

فائقة حممد. د
 حممود بدر

  

أستاذ بكلية اآلداب مصر
-والعلوم اإلنسانية 
جامعة امللك عبد

 جدة –العزيز 
حاسم أمحد. د

 حممود اجلزار
أخصائى نفسى وتربوى مصر

جه تربيةاآلينيكى ومو
 نفسية بالتعليم

عبد. د.أ. د
 الودود خربوش

 أخصائى نفسى املغرب

خالد حممد. د
 عبد الغـين حممد

  يف   الدآتوراه مصر
     :  اآلداب

–قسم علم النفس  -
–آلية اآلداب ببنها 

 . جامعة الزقازيق
عالء إبراهيم. د

 ربيع جرادة
ليسانس آداب فلسفة -  فلسطني

جامعة -وعلم نفس 
 بريوت العربية

 
 : ثانيًا

حوار اجلمعة، حتمل/وصلتىن تعقيبات آالعادة للنشر ىف بريد
إجابات حمدده واقرتاحات موضوعية على األسئلة الىت طرحتها ىف

، وسوف نعود إليها هنا وليس يوم 28/1/2009،  27نشرة 
 اجلمعة

إجابات واستجابات. وليد طلعت. آما وصلتىن من د
 سوف أعود إليها حتما للمناقشة واقرتاحات

ليست(وأيضا وصلىن من الصديق حممود نصار إجابة طليقة 
 .سوف أناقشها أيضا) ال  –بـ نعم 

بيان بأمساء الذين سامهوا بالتعقيبات  وفيما يلى
والتساؤالت حول ما نشر من أفكار واستطالع رأى، أرجو أن

 يقبلوا اعتذارى حىت نلتقى غدا 

 دىمروان اجلن. د

 عالء عبد اهلادى.أ

 عمرو دنيا. د

 عبده السيد على.أ

 أميمة رفعت. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4054



 10I02I2009א – אא

 أسامة عرفة.د

 رامى عادل. أ

 حممود خمتار. م

 وليد طلعت . د

بالعامية   آل أسبوع  عبارة 50  هذا وسوف أواصل نشر
بدءا من األسبوع. (املصرية والفصحى من االستبيان املقرتح

 ) القادم

آتور مجاللكنىن اليوم سوف أآتفى بنشر ما وصلىن من الد
 .الرتآى بالعامية التونسية شاآرا مقدرا داعيا

 وبعد

مع إعادة نشر اخلمسني عبارة(  مجال الرتآى. د.مسامهة أ
 )بالفصحى

 ):مجال الرتآى.د:( العامية التونسية* 

أحسن حاجة الواحد ما يقولش رايو ىف الناس اآلخرين-1
 .باش ما يغضبش عليه حد

 .مج املصارعة احلرةحنب نشوف ىف التلفزة برا -2

 .دميا اجلدة أحن من األم -3

 .يظهرىل اللى القرايا ىف غري االختصاص من ضياع وقت -4

 .الدنيا هذه دنية الناس الفايقة وحدهم -5

إىل ينجم يغش الغافلني عندو فضل عليهم، على خاطر-6
 .يعلمهم دروس ىف احلياة

ماآنتشآيف نشوف حادث آرهبة ىف الثنية، حنمد رىب إىل -7
 .معاهم أآثر من اللى نفكر ىف اللى جرى للى هوما فيها

نصف الشطارة ىف التجارة ونصف التجارة ىف العرض-8
 .الباهى، ومش ىف حتسني السلعة

مراة، ياخذ اللى يشبهلو/ من املستحسن باش آل رجل-9
 .باش ما خيتلفوش

ىف) مرتى، إخوتى، أصدقائى(أنا ما نتحدثش مع والدى -10
 .م الىت نشوفوها مع بعضنااألفال

لو آان واحد حب يضحك عليك، وأنت عملت روحك مش-11
فايق بيه وخليتو يصدق أنه عدا ما عليك، هكا تكون انت

 .اللى ضحكت عليه

 .أنا حنب خندم بياع ىف حانوت يبيع الورد -12

 .بنادم مسؤؤل على اللى ياقعلوا مهما آانت ظروفه-13
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 .شاهيىت مفتوحة للماآلة باحلق-14

اجلديدة اللى حنب نرقد فيها، بعيدة علىالبيوت  -15
بعضها ومفصولة، خري من البيوت اللى آلها حتل على وسط

 .الدار

 .رىب يغفر ويرحم مهما الواحد عمل -16

 .مش عيب الواحد يتفرج على االفالم متاع اجلنس -17

ما حنبش نشوف من آل بالصة عالية وإال من سطح، على -18
 .خاطر خناف على روحى نطيحش

يظهرىل العادة السرية تسبب السل والسرطان وضعف -19
 .النظر

الراجل اللى يقول بروحه، ما يهموش راى الناس فيه -20
 .واللى يعملوا

حنب الفلوس حىت ولو آان ما نعرفش شنو باش نعمل -21
 .بيها

ما متاش حاجة إمسها دميقراطية، آله احتيال ىف -22
 .احتيال

 .صغري مرة أخرى يا ريت لو آان نرجع -23

 .ممكن نعتربها جرمية، لكن ساعات تثقف... أفالم اجلنس -24

 .حنب نعيش مهما آانت الظروف -25

على" رىب غفور رحيم"ما يلزمش دميا نقولوا للصغري  -26
 .خاطر يوىل يستسهل باش يعمل حوايج غالطة

اللى ما هواش على ديىن باش يدخل للنار ما مثاش آالم -27
 .ىف هذا

لو آان ما مثاش الصحافة ما آانش الواحد يعرف -28
 .احلقيقة

 .حنب منش وحدى ىف أى مكان ما فيهش عباد -29

 برشة مرات راسى يوجعىن من غري سبب -30

 بصراحة الواحد فد من الدنيا هذيه -31

 اللى ختاف منوا ما مثاش ما خري منوا -32

 السارق الشاطر يستاهل اإلعجاب على مهارته -33

 مافيش فايد ىف حىت حاجة -34

 حنب املرا السمرة اللى ما حتشمش واللى تقول آلمتها -35

 أحسن رد ىف آل وقت" ما يهمنيش"آلمة  -36
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مش باهى تقول حىت حاجة، حىت امسك إال وتقول قبلها-37
 ".نشاء اهللا"وإال بعدها 

البو عندو حق باش يضرب ولده من غري ما يقول له -38
 .عالش ضربو

 .تبطىن توجعىن ىف آل وق -39

 .ما نعرفش شبيه هكا-40

 .دميا حنس اللى أنا مش أنا-41

ساعة نشوف احلاجة مرتني وثالثة وأربعة، إذا آانت-42
 .الظروف مسهلة

شنو آان عليه لو آان وخرت على موعدى نصف ساعة -43
 .وإال ساعة هيه الدنيا باش تطري

ساعات ناآل برشه حىت بطىن توجعىن وساعات ما حنبش -44
 .اآلةنشوف امل

 .الربيع أحسن فصول العام -45

 .عندى حساسية آبرية لربشة حاجات -46

آيف ندخل على زوز من الناس يتكلموا ويسكتوا، -47
 .يظهرىل ىف الغالب باللى هوما آانوا يتكلموا عليه

 .نسمع أصوات ما نعرفش مصدرها آيف نكون قاعد وحدى -48

 .ما نعرفش الواحد لو اه عايش -49

 .سمع صوت العصافر ىف الصباححنب ن -50

 :الفصحى  العربية* 

من االفضل جدا أال تعلن رأيك ىف اآلخرين، حىت ال       )1
 يضيق بك أحد

 .أحب أن أشاهد برامج املصارعة ىف التلفاْز)2

 اجلدة أحّن من األم دائمًا)3

 .للوقت   مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد)4

 .نيا هى للشّطار فحسبهذه الد   )5

من يستطيع أن خيدع املغفلني، له عليهم فضل أنه   )6
 .يعلمهم دروسا ىف احلياة

حني أشاهد حادثة تتحطم فيها سيارة على الطريق، امحد اهللا)7
 أنىن مل أآن أحد رآاهبا أآثر مما أفكر فيما جرى فعًال لرآاهبا

سني العرض،نصف الشطارة ىف التجارة، ونصف التجارة ىف حت)8
 .وليس ىف حتسني البضاعة
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يستحسن أن يتزوج آل واحد، أو واحدة من يشبهه، حىت ال)9
 .خيتلفان

أو –أو إخوتى  -أو زوجىت(ال أتناقش مع أوالدى )10
 .ىف األفالم الىت نشاهدها مع بعض) أصدقائى

 من خدعك فُخدعَت له ، فهوخمدوع    )11

 أن أعمل بائع زهور   أحب  )12

يبه أو حيدث له مهما آانتآل واحد مسئول عما يص  )13
 الظروف

 . شهيىت للطعام جيدة فعال  )14

املنازل احلديثة الىت تقع حجر النوم هبا بعيدة  )15
الىت تفتح معظم حجراهتا   القدمية   البيوت   من ومنفصلة، أفضل 

    .على صالة ىف الوسط

 . ارتكبت من ذنوب    مهما   رحيم   غفور   ربنا  )16

 عيبا أن أشاهد أفالما جنسيةليس   )17

مرتفع حىت ال   مكان   أو   سطح أى    فوق   من   النظر    أخاف  )18
     .أسقط من شاهق، أو أسقط نفسى

 والسرطان   السل   تسبب   السرية   العادة   أن   أعتقد  )19
 .   البصر   وضعف 

الذى يستحق صفة الرجل هو الذى ال يهتم   الرجل  )20
 أى الناس فيه، أو فيما يعمل، بر

 مل أعرف فيما أنفقها   لو حىت    الفلوس   أحب  )21

 ال يوجد شىء امسه دميقراطية حبق، آله نصب ىف نصب   )22

 . طفال من جديد    أرجع ياليتىن   )23

تكاد تصل إىل مرتبة اجلرمية، لكنها تثقف   اجلنس   أفالم  )24
 أحيانا

 الظروف     حتت آل   أن اعيش    أحب  )25

ال يصح أن نبالغ ىف التأآيد على رمحة ربنا أمام  )26
 األصغر خشية أن يستسهلوا ارتكاب الذنوب

 بصراحة، آل من ليس على ديىن، سوف يذهب إىل جهنم  )27

 ماآانت احلقيقة قد وصلت إىل أحد   الصحافة   لوال  )28

   أحب أن أمارس املشى وحدى ىف أى مكان خال  )29

    آثريا ما اصاب بالصداع دون سبب   )30

 يبدو أنىن قد قرفت متاما من هذه احلياة  )31
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  . الذى ختشاه قد ال يكون إال هو اخلري لك  )32

 اللص الذآى يستحق اإلعجاب مبهارته وحذقه  )33

 ال فائدة ىف أى شىء  )34

 أحب املرأة السمراء القوية القادرة الواثقة  )35

أنا ال"ة هو أن ترد أسلم الردود على آل األسئل  )36
 " أهتم أصال

ال ينبغى أن تتفوه بأى قول، حىت ذآر امسك، إال إذا  )37
 ) إن شاء اهللا آذا: قلت قبله(قدمت املشيئة 

أن يضرب ابنه ليؤدبه حىت دون أن يشرح األب    حق   من  )38
 له سبب الضرب

 معدتى تؤملىن طول الوقت تقريبا  )39

  حتديدا ال أعرف ماذ أّمل ىب  )40

 " مل أعد أنا"آثريا ما أشعر أنىن   )41

 أرى الشىء الواحد على أنه اثنني وأحيانا ثالثة أو أآثر   )42

ال يهمىن أن أتأخر عن موعد ما نصف ساعة، الوقت  )43
 .ليس بالثانية

أحيانا آآل بنهم حىت تؤملىن معدتى، وأحيانا أفقد  )44
 الشهية متاما 

 السنة   فصول   أحسن   الربيع  )45

 ألشياء ومواد آثرية جدا    حساسية عندى   )46

يتكلمان، مث يصمتان فجأة، أشعر   اتنني على    أدخل   حني  )47
 . أم آانوا يتكلمون عىن 

 حني أآون وحدى   مصدرها أصواتا ال أعرف    أمسع  )48

 ال أعرف سببا وجيها جيعلىن أستمر ىف احلياة  )49

 ىف الصباح   العصافري   صوت   أمسع   أحب أن   )50

 .شكر واحرتام وأمل ومحد هللا

 :الفصحى  العربية* 
 من االفضل جدا أال تعلن رأيك ىف اآلخرين، حىت ال يضيق بك أحد    )1

 .أحب أن أشاهد برامج املصارعة ىف التلفاْز  )2

 اجلدة أحّن من األم دائمًا  )3

 .للوقت   مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد  )4

 .هذه الدنيا هى للشّطار فحسب  )5
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من يستطيع أن خيدع املغفلني، له عليهم فضل أنه )6
 .يعلمهم دروسا ىف احلياة

حني أشاهد حادثة تتحطم فيها سيارة على الطريق،  )7
امحد اهللا أنىن مل أآن أحد رآاهبا أآثر مما أفكر فيما جرى فعًال

 لرآاهبا

ونصف التجارة ىف حتسني نصف الشطارة ىف التجارة،  )8
 .العرض، وليس ىف حتسني البضاعة

يستحسن أن يتزوج آل واحد، أو واحدة من يشبهه،    )9
 .حىت ال خيتلفان

أو –أو إخوتى  -أو زوجىت(ال أتناقش مع أوالدى    )10
 .ىف األفالم الىت نشاهدها مع بعض) أصدقائى

 من خدعك فُخدعَت له ، فهوخمدوع   )11

 أن أعمل بائع زهور   أحب  )12

آل واحد مسئول عما يصيبه أو حيدث له مهما آانت  )13
 الظروف

 . شهيىت للطعام جيدة فعال  )14

املنازل احلديثة الىت تقع حجر النوم هبا بعيدة  )15
الىت تفتح معظم حجراهتا   القدمية   البيوت   من ومنفصلة، أفضل 

    .على صالة ىف الوسط

 . ارتكبت من ذنوب    مهما   رحيم   رغفو   ربنا  )16

 ليس عيبا أن أشاهد أفالما جنسية  )17

مرتفع حىت ال   مكان   أو   سطح أى    فوق   من   النظر    أخاف  )18
     .أسقط من شاهق، أو أسقط نفسى

 والسرطان   السل   تسبب   السرية   العادة   أن   أعتقد  )19
 .   البصر   وضعف 

الذى يستحق صفة الرجل هو الذى ال يهتم   رجلال  )20
 برأى الناس فيه، أو فيما يعمل، 

 مل أعرف فيما أنفقها   لو حىت    الفلوس   أحب  )21

 ال يوجد شىء امسه دميقراطية حبق، آله نصب ىف نصب   )22

 . طفال من جديد    أرجع ياليتىن   )23

رمية، لكنها تثقف تكاد تصل إىل مرتبة اجل   اجلنس   أفالم  )24
 أحيانا

 الظروف     حتت آل   أن اعيش    أحب  )25

ال يصح أن نبالغ ىف التأآيد على رمحة ربنا أمام  )26
 األصغر خشية أن يستسهلوا ارتكاب الذنوب
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 بصراحة، آل من ليس على ديىن، سوف يذهب إىل جهنم  )27

 ماآانت احلقيقة قد وصلت إىل أحد   الصحافة   لوال  )28

   املشى وحدى ىف أى مكان خالأحب أن أمارس   )29

    آثريا ما اصاب بالصداع دون سبب   )30

 يبدو أنىن قد قرفت متاما من هذه احلياة  )31

  . الذى ختشاه قد ال يكون إال هو اخلري لك  )32

 اللص الذآى يستحق اإلعجاب مبهارته وحذقه  )33

 ال فائدة ىف أى شىء  )34

 لقادرة الواثقةأحب املرأة السمراء القوية ا  )35

أنا ال"أسلم الردود على آل األسئلة هو أن ترد   )36
 " أهتم أصال

ال ينبغى أن تتفوه بأى قول، حىت ذآر امسك، إال إذا  )37
 ) إن شاء اهللا آذا: قلت قبله(قدمت املشيئة 

أن يضرب ابنه ليؤدبه حىت دون أن يشرح األب    حق   من  )38
 له سبب الضرب

 ملىن طول الوقت تقريبامعدتى تؤ  )39

 ال أعرف ماذ أّمل ىب حتديدا   )40

 " مل أعد أنا"آثريا ما أشعر أنىن   )41

 أرى الشىء الواحد على أنه اثنني وأحيانا ثالثة أو أآثر   )42

ال يهمىن أن أتأخر عن موعد ما نصف ساعة، الوقت  )43
 .ليس بالثانية

حيانا أفقدأحيانا آآل بنهم حىت تؤملىن معدتى، وأ  )44
 الشهية متاما 

 السنة   فصول   أحسن   الربيع  )45

 ألشياء ومواد آثرية جدا    حساسية عندى   )46

يتكلمان، مث يصمتان فجأة، أشعر   اتنني على    أدخل   حني  )47
 . أم آانوا يتكلمون عىن 

 حني أآون وحدى   مصدرها أصواتا ال أعرف    أمسع  )48

 با وجيها جيعلىن أستمر ىف احلياةال أعرف سب  )49

 ىف الصباح   العصافري   صوت   أمسع   أحب أن   )50

 .شكر واحرتام وأمل ومحد هللا

   

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4061



 10I02I2009א – אא

* * * * 

أشعر بامتنان شديد هلذه املصادفة الطيبة، فقد أوصلت ىل
 : رسائل طيبة تقول

 . أن لنا لغتنا العزيزة اجلميلة املبدعة الفصحى  :أوًال

 . دا أننا نريد أن نتقارب هبا ج :ثانيا

 . أن لكل منا لغته العامية اجلميلة القادرة  :ثالثًا

أنه ال تعارض بني العامية والفصحى وإمنا مث :رابعا
 . تكامال

أن مثل هذه احملاوالت ىف أى فرع بأى جهد ميكن أن :خامسا
تقرب بيننا ليس فقط باإللتزام بالفصحى وال باخلطب

ملتحمة  اميةوإمنا بلغاتنا الع  والبيانات على الورق،
 رويدا رويدا بالفصحى 

مجال. ذآرت سابقا آيف آنستىن العامية التونسية ود(
الرتآى جييب هبا على األلعاب النفسية وآنت أقرأها بصوت

 ) . مرتفع وأنا فرحان

أن هذه احلوارات الطليقة حول فكرة حمورية هادفة ، قد :سادسا
 . و بدا أقل عمقاتكون السبيل األصح لتواصل أآثر فائدة حىت ل

أنه حىت لو مل خنرج من هذه التجربة باستبيان :سابعا
لنا الفرصة أن نستمع لبعضنا  مشرتك ، فقد يكفى أا أتاحت

 . البعض مبا هو حنن، ىف حدود األمل واحلرآة واحملاولة 

 ملحق النشرة 

رأيت من باب االستنارة لطبيعة ما حناوله أن أنشر اليوم
عبارة األوىل من اختبار منيسوتا املتعدداخلمسني   أيضا
حممد عماد الدين. د  عطية حممود هنا.د: اقتباس. األوجه
لويس آامل مليكه، وآذلك اخلمسني عبارة. ، د  امساعيل

 ، 1972املقابلة بالعامية املصرية وهى الىت أعددهتا سنة 

هذا وال توجد أية عالقة مباشرة بني أى منهما وبني اخلمسني
 رة الىت وردت ىف مشروع االختبار املقرتح، لكنىن أنشرهاعبا

جملرد بيان أن املقصود ليس مناقشة مضمون العبارة بآراء
القبول والرفض، ولكن جمرد االئتناس بدرجة تالمسها أو
تعبريها عن ما هو ثقافة عربية بالفصحى والعامية املصرية

 .آبداية باآرة

 : لفصحىنسخة اختبار منيسوتا با: أوًال 

 :اقتباس وإعداد

 عطية حممود هنا،. د 

 حممد عماد الدين امساعيل ،. د 

 لويس آامل مليكه. د 
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اقرأ آل عبارة. يتكون هذا االختبار من عدة عبارات
وقرر ما إذا آانت تنطبق عليك أم ال تنطبق، مث ضع إجابتك

 .على ورقة اإلجابة الىت أعطيب لك مع هذا الكراسة

 :طريقة اإلجابة

طبق عليك ولو على وجه التقريبتنإذا آانت العبارة 
 فسود حتت آلمة نعم 

 عليك فسود حتت آلمة ال  ال تنطبقوإذا رأيت أا 

أما إذا مل تستطع أن تقرر ما إذا آانت العبارة تنطبق
 .فال تضع أية عالمة حتت العبارة  أم ال تنطبق عليك

 أحب قراءة املقاالت املتعلقة بامليكانيكا -1

 دةشهيىت للطعام جي -2

 استيقظ ىف معظم األيام نشطا ومرتاحا -3

 أفضل أن أعمل آأمني مكتبة -4

 من السهل أن توقظىن االصوات من نومى -5

 أحب أن اقرأ املقاالت املتعلقة باجلرائم -6

 يداى وقدماى دافئة ىف العادة -7

 حياتى اليومية مليئة مبا يثري اهتمامى -8

 ا آانت عليه من قبلقدرتى على العمل هى هى مل تتغري عم - 9

 معظم الوقت) أشعر بغصه(اشعر آأن شيئا يقف ىف حلقى  - 10

جيب أن حياول الشخص أن يفهم أحالمه وأن يتخذ منها -11
 دليال يرشده أو نزيرا حيذره

 استمتع بقراءة الروايات البوليسية -12

 عندما أؤدى عملى أآون ىف حالة توتر شديد -13

 الشهر أو أآثرأصاب باإلسهال مرة ىف  -14

أفكر ىف حني آلخر ىف أشياء هى من القبح حبيث ال ميكن -15
 التحدث عنها

 ال شك ىف أنىن مظلوم ىف هذه احلياة -16

 والدى رجل طيب -17

 قليال ما أصاب باإلمساك -18

عندما أتسلم عمال جديدًا أحب أن أعرف من هو الشخص -19
 الذى أليه ىف املرآز

 اجلنسية آما هى اآلن أنىن قانع حبياتى -20
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تعاودىن رغبة شديدة أحيانا ىف أن أترك أسرتى -21
 وابتعد عنها

تنتابىن أحيانا نوبات من الضحك والبكاء ال أستطيع -22
 مقاومتها 

 أصاب أحيانا بنوبات من الغثيان والقئ -23

 يبدو أنه ال يوجد من يفهمىن -24

 أود أن أآون مغنيا -25

فضل ىل أالأن من األ –عندما أآون ىف مأزق  –أشعر  -26
 أتكلم

 تسيطر على روح الشر ىف بعض األحيان -27

عندما يسئ إىل أحد أشعر بأن من الواجب أن أرد -28
 اإلساءة باإلساءة

 أصاب حبموضة املعدة بشكل يضايقىن عدة أيام ىف االسبوع -29

 اشعر أحيانا برغبة ىف السب -30

 تنتابىن األحالم املزعجة مرة آل عدة ليال -31

 د صعوبة ىف أن أرآز ذهىن ىف عمل أو مهمةأج -32

 مررت خبربات ىف منتهى العجب والغرابة -33

 تنتابىن الكحة ىف معظم األوقات -34

لو مل يضمر الناس العداوة ىف لكنت أآثر جناحا بكثري -35
 مما أنا عليه

 قليال ما ينتابىن القلق على صحىت -36

 نسىمل حيدث ىل قط أى إشكال بسبب سلوآى اجل -37

ارتكبت بعض السرقات البسيطة ىف فرتة ما عندما آنت -38
 صغريًا ىف السن

 أشعر أحيانا برغبة ىف حتطيم األشياء -39

أفضل ىف مجيع األوقات أن أجلس واسرتسل ىف أحالم اليقظة -40
 على أن أقوم بأى عمل آخر

مرت ىب فرتات تقدر باأليام وأحيانا باالسابيع أو -41
يها القدرة على االهتمام مبا حوىل وذلك ألنىن ملاألشهر فقدت ف

 .أستطع مواصلة نشاطى

أو العمل الذى(أسرتى ال متيل إىل العمل الذى اخرتته  -42
 )أنوى اختاذه مهنة ىل طول حياتى

 نومى مضطرب وقلق -43
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 اشعر ىف معظم االوقات بآالم ىف مجيع أجزاء رأسى  -44

 ال أقول الصدق دائما -45

 ل منه ىف أى وقت مضىحكمى على األمور اآلن أفض -46

بسخونة تعم جسمى فجأة –أو أقل  –أشعر آل اسبوع  -47
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 غريبة
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 أشعر ىف بعض األحيان بأن روحى تفارق جسدى -50

 : بالعامية املصرية : ثانيًا 
 :ماتالتعلي

، واملطلوب أنك)مش أسئلة(االختبار ده فيه عبارات   �
 .تشوفها بتنطبق عليك وعلى أراءك وّال أل

"صح"إذا آانت تنطبق عليك أو توافق رأيك تبقى   �
 ".صح"وتسود املربع قصاد آلمة 

إذا ما آانتش تنطبق عليك يعىن بتخالف رأيك تسود  �
 ".غلط"املربع قصاد آلمة 

 آده وال آده، ما تسودش حاجة، بس حاولإذا آان ال  �
 .جتاوب أغلب العبارات

ىف الوقت احلاىل ولو على  املطلوب معرفة حالتك وأراءك  �
 .وجه التقريب

 .أحب اجملالت إللى فيها آالت وميكانيكا وحاجات من دى  -1

 .نفسى مفتوحة لألآل متام  -2

 .أغلب األيام باصحى نشيط ومسرتيح  -3

ت انبسط لو اشتغلت شغلة أمني مكتبة أو بتاعأظن آن  -4
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 .أحب أقرأ ىف اجلرايد املوضوعات إللى بتتكلم عن اجلرمية   -6
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الواحد الزم يفسر أحالمه عشان ياخد باله من اللى -11
 .حيحصله، ويستعد له
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 .ملا أتعني ىف وظيفة جديدة أحب أعرف مني إللى أعلى مىن على طول - 19

 .نسيةأنا راضى عن حياتى اجل -20
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 ).ما أآون عايز أهج

 .ساعات جتيىن نوبات ضحك أو عياط ما اقدرش أحوشها -22
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אא−530 ؟ מ ؟אא

 استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية

 ردود مبدئية وحوار حمدود

 مروان اجلندى. د

على نفسى مرتني وأعتقد MMPIأنا طبقت اختبار منيسوتا 
أن آتابة هذا االختبار بالعامية أسهل وأقرب ىل من اللغة

 .MMPIالىت آتب هبا 

العبارات العشر املطروحة ىف اليومية تبدو سهلة وسلسة،
 .وأعتقد أا سوف تصل إىل داخل الناس بسهولة آما وصلتىن

 :حييى. د

لست متأآدا يا مروان إىل أين ستقودنا هذه التجربة،
هذا الشأن، هى استنارة واستشارة، وأتوقع  لست متخصصا ىف

، رمبا عن"ختباراال"أا ستكشف لنا عن أشياء أخرى غري 
 .، وعن إمكانية تقاربنا"الشخصية العربية"

مث إنىن آنت قد ترمجت اختبار منيسوتا إىل العامية
املصرية، ومل أعرف ملاذا مل يستعمله أحد من الزمالء الذين

بالصورة باللغة -وال أنا–يطبقونه، وملاذا مل يقارنه أحد 
قريبا ىف وقد نشرت بعضه أمس وقد أنشره آله(الفصحى، 

 ).نشرتنا هنا بالفصحى والعامية معا

 عالء عبد اهلادى.أ

 ما هى طبيعة االختبار؟ وما هى النواحى الىت يقيسها االختبار؟ - 

 :حييى. د

 ال أعرف حىت اآلن

وأيضا أنا ال أعرف إن آان اختبارًا أم استبارا أم
ومع ذلك) وال الفرق ىف استعمال هذه الكلمات(استبياناً ، 

 أا جتربة تستأهل،أظن 

 هل عندك مانع؟ 

 .دعنا نرى سويا
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 عالء عبد اهلادى.أ

إذا آانت األسئلة عامية فهل سرتاعى الفروق بني -
 اللهجات العربية؟

 :حييى. د

أتصور أنىن سوف أآتب التجربة بالعامية املصرية،
وبالعربية الفصحى مث إىن قد دعوت إىل ترمجتها إىل العامية من

 .هلجات من يشاء من األقطار الشقيقة

من خالل ذلك دعنا نأمل أن نتعرف علينا، وعليهم، وعلى
 .البشر من خالل احملاولة واخلطأ

مجال الرتآى بإرسال مائة عبارة ترمجها إىل. وقد بادر د
العامية التونسية، وآمل أن يتأىن قليال حىت نستقر معا على

 .العبارات من خالل احلوار

 عمرو دنيا. د

بارات واالختبارات بلغتناآم حنن حباجة إىل تلك االست
 .فنسأل اهللا التوفيق.. اللغة العامية.. الدارجة لغة احلياة

 :حييى. د

ال أظن أن مثل هذه االستبارات هى الىت ستوضح األمور آما
 .نأمل، ولكن دعنا نطرق آل األبواب

أعتقد أن الفائدة احلقيقية هى أن نتقارب بلغات األم
 .ىف نفس الوقت) حىالفص(وباللغة األم ) العامية(

 .آله على اهللا، وعلينا

 عبده السيد على. أ

 .عبارات االختبار صعبة على املرضى النفسيني، والعبارات طويلة

 :حييى. د

 دعنا نرى،

مث إنىن قد نشرت جزءًا من اختبار منيسوتا بالفصحى، 
 .وآما ترمجتها إىل العامية، ملن شاء أن يقارن

 عبده السيد على. أ

أن تقنني االختبار مشروع ضخم وحايبقى قليل أنا شايف
عليه أوى الفرجة أو رأى الناس وأنه حمتاج لفريق عمل
يطبقه ىف آل حمافظات مصر واحتمال على عينات موجوده من دول

 ).اخل –الكويت  –السعودية  -ليبيا –اليمن (عربية أخرى 

 :حييى. د

 بار برغم احرتامى الشديد لتقنني الصورة العربية الخت
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إال أنىن أشك أنه يوجد ىف)منيسوتا(ألوجهالشخصية املتعدد ا
من عنده القدرة والصرب) ورمبا ىف البالد العربية(مصر اآلن 

واإللتزام ليقوم مبثل نفس اجلهد الالزم، الذى قام به الزمالء
 .األفاضل الذين اقتبسوا االختبار األصلى

أنا شخصيا ال أنوى تقنني هذا املشروع اجلديد، اللهم إال 
 نته باختبار منيسوتا على أحسن تقدير،مبقار

 أميمة رفعت. د

قرأت نصف اإلستبار حىت اآلن و احلقيقة ان معلوماتى قليلة
اإلستبارات، وتقريبا ليس لدَى معلومات عن طريقة عن هذه
إال أنه إستوقفتىن و لذلك ال أعرف آيف أناقش،. وضعها

ن لهعبارات قليلة معدودة أشك ىف أن تعليقى عليها سيكو
 ...آبرية ولكنىن سأقول رأىي على آل حال فائدة

 بعيدة   فيها   النوم  أوض  إللى    اجلديدة   البيوت -15رقم 
على   بتفتح   آلها إللى    القدمية   البيوت   من   أحسن   ومنفصلة 
لقد قرات لك رأيا من قبل ىف إحدى اليوميات عن" \ الصالة 

و بغض النظر عما تريد. ى الصالةالىت تفتح عل حجرات النوم
برأيك اخلاص أم مباذا؟ مث هذه اجلملة إستبيانه، فهل سيقاس

 أنىن أعتقد أن هناك متغريات إجتماعية تفقد هذه اجلملة
أنا شخصيا ال أحب احلجرات بعيدة: هدفها من القياس فمثال
أحبها مفتوحة على الصالة و ىل خربة ومنفصلة ولكنىن أيضا ال

الىت تفتح على ني، ىف حني أن أوالدى مل يروا احلجراتباإلثن
الصالة إال عند أجدادهم فخربة أن من يدخل أو خيرج من حجرة

أن مير على من ىف الصالة مل متر هبم آثريا وال أعتقد نومه البد
وأعتقد أيضا أن أبناءهم مل يروا أا ترآت هبم أثرا يقاس،

رمبا يفكرون تهم سؤاال آهذاهذه احلجرات على اإلطالق فإذا سال
أى أن...ىف الناحية املعمارية واجلمالية للشقة وأيهما أشيك

 .اإلستبيان هنا ستتغري مع األجيال املختلفة قيمة

حبق وحقيق، آله  دميقراطية   إمسها   حاجة   فيش   ما   -22رقم 
العميق اجلميل مرة أخرى، آلنا نعرف رأيك" \ نصب ىف نصب 

ية، فهل هذا ما يقيسه اإلستبار؟ أم يقيس املعىنللدميقراط
أم أن املقصود باجلملة ليس. الشائع عند أغلب الناس البسيط

الشعار والالفتة املرفوعة على تعريف الدميوقراطية و إمنا
يا ترى ألى بالدنا العربية؟ و هذا الفرض األخري جعلىن أتساءل

اهقني؟ وهل يتساوىمرحلة عمرية ُوضعت األسئلة، هل تتضمن املر
 الناضج باملراهق؟ تقييم

  "\القعدة"\حمور  أبقى    واحدة   مرة   ولو نفسى  - 155 رقم 
هل هذه اجلملة موجهة لشخص يعرف جيدا أنه ليس حمور" \.آلها 

  يشعر بذلك؟ بطريقة اخرى، إذا آان القعدة او على األقل
 فرتضة فكيف جييب؟امل طالب اإلستبار ال يعاىن اصال من هذه املشكلة

عليه   حلد   أقول ماقدرشى    بشكل   اجلنس ىف    بافكر  -194رقم 
بشكل" \هل يستطيع طالب اإلستبار حتديد املقصود بكلمة " \
بالعامية رمبا تعىن الكم آما تعىن الكيف؟ أم ، إذ اا"\

 أا ُوضعت هكذا عن عمد لتقيس شيئا ما؟
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اهل اللىيست يبقى    السياسة ىف  لوش    ما إللى  -199رقم
مرة أخرى تساءلت عن املرحلة" \.السياسة بتعمله فيه

 ...العمرية

 .وشكرا 270 توقفت عند اجلملة رقم

 :حييى. د

 .شكرا على جهدك ىف آل جمال

واضح أنك أخذت العبارات على أننا نريد أن نستطلع رأى
، وبالتاىل تسألني عن السن"للمناقشة"فكأا آراء املستجيب، 

، حنن ال نناقش آل عبارة على أا رأى له ما لهومدى الوضوح
إن االختباروعليه ما عليه، هذا ليس مقصودا وال هو مفيد، 

، وقد نستنتجيرصد ما تثريه العبارة ىف متلقيها دون حتديد
من االستجابة معامل ومسات بل وأعراض قد ال تكون هلا عالقة بنص

 .العبارة أصال

ع بعبارات اختبار منيسوتاوميكن مقارنة عبارات املشرو
 .الحقا، وقد نستغىن عن ذلك

 أسامة عرفة. د

أوضح فأنا يف حاجة حىت أستطيع التقرب من املقرتح بشكل
 مناذج مت تطبيق االختبار عليها و آيف مت 10مثال لالطالع على 

قياس الناتج ومن األفضل أن يكون قد مت تطبيق اختبار
أظن أن.. لنماذج و هكذاا مينوستا متعدد األوجه على نفس
 مبدئية األمر حيتاج رسالة دآتوراه بصفة

 :حييى. د

تطبيق ماذا؟ واختبار ماذا؟ هذه! يا أسامة، يا أسامة
بعد أآثر من مخسمائة نشرة يومية يا رجل، سوف" اسرتاحة"

 :اقول لك سرا مل أقله لنفسى، فأرجو أن تكتمه

فسى من خاللأنا اآلن مشغول بتجميع آتاب عن العالج الن
اإلشراف عليه ونشرناه ىف هذه النشرات هنا تباعا، آما أنىن
أآتب ورقة هامة جدا عن املنظور التطورى للفصام ألواجه هبا

 .الىت سيلقيها هذا الشهر ىف قصر العيىن" آرو"ورقة 

مث إنىن اآتب نقدا أدبيا مقارنا عن ساحر الصحراء
ىف العدد الثاىن من لكويهلو وابن فطومة لنجيب حمفوظ لينشر

دورية جنيب حمفوظ الىت ستقرأ عن تارخيها ىف نشرة السبت
القادم، هذا فضال عما تعرفه من مهامى الشعورية
والالشعورية، وأحالمى وآماىل ومسئوليىت وإصرارى وخيبىت وتشتىت

 .إخل.. 

أنىن لن أستطيع أن ألتقط!! أيضا" الشعوريا"وقد وجدت 
املهام امللحة ىف هذه األيام القادمة إالألآمل هذه " أنفاسى"

أن –ىف املدى القريب  –إذا توقفت النشرة، ومبا أنىن ال أنوى 
 أتوقف فقد متحكت هبذه االسرتاحة، أشغلكم هبا، حىت أجنز ما علّى،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيـحي  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4071
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 .أرجوك يا أسامة ال تقل ألحد، ودع هذا ّسرا بيىن وبينك

آتبت هذا الرد يوم اخلميس املاضى لينشر ىف بريد: ملحوظة
ل أن تنهال على املشارآات الكرمية واجلادة، وتبدأاجلمعة، قب

 .الورطة، ومل أحب أن أخفيه

 .نعم، طلعت ورطة أآرب من آل تصوراتى وهذا جزائى

**** 
 رامى عادل. أ

جملهوداتنا حتتاج 500اغلب الظن ان ايا من العبارات ال
الستبياا، وان حضرتك يا عم حييي قادر باذن اهللا ان تغامر

خربات  من خالل, آل عباره او عن ماذا تدور دبعرض ابعا
املوضوع لو مسحتم حياتيه نعيش معظمها، فال تبعدونا عن اصل

ودعونا نناقش بصراحه حماور) ال ادري من قد يسمح(
 .علي ارض الواقع شخصياتنا، وحنن

 :حييى. د

 لست وحدى يا رامى، وانظر وافرح مبشارآة الزمالء

 ،)بيىن وبينك(وقد آنت ال أنوى أن أآمل 

 ولكن الورطة تتزايد 

 دعنا نأمل خريا

وبالتاىل لن أعدك مبناقشة أية عبارة وإال انقلبت 
 .آما أشرُت للدآتورة أميمة حاال" مناقشات وآراء"املسألة 

شخصياتنا، وأفضل أن نناقشأنا ال أحب يا رامى أن 
)لعاب واملواجهة واملواآبةرمبا باأل(على أرض الواقع  منارسها

لنكتشفها حىت لو مل نتعرف عليها بالقدر الكاىف، مث نعيد
 .اآتشافها، وهكذا

 "!ال..نعم"آن ماذا أفعل ويبدو أن أغلب الزمالء يفصلون اسلوب ل

****                       

 هاىن عبد املنعم. د

أود استيضاح شيئا، هل ميكن أن يعمم اختبار واحد على
 ثقافات؟ عدة

 :حييى. د

أليس هذا أفضل من ترمجة أو اقتباس أى اختبار من ثقافة
 .أخرى متاما

 حنان طقش. أ

أرجو لك التوفيق ىف مشروعك الضخم، وأبدى أستعدادى للمشارآة
 .ىف مراجعة لغته العربية الفصحى وتقنينه ىف البيئة األردنية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ـان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــــــــ"  يــــوميــــــــا "   4072
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 :حييى.د

 أهال بك وسهال

 شكرا

 أرجو أن تتابعينا آل ثالثاء وأربعاء

 رسل لك أوال بأولوسوف أ

 وحنن مازلنا ىف مرحلة جتريب منهج للتشاور

 أسامة عرفة. د

مع آل نشرة آملحق يومي 25أقرتح أن تنشر األسئلة الـ 
 .األوىل يومية اختصارا للوقت يف هذه املرحلة

 :حييى. د

آيف يكون هذا اختصارا للوقت، وحنن بذلك جنعل النشرة
 .نشرتني

آتفاء بتخصيص يومى الثالثاءأغلب االقرتاحات تفضل اال
 .واالربعاء هلذه التجربة، ويا ترى هل يكفيا؟ وألى مدة

 عصام اللباد. د

العمل وصدق آالعادة، أوجز يف النقد، مع االعرتاف جبدية
 .النوايا

 العامية اليت أطلقتم عليها العامية املصرية تبدو يل أا
مية قبليجمرد العامية القاهرية، وهي ختتلف بالقطع عن عا

السويسية والبورسعيدية وعن والصعيد وعامية السواحل
 وعلى هذا يصعب. إخل... العامية البدوية الصحراوية،

.تطبيقها وعيارها حبثيًا
 .مع االعتذار عن االستمرار يف االعرتاضات

 :حييى. د

سوف يكون متاحا) إذا أجنز أصال(أتصور أن االستبيان 
 .ل قطر ىف نفس النسخةبالفصحى والعامية اخلاصة لك

وأنا أوافقك على وضع الثقافات الفرعية ىف االعتبار،
لكن املسألة ستتفتت أآثر لدرجة استحالة التطبيق الشديد

 .التنوع

وأذآر أنك حني ترمجت بعض املسرحيات إىل العامية، اقتصرت
 .ممثلة للعامية املصرية) عامية القاهره غالبا(على عاميتك 

 .شكرا

 طلعتوليد . د
العبارة تنطبق أم أما إذا مل تستطع أن تقرر ما إذا آانت"

" اضافة اجلزئية العبارة ال تنطبق عليك فال تضع أية عالمة حتت
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 .. دي متهيأيل ترحينا يف حاجات آتري

أنا) مش عارف(هاقرتح اضافة التعليق بـ  أنا آنت
آله على الورق تقريبا عملت تعليق وجاوبت عاالستبيان

 .اهللا ملف الوورد وابعته إنشاءوهنقل ده ىف أقرب فرصة علي 

 :حييى. د

أرجوك يا وليد أال تتعجل، فأنا أتصور أن العبارات
 .ستتغري باحلوار

 :إجابات على التساؤالت املنهجية: أوال

 حممود خمتار. م

 نقصر املشارآة على النفسيني دون غريهم هل -1
 ال............................................ 

فى اللغة الفصحى أسوة مبعظم االستبيانات املرتمجةتك هل -2
ال.................................. 

معنا فحص العبارات ومناقشتها هل تنوى أن تواصل -3
نعم...................................... 

ماذا بعد أن جربت مرة واحدة ، هل-4
 ................................................نستمر

 نعم.
 ".عينة ممثلة"\هل توافق على أن احلصول على  -5

Representative Sample 
للتقنني هو مسألة شديدة الصعوبة  العامل العرىب،  متثل آل

ال .................. إن مل تكن مستحيلة
....هل ننشر عشر عبارات بعشر عبارات أم مخسة وعشرين  -6

املطلوب تعليق طليق، غري مقيد(لى موافق بشدة ع وعشرين مخسة
يتعلق بالشخصية العربية ، إجابة حرة، إال مبا خطر لك فيما

العامية آما جيرى ىف بأسلوبك أنت بأى لغة ختتار، مبا ىف ذلك
 )أغلب احلوار

 وليد طلعت. د

 دون  هل نقصر املشارآة على النفسيني .1
 ال...............................................غريهم

ىف  هل تقرتح بيانات أخرى عن َمن يتفضل باملشارآة .2
 ال...........................؟ االستجابة

هل تكفى اللغة الفصحى أسوة مبعظم االستبيانات .3
  ال. ..................................املرتمجة

وخصوصا انه مكتوب من األول بالعامية يصعب تطبيقه
أعتقد هو الغرض األساسي للفصحي.. ه للفصحى واحنا بنرتمج

 لتعميم الفائدة واعادة ترمجته للهجات العربية احمللية

تواصل معنا فحص العبارات ومناقشتها؟ هل تنوى أن .4
 سأحاول..................................

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (راإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطو"  يــــوميــــــــا "   4074
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هل): أآثر أو(ماذا بعد أن جّربت مرة واحدة،  .5
 مل ال...................................نستمر؟ 

 متثل  "\عينة ممثلة"\هل توافق على أن احلصول على  .6
هو مسألة شديدة الصعوبة إن  للتقنني،  العامل العرىب،  آل

 ................مل تكن مستحيلة؟

ولكن ميكن االستعانة مبن يهتم من أوافق................
على أمساء خالل شبكة العلوم النفسية العربية وطرح اإلستبار

 .مستعدة للتعاونمعينة 

أوال، هل تقرتح عبارات أخرى بديلة، بالفصحى) جديد( .7
 ................مث آما ترى؟

 .يف تصورى  أحيانا قد حيتاج األمر لذلك..........

 إخل......أخرى؟  هل لك اقرتاحات .8
االجابات آما طرح يف النشرة األخرية بنعم أو ال مع: ملحوظة

مقيدة وتدخل اخلاضع لالستبار يف حرية العبارات أعتقدها هذه
وغالبا.. أحيانا .. استعمال  آثريا وجدتين أفضل   من أمره

 أعلم صعوبة تقنني ذلك.. وساعات  ..ومش قوى آده .. 
؟؟؟؟... وتصحيحه ولكن

 وهووجدت أن آثري من العبارات تستدعي فعال تعليقا حرا - 
مبا يصحبها من يقرهبا من جو مناقشة العبارات يف األلعاب

!!!أحيانا ... اعادة الكشف ورؤية الداخل
ال أو نعم أو فعال أو ال  أما التعليق بالرأي فيمن يقول-

غري إنه  فهو يفتح املوضوع ويوسع الرؤية وينوعها طبعا
...يزيد من صعوبة التقنني لالستبار

دالالت العبارات عند اإلجابة بنعم وعند االجابة بال تكون   -
مع بعض العبارات وهي ليست بالقليلة اليت حة يف رأييواض

يكون متعارف تشري إىل أعراض أو مسات نفسية معينة يكاد
أما العبارات اليت حتمل وتشري إىل.. عليها ومتفق عليها

فرمبا تفيد يف التعرف على الشخص امنا  وأخالقية مسائل قيمية
..بعد ال أعرف آيف سيمكن تقنينها فيما

 . عبارات آانت غامضة قليالبعض ال

 عمرو دنيا. د

 .عبارة هكذا 25نعم نواصل نشر آل -1

 .نعم نؤجل القرار حىت تصلنا ردود آافية-2

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

ال جيب أن يكون ذلك على حساب باقى األبواب فهى هلا -4
 .أمهية آبرية أخرى

 .نعم فلنخصص يومًا واحدًا أو اثنني هلذه التجربة-5

د أن التعديالت الىت متت اليوم قد تكون خطوة ىفاعتق -6
 .اجتاه حتديد مسار معني الستكمال العمل
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 :حييى.د

 شكرا

 نادية حامد. أ

 .أفضل اقتصار املشارآة على النفسيني فقط دون غريهم -1

آانت أقرب األمساء املقرتحة لتسمية االستبيان ىل هى -2
 ).استبار الشخصية العربية ىف الصحة واملرض(آخرها 

ختصيص يومني فقط ىف األسبوع إلآمال مشروعأوافق على  - 3
 .االستبار اجلديد حىت ال يكون على حساب باقى اليوميات املعتادة

 ).عبارة هبذا الشكل املتبع 25آل (أرجو مواصلة نشر  -4

 :حييى. د

 شكرا

 إجابات على اخلمس وعشرين عبارة األوىل) جتربة: (ثانيا

 ذآر : وعالن     31  :السن  حممود خمتار: االسم

 :أعزب يف حماولة للجواز احلالة االقتصادية: احلالة املدنية

 عنديش أمالك مرتىب آويس بس ما

 بكالوريوس هندسة: املؤهل الدراسى

 )مربمج( :)املهنة(العمل 

 )ال  ليس نعم: (إجابات طليقة

يقولشى رأيه ىف التانيني    ما   الواحد   إن   حاجة   أحسن -1
 اىل يزعل ما يستاهلشى أىن أعرفه.....منهحدش يزعل  عشان ما

 املصارعة   برامج   التليفزيون ىف  أشوف     أحب -2
 أل خالص.............................احلرة 

 األم   من   أحّن   اجلدة -3
 مفيش أحن من األم حد تاىن...........................ادامي 

  مضيعة   لتخصصا   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد-4
 أآيد أل............. للوقت 

 أل للمجتهدين..........نية الشطار وبس الدنيا دى ُد -5

 عشان   له فضل عليهم   املغفلني،  على    يضحك  اللى يقدر -6
 عليهم بس ظامل نفسه له فضل............... احلياة   بيعلمهم 

ربنا   أمحد   الطريق  على   سيارة   حتطيم   حادثة ملا باشوف  -7
ى َجـرىما بافكر ىف الل   أآثر إىن ما آنتش فيها 

آان ممكن أل طبعا ما أنا........ ................لرآاهبا
 آنت أبقى فيها لو ما فكرتش فيهم مش هالقى حد يفكر فيه
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، العرض   حتسني ىف    التجارة   ونص ،  التجارة ىف    الشطارة   نص -8
 فعال بس ده مش صح..................البضاعة   مش ضرورى حتسني

 عشان   يشبهه   حد   واحدة   أو ،  واحد   آل   يتزوج   أن   يستحسن-9
 مش هتالقى حد يشبهلك أوى هتعمل أيه؟...........خيتلفوش   ما 

-  إخوتي أو  -زوجىت  أو (أوالدى    باتناقشى مع  أنا ما-10
مع   هابنشوف الىت    األفالم ىف  )  أصدقائي   أو 

 ال طبعا...........................................بعض

وخليته لو حد حاول يضحك عليك، وانت استعبطت وسبته-11
يصدق إنه ضحك عليك، يبقى انت اللى ضحكت

 أيوه.............................................عليه

 حمل ىف   بياع  أشتغل   أنا أحب-12
 ممكن.............................................زهور 

 البىن آدم مسئول عن اللى بيجرا له مهما آانت-13
 مش داميا............................ظروفه

نفسى مفتوحة لألآل فعال-14
 مش آتري.........................................  

 ومنفصلة   دةبعي   فيها   النوم   أود إللى    اجلديدة   البيوت-15
على   بتفتح   آلها إللى    القدمية   البيوت   من   أحسن 
 أآيد ..........................................الصالة 

 الواحد   مهما   رحيم   غفور   ربنا-16
 أآيد ............................................عمل 

أل عيب بس. جنسية   أفالم لى ع   يتفرج   الواحد   إن   عيب   مش-17
 ممكن نقرا حاجات مفيدة عن اجلنس

أو    أقع   أحسن عاىل    مكان   أو   سطح أى    فوق   من   أبص   أخاف-18
 ما جربتش.............. أوقع نفسى

 وضعف   والسرطان   السل   بتسبب   السرية   العادة   إن   أعتقد-19
 ههههههه أل   ................  البصر 

اللى هوا راجل، هو اللى مايهتمش برأى الناس   الرجل-20
 أل مش ممكن يكون غلطان وهم اىل صح...اللى بيعمله فيه، أو ىف

 بيها   حاعمل   عارف   مش   لو حىت    الفلوس   أحب-21
 أل أنا بكره الفلوس اال ملا أحتاج هلا.................إيه 

حبق  دميقراطية   إمسها   حاجة   فيش   ما-22
 آله نصب ىف نصب ممكن......................... وحقيق،

 عيل   أرجع  ياريتىن-23
 عشم ابليس يف اجلنة...............................تاني 

فعال، لكن ساعات   جرمية   ممكن تعترب  دى    اجلنس   أفالم-24
 قة بالثقافةما هلاش عال........................بتثقف
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أيوه.................الظروف   آانت   مهما   عيشأ   أحب-25
 وآل ظروف هلا طعم حلو ووحش

 :حييى. د

شكرا جزيال، وقد نشرت رأيك وردودك) يا بامشهندس(أشكرك 
واجتهادك هكذا باآرًا مع أننا مل نستقر بعد على أية صيغة
لالستجابة، وقد أظهرت إجاباتك أننا ىف حاجة ملشارآة غري

أرجو أن تواصل معنا آل ثالثاء وأربعاء من آلاملختصني، و
 .أسبوع

 وليد طلعت . د

 عبارة هكذا؟  25هل نواصل نشر آل  •

خصوصا وقد مت نشر النسخة الكاملة فهذا أفضل نعم......
التعامل مع آافة حيث من خالل جتربيت يصعب.. من العبارات 

 األسئلة جبلسة واحدة

ولو على آافية، هل نؤجل القرار حىت تصلنا ردود •
 ................املائة عبارة األوىل؟

األفضل أن نستمر مع تطوير الطرح من................
       .التعليقات خالل

هل نستغىن عن آل ذلك ونكتفى باأللعاب للتعرف على •
 ......من اخلارج والداخل؟ شخصيتنا العربية

آل عبارة ؟)ورمبا أخرية(آخطوة أوىل ................
 خلينا جنرب.. لعبة تصلح أو ميكن أن ينبثق منها

بقية األبواب حىت ننتهى من  هل يكون ذلك على حساب •
 ................دون انقطاع؟ التجربة

مش عارف ممكن نزيد مساحته بس على................
 . مناسبني غالبا التالت واألربع.. حساب ايه 

اثنني هلذه التجربة مثلماهل خنصص يوما واحدا أو  •
 ................األسبوع؟ فعلنا هذا

 التالت واألربع من آل أسبوع................

 ................ما رأيك ىف التعديالت الىت متت اليوم؟ •

شايف تعديل االسم مناسب وان آان جيب................
 اضافة اسم صاحب االستبار

 وبعد

منا باإلسراع ىف حتديد لغة، وأبعاد،هذه جمرد عينات تلز
 .وطريقة املشارآة من السادة املختصني وغري املختصني

 .وإىل الثالثاء القادم
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""אמ−531

 )133  حلم(: نص اللحن األساسى

ه مل أعرف قبلها من النقود إالجائزة مقدراها مائة جني
راتىب الصغري فأملت أن تكون اخلطوة األوىل ىف طريق الثراء،
فكم من زميل بدأ من الصفر مث أصبح من آبار األغنياء وسألت
أحدهم عن الوسيلة فضحك وقال ال تسل عن الوسيلة فال جيهلها

 .أحد ولكن سل عن الشخص والزمن

 :التقاسيم

، فقيل له إنه يسكن ىف حجرة مميزة ىفوسألت عن الشخص أوال
املقابر بعد اخلالء مباشرة، فانطلقت وأنا أمحل احلقيبة وهبا
املائة جنيه، وأنا على يقني أنىن سأجده، وأنه سيدلىن على
طريق الثراء، وحني وصلت إىل أول املقابر وجدته ينتظرىن،

شرةومد يده مبا. قلت أوفر عليك عناء البحث: وبادرىن قائال
إىل احلقيبة، وآأنه آان يعرف مسبقًا آل شىء فسلمتها له دون
تردد، فاستدار وقال اتبعىن، وآلما جد ىف السري وأسرعت خلفه
زادت املسافة بيننا وأنا ال أجرؤ أن أناديه حىت آاد خيتفى،
مل أستطع صربا وفتحت فمى ألصرخ فيه أن انتظرىن، فلم خيرج

وقفت وأنا أحتسر، وتصورت أنهصوتى أصال، واختفى الرجل وت
لو حضرىن ىف تلك اللحظة ذلك الذى نصحىن لقتلته، وإذا به

 . يتمثل ىل أمامى، فراح غضىب فجأة، وحل حمله عتاب رقيق 

أنت حبثت عن الشخص ومل تبحث عن: أهكذا؟ قال: قلت له
هل آان ينبغى أن أحبث عن الزمن أوال؟: الزمن؟ فقلت له

 .ولكنىن ال أعرف آيف: قلت. دائما بل عنهما معًا: قال

 .وال أنا: قال

 . مث قهقهه وانصرف

**** 
 )134  حلم(: نص اللحن األساسى

مجعتنا املواعيد ىف الطريق الزراعى فجعلنا ننشد األشعار
ونغىن ما طاب لنا من األحلان حىت سرقنا الوقت فغاب قرص

امىالشمس وحنن ال ندرى فتذآرنا أنه عند هبوط الظالم يرت
 .إلينا عواء الذئاب من جهات آثرية
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 :التقاسيم

حّل الظالم آثيفا وآأنه ظالم عدة ليال جمتمعة، ومل.... 
يصدر من جوف الليل أية إشارة لعواء ذئاب أو حىت نباح
آالب، فلم نطمئن، وبدا أن مثة مفاجأة تنتظرنا، ويبدو هذه
املرة أن َثمَّ شعورًا عاما جعلنا نتقارب أآثر وآأننا قطط

ن أمها الغائبة احلاضرة، واتفقنا دون آالم أنصغرية حتتمى حبض
نؤجل التساؤل بل والكالم، لكن بنفس التوافق اجلماعى
اتفقنا أن نغىن معا أية أغنية مجاعية دون صوت، والعجيب
أننا غنينا نفس األناشيد واألشعار، وآلما انتهت واحدة،
وبدأ أى منا التالية شارآناه دون إشارة، ومتنينا أن نظل

ومضى الزمن سحرا ساحرًا حىت بدأ. ى هذه احلال أطول مدةعل
حفيف الفجر يتسحب وهو يذيب دفء الظالم، والح لنا قرص
الشمس من الناحية األخرى، فتذآرنا أنه عند طلوع الشمس

 . يرتامى إلينا عواء الذئاب من جهات آثرية
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 :مقدمة

انتقل جزء ليس يسريا من بريد اجلمعة إىل يومى الثالثاء
واألربعاء حيث نناقش استبيان الشخصية ىف الثقافة العربية،

 .احلوار هذا االسبوع أآثر ترآيزا وأخف ظال/ فجاء الربيد

 .ريوىف آلٍّ خ

**** 

 )130  حلم(، )129  حلم( "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 ) 129(يامسني فؤاد . د

الأعرف ملاذا يا دآتور حييى أول شئ تبادر إىل قلىب قسوة
أالمها بعد توصيلها" فرحة"األمل ملن له رسالة ويعمل هلا و

 .من أخذها" وندالة"

 وحينما أعيد التفكري يهدأ أمل القسوة وأفكر ىف موقف
  :صىبال

أم... أو البد أن منر بالتجربة ونتأمل آما تأمل من قبلنا
 هذه هى ضريبة أن يكمل شخص ما، ما بدأه أخر؟؟؟

 :حييى. د

أميمة أوال بأول. يا ليتك يا يامسني تقرأيني ما تكتبه د
عن األحالم والتقاسيم نقدا، أعتقد أن هذا يثريىن ويطمئنىن

 ال جتد من ينقدها منإىل بناتى الناقدات ما دامت أعماىل
 !النقاد فدعيىن أمتحك ىف شيخنا حمفوظ بابا إليكم

**** 

 )132  حلم(، )131  حلم( "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 )132حلم (أميمة رفعت . د

فيكون الراوى) أنا( ميكن لألديب ان يروى بصيغة املتكلم
 ) هو(هو البطل ىف الرواية، وميكنه أن يستخدم ضمري الغائب 
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انا يستخدم الضمريفيكون البطل شخصا آخرا، بل وأحي
ولكنه ال يشرتك ىف األحداث وال ويكون البطل ىف الرواية) أنا(

الىت تنقل يغريها، ويظل ينتقل بني األحداث آعدسة الكامريا
 .للقارىء األحداث من قلب احلدث فقط ال غري

مث يتغري هو) أنا(بضمري املتكلم  ولكن أن يبدأ الكاتب
وآأنه إنسلخ خارج) هو(غائب نفسه ىف نفس اجلملة إىل ضمري ال

نفسه وأخذ يشاهدها ويرصدها من اخلارج فتتحول إىل شخص ثالث
:132هذا ما حدث ىف احللم . فهذا جديد... ويروى عنه يتكلم

ريثما يشرتى.... إستأذن(مث ...) آالعادة هى وأنا ماضيان(
أليس هذا مما حيدث آثريا ىف) إخل.. سجائره، وحني رجع مل جيدها

حالم؟ أن يرى احلامل شخصا آخرا يتحرك ويتحدث ىف احللماأل
ولكنه يكون على يقني اثناء احللم أن هذا اآلخر هو نفسه

هو ببساطة إحدى ذوات الشخصية الىت شخصيا؟ أيكون هذا
أنىن قرات هذا تتفكك اثناء احللم وتظهر مستقلة؟ أعتقد

كنىنالتحول من ضمري املتكلم إىل الغائب ىف حلم سابق، ول
على أى حال آان !عندما حبثت عنه مل استطع العثور عليه

هناك متهيدا هلذا اإلنسالخ إلحدى الذوات عن الذات األصلية ىف
مث حيث إجتمع اجلميع على التحديق: 122حلم آخر هو احللم 

مث يشعر الراوى باللكمات خترتقه) مألوف اهليئة(الضرب ىف شخص 
 .الشخصني رمبا آانا شخصا واحدايوحى ضمنيا أن  هو شخصيا مما

فقد ترك: الفكرة وتأتى التقاسيم هلذا احللم لتؤآد
 مث اجتهوا إّىل مجيعا(اجلميع الرجل وجروا ناحية الراوى 

ولكنهم آانوا مرتبكني) آاملسحورين سيرًا، فهرولًة، فرآضًا،
)آان يشبهىن متاما: (والسبب) إىل الرجل مث استداروا وعادوا(

لراوى مل يشعر بشماتة ىف اآلخر عندما ُضرب فقد آاناحىت أن ا
 ...على األرجح واحدا

 :حييى. د

 .ىف انتظار نقدك املتكامل، حني يكتمل العمل

 .وهو قيد النشر ورقيا آما ذآرت آنفا

 .أظن أنه سوف يكون مفاجأة طيبة

        "تعتعة"فتح ملف جديد ملا هو : تعتعة

 رامى عادل. أ

الراى هو مني احلاآم ومني احملكوم؟ وال فني اصال احلكومه دى؟
ى تقوم، يا رب النسوان هى الل)مش عيب(ىف االخر راى اجلنيه 

بالواجب، ويديروا االمور، ويشغلوا الرجال ىف العتاله،
الدنيا تبقى يستاهلوا، او ميكن ملا املوتى يبقوا على وش

دميوقراطية، او ملا تطهق القطط مننا، وميشونا عل عجني
وان آنتsuper puppeteers امسع ضحكات الـ  منلخبطوش، اآاد

 .مكانه ال اعلم
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 :حييى.د

برغم آل ما حلقها – تصور يا رامى أنىن أعتقد أن املرأة
هى األقل تشوها عرب التطور، –من ظلم وقهر وإزاحة وإهانة 

 !!عرب التاريخ، من الرجل بغروره وغبائه وصلفه وأحكامه

 عمرو حممد دنيا. د

فعال يا دآتور حييى فيه حاجات آتري بابقى مش فامهها ىف
لغتك وبتاخد وقت آبري ملا أوصل تقريبًا بس جبد بيكون وراها

 .عىن آبري وتستاهل اجلهد دهم

 :حييى. د

أن تصل إليك رسالة ما مل"، مث "أال نفهم"الربط بني 
 .هو من أروع مسالك املعرفة": تفهمه

 هذه املسألة حتتاج شرحا طويال 

 .مع أن أى شرح يفسدها

 .غالبا

 "برزويه"برجاء مراجعة آلمة 

 عمرو حممد دنيا. د

نت، هى قابلة للنقدتعلمت هنا فعال أن آل حاجة مهما آا
وما فيش حاجة امسها التسليم وأى حاجة قابلة للتعتعة حىت

فاللهم أدم علينا احلرآةقدس األقداس قابل للجدل واحلرآة 
 .وجنبنا السكون

 :حييى. د

من أهم الدعوات الىت مسعتها يا عمرو هذه الدعوة الىت
 .اخرتعَتها أنت اآلن

 يا رب نكون حبجم مسئوليتها 

 نيآم: قل

 مىن أمحد فؤاد. أ

على أن من حقى أن: أنا موافقة بالرغم من عدم فهمى
أفكر وأعيد النظر وأن حنذر ونرفض وحنلم حىت لو مل يكن

 .البديل جاهزا

 :حييى. د

 !!!ما آل هذا

سنة أشياء هلا هذه القيمة 41يبدو أنىن آنت أآتب من 
 .احملّرآة

 مىن أمحد فؤاد. أ
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ما معظم حياتى وأنا امسع آلمة دميقراطية ولكن عمرى
)املدرسة، البيت، اجلامعة، الشغل(شعرت بيها جبد ىف أى حاجة 

هى شعار مش أآثر وآل مكان لديه دميقراطية خاصة بيه
 .ومفهومها عند الكل خمتلف

 :حييى. د

 هى ليست شعار متاما

مبعاىن" الدميقراطية"وعالقة ما يطبق اآلن مما يسمى 
 . يفة جداهى عالقة ضع" العدل"و" االرداة"و" االختيار"

 وبدائل الدميقراطية احلاضرة حىت اآلن ألعن منها 

ما هو أفضل، إن آان" هبا" "منها"لكن سوف يتفجر 
 ".بشرا سويا: "لالنسان أن يواصل ويطّور مسريته

 هاىن عبد املنعم. د

اتفق معك ىف أن رفض الوارد بكل أآاذيبه، والنظر إىل
لنظام ناجح موروثاتنا، والتعلم منها هو بداية اآتشاف

 .قادر على اإلدارة

 :حييى. د

موروثاتنا ليست فقط، أو ليست اساسا، موجودة ىف أوراق
القادر DNAما ورثنا، وإمنا هى ىف خاليانا الرائعة ىف الّدنا 

على حفظ تارخينا حنن البشر مع آل التنوع للتكامل حىت نبدع
لطويلةتليق برحلتنا ا) ورمبا يصبح هلا امسًا آخر(دميقراطية 

 .عرب تاريخ احلياة آما خلقنا احلق سبحانه وتعاىل

 .ما رأيك

 هاىن عبد املنعم. د

ال أعتقد أن أى حكم ناجح يقتصر ىف إدارته على نظام 
أوحد، ويقاس مدى جناح اإلدارات مبدى مرونتها، وال ننسى ىف 

 ".شعرة معاوية"ذلك 

 :حييى. د

 .أنا أحرتم شعرة معاوية، وال أحبها

 حلل موقف عابر،  قد تصلح

 .لكن أن تكون مبدأ ىف احلياة، فكال وألف آال

 هاىن عبد املنعم. د

وإن آانت مل تذآر ىف خطوات سيادتك للوصول  –أرى بداية 
أن تقليل نسبة األمية بني أفراد الشعب ىف  -إىل احللم البديل

اعتقادى أا حجر أساس لسيادة حرية الرأى والدميقراطية ىف 
 .أى جمتمع
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 :حييى.د

 !بشروط صعبة ال أوافقك إال

لقد بلغ ىب احلذر من سطوة الكلمات املطبوعة، ومن
استسالمنا لسواد األحرف والرموز أن أعترب األمية ثروة ىف
ذاهتا، صحيح أا حترمنا من مساحة هائلة للمعرفة، ولكن قل
ىل يا هاىن بعد أن غمرتنا وتغمرنا آل هذه اإلغارات

اب الكالمى مكتوبااالعالمية، واإلهلائية، وفيضان االغرت
ومقروءًا، قل ىل آم نسبة من يستفيد ممن أتيحت هلم فرص حمو
األمية، حىت أصبح قادرا على فك اخلط، من مْن هؤالء مستعد لفّك

 شفرة حياته، وحياتنا؟ 

ومع ذلك فمحوا األمية هو الذى مسح لك أن تكتب ىل هذه الكلمات،

 .وأن أرد عليك هكذا

 وافقك�

 .موافقتك وال أتوقف عند

 2009-2-6 بريد اجلمعة/حوار

 حممد املهدى. أ

أرجو) نقلة وعى حرآية االستيقاظ(عبارة : مش فاهم
 .التوضيح أآثر

 :حييى. د

ال أريد أن أوصيك قبل أن أرد على استفسارك يا حممد آما
أميمة االسبوع املاضى بقراءة نظريىت متكاملة عن األحالم.وصيت دأ

فأنا أآاد أجزم أنه ال "االيقاع احليوى ونبض اإلبداع"ىف أطروحىت 
ضعت فرضااملهم النقطة املتعلقة بتساؤلك هى أنىن و. وقت لديك

أثناء) وليس احللم احلقيقة(إننا نؤلف أغلب احللم احملكى : يقول
وهى" حرآية"ما بني النوم واليقظة، إذن فهى " نقلة نوعية"
وىف) وعى اليقظة(آخر " وعى"و) وعى النوم" (وعى"بني " نقلة"

 ..رأىي أا تستغرق ثوان على األآثر

 .اأما الباقى فهو ىف األطروحة املذآورة آله

 حممد املهدى. أ

املبادأة(معىن التلقائية مبا أوضحته حضرتك : وصلىن
ىف حد ذاته فهل) املبادأة(ولكن ىل اعرتاض على لفظ ) الطليقة

، خطر ىل خاطر أن)مبادئًا(تفرتض التلقائية أن يكون الشخص 
فهل يقرتب هذا) طالقة الفطرة(أقرب معىن هلا بالنسبة ىل هو 

 املصطلح من معناها؟

 :حييى. د

هو يقرتب، على شرط أن نكون قد اتفقنا على مضمون
 ، وهذا مل حيد"الفطرة"ومفهوم 
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عن الفطرة واجلسد"2007-11-6برجاء مراجعة نشرة
 "وتصْنيم األلفاظ

**** 
  )34(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد 

توضيح عن بعض مستويات اإلشراف على العالجتفاصيل و
 النفسى

 زآريا عبد احلميد. أ

 .............لقد انرَت البصرية وشحذَت الوعى  ........

 :حييى. د

تعرف يا زآريا يا ابىن ماذا آتْبت مكان النقط احملذوفة
 قبل وبعد هذه الكلمات اخلمس، 

 ة نفاق أنا أصدق آلماتك وأعرف متاما أا ال حتمل ذر

 لكنه احلياء واخلوف من سوء الفهم

 شكرا

 رامى عادل. أ

الزم جنارى اجملانني، ومانعملش عقلنا بعقلهم، ومانقفش على
الواحده لبعض، ونسيبهم يعلمونا، ونستفيد من خرباهتم،

روشني اوى، وداميا فوق العاده، ونبقى شكلهم، اقصد ام
على قفاهم، لكنوليهم مميزاهتم، مع ام ساعات بياخدوا 

واجبنا اننا حنرتم ارائهم، ونوجههم اذا اقتضى االمر، مها مش
 وال ايه؟.ناس مستنريه اقفال، هم

 :حييى. د

 "رْوشني يا رامى"ليسوا دائما 

 "أقفاال"أحيانًا يكونون 

)َضلَمْة(وأيضا هم ليسو أبدًا مستنريين حني يقلبوا ظالما 
 . عليهم وعلى من حوهلم

–ن يريد ويتحمل املسئولية معهم له وهلم مل –لكنهم 
 .أسيادنا وتاج راسنا

 حممد امساعيل. أ

هل فيه توقيت معني الستخدام آل نوع من أنواع اإلشراف، 
وإزاى أحكم إىن أنا حمتاج النوع ده خاصة أنه مافيش حاجة 

 .بتحصل صدفة

 :حييى. د

 أظن أننا حنتاج أن نصاحب ونقبل آل األنواع دون استثناء، 
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 وحده حسب الفرص املتاحة، أما التوقيت فهو يأتى

 وحسب مرحلة نشاط رحلىت مىن إليهم وبالعكس، 

 .وليس ضروريا أن حيدث آل ذلك بوعى آامل

 حممد امساعيل. أ

ميكن على االسم، وعايز" إشراف النتائج"أنا معرتض على 
 .أفهم يعىن هو إيه اإلشراف ىف النتائج

 :حييى. د

لفكرة، ألا هىأنا قلق ايضا من االسم، لكنىن متمسك با
)الىت هى جوهر مهنتنا إآلينيكيا(أصل املمارسة اإلمربيقية 

،"نوعيا"املقصود هو أننا إذا أحسنا النظر ىف النتائج 
 .فإا سوف هتدينا إىل اخلطوة التالية فالتالية وهكذا

 حممد امساعيل. أ

 .شكرًا. آل ما ىف اليومية، أجابت على تساؤالتى السابقة

 :حييى. د

 ا الذى أشكرك أن

 أنت تتحرك من ورائى يا حممد رغما عنك وعىن

 حممد املهدى. أ

مبوقفه"و" مبا هو"لقد علمتنا حضرتك أن املعاجل إمنا يعاجل 
أنه مع زيادة سنني"، ولكن أوردت حضرتك مجلة "ىف احلياة

معتقداته ومواقفه: املمارسة يتبني للمعاجل أن قيمه الشخصية
 " ل ىف حرآية ممارسته مهنتهليست هى احلكم الفيص

 .أرجو التوضيح

 :حييى. د

قيمنا الشخصية هى جزء مّنأ، وبالتاىل عندك حق أن
 تستغرب ما وصلك من أنىن أوصى باستبعادها من املمارسة،

أنا مل أوص يا حممد باستبعادها، أنا فقط أشرت إىل أا 
طة، لكنها جزء من حرآية املمارسة شري"احلكم الفيصل"ليست 

أن نواصل التقدم حنو الوعى بتأثريها أوال بأول، وقبول
 .تغيريها أول بأول

 حممد املهدى. أ

أن عملية اإلشراف ال تتحق بوعى منتبه فقط، وإمنا : وصلىن
 .قد جترى ىف أى مستوى من مستويات الوعى

 :حييى. د

 هذا صحيح 
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 عبري حممد رجب.أ

اللى بتكون بداخل املعاجل" النقطة السوداء"عجبىن تعبري 
خاصة ىف بداية التعلم والىت تقل تدرجييًا مع التدريب،بكثرة، و

 .واملمارسة وتبادل اخلربات وبالتاىل يقود إىل تغيري إجياىب

 :حييى. د

 آنت أخشى أال تصل الفكرة، مع أا قدمية وشائعة 

 شكرا

 هالة محدى . أ

مش عارف آان أقرب إشراف ىل هو إشراف التخصص العادى
تفتح ىل فرص االستفاده من خربة ألا فرصة) عامة الناس(

الناس اللى عاشوها واستفادوا منها، سواء علمتهم حاجة
 .تنفعهم أو خلتهم ياخدوا باهلم من حاجات ممكن تضرهم

 :حييى. د

إا احرتام حقيقى لتجارب الشخص العادى، دون وصاية
 "من فوق"التنظري 

 هالة محدى. أ

 منه ىف اإلشرافبس اللى الزم أحافظ عليه وأخذ باىل... 
 .ده إىن أحافظ على خصوصية العيان وأسراره

 :حييى. د

 جدا

**** 
 !وأربعني عاما واحدحدث من .. . :يوم إبداعى الشخصى

 رامى عادل. أ

 واتبعوا ما تتلوا: عن الكلمه وما هلا من تاثري
، اذا اصبح الوسواس جزءا ال يتجزء من تكوين..الشياطني

صداه اىل احمليطني، ولرمبا يشعرون املريض، فمن اجلائز ان يصل
هنا يصبح هذا ، ومن)بفتح الواو(مبا يشعر به الشخص املوسوس

النسان عاريا إال من احلقيقه، وقد تستغل او تستعمل ضده،ا
االخر قد يتحول الوسواس مع املثابره اىل آالم حلو على اجلانب

واخريا. ال يسب وال يلعن، امنا يزن دماغ املريض ويرويقه
 شهيد فالكلمه قد تصري دواء ملن له قلب او القى السمع وهو

 :حييى. د

مل أستطع أن أقرأ(ذق مناسب أدخلَت األمور ىف بعضها حب
ىف االثنني يا رامى، أمل" واو"، أى "الواو"بفتح " املوسوس"

 !!)ىف آلمة املوسوس" واوين"تالحظ أن هناك 

 عالربآة
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 نعمات على.د

ال أعرف ملاذا عندما قرأت هذه اليومية تذآرت بعض
األشياء الىت آنت مقتنعة هبا واآتشفت أىن ما زالت مقتنعه هبا

 .ذه اليوميةولكن ال أعرف ما عالقتها هب

ميكن قراءة شىء آذا مرة ىف آل مرة اتعلم واآتشف شىء  �
 .جديد آأىن أقراه ألول مره

 .اخلربة هى امتزاج بني العلم والعمل  �

–صرب  –تغري  –اعرتاف  –احلقيقة بدايتها مواجهة   �
 .استمرار

 :حييى. د

 !!يا خرب يا نعمات

 آتشافها؟آل هذه االشياء آنِت مقتنعة هبا، مث أعدت ا

يبدو أنك متلكني ثروة ال تعرفني حقيقة قيمتها رمبا من
 إعادة اآتشاف ما تعرفنيالقدرة على : أمهها

 نرمني عبد العزيز. د

ىف آثري من األحيان عندما أقرأ شىء معني ال أفهم مغزاه
ولكن مع مرور الوقت أآتشف أىن أدرك وأفهم بعضا منه وأعيش

 .خربتى معه

 :حييى. د

نسمى ذلك املعرفة املستمرة، أو املتجددة، أودعينا 
 .الكامنة القادرة

**** 

ردود مبدئية: استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية
 وحوار حمدود

 رامى عادل.أ

سببا، وال ائتنس آثريا بدآتورة اميمه، ال اعلم لذلك
!توجهها اريد ان اعلم، اعتربها قريبه جاده، واحب

 

 :حييى. د

 وهى آذلك

 ....غالبا
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 تعتعة

زآى سامل، يوم صدور تعتعة. الصديق د/ هاتفىن االبن
وفيها إشارة إىل قرب صدور دورية جنيب حمفوظ 10/12/2008

زآى هو صاحب ومريد ومن أهم الرواة عن. د ،"مربوك"وقال ىل 
)وهو زميلى ىف هذه الصفحة(شيخنا منذ أآثر من ثالثني عاما، 

س عادة ىف حكمه النقدى، أذآرزآى مقل ىف مكاملاته ىل، قا. د
)ملحمة الرحيل والعوْد(أنىن حني أعطيته مسودة اجلزء الثالث 

وقال فيها آالما طيبا، أْن" املشى على الصراط"من ثالثيىت 
خّل بالك، هذه شهادة غالية، زآى: "مال علّى األستاذ وقال

:زآى. ، رددت على مكاملة د.."صعب، ال يعلنها هكذا بسهولة
"الدورية النقدية"مربوك قرار صدور : وك ماذا؟ قالمرب

أخريا حتقق حلمك، حلمنا، شكرته ومل أقل له: لألستاذ، مث أضاف
 .، آنت مازلت أخشى اإلحباط"ياليت"

حسني محودة آان قد اتصل ىب. لكن االبن الناقد الكرمي د
وطلب مىن املقال للدورية، فأرسلتها فورا، لكنىن ظللت

 أن اتصل ىب مرة أخرى بعد أسابيع يبشرىن أن، إىل..متوجسا
 .احلمد هللا!! العدد األول من الدورية قد ظهر فعًال، يا خرب

ببيت استشهادا ) 10/12(آنت قد بدأت التعتعة املذآورة 
أْخِلْق بِذى الصبر أْن حيظى حباَجَتِه، وُمْدمن القْرع"شعر يقول 

ميذى ممن هجروا الشعروسألىن بعض تال". لألبواب أن َيِلَجًا
العرىب التقليدى عن معىن البيت، فتعجبت للسؤال ومل أرد ردا
شافيا، لكنىن فوجئت وأنا أآتب تعتعة اليوم أن سؤال

وأنا: الزميل يعاودىن، فرحت أراجع ما قرعُت من أبواب
أقرتح، وأطالب، وأآتب، وأذيع، ال أآاد أذآر لقاء ىف جلنة

ثناء حياته إال وآررت فيه هذاتراثه أو ىف ذآراه أو أ
االقرتاح اللحوح، عددت بعض األبواب الىت طرقتها وعثرت على

،)1988 -عدد نوفمرب: خطاب جمللة فصول: (بعضها آأمثلة
(،)2003عدد يناير : وجهات نظر(،  )14/12/2001: االهرام (

،)2005عدد مارس : اهلالل(،)2006عدد أآتوبر : وجهات نظر
:جريدة القاهرة(، )2005 – 12 -16: اليوميةروز اليوسف (

، القناة الثانية)2008-12-10: الدستور(، )2007 – 8 – 28
 -8-16وقناة النيل لألخبار بتاريخ   - 2006-9-3بتاريخ 
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، أرجعت الفضل ىف هذه املثابرة إىل نوع اجلهاد2007
العنيد واإلبداع املثابر الذى تعلمناه من شيخنا، حىت بعد

وات بعد احلادث إذا ىبأن توقف إبداعه الكتاىب بضعة سن
حى"أآتشف أنه يعيد تشكيلنا وحنن حوله مبا أمسيته إبداع 

 ".حى >===<

حني تسلمت العدد األول من الدورية رحت أقلبه بني يدى
طالت مدة احلمل قبل أن أفتحه وآأىن أهدهد مولودا عزيزا، 

به واحدا وعشرين عاما، لكن من فضل اهللا أن تسلمه فور
أوىل به وأقدر على رعايته، فانقلب عمالقا والدته من هم

زآى سامل وهو يبارك ىل، فاتأآد أنه. للتو، فأتصور مشاعر د
مل يبارك ىل بصفىت الشخصية، مث افتح الصفحة األوىل فأتبني آيف

جابر عصفور مل يكتف أن يكون اإلبن. د.أن الرائد النبيل أ
بل جعلهحسني محوده سكرتريا للدورية . الناقد الدؤوب د

فاطمأننت أآثر لتواصل) نائب رئيس التحرير(نائبه، 
األجيال، وحني افتقدت ذآر تاريخ تطور اقرتاحى شخصيا فرحت
أآثر ألن ذلك يعىن أن ظهور الدورية ليس نتيجة إحلاح فرد حمب
دؤوب، وإمنا هو االفراز الطبيعى الستمرار حضور شيخنا هكذا

 ىف وعينا مجيعا،

ولكن مبا ترك" لنا"ليس فقط مبا ترك  جنيب حمفوظ باق 
 ". فينا"

حني توقف جنيب حمفوظ عاما واحدا عن الكتابة إثر هزمية 
، انطلق بعدها أعمق وأوفر عطاء حىت توج تلك املرحلة1967

مبلحمة احلرافيش الىت راح من خالهلا يعلمنا أن احلياة دورات ال
ضد هذا العدو خيلد فيها إال احلق، آان يواصل حربه، حربنا، 

الدنئ الشرس ىف جبهة أخرى، بأسلحة أخرى، ابقى وأقدر على
امتداد هذه احلرب. مواجهة التحدى إبداعيا وحضاريا

هو الذى أصدر الدورية، -مبا ترك فينا–الطويلة الرائعة 
وقد واآب ظهورها ما اقتحم وعينا من دماء الشهداء وأشالء

 .األطفال

جابر عصفور، شكرا. د.ا يا أشكرا يا عمنا حمفوظ، شكر 
حسني محودة، شكرا يوسف.لألستاذ على أبو شادى، شكرا يا د

:رئيس حترير سلسلة جنيب حمفوظ الىت سبقت الدورية(القعيد 
 ).األنصارى.اهليئة العامة للكتاب، شكرا يا د

، بكل األمل1967يتجرع فيه هزمية  حني صمت جنيب حمفوظ عاما 
نا بطريقته حربا أخرى، ومل يتوقف أبدا، عاود احلرب، ميهد ل

شيخنا، هو ما حىت بعد إصابته، لعل نوع السالم الذى أقّره 
استقبلته إعالنا مؤجال لقبول اهلزمية بشجاعة، لنواصل اجلهاد

 .إبداعا أبقى، حنو نصر أآرم

جنيب حمفوظ يعلمنا آل ذلك حيا وباقيا، فنذآره، ونشكره
ض املتشنجني ملوقفه دون وعىوحنن نعتذر له عن اختزال بع

 .مسئول يليق حبجمه، ويعرتف بعطائه، وحيذو حذو حكمته
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 مىت يفيد تغيري اخلارج 

سنة وهو األول من 21هو ذآر عنده : عوىن عبد اهلادى.أ 
7أو  6ارة إجنليزى هو دخل املستشفى من حواىل جت 2ثالثة هو ىف 

 شهور آده وخرج وآان بيتابع معايا عالج نفسى يعىن

شهور قعد أد إيه وطلع إزاى 7دخل املستشفى من  :حييى. د
 وبيتابع معاك فني؟ 

هو قعد حواىل شهر هنا ىف املستشفى: عوىن عبد اهلادى.أ
ىف املرآز علشانوخرج بدأ يتابع معايا وآان بيجيى هنا يوم 

 ومعايا عالج فردى) عالج مجاعى(حيضر جروب 

 وبعدين؟ :حييى. د

هى آانت املشكلة إنه ملا دخل... :عوىن عبد اهلادى.أ
 املستشفى، هو مادخلش اإلمتحانات السنة اللى فاتت 

 هوه ىف سنة إيه؟  :حييى. د

سنة تانية جتارة إجنليزى هو ملا ما: عوىن عبد اهلادى.أ
إلمتحانات السنة اللى فاتت طول الوقت بيتكلم وإنهدخلش ا

 عايز حيول من جتارة وإنه مش عايز يكمل 

 عنده مواد من أوىل  :حييى. د

 أل ماآنش عنده مواد من أوىل : عوىن عبد اهلادى.أ

 جاب تقدير إيه  :حييى. د

 ناجح وجاب مقبول وآان عايد أوىل : عوىن عبد اهلادى.أ

 العامة جاب آام  ىف الثانوية :حييى. د

 تقريبًا %  90ىف ثانوية عامة آان جايب : عوىن عبد اهلادى.أ

 أدىب وال علمى  :حييى. د

علمى رياضة هو دلوقىت املشكلة إىن أنا : عوىن عبد اهلادى.أ
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آلمت حضرتك عليه، وطلعتهولك قبل ماخيرج املرة اللى
فاتت على أساس إنه هو حيّول، وأهله بيقولوا ممكن حيول، بس

خالص، وهو بيلعب على احلتة دى على طول، بساملهم خيّلص و
 ....حضرتك قلت 

 قولت إيه أنا بقى  :حييى. د

حضرتك رمبا يكون إستسهال أى حاجة: عوىن عبد اهلادى.أ
تدل على إنه حايشتغل جد لو حّول، أنا قلت نضغط عليه إنه
يكمل على أساس خيش اإلمتحانات السنة اللى فاتت، رفض خالص

 متحانات الرتم ده لكن برضههو آان دخل اإل

 السؤال إيه بقى؟ :حييى. د

 أوافق حيول جتارة عرىب وال أله: السؤال هو: عوىن عبد اهلادى.أ

طب ما انت سألتىن قبل آده نفس السؤال من آام :حييى. د
 شهر، إيه حصل خيليىن أغري رأىي؟ 

أصل احنا تقريبًا عمالني بندور ىف نفس: عوىن عبد اهلادى.أ
يرة، يعىن ىف نفس الدايرة، مع أهله ومعاه، مش عرفالدا
 . إيه

يعىن أنا اللى حاعرف؟ ما دام ما اديتناش :حييى. د
معلومات جديدة عن حاجة حصلت جديد، حاناقش إيه؟ مش أنت

 فاآر أنا جاوبتك آإيه وليه 

 آه : عوىن عبد اهلادى.أ

ةطيب، قول ىل بقى اإلجابة حا تتغري ليه، بأمار :حييى. د
 هوا آان تشخيصه إيه؟إيه؟ إيه اللى حصل خيلينا نعيد النظر، 

 فصام: عوىن عبد اهلادى.أ

 إنت رأيك إيه دلوقىت بقى بعد تالت شهورربنا يسرت،  :حييى. د

 !أنا؟: عوىن عبد اهلادى.أ

أيوه انت، مش انت اللى قعد معاه تالت شهور :حييى. د
أىي من تالتزيادة عننا يا أخى، إن آان علّى أنا قلت ر

شهور، أنا خفت من االستسهال، بس مش عارف إيه اللى جرى من
ساعتها، أحنا بنتغري مع تغري ووفرة املعلومات، مث إننا

 .بنقول رأينا وبس، مش بنفرضه يا أخى

 أنا مش ضامن حاجة: عوىن عبد اهلادى.أ

يعىن أنا أعمل إيه، مش إنت اللى ىف إيدك جتمع :حييى. د
ة، إن هو إستسهال وال مش إستسهال، اإلستسهالمعلومات جديد

عند الفصاميني بيخوفىن أآرت من أى حد، ألنه استسهال خايب
ومعقد ىف نفس الوقت، حاقول لك تعبري وحش، ملعبك يعىن،
الفصاميني دول يعىن بيستسهلوا إىل األصعب، واألخيب، بيتهيأ

ري أو شويةهلم إم راحيني لألسهل، لكن النيتجة، و بعد وقت آت
 إم بيكتشوا جوا جواهم، إن اإلنسحاب طلع لألصعب فاألصعب، 
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اجملانيني ىف نعيم، الناس اخلايبة بتقول بيقولوا لك 
متصورين إن االنسحاب ده أعفى صاحبه من مسئولية إنه عايش،
االنسحاب ده جزء من اللى بيسموه احلل الفصامى، ملا تيجى

يروحلواحد فصامى وبعدين تروح فتحلوه باب االستسهال 
داخله وما يطلعشى إال فني وفني، وساعات يكون أك وما
يطلعشى خالص، بس ىف نفس الوقت الضغط األعمى من غري حميط
داعم، يعترب قسوة قبيحة، وآالم فارغ، وده آله غايب غايب

 عن وعى األسرة بالذات

مها دلوقىت أمه وابوة بيتكلموا ىف سكة: عوىن عبد اهلادى.أ
بس املهم إنه هو خيّلص الدراسة بأى شكل، ممكن إنه حيّو،

 دشلوقىت أقول هلم إيه؟

يا إبن احلالل إنت بتسئلىن ىف إيه؟ منتظر مىن :حييى. د
إيه؟ ما حاردعليك بنفص اإلجابة اللى قولتها لك من ثالث
شهور ما دام ما قلتلناش حاجة جديدة واضحة، ده موقفى

ه، عموماا أناوانت مسعته مىن ميت مرة، مش بس للعيان د
عادة ما باوافقشى على تغييري أى شىء من اخلارج إال غصب عىن،
ال تغيري العتب، تقولك أعزل، تعزىل تروحى فني، يعىن من آرت
الشقق، وال تغيري الدراسة، وال تغيري الزوجة، أى تغيري من
برة من غري ما نعمل حساب التغيري احلقيقى املطلوب من جوه،

ييع فلوس غالبا، أنا مانع إنك تبدى رأيكهو تضيع وقت وتش
اخلاص ىف حدود إن مها ىف النهاية اللى حايتصرفوا، قصدى هوه
وأهله، التغيري من بره بره ما بيحش حاجة، مع إننا طول
النهار والليل بنقول إن العالج النفسى فرصة للتغيري، آه،

أبصلكن أو تغيري؟ ساعات أقول رأىي بصراحة، أل يعىن أل، و
االقيه ما مسعوش الكالم، ييجوا ىف االستشارة، حىت من غري عالج
نفسى وال حاجة، يقول لك عزلنا وما نفعتشى، احلالة زى ما
هية، أعمل انا إيه؟ يبقى املسألة إنك تقول لنا ىف الكام

 شهر دول حصل حاجة ختلينا ز القاعدة دى ونستثىن؟ 

حمددة واضحة، بس يعىن، مافيش حاجة: عوىن عبد اهلادى.أ
ازاى انا اعرف إن فيه تغيري حصل من الداخل عشان اطمن إن
املسأىل مش من بره بره، ما هو حضرتك بتقول لنا التغيري

 التغيري

التغيري هو إجياىب من حيث املبدأ، إمنا التغيري.. :حييى. د
آحل سهل من بره علشان أجتنب ضغط أو أمل، ده حاجة تانية،

من تغيري يبقى مافيش عالج، مافيش آربان، إللى وصلك إنه
وميكن حىت مافيش حياة، بس فيه تغيري إنسحاىب وفيه تغيري

 .إخرتاقى، فأنا مقدرش أحسبها لك، وال أحسبها له

 يعىن أعرف انا ده من ده ازاى: عوىن عبد اهلادى.أ

طيب بالش، ننتقل لنقطة تانية عشان يبقى إشراف :حييى. د
ني نتكلم عن احلالة وناسيينك انت شخصيا،أشراف، إحنا عمال

ما هو انت آده آده بتتحمل مسئولية القرار، حىت لو ضد
 توصيتك، أنا شخصيًا باقول اللى عندى حسب ح ساباتى، لكن
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بصراحة ىف عدد البئس به من احلاالت أبقى شاآك ىف نفسى، واقعد
أقول طب هو انا حا قعد اعاند قوى آده ليه؟ طب ماميكن يغري

قول أنا معنديش أى إثباتات إن هووينفع، وبعدين أ
حاينجح، أسيبهم من جوايايفرضوه عّليا ييبقى واقع جديد،
وساعتها لو حاآمل، وعادة باآّمل، أشتغل، يعىن نشتغل ىف

فإنت بتكمل ألنه عالج مش مكتب تنسيق، وده. الواقع اجلديد
عايز شغل مباشر مع إنك تتحمل مسئولية الفشل مع إنك ما

القرار اللى أدى للفشل ده، أهى دى بقىاشرتآتش ىف 
مش!! مشئوليتنا، مش إن احنا نطلع صح أو غلط، هيه 

قلتلكو، وآإننا بنشمت فيهم، أل، دا احنا شايلني شايلني، ألن
ده عالج مش أخد آراء، أل، خلى بالك الوجع بتاع املعاجل وهوا
حمتار، وهو بيستحمل الغلط إللى مش ذنبه، بيوصل للعيان،

ت مشارك طول الوقت، إنت مانتش مرشد سياحى بتقول له دهإن
آذا وده آيت وتروح تنام، مها بيحسبوها إنه خيلص وخالص، إنت
بتحط حتويله وختليصه دوا خطة العالج، ومعيريك إللى بتقيس
بيها خطوات العالج، وده الطريق الآتسابك اخلربة وانت بتكرب،

ها وانت مش متأآد دهإنت بتعيش معاه املصيبة اللى هوه في
مفيد وال أل، العيان عايز األريح، وميكن أهل آمان، إنت
عايزاألصلح، ألنك معاجل، مش مرحياتى زى داميا ما باقول، أنا
شايفك دلوقىت مثال عايز تسرتيح انت آمان، وده حقك، إنت يعىن
متصور ما دام فيه واحد أآرب منك اللى هو أنا يعىن حايقول،

، يبقى انت عملت اللى عليك، ال ياعم، االشراف ماحايفىت يعىن
بيربرشى االعتمادية، مث إن فيه احلرية التانية حسب القاعدة
األساسية اللى اتفقنا عليها، هو العيان ده لو إبنك أو

 أخوك الصغري حاتعمل له إيه؟ حاتوافق إنه حيول وال أله؟

 آنت حوافق إنه حيول : عوىن عبد اهلادى.أ

حاتوافق حبنية بقى وصعبانية، وال مبصلحة :حييى. د
 وحسابات 

 مبسئولية : عوىن عبد اهلادى.أ
خالص، إزاى توافق إلبنك وماتوافقش إلبن :حييى الرخاوى.د

الناس، شوف انت ازاى زى أهله عايز تريح دماغك، فني بقى
املسئولية فيهم؟ إنت مش مالحظ التناقض يابىن وال ما اخذتش

على حاجة إلبنك، وجى تاخد رأىي، وانتبالك إنك وافقت 
عارفه تقريبا، عشان ما توافقشى على نفس احلاجة إلبن
الناس، واخد بالك؟ إنت زى ما يكون انت مش عايز تعان، ال
مع العيان وال مع إبنك، مع العيان عايز ترميها علّى عشان
مسعت رأىي قبل تالت شهور، ومع علشان يسرتيح وخالص، أنا مش

يعىن، ده موقف عادى، إنت فاهم إن الطب النفسى آله بتهمك
باظ ليه، الدآاترة مش عاوزين يعانوا، الدآتور حسيب اهللا
يصبحه باخلري، وده ولد آويس أوى آان اشتغل هنا مدة قبل ما
يسافر أمريكا ويرجع وياخد الدآتوراه، ويبقى رئيس قسم ىف

ل إيه،االمساعيلية، قابلته ىف نيويورك، وباسأله عام
ىل مية مية، باشتغل هنا باملسطرة، احلمد هللا ياحسيب؟ قال

 اختلصت من الشعور بالتقصري اللى آنت بتشيله لنا عمال على 
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بطال، قلت له إزاى ياأخى؟ قال ىل إنت آنت بتشعرنا
على جدول الضرب بالذنب طول الوقت هنا جدول ضرب، متشى

تنام مسرتيح ما ليكشى دعوة، حسب ده من أحسن أوالدى وهوا
وقىت ىف أمريكا استقر وعامل شغل رائع، هو ولد آويس أوىدل

أخالقيًا وعلميًا ومهاراتيا وآل حاجة، لكن بصراحة استغربت،
وانا عارف وهوا عارف إىن ما باحبش حكاية الشعور بالذنب
دى، محل املسئولية، والوعى باحلرية، ال ده وال ده فيهم شعور

هو ده حق الطبيب بالذنب، بس أنا احرتمت اللى قاله، ما
 واملعاجل إنه ينام مسرتيح، مش آده وال إيه؟

 آه طبعا، : عوىن عبد اهلادى.أ

بس مش على حساب العيان، بصراحة أنا إحرتمت :حييى. د
اللى قاله حسيب جدا جدًا، لكن لو نفكر بأمانة شوية، نالقى
إن اللى حصل ىف الطب النفسى والنظريات والدوا والفلوس،

فاقسة معاناة املعاجل اجلاد، وراحت مطلعة نظريا آلها آانت
 .وعلم واتنني ىف اتيني باربعة، عشان ترحيهم، وخالص

 بس املسألة آده تبقى أصعب وأصعب: عوىن عبد اهلادى.أ

 حا نعمل إيه؟ مش ده اختيارنا :حييى. د

 ربنا يقدرنا: عوىن عبد اهلادى.أ
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א:אאמ−535

)185( 
 مل   إذا ،  ظهرك   تنقض   حبملها   نفسك   ظلمت الىت    األمانة   جتعل   ال

  .  اهللا   خلق   من   مجيعا   واألنعام ،  وتراجع   فأنزهلا   هلا   أهال   تكن 

 )186(  
، اإلختيار   مث   ومن الوعى،    أمانة   محلت   بأن   نفسك   ظلمت

  . استعماهلما   حتسن   بأن   الظلم   فارفع 

)187(  
 أن   حتاول الىت    املسئولية   تتحمل   سوف ،  شخوصها   بكل   نفسك   تعرف   حني

  . الظروف ...   و ...   الناس   عن   ناهيك ، ...  خارجك   عليه   يلقيها 

 )188(  
 عن   تكف   سوف ،  األمانة   لتحمل   وتعود ....   احلكاية   تعرف   حني

،....،  انسحابا   ترجع   أو .. ،  قدما   تسري   أن   إال يبقى    فال ،  الشكوى 
  .  فليكفر   شاء   ومن ،  فليؤمن   شاء   فمن ،  حال   آل ىف    مسئول   ولكنك 

 )189(  
 زادت ميضى،    زمنا   أو   معرفة   أو   ماال :  رأآث   مجعت   آلما

  .  معا   وجشعك   سعيك   نتاج   من   يا وحيك ،  أمانتك   ثقلت   إذ   أمحالك 

 )190(  
 عزلتك   زادت  -  عمقت   لو  -  رؤيتك   مع   أمينا   آنت   إذا  - 

 بعدك   زاد  -  صدقت   لو  -  شريكتك   مع   أمينا   آنت   وإذا  - 

 أملك   زاد  -  رأيت   لو  -  نفسك   مع   أمينا   آنت   وإذا  - 

    التزامك   زاد  -  فعلت   لو  -  وقتك   مع   أمينا   آنت   وإذا  - 

 حني   منك أذآى    آانت   واجلبال   واألرض   السماوات   أن معى    ألست
  .  جهل   اأب   يا   أنت   ومحلتها ،  األمانة   حتمل   أن   رفضت 

)191(  
 عنهم   بديال   أو ،  منهم   عليه   حصلت   فائض   مليم   بكل   هلم   مدين   أنت
 األمانة   قدر   آنت   وإذا ،  ديونك   من   تكثر   فال   هشا   آنت   فإذا ... 

 .  اختيارك   صلب   هو   مما   تشكو   أال   شريطة ،  رائعة   ثقيلة   فامحلها 

 1979نشرت عام  -1974آتبت عام 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4097
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אאא:−536

 )ودعوة جديدة، رمبا أهّم(

 : مقدمة

أآرر شكرى واحرتامى وتقديرى لكل من تفضل بالتطوع
حقق من خالللإلسهام ىف هذا العمل املتواضع الذى آمل أن تت

التعارف إعداده درجات متنوعة على مستويات متعددة من
 .والتكامل والتعاون والتواصل

لكنىن لن أَمّل، مع آل نشرة خمصصة هلذا العمل أن أآرر أنىن
،ال أنتمى حبماس آاٍف هلذا النوع من تقييم الشخصية -شخصيا–

وأقر واعرتف أنىن إمنا انتهز الفرصة للتعرف على نفسى
الزمالء والناس، من خالل هذه الفرصة الىت أثارت األمل فيناو

 أى شىء؟: مجيعا أن نعمل شيئا معا

 : مرة أخرى أذآر الزمالء واملتطوعني الكرام مبا يلى

أنىن مل أستقر على الصيغة النهائية الىت تسمح: أوال
أصحاب(مبشارآة موضوعية هادفة، للمتخصص وغري املتخصص 

 ) .املصلحة

أنىن حني أستقر على الصيغة شبه النهائية من: ثانيا
واقع خربتى وفروضى وما يصلىن أوال بأول من اقرتاحات ونقد من
الزمالء األفاضل وغريهم، سوف تكون ىف متناول املتطوعني

 . واملسامهني ىف شكل مسّودة مبدئية

سوف تكون) عن املنهج أساسا(أن هذه املسودة : ثالثا
 .اقشة والتعديل مطروحة للنقد واملن

أن العبارات املطروحة غري ائية، وأعيد التذآرة: رابعا
أنىن عثرت عليها مبحض الصدفة وهى مكتوبة منذ عقدين ىف ظرف
خاص، وبالتاىل فهى قابلة للتعديل بالتحوير واحلذف

مجال الرتآى إليه،. واإلضافة، وهذا ما نبهت االبن الزميل د
، باالسراع بالرتمجة إىل العاميةبعد أن بادر متفضال آعادته

 .التونسية اجلميلة

 الىت (أنىن تبينت من خالل هذه الصدفة الطيبة : خامسا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4098
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أننا ميكننا التعاون إلصدار التقسيم) انتهت إىل ورطة رائعة
لألمراض النفسية وهو التقسيم املناسب DMP IIالعرىب الثاىن 

صدر سنة DMP Iأآثر للعامل العرىب، علما بأن التقسيم األول 
، ومت تبنيه آأساس 1979، وترجم إىل العربية سنة 1972

لتصنيف األمراض النفسية ىف العامل العرىب، وفيما يلى مقدمة
 )1979(نص ما جاء هبذا الشأن ىف النسخة العربية 

* * * * 
 استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية

 )500من  75إىل  51اجلزء الثالث من (
  

  بالعربية الفصحى: أوًال
 أمتىن أن أنام ال أصحو أبدا  .51

 الشك أن الدنيا تستأهل أن حنياها فعال  .52

الناس دائمو الشكوى طول الوقت، هذا طبعا حقهم  .53
 .الطبيعى

االنتظار. ال أحتمل أن انتظر ألى فرتة مهما قُصَرت  .54
 .يكاد يذهب بعقلى

 .ال أدرى ملاذا. أشعر باخلوف بصورة دائمة  .55

نت طفال آان خيّيل ىل أن أىب هو أفضل إنسان ىفحني آ  .56
 .العامل

اشعر أنه مهما ضاقت ىب السُبل، فإا ستفرج حتما،  .57
 .لست أدرى آيف

 .أخبار الرياضة هى أول ما اقرأ ىف الصحف  .58

 .الشتاء أفضل من الصيف  .59

مثل العوم أو اآللة(أستطيع أن أتعلم أى جديد   .60
 ).يوتر مهما تقدمت ىب السنالكاتبة أو الكمب

الذى خيجل من املطالبة حبقه، ليس له أن يشكو من  .61
 .الظلم وال من الظامل الذى حرمه من حقه

 .احلكومة مسئولة عن آل شىء، صُغر أم َآُبر  .62

 .عندى أشياء آثرية آثرية مل أحكها ألى إنسان  .63

 .ال معىن للجّنة إذا خلت من الناس  .51

 .نا أشعر أنىن أستطيع تغيري نظام هذا العاملأحيا  .52

 .أشعر بتكسري ىف جسمى آله طول الوقت  .53

 .أخاف من األماآن الضيقة  .54

حوله، حىت ال" َمن"، و"ما"البد أن يشك اإلنسان ىف آل   .55
 )يؤخذ على غّرة(خيدعه أحد 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ـــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــ"  يــــوميــــــــا "   4099
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عندى رسالة لو متكنت من أن أوصلها ألصحاهبا لتغّير .56
 .وجه التاريخ

أعرف ما بداخل مخ الشخص الذى أمامى أستطيع أن  .57
 .دون أن ينطق حرفا

 .مجيع من يعمل بالسياسة يضيعون وقتهم هباء  .58

 .أحيانا أشعر أنىن أريد أن أصرخ بدون سبب  .59

أحيانا أشعر أنىن أستطيع أن أوقف عربة وهى تسري  .60
 .اخللفى) االآصدام(لو أنىن أمسكتها من الصادم 

اع وتشرى، والشريف هو الذى مل يعرضآل الذمم تب  .61
 .عليه أحد الثمن املناسب لذمته

 .آل شىء يتساوى مع آل شىء  .62

 بالعامية املصرية : ثانيًا 

 .قومشي   ما   أنام نفسى  .51

 .نعيشها، طبعا   إن احنا  ونص   تستاهل   الدنيا  .52

 .حق   عندها بتشتكى    داميا اللى    الناسطبعا  .53

 .مـُـّدة، االنتظار بيجّنىن أى  أستىن  قدرشى    ما .54

 .ليه   عارف   مش   طول، على    آده   خايف  .55

ىف   واحد   أحسن   ده   أبويا   إن   أتصور   آنت   صغّير   آنت   ملا  .56
 . العامل 

 .إزاى ماعرفشى  ،  حاُتفرج   ضاقت   مهما .57

 .الرياضة   أخبار هى    اجلرنان ىف    أقراها   حاجة   أول .58

 .الصيف   من   أحسن   الشتا  .59

 اآللة   أو   العوم زى  (   جديدة   حاجة   أتعلم   أقدر  .60
  . السن ىف    آربت   مهما ) الكاتبة أو الكمبيوتر 

 حد   إن يشتكى    حقه   من   مش   يطالب حبقه،    يتكسف اللى  .61
 .حقه   َآْل عليه  

 .حاجة   آل   عن   املسئولة هى    احلكومة  .62

 .عليها   ملخلوق ماقولِتْش    آتري   حاجات عندى   .63

 .الزمة   ماهلاش   ناس   غري   من   اجلنة  .64

 .العامل   نظام   أغري   أقدر إىن    أفكر   ساعات  .65

 .طول على    مكسر جسمى   .66

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـا يــــوميـــــــ"   4100
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 .عليه   يضحك   حدشماعشانحاجةآلىفيشكالواحدالزم.68

 وجه   حاتغري   قدرت أوصلها ألصحاهبا    لو   رسالة أناعندى  .69
 .التاريخ 

 .يتكلم   ما   غري   من قصادى  اللى    مخ ىف  إللى    أعرف   أنا أقدر. 70

 .وقتها   بتضيع   السياسة ىف    بتشتغل إللى    الناس   آل .71

 .سبب   غري   من   أصرخ   عايز  إىن   أحس   ساعات  .72

 لو    ماشية   عربية   أوقف   أقدر إىن  ىل    يتهيأ   ساعات  .73
 .الوراني   اإلآصدام   من   مسكتها 

 عرض   ماحدش   لسه اللى    هو   والشريف ،  متن   هلا   الذمم   آل .74
  . املناسب   التمن   عليه 

 .ضهابع زى    احلاجات   آل  .75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4101



 18I02I2009א – אא
 

18I02<I2009א
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أعتقد أن قراءة نشرة األمس هلا أمهية خاصة ىف تنظيم جهد
الزمالء واألصدقاء الكرام الذين يبادرون باإلسراع إىل الرتمجة إىل

 .تعليق والنقد بالغى األمهيةالعامية األقليمية، لكل قطر، وبال

 .شكرا جزيال

 )500من  100إىل  76اجلزء الرابع من (

  بالعربية الفصحى: أوًال

الناس الذين ينغلقون على أنفسهم انسحابا عندهم .76
 .حق إلم بذلك يتجنبون شر اآلخرين

 حيسدىن الناس، لست أدرى ملاذا؟ .77

 .لم ىف اجتماع عامأصاب بالرعب حني يطلب أحد مىن أن أتك .78

أفضل أن أشاهد األفالم ىف التليفزيون، وليس ىف .79
 .السينما، حىت لو آان معى ما يكفى من نقود

من حق ممثل املسرح أن خيرج عن النص حىت لو آان بذيئا .80
 .وجارحا، طاملا هو ُيضحك الناس

 !! مىت تنتهى حياتى هذه مىت  .81

أعرف ما إذا آانت قد أغسل يداى آثريا جدا، دون أن .82
 .نُظفت أم ال

 .أشعر بضعف الرتآيز ىف آل شىء .83

 .مشغول مشغول مشغول أنا، لست أدرى ىف ماذا .84

 .من املؤآد أن اية هذا العامل سوداء جدا .85

لو أردَت أن حيبك الناس، ال ُتغضب أى أحد منهم. 86
 .ائيا

 .آل الثعابني سامة بدون استثناء. 87

 .عينت رئيس وزارة إذن حلللت مجيع املشاآل ىف ثالثة أشهرلو . 88

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4102
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أفضل أن أجلس وأطلق خلياىل العنان وأحقق آل ما .89
 .أريد وأنا ىف موضعى بال حراك

ميكن أن يسود العدل فعال لو أحب الناس بعضهم .90
 .البعض

 .احلب آالم فارغ يضحك به الناس على بعضهم البعض .91

 .أية طريقةأهم شىء ىف هذه الدنيا أن تسري أمورك ب .92

إياك أن تفكر ىف أن هناك من يساعد شخصا آخر لوجه .93
 .اهللا

أعتقد أن هذه الدنيا تسري بسرٍّ ما ال أعرفه، ويبدو .94
 .أنه ال أحد يعرفه أيضا

الذى يصدق أخبار االذاعات األجنبية أآثر من .95
 .االذاعات احمللية ليس وطنيا

 .ال لزوم لقراءة الصحف أصال .96

عر أن جسمى منهك ومكسر حىت وأنا أستيقظ منأش .97
 .النوم

بعد اإلجازة االعتيادية، حىت يوم اجلمعة، أرجع إىل .98
 .عملى وآأىن مل أآن ىف إجازة أصال

 .السفر إطالقا  ال أحب .99

أحب أن أشاهد شفاه الناس وهى تتحرك وهم     .100
 .يتكلمون ىف مواضيع بالغة األمهية

  املصرية  بالعامية: ثانيا 

 حق   عندها   نفسها وتنسحب على    بتقفل اللى    الناس .76
 .التانيني   شر   تتجنب   عشان 

 .إيه على    عارف   مش بتحسدىن،    الناس .77

 .عام   اجتماع ىف    أتكلم مىن    يطلب   حد   ملا   باترعب .78

ىف   مش   التليفزيون، ىف    األفالم على    أتفرج   أفضل .79
 .فلوس   معايا   لو حىت  ،  السينما 

 بذئ   آان   لو حىت    النص   عن   خيرج   إنه   املسرح   ممثل   حق   من .80
 .بيضُحك الناس   مادام   وجارح 

 .من احلياة دى بقي   خيلص   الواحد إمىت  .81

 وال   نضفت   آانت   إن اعرفشى    وما ،  جدا   آتري إيدّى    باغسل .82
 .أله 

 .حاجة   آل ىف    ترآيز   ضعف عندى  .83

 .إيه ىف    عارف   مش   مشغول،   مشغول   مشغول .84

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4103
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 .سودةايتهدهالعاملأآيد .85

 .خالص   حد   ماتزعـّـلش   حتبك   الناس   عايز   لو .86

 .من غري استثناء  سامة   التعابني   آل .87

تالت ىف    املشاآل   آل   آنت أحل    وزراء   رئيس   عينوىن    لو .88
 .شهور

قاعد   وانا   فيه نفسى    انا اللى    آل   وأحقق   أسرح   أحب .89
 .مطرحى

 .بعضها   حتب   الناس   إن   لو   العدل فعال    حنقق   ممكن .90

 .بعضها على    بيه   بتضحك   الناس   فارغ،    آالم   ده   احلب .91

 .حالك متّشى    إنك   الدنيا ىف    جةحا   أهم .92

 .هللا ىف    هللا   حد   بيساعد   حد   إن   تفكر إوعى  .93

، ال حد"سر" اللى ممشى الدنيا دى    إن رأىي    أنا .94
 .عارفه، وال باين حد حا يعرفه

اإلذاعات األجنبية عن أخبار   أخبار   بيصدق  إللى  .95
 .ىنمش وط يبقى    إذاعات بلده 

 .أصله   من   الزمة   ماهلاش   قرايةاجلرايد .96

 من   قامي   وانا حىت    طول على    مكسر با حس إن جسمى  .97
 .النوم 

االعتيادية، حىت يوم اجلمعة، أرجع الشغل   األجازة بعد  .98
 .اآون ما خدتش أجازة   ما زى  

 .خالص   السفر   احبش   ما .99

 بتتحرك   وهيه   الناس   شفايف على    جأتفر   أحب     .100
 .جد   بيتكلموا   يكونوا   ما   أثناء 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4104

 



 19I02I2009א – אא
 

19I02<I2009א

""אמ−538

 )135حلم(:نص اللحن األساسى

اشتقت لرؤية أهلى فانتقلت من فورى إىل البيت القدمي
وهالىن أن أجده غارقًا ىف الظالم آأم استأنسوا بالظلمة
فناديتهم معاتبًا رجًال رجًال وامرأة امرأة ولكن مل جيبىن أحد

 .رجعت أآرر النداء حىت دمعت عيناى.. 

 :التقاسيم

ما هذه النهنهة احلانية الىت تقرتب من مسعى على هامش هذا
.قرتب الصوت أآثرالصمت الطيب؟ جففت عيوىن بسرعة وفرحة، فا

حاولت أن أميزه من بني أصواهتم رجال رجال وامرأة امرأة، فلم
 .أستطع، وصلىن دفء حاٍن أحاطىن بدعٍم حميط، ها هو قد شعر ىب

 .فهدهدىن أطيب

 وانفرجْت شفتاى راضيا

**** 
 )136  حلم: (نص اللحن األساسى

رقد جثمان أخىت على الفراش ووقفت أمامه ومعى حبيبىت
ني على حني تربعت على الفراش صبية مجلية تغىن غناء شجياخاشع

وجرى الزمن فأصبح اجلثمان الراقد على الفراش هو جثمان
حبيبىت ووقفت أنا وأخىت أمام الفراش خاشعني وظلت الصبية ىف

 .موضعها تغىن غناءها الشجى

 :التقاسيم
نلكن األغنية آانت هى هى األوىل، فتقدمت إىل الصبية أسأهلا ع
الذى جيرى، وهل أحزن على أخىت أم على حبيبىت، فأشارت ىل أن

وهل هناك: أنتظر، واستمرت ىف الغناء، وحني انتهت قالت ىف دهشة
الفرق آله ىف تغيري األغنية وليس ىف: طبعا، قالت: فرق؟ قلت

هذا ما: قالت. قلت هلا ولكنها نفس األغنية. تبادل اجلثمانني
 . تعاىل أنا أفهمك: ا، قالتلست فامه: قلت. خيل إليك

 .وأمسكت بذراعى ومضينا بعيدا عن الفراش والبيت وحنن ىف أسعد حال

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4105
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אא−539

 :مقدمة

لست أدرى إىل أين تسري هذه النشرة اليومية، وبالذات
 ؟539ا احلوار البسيط املهم آل يوم مجعة وقد بلغت العدد هذ

أعتقد أا إذا استطاعت االستمرار بفضل اهللا وفضلكم 
!!!)أو أعراض جانبية(فإا سوف تقرر إجنازات غري مقصودة 

أهم من الفرض األساسى الغامض الذى تصورت أا ظهرت من
 .أجله

الذين اعتاوده، مازال احلوار جيرى بني األصدقاء القالئل
وأيضا مع أبنائى وبناتى الذين اضطروا إليه، لكنىن اآتشفت

)جمموع نشرات(أثناء مراجعىت لكتاىب األخري عن العالج النفسى 
 .أن إحلاق النص، مع الرد عليه هو إثراء رائع

مث ها حنن نطرق باب الزمالء املختصني لرسم الشخصية
املختلفة، مث احتمال العربية، والتقارب باللهجات العامية

أن نفتح حوارا جديدا حول ما عرضناه مؤخرا من فكرة إعداد
نشرة الثالثاء.(الدليل الثاىن لتقسيم األمراض النفسية

 .، فدعونا نأمل ىف ثراء قادم بال حدود)املاضى

 .احلمد هللا، والشكر لكم

 مجال الرتآى. د

 :ىل هبذا التعقيب والرأى عزيزى حييى، امسح

 536 :العدد، 2009-2-17يومية  :فاملقتط

ودعوىن أصارحكم أنه من وجهة نظرى على األقل، أرى أن "
إعداد التقسيم العرىب الثاىن هو األوىل حاليا من استبيان

 ".الشخصية ىف الثقافة العربية املقرتح

آنت فكرت ىف ما عرضته اليوم، زمن إطالقك مبادرة   
، لكىن"\افة العربية الثق استبيان الشخصية ىف" \إعداد 

 أمسكت إعالمك بذلك، ألىن آنت دعوتك ىف ما مضى أن ختفف عنك
نسق هذه اليومية لتصبح أسبوعية مثال، و بالتاىل مل أآن أمسح 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4106
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أما وقد...حيملك جهدا إضافيا  لنفسى أن أعرض عليك ما
يدى جاءت هذا الدعوة منكم فليس ىل إال أن أبارآها و أمد

 ...لتحقيقهاإليك وواضعا آل طاقات الشبكة على ذمتك 

 :حييى. د

آالعادة، تأتى مبادرتك يا مجال واستجابتك وآرمك
 .ورحابة صدرك أسرع وأطيب من توقعاتى، من غريك

ولعلك تساحمىن أنىن أجزت لنفسى أن أآتفى هبذا اجلزء من
ال يصلح للنشر  تعقيبك، ألن اجلزء التاىل حيتاج ردًا مطوال،

 العام ىف هذه املرحلة،

 به ىف أسرع وقت بشكل شخصى، وسوف أوافيك 

 .مث نرى ماذا ينشر، وماذا ال ينشر منه للصاحل العام 

 أعانك اهللا وإيانا،

 .وسدد خطى آل من ألقى السمع وهو شهيد 

***** 

 بريد اجلمعة/حوار

 رامى عادل. أ

ثري من األحيان عندما أقرأ شىء معني ال أفهم مغزاه ولكنىف آ
 .مع مرور الوقت أآتشف أىن أدرك وأفهم بعضا منه وأعيش خربتى

مع اخرين مبواقف سيئه وحمبطة، وفرصا ضائعه   اذآر إىن أمر  
وحماولة الفهم أرصد هبا ما قد يفيد، وجندها ومع الوقت. آذلك

 .وزيادة منها ما نريده   تتشابك مع بعضها لتكون

 :حييى. د

 هذا هو

 هذا هو تقريبا

 هذا هو فعال

 هاىن عبد املنعم. د

أتفق معك يا دآتور حييى أن تارخينا مصور ىف خاليانا، وآأا
سجالت تارخيية ملوروثاتنا، واتفق معك ىف نوع إبداع األساطري من

 .قراءة تلك السجالت وأعتقد أا أهم من ما ورثنا ىف األوراق

 :يىحي. د

 :تصور يا هاىن أن هذا االتفاق طمأنىن، لكنىن أذّآرك

الذى هو على أحسن(أن قراءة التاريخ ىف األوراق  :أوال
هو أسهل ألف") إشاعات مغرضة"وعلى أسوئها " وجهة نظر"الفروض 

 ).خاليا مرضانا وخاليانا(مرة من حماولة قراءة التاريخ ىف اخلاليا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ا يــــوميــــــــ"   4107



 20I02I2009א – אא

لمسجهو DNA" الدنا"أن التاريخ البيولوجى ىف:ثانيا
 .ىف خاليانا "مصور"وليس فقط 

أن الفضل ىف إتاحة الفرصة لقراءة هذا التاريخ :ثالثا
املسجل ىف اخلاليا البشرية، بالنسبة لواحد مثلى، يرجع إىل

فيصبح) أو خيتارونه(التعّرى الذى يضطر إليه مرضانا 
 .الوجود البشرى أسطورة حية تسري على أرجل

األساطري احلية الرائعة، أن من يغامر بقراءة هذه :رابعا
البد أن يغامر بقراءهتا بواسطة خالياه هو أيضا، وليس فقط

 .بعينيه أو عقله األحدث القادر اخلائف

**** 

 حمفوظ بني ملحمة احلرافيش، وملحمة غزة" دورية" تعتعة

 مدحت منصور. د

، بكل1967يتجرع فيه هزمية  صمت جنيب حمفوظ عاما حني"...
بطريقته حربا أخرى، ومل يتوقف األمل ، عاود احلرب، ميهد لنا

يخنا،ش  أبدا حىت بعد إصابته، لعل نوع السالم الذى أقّره
هو ما استقبلته إعالنا مؤجال لقبول اهلزمية بشجاعة، لنواصل

 "أبقى، حنو نصر أآرم اجلهاد إبداعا

 احلقيقة إىن فاهم ومش فاهم أو فاهم على عمق معني و حاسس
 .إن ما زال هناك األعمق

 :حييى. د

 !وماذا يضر ىف ذلك؟

 أظن أن هذه هى الطريقة األنسب الحتواء ما يصلنا،

 .ب إىل ما قاله رامى ىف مستهل هذا احلوار اليوموهى أقر

**** 

 حممد أمحد الرخاوى. د

أى(انت خايف حلسن فالن  ىف رأى سابق لك قلت ما معناه ان
مسريتك قياسا على ذلك من !!! خيف حلسن يبطل إبداع) اديب

املمتدة عرب نصف قرن تقريبا آم واحد هواللى خف بعد ان عرب
  رحلة ابداع،استمر ىف حمنة مرضه مث

 :حييى. د

دون أن(آيف أعدهم باهللا عليك !! ال أعرف آم واحد
وما هى احملكات الىت تقيس هبا اإلبداع، خصوصا إبداع) أعطلهم
 الذات؟

 حممد أمحد الرخاوى. د

 هل اهلدف من العالج هو انتظام الصف: السؤال بطريقة أخرى
 .ري موظفآى ال تتحول شظايا اجلنون اىل آرات من اللهب الغ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4108
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 :حييى.د

متاما، وإن آان انتظام الصف مهم، لكن دون أنليس 
)أو املأمول(تتحول شظايا اإلبداع إىل ما قلت، ألن املطلوب 

 .هو أن تنصهر الشظايا ىف آلٍّ أقدر وأبقى وأرقى، وهذا وارد

 حممد أمحد الرخاوى. د

حقيقى ولكن اذا اقرتبت منه جتد هوة بني جنيب حمفوظ مبدع 
 .اتيةابداعه وبني مواقفه احلي

 :حييى. د

من قال لك إن مثة هوة بني إبداعه ومواقفه احلياتية؟ وهل
 اقرتبَت منه يا بّنى؟

 حممد أمحد الرخاوى. د

ما أريد أن اقوله أنك ذآرت أن جنيب حمفوظ بعد ان جتاوز
بدأ يبدع مبوقف وجودى رائع ولكنىن أذآرك أن مصر 1967ازمة 

حمفوظ فقد تدهورت تدهورت آثريا منذ ذلك الوقت عكس ابداع
 .االخالق وعم الفساد واجلهل واجلهالة والظلم والتظامل

 :حييى. د

ما عالقة هذا بذاك؟ بل لعل تدهور أحوال مصر آما تقول
هو أدعى إىل اإلبداع الذى يصحح ما) وهو ليس آذلك متاما(

 .تقول، والربآة ىف سعادتك

 حممد أمحد الرخاوى. د

 .بةاارت األخالق بطريقة مرع 

االخالق مع إعالء قيم العدل واالبداع آيف ميكن ان تتوالف 
 القيم، احلياتى ىف ظل ما نعيشه اآلن من غياب آل هذه

 :حييى. د

يا أخى يا أخى، يا ابن أخى، اقرأ التاريخ يا شيخ، آل
 .شئ آان جماورا لكل شىء طول الوقت

 حممد أمحد الرخاوى. د

اب إبداع حياتى مع اياراخلالصة ان هناك قطعا إشكالية غي 
 .ومع إمجاع على إعالء قيمة الكم على حساب أى آيف أخالقى فج،

 :حييى. د

 لن أرد عليك

 !هْه

 حممد أمحد الرخاوى. د

 مينعىن أن أتساءل عن مكان  حىب لنجيب حمفوظ ومن شاهبه مل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (طوراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   4109
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ما هى املبدعني ىف ازماتنا احلالية وبالتاىل جيرنا اىل اشكاليه
 .واملرض االبداع واجلنون والصحةوظيفة املبدع وعالقة ذلك بتعريف 

 :حييى. د

وأيضا إىل "جدلية اجلنون واإلبداع"برجاء الرجوع إىل 
وأن تقرأ آل هذا ببطء آاٍف "اإليقاع احليوى ونبض اإلبداع"
 )وبدون شتيمة(

 رامى عادل. أ

 حضور االخر ماثال بداخلك، يعىن انه: حى<==>ابداع حى 
حيميك من التفكك، انه يلئمك، انك تصبح واحدا آثريا،

فيك  املكثف، ان ينبسط شديدالقوى، ال جيوز ذلك اال حبضوره
بكلمته الفاعله الدافعه، بوجدانه، باميانهفتصريا واحدا، 

 .متمما شهادتكما تفعل، بوجود اهللا ثالثا لكما، مبا

 :حييى. د

>==<إبداع حى "أرجو أن ترجع إىل أصل املقال ىف املوقع 
، وهو أحد املقاالت الىت آتبتها ىف أحد أعياد ميالد جنيب"حى

جنيب: أصداء شخصية" 2002-1-30مقالة األهرام (حمفوظ 
، وفيها شرحت آيف آان يبدعنا هذا الرجل باجللوس ىف")حمفوظ

رحابه، وهو يعيد تشكيل وعينا بصمته وإمياءاته وآالمه، دون
 أن يكتب قصة أو رواية،

 مع بعضنا البعض دون أن ندرى ولعلنا نفعل ذلك

بل لعل من بقى من األحياء قد فعل ذلك مع أفراد نوعه 
بل ومع األنواع املتكافلة معه ومن خالل ذلك استطاع أن يبقى

ولكن الذى جنح هو واحد ىف األلف فقط حسب!! حى> ==<حى 
 .حقيقة نسبة االنقراض

**** 

 ما دمنا قد محلنا األمانة: يوم إبداعى الشخصى

 مدحت منصور. د

النداهة تناديىن إىل ذلك البحر العميق!! يا ويلىت
، ال أستطيع الرتاجع ليس األمرإرادتى العظيم وأنا ذاهب مبلء

بيدى متاما، إنه جزء مىن يدفعىن حنو عزلىت وبعدى والتزامى مع
حريتى، إنه جشعى بل مى وليس األمر آله بيدى، رمبا آان

 .قدرى أو آتاىب لست أدرى

 :حييى. د

 هو اختيارنا، ىف اية النهاية: قدرنا...

 مىن أمحد.أ

 "حني تعرف نفسك بكل شخوصها"
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 .أعرفهاىف حاجات آتري عىن عاوزه 

 "إذا آنت أمينا مع نفسك ورأيت زاد أملك"

 مجلة فعال شعرت بيها من داخلى مش عارف ليه 

بس آل وقت باآون فيه مع نفسى وبافكر ىف اللى أنا فيه
على الرغم من حتقيق حاجات آانت أحالم، يزيد احساسى باألمل،

 .مش عارفه ليه

 :حييى. د

 هذا هو مثن الرؤية

 وهو هو شرف الوجود

 عماد فتحى . أ

 : أنا مش فاهم

 عزلتك   زادت  -  عُمقت   لو  -  رؤيتك   مع   أمينا   آنت   إذا  - 

 بعدك   زاد  -  صدقت   لو  -  شريكتك   مع   أمينا   آنت   وإذا  - 

 آيف ذلك؟     

 :حييى. د

وردىن نفس التساؤل عن الفقرة الثانية مشافهة من أآثر
أنىن ال أعرف: رّدى والنص ليس أمامىمن صديق وصديقة، وآان 

لتنشر 1974ماذا آنت أعىن بذلك حني آتبت هذه العبارة سنة 
، وحني فكرت اآلن ىف الرد وجدت أن هذه األمانة مع1979سنة 

شريكتك جتعلك ال حتتاج أن تعمى عن بقيتها، أو عن صعوبة
عالقتكما، فرتاها على حقيقتها، فتبتعد لتفيق، أى تبتعد

"الدخول واخلروج"ب أآثر صدقا، وينشط برنامج حرآة لتقرت
 .إلعادة التعاقد باستمرار يقظ

إن آنت أمينا"إذن آان ينبغى أن أحّدث هذه اجلملة هكذا 
 :فأضيف ما يلى" زاد بعدك -صدقت  -مع شريكتك، لو 

زاد بعدك لتقرتب، فتبتعد فتقرتب فتبتعد، وهى"... 
 ".آذلك

عرتاضا حادا على تغيري أن نصلكن األصدقاء يعرتضون ا
إبداعى سبق نشره ألنه يؤرخ مرحلة هامة، ىف ذاهتا، وال يصح
أن ُتنسخ مبا تالها، يتأآد هذا االعرتاض على النصوص املتفجرة

أو قراءتى للنفرى،" حكمة اانني"املفّجرة مثل هذا العمل 
 )وأنا ال أوافق على ذلك بشكل مطلق.(وآذلك بعض الشعر

زادت: لنسبة للتساؤل األول، فأعتقد أن تعبريأما با
 .عزلتكهو أفضل من تعبري زادت  وحدتك

 ما رأيك؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4111
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 عمرو حممد دنيا.د

لقد زدت أملى يا دآتور حييى هكذا زادت رؤيىت وأظن أىن
أمني مع نفسى، فزاد أملى فعال، وأدرى أنه أمل مفيد يدفعىن

فال أشكو أو أتراجع، فأهال هبذا األمل وأسأل اهللا أن. لألمام
 . على حتمل مسئوليته يعينىن

 :حييى. د

هذه اللغة جيدة، وصحيحة، لكنىن دائما أخشى أن اإلفراط
 .ىف استعماهلا قد يقلل من فاعلية حمتواها

وآل ذلك خري لصاحبه ىف حينه، ورمبا هذا ما سوف يشرحه
 .لنا حاال االبن عبده السيد

 عبده السيد. أ

قليب اللى ىفاعرتض بشده على آمية املسئولية واألمل والت
آل آلمة، وعلى إصرارك على ان احلاجات تبقى مباشرة آدا،
أنا مش زيك أو زى جنيب حمفوظ أأقدر اقعد سنة استحمل وجع

 .آل حاجة

إن ضبط جرعة الرؤية واألمانة أوقع بكثري من املبالغة
فيها والتشدق هبا، لكن ازاى آده، ده صعب، وعلى طول طبعا،

 بالراحة اهللا يكرمك أنا شفت إىن مش آده ، 

 :حييى. د

 .واهللا عندك حق

لكنىن أطمئنك أن اجلرعة الىت تصل هى الىت تصل، وال يقّيم
تناسبها وفاعلّيتها، إال الفعل النابع منها، وليس الكالم

 .عنها

 )عاليه(وهذا ما نبهُت إليه عمرو حاال، 

 هالة محدى. أ

زاد -لو رأيت  -اذا آنت أمينا مع نفسك، "وصلىن أوى 
 " أملك

الواحد ملا يكون أمني مع نفسه بيزيد الوجع واألمل النه
بيبص لكل حاجة بأمانة وصدق مابيخبيش حاجة وال بيهرب من

 حاجة

 :حييى. د

 واحدة واحدة يا هالة

حنن ال نعرف مباذا نقيس األمانة مع النفس، آما أننا ال
 ئها،نعرف آم احلاجات الىت رب منها وآم احلاجات الىت خنب

 .دعينا نعرتف باملبدأ دون تعميم لو مسحت 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4112



 20I02I2009א – אא

 هالة محدى.أ

 "زاد التزامك -لو فعلت  -وإذا آنت أمينا مع رغبتك "

حاخاف على آل دقيقة باقعدها من غري ما -هكذا –أنا 
 .أعمل حاجة مهمة تفيدىن أو تفيد غريى

 :حييى. د

 مرة أخرى، واحدة واحدة

 واحدة... واحدة 

 املسأله ليست سهلة 

 حممد على . د

علشان وعينا ؟؟؟ ما آله َنزِّهلا وشال غريها ، حصلآل ده 
 ايه يعىن؟

 :حييى. د

 تقصد نّزل األمانة؟

 !!هذا ما خييل هلم يا حممد، هذا ما حيسبونه حصل

 .."إنا سنلقى عليك قوال ثقيًال"

ال أحد ينجح أن ينزل األمانة عن آاهله إال إذا تنازل عن
 .بشريته متاما، متاما

ن وأملرت وليفىن، ورمبا سيفعلها أوباما،رمبا بوش وشارو(
 )بالرغم من أن من انتخبوه محلوها ولو مؤقتا

 حممد الشاذىل . د

إن مل تكن أهال هلا فانزهلا وتراجع واألنعام مجيعًا من خلق"
 "اهللا

نعم حىت التنازل حيمل ىف داخله تنازال عن اآلدمية، هو ليس
س عليه سوى تقبلاختيارا حبق بقدر ما هو انسحاب مهزوم لي

 .الشروط واحلكم دون جدال

األمل> ==البعد > ==املسئولية > ==الرؤية > ==الوعى 
 السري ُقُدمًا> ==االلتزام > ==

 :حييى. د

 ولكن

 ذهابا وجئية، حىت ال تنقطع أنفاسنا قبل األوان لو مسحت

 حممد الشاذىل . د

أروع ما آتبت ومن أآثر ماأشكرك على هذه اليومية، من 
 .وصلىن
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 :حييى.د

 هللا احلمد

 رامى عادل. أ

,السقوط فاهلشاشه حيضرىن اليوم ان التمادى ىف الغلط يسبب
,انا ماحببش اغلط, وان آان ال بد ان خنطئ فلردع خطر فادح

وحضرتك بتتكلم عن الدآاتره اللى, لكنىن مضطر احيانا
وساعات بىن آدم, مثن لكن آل غلطه وليها, بيمشو باملسطره

وساعات بىن, يشوف نفسه غلطان يغلط لدرجة انه مايستحملش
بيثبتلك انه غلط ومصمم على) زى ما فهمت منك(ادم تاىن 

 .خبطاك يا عم حييى قليل ملا تعرتف  وانت,ده

 :حييى. د

 !إيش عرفك؟

 يا راجل ارجع وراجع

 وراجع وارجع

**** 

مىت )35(اإلشراف على العالج النفسى   :التدريب عن بعد
 يفيد تغيري اخلارج

 حسن سرى. د

مت الرتآيز على تغيري التخصص ومل يتم ذآر باقىملاذا 
جوانب شخصيته وآامل معاناتة خاصة وأن املريض يعاىن من

 الفصام الذى يعاىن منه الفصام وما هو نوع

 :حييى. د

مل يكن األمر تغيريا للتخصص، وإمنا هو تغيري ملستوى الدراسة
أنا أآره) اخل..إىل حقوق –إىل جتاره عرىب  –من جتارة اجنليزى (

حكاية جتارة اجنليزى وحقوق فرنساوى وما شابه، لكن هذا هو ما
جرى، لقد تناول الطرح ىف اإلشراف، مث الرد واحلوار مبدأ التغيري
آله، أما حكاية الرتآيز على باقى جوانب شخصيته فالبد أنه
جار، ولكننا ىف هذا الباب حندد احلوار حول النقطة املثارة، وقد

ثريا، مث إن هذه احلالة بالذات فيها تفاصيل آثريةآررنا ذلك آ
مبا فيها دخوله املستشفى وتاريخ سابق وتشخيص واضح، وبيان

 . مبوقف األهل بدرجة آافيه جدا

 مدحت منصور. د

 يبدو يا أستاذنا أن شعورنا بالذنب هو ىف حد ذاته
والىت تسبق اخللق  استسهال فالشعور باحلرية واللخبطة والقلق

صعب جدا ويصعب حتمله لذا يبدو أن الشعور بداع هو خماضواإل
املسئولية ىف مقابل بالذنب واألسف أسهل بكثري وآذلك

  وأنا مؤمن -الصعبانية وآل مسئولية هى أمل وإن آان الزما 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4114
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لصاحل النمو، فاألمر آله عسري ومواجهته مرة بل -بذلك
واحد إذ حيضرىن هنا آيف جيب وشديدة املرارة وآأن الكالم آله

يبدو زمية بأملها إىل النهاية آى نبدأ من جديد،أن نتجرع اهل
أننا جيب أن منر مبراحل الوعى واالعرتاف إىل احلرية إىل اللخبطة

 .إىل إعادة اخللق أو التخلق إىل القلق

 :حييى. د

 هذا صحيح نسبيًا

لكنىن أيضا أحيلك إىل ردى على آل من عمرو دنيا، مث عبده
 .السيد، وأيضا هالة محدى

 مد الشاذىلحم. د

أن يتحول العالج إىل جدول ضرب أو عالج باملسطرة فعال قد
مبا حيمله من حرية -تكون مرحية ألا تنحى باجلانب اإلنساىن 

جانبا حتت مظلة احلياد واحلرية، لكن ماذا –ومسئولية 
، وهى مسئولية آل!سيتبقى بعد ذلك؟ هل سيسمى هذا عالجًا؟

 .من اختار أن ُيعاجل أو يعاجل

 :حييى. د

 وهل ىف إلغاء اجلانب اإلنساىن راحة يا رجل؟

 حالل عليهم هذه الراحة، يشبعون هبا

 رامى عادل. أ

مسؤولية آل شيء بيحصل داخل اجللسه، خاصه حتمل: اذن
دى آل آلمه ليها. الشفاء، او التقدم حنوه، احنا مش بندش

ىمعىن وهدف، وازاى يتجمع املريض املتفرآش، دى حدوته، ازا
او سنني على يتوجه مبساعده الطبيب، ازاى يفوق بعد شهور

صوت طبيبه جبواه، بيحميه من الضياع قبل فوات االوان، ازاى
هى الروح، اللى بتحضر ومعاها آل آيان تكون الكلمه

 .تفصمهم االثنني، ماتقدرش

 :حييى. د

 قل هلم يا رامى

 "!إزاى"قل هلم 

 ربنا خيليك

 هاىن عبد املنعم. د

ور إمكانية إحداث تغيري ىف الداخل من خالل تغيريأتص
 .ولكن حبساب للمتغريات –ولو بنسبة معينة –اخلارج 

 :حييى. د

آله باحلساب يا هاىن، لكنها ليست فقط حسابات القلم
 .واملسطرة، ولكنها حسابات اخلربة والواقع واملسرية، وما أصعبها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــ"  يــــوميــــــــا "   4115
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 هاىن عبد املنعم.د

دون وعىاندهشت من آلمة االنسحاب إىل األصعب، وإن آان ب
وخفت من مصري اختبارات الشخصية حني نظن أا ميكنها التمييز

 .بني األصعب واألسهل والصواب واخلطأ

 :حييى. د

أعىن انسحاب ينتهى إىل األصعب فعال برغم خدعة البداية
 ).أنظر بعد(

 حممد على. د

أنا مع حضرتك ىف صعوبة تغيري اخلارج على املعاجل، وسهولته
اللى جوه ملرحلة" نزق"ملصلحة تقتضى أن للمريض، ولكن ا

معينة وبعدين ىف وقت ما الزم نزق اللى برة وما نسيبش
 .الدنيا آده

 :حييى. د

 يعىن،

 وتوقيت" تناسب"بقدر ما هى " زق"املسألة ليست مسألة 

 .وآل هذا الباب واإلشراف الفعلى هو حماولة للتدريب على ذلك

 هالة محدى البسيوىن. أ

ممكن تغيري اخلارج حيرك بشوية ىف الداخل ولو حىت مش عارفة بس
تغيري بسيط بس أهو تغيري ولو أنا آنت مكان املعاجل آنت حاخلى

 .الشاب حيّول، ماهو آده آده واقف، ميكن ملا حيول يكمل وخيلص

 :حييى. د

 إخل... ، ال يكمّل، وال خيّلص، وحىت إذا آّمل"أل"وميكن 

 .رعة من اجلميعاملهم دقة احلسابات، وضبط اجل

 نعمات على. د

 يعىن إيه تغيري انسحاىب وفيه تغيري اخرتاقى؟؟: مش فامهة

 !!ما معىن تغيري اخرتاقى

 :حييى. د

Break through & Break downشئ اشبه باملقابلة بني 
وهذا وذاك حيسب بالنتيجة واملآل إذا آان سلبا أم أجيابا،

رن مآل أزمة مفرتققا(لكن التغيري هو التغيري ىف البداية 
الطرق إىل اجلنون أو اإلبداع، اجلنون تغيري انسحاىب تفسخى،

 ).واإلبداع تغيري اخرتاقى تشكيلى

 نعمات على. د
عجبىن الكالم قوى عن معىن االنسحاب عند مريض الفصام وايضا 

 . حتمل املسئولية عند املعاجل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (و التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "   4116
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ولكن ملا افتكر املسئولية باخاف واقعد الوم نفسى وأقول
 .تش حصل آدهلو آنت عملت آده ماآن

 :حييى. د

ىف(آله إال لوم النفس هبذه الطريقة، تعلمنا مع مرضانا 
تقوم بإبطال مفعول "لو" أن آلمة) العالج اجلمعى خاصة

 "هنا واآلن"املبدأ الرائع 

هى مدخل.. لو "  وهذا يفهمنا املنطق الديىن املفيد أن 
 ".الشيطان

 عبده السيد على. أ

فيد تغيري اخلارج من اليوميةمل أجد اجابه لسؤال مىت ي
ال يفيد تغيري اخلارج اال"واقرتح ان يكون عنوان اليومية 

وهو ما وصلىن ويصلىن من حضرتك دائما ىف مثل. "بتغيري الداخل
 .هذه احلاالت وهو امر صعب لكن غريه بينفع بس مالوش ُعمر

 :حييى. د

هذا صحيح، وهذه اليومية، وآل نشرات هذا الباب ال تعطى
وإمنا هى حماوالت لشحذ اخلربة" آيف"أو " مىت"إجابات حمددة عن 

 .طول الوقت

 عبده السيد على. أ

استسهال املعاجل وانه بيستخىب وراء قرار األهل وصلىن جدًا،
 .ولقيتىن باعمل ده ىف احلاالت الصعبه اللى بتنتكس آتري

وصلىن أيضا راحة الدآتور جدا جدا، بس حضرتك، واملؤسسة
 . اتسمحش اننا نعيش ده، وربنا يسرتهنا م

 :حييى. د

عندك حق، أنا ال أنكر على األصغر حقه ىف اختيار األسهل،
لكن إن آان يعمل ىف مؤسسة تعينه، وآان مثَّ إشراف يلجأ

 .إليه، ِفأن الراحة احلقيقية تكون ىف أن نتحمل الصعب معًا

 عمرو دنيا. د

ليا مهما آانت باب اإلشراف آل اسبوع بيضيف حاجة جديدة
صغرية، وأحيانا ينوَّر آل حاجات آنت بأعملها ومش واخد باىل
منها زى حتمل املسؤلية وإىن فعال ساعات ميكن أتسرق واهرب
واستسهل زى املريض وأحيانا أرضى وأسعى لتغيري مش حقيقى من

 .اخلارج فقط وأنا مش واخد باىل ودى من أهم فوائد االشراف

 :حييى. د

ينور حاجات آنت".. ذآرت يا عمرو تعبريك  من أهم ما
، ألن هذا يدل على أن املعاجل"باعملها وأنا مش واخد باىل

األصغر يعمل آثريا ىف االجتاه الصحيح دون قراءة مسبقة أو
 .توجيه مالحق

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4117
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 عمرو دنيا.د

أحيانا باشوف ان فيه عيان حمتاج حد فاهم شويه يشيل
همأى حد فا –معاه املسئوليه ومش شرط يكون دآتور أو معاجل 

شويه وأحيانا تانيه باشوف إن العيان ده حمتاج دوا وجدول
 .ضرب وحساب فقط ما فيش واحد زى الثاىن

 :حييى. د

 طبعا

 مروان اجلندى. د

تعبري الفصاميني بيستسهلوا إىل األصعب واألخيب حسسىن مبدى
الصعوبة اللى بنشتغل فيها مع املرضى ومبدى املسئولية

 . الثقيلة 

 :حييى. د

فعًال حيتاج إىل توضيح وهذا التعبري ال يقرأ إال ىف األمر
سياقه آله، فيتضح أن الفصاميني يستسهلون ما يبدو هلم سهال،
 لكنهم ىف حقيقة األمر جيدون أنفسهم قد استسهلوا إىل األصعب،

 .أما الصعوبة واملسئولية فهما شرف مهنتها

 زآريا عبد احلميد. أ

اآتسبتها من هذه من منطلق اجلرعات الثقافية الىت
ومن "آل منا لديه قدر من عدم الصحة النفسية أن"النشرات 

الفصاميني بيستسهلوا االنسحاب اىل"املقالة  سطور هذه
 "لألسهل واألخيب وييتهأهلم أم راحيني..االصعب

-لكىن اآتشفته مؤخرا لالسف -هذا ماحدث معى بالضبط  
ى حتمل املسئوليةسنة ومل اقدرعل18عندما ترآت الوظيفة من 

 535أو اإلمانة آما ىف سطور احلكمة املسطورة ىف النشرة عدد 
 .يا دآتور حييى 1974من هذه النشرة والىت ابدعتها ىف العام 

 :حييى. د

 شكرا لألمانة، والصراحة، والشجاعة

 هيثم عبد الفتاح. د

يعىن العيان برييح بدرجة آبرية وبيلف ىف دايرة مغلقة،
 يغذون هذه الرتييحة ال شعوريا؟وآأن األهل 

 :حييى. د

 بل وشعوريا... 

 هذا وراد غالبا

 هيثم عبد الفتاح. د
حاسس إن موقف املعاجل مع احلالة واألهل ضعيف شوية ومش قادر  

 .يدفع العيان ألى حرآة حقيقية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) لكرتونيإإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4118
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 :حييى.د

من حق املعاجل أن يقف املوقف الذى يستطيعه ما دام...
راجعة باستمرارحقيقيا، لكن االستمرار واإلشراف والنتائج وامل

مع مداومة تصحيح املمكن، آل هذا هو الذى سوف يقوّى املعاجل
 .بالتدريج، فال يظل ضعيفا أبدًا، إال مبقدار بشرّى يتناقص

 اسالم ابراهيم امحد. د

حييى هل ممكن يكون التغري من اخلارج هو.عندى سؤال يا د
 .مدلول على التغيري الداخلى وال ده يكون انشقاق

 :ىحيي. د

 مل أفهم السؤال جيدا،

أرى أن الداخل يغري اخلارج، واخلارج يعطى فرصة: عموما
للداخل أن يتغري، فهو حوار متصل، وآل املطلوب أال نكتفى

 .بتغيري اخلارج استسهاال

 اسالم ابراهيم امحد. د

مسئولية القرار شىء صعب فأنا لو حاخد قرار لنفسى
رار ألخر وحتمل مسئوليةبيبقى املوضوع صعب فما بالك بأخذ ق

 . هذا القرار مسئولية حقيقية 

 :حييى. د

 رجل؟  وهل حنن نأخذ قرارًا ألحد هبذا املعىن املباشر يا

ومع ذلك فثقافتنا تسمح مبشارآة إجيابية بديال عن اهلرب ىف
الذى أظهرنا آيف أنه ىف" موقف احلياد"، حتت عنوان "أنت حر"

 .عداد املستحيل

 هيم امحداسالم ابرا. د

مىت ميكن أن نتدخل وحنس ان التدخل ده مفيد؟ أو غري مفيد
 حييى.املوضوع ده صعب أوى يا د

 :حييى. د

وماذا هناك سهل يا أخى ىف مهنتا هذه إذا أخذنا األمور
 مأخذ اجلد آما ينبغى،

شرآات الدواء الىت فتحت لنا –أو ال يسامح  –اهللا يسامح  
نظريات علمية مزيفة رد مزيدباب االستسهال على مصراعيه ب
 .من املكاسب واالستغالل يا شيخ

 .هو األسم غالبا –هكذا  –مث إن األصعب 

 حممود سعد.أ

لعل من أهم املشكالت الىت تواجه املعاجل النفسى أنه
 أحيانا الجيد معيارًا يستطيع من خالله احلكم على صحة احللول 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ـــــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�س"  يــــوميــــــــا "   4119
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الىت يقرتحها خصوصا إذا آانت تتعارض مع رغبة املريض
 اذا يكون احلل إذن؟وأهله، فم

 :حييى. د

 احلل هو ىف آل ما جاء ىف النشرة

 وىف آل ما جاء ىف هذا احلوار اليوم

 وىف آل ما جاء ىف آل النشرات

 وىف آل ما حتاول وحناول معا

وىف أن نتقى اهللا جدا لنفعل ما حنن مسئولون عنه أمامه، ال
 .يضأمام شرآات الدواء، واالت الىت متوهلا، أو أهل املر

 حممود سعد. أ

احيانا تكون عملية حتويل املريض من آلية إىل أخرى هى
 عملية استسهال ُتظهر تدهور املريض ىف اختاذ قرارته

اتفق على أن الفصاميني يستسهلون إىل األصعب وهو ما يشري
 .إىل تدهور عملية اختاذ القرار لديهم

 :حييى. د

املنعم، ومروان هاىن عبد: برجاء مراجعة الرد على الصديقني
 ".يستسهل إىل أصعب آان حيتاج إىل توضيح"اجلندى ألن تعبري 

 حممد امساعيل. أ

ملا قرأت اليومية حسيت أن احلل بتاع االستسهال عند
الفصامى زى املدمن بالظبط وبيتعمل بنفس الطريقة اللى

 .حضرتك شرحتها عند املدمن بس مش عارف الفرق بينهم

 :حييى. د

وجه شبه، برغم اختالف الطريقة، والثمن بصراحة يوجد
 .الذى يدفعه املريض ىف آل من احلالتني

**** 

ردود مبدئية: استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية 
 وحوار حمدود

 حممود خمتار. د

ما ال تراه أعيننا، حىت نرى معك يا د حييى نواجه أنفسنا
 ونتحسس ما ال تلمسه أيدينا مع أنه موجود

 .املستعان واهللا

 :حييى. د

 اشكر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4120
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وعلى" ما يعتقدون"، وعلى"يصفون"واهللا املستعان على ما
مع أننا نسري هلم إليهم وهم ال" ما يعيقون به خطانا"

 .يشعرون

**** 

 استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية

 )ودعوة جديدة، رمبا أهّم(

 إسالم ابراهيم أمحد. د

بإجراء بعض االختبار على أحد املرضى، وأنا املعاجل قمت
اخلاص به، وحسيت ان املريض أثناء أدائه االختبار بالعامية
توجد سهولة ىف أدائه، فهو مل يسأل آثريا ومل يرتدد آثريا ومل

 .يستغرق وقت آما ىف اختبار اللغة العربية

 :حييى. د

 هذا ما توقعته فعال

ت النفسية الىت سبق نشرها،وهو هو ما أظهرته اللعبا
وهذا هو ما دعاىن إىل الدعوة إىل وجود النسختني العربيه مع
العامية لكل اللهجات، األمر الذى أمتىن أن يقّرب بيننا،

 ويعطى فرصة للمقارنة واملراجعة

أنىن لست متحمسا للنتيجة الىت) آم/مرة أخرى أفيدك(
أنا متحمسستخرج هبا من إنشاء هذا االختيار بقدر ما 

للمكاسب الثانوية واإلضافية الىت ميكن أن حنصل عليها من خالل
 .هذه احلوارات واحملاوالت واالحرتام املتبادل

 حليمة لطرش. أ

 أشكرآم جزيل الشكر على االستبيان وأود املشارآة ىف هدا
 ).زميلتكم من اجلزائر(العمل العرىب 

 :حييى. د

 أنا الذى أشكرك

الثالثاء واألربعاء املاضيني نواياى وقد ذآرت ىف نشرتى
 .جتاه اخلطوات املنهجية احملكمة الىت ميكن اختاذها معا

 حممود خمتار. أ

 التعليق على العبارات -انتبهت عند احملاولة الثالثة 
أنىن لست ىف نفس احلالة النفسية الىت آنت عليها -)50-75(

رمبا ألسباب )50-25(و الثانية  )25-1( أثناء احملاولة األوىل
التغيري له تأثري شخصية ليس هلا عالقة باملوضوع أصال فهل هذا

 .مع أو ضد هذا املشروع

العبارات هتكون يعىن لو أنا جاوبت بكره على نفس
 أجاباتى خمتلفة ؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4121
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 ؟ حالة نفسية خمتلفة 20حماولة ىف  20فما بالك ب 

يعىن نفس الشخص يقول –) 20-1(ولو حصل تضارب ىف احملاوالت 
بناء على - 12ويقول العكس ىف احملاولة  2آذا ىف احملاولة 

 ؟ تغيري احلالة املزاجية دا هيكون تفسريه أيه

 :حييى. د

عندك حق، وتوجد طرق عديدة ومهمة وجيدة حلسابات آل
ذلك، يقوم هبا املختصون ىف مرحلة االعداد، والتقنني ىف مرحلة
التصحيح، وأنا لست من هؤالء املختصني وأآرر أنىن أستفيد من

 .ذه املصادفة أشياء أخرى غري إعداد االختبار إن أمكن ذلكه

 حممود خمتار. أ

 ..........قومشي   ما   أنام نفسى  -  51

 طعم بس مالوش.. ميكن دا يكون أريح أحيانا 

...... نعيشها، طبعا   إن احنا  ونص   تستاهل   الدنيا    -52

 دمها بيبقى تقيل أوي أآيد بس ساعات

 ........حق   عندها بتشتكى    داميا اللى    لناسطبعا ا -53 

  أل طبعا

 مـُـّدة، االنتظار أى  أستىن  قدرشى    ما -54
 ..........بيجّنىن

 أيوه وخصوصا لو احلاجة دى حمتاجها أوي

 .........ليه   عارف   مش   طول،  على   آده   خايف -55 

 هى يعىن أخرهتا أيه؟... أل 

ىف   واحد   أحسن   ده   أبويا   إن   أتصور   آنت   صغّير   آنت   ملا -56 
  .........العامل 

 .فكرتش ىف املوضوع دا خالص ما 

 ............إزاى  ماعرفشى ،  حاُتفرج   ضاقت   مهما  -57

 بس مش حاتفرج لوحدها أبدا.... ههههههه يا ريت 

 أخبار هى    اجلرنان ىف    أقراها   حاجة   أول -58 
 .........الرياضة 

 أل 

 ..........الصيف   من   أحسن   الشتا -59

 أل الصيف بس مش فارقة آتري

 اآللة   أو   العوم زى  (   جديدة   حاجة   أتعلم   أقدر -60
  .......... السن  ىف   آربت   مهما ) الكاتبة أو الكمبيوتر 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ـان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــــــــ"  يــــوميــــــــا "   4122
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 .أآيد و بالقى ىف ده سعادة

 :حييى. د

دون شرح" نعم"أو  "ال"يا صديقنا حممود، اإلجابة تكون 
 أو تفصيل

 هذا بعد االنتهاء من االختبار 

هى مفيدة جدا أثناء اإلعداد: لكن إجابتك هكذا اآلن 
 .إلعادة النظر ىف العبارات، وللتواصل، ورمبا ملفاجآت أخرى

 حممود خمتار. م

 حد   إن يشتكى    حقه   من   مش   يطالب حبقه،    يتكسف اللى  -61 
 .......حقه   َآْل عليه  

 .أيوه لألسف 

 ..........حاجة   آل   عن   املسئولة هى    احلكومة -62 

 .اللمسئولني عن وجود احلكومة أل و لو صح فأحنا

 .........عليها   ملخلوق ماقولِتْش    آتري   حاجات عندى  -63

 .أل مش آتري 

 .........الزمة   ماهلاش   ناس   غري   من   اجلنة -64 

  هوأي 

 ..........العامل   نظام   أغري   أقدر إىن    أفكر   ساعات -65

 لألسف أل 

 ...........طول على    مكسر جسمى  -66

  أل 

 ...........الضيقة   األماآن   من   باخاف  -67

  ممكن 

 يضحك   حدش   ما   عشان   حاجة   آل  ىف   يشك   الواحد   الزم -68
 .........عليه 

 درجة ديمش ل

 حاتغري   قدرت أوصلها ألصحاهبا    لو   رسالة  أناعندى -69 
 ..........التاريخ   وجه 

 أعتقدشى ما 

  ما   غري   من قصادى  اللى    مخ ىف  إللى    أعرف   أنا أقدر -70 
 ..........يتكلم 

 ...أحيانا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـ"  يــــوميــــــــا "   4123
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 .أحس بس ىف ناس بتمثل آويس أوى و أنا بصدق من غري ما

 بتضيع   السياسة ىف    لبتشتغ إللى    الناس   آل  -71
 .......وقتها 

  واحد عارف هو بيعمل أيه آل

 .......سبب   غري   من   أصرخ   عايز إىن    أحس   ساعات  -72

 بس ملا أفكر آويس بوصل للسبب

 لو    ماشية   عربية   أوقف   أقدر إىن  ىل    يتهيأ   ساعات -73 
 ..........الوراني   اإلآصدام   من   مسكتها 

 .مستحيل

 عرض   ماحدش   لسه  اللى   هو   والشريف ،  متن   هلا   الذمم   آل -74
 ....... . املناسب   التمن   عليه 

 ... نقول أل ىف ناس شرفا  من قراءة التاريخ نقدر

  -ما جربتش –بس مش معىن آدا أىن من الناس دول 

 ........بعضها زى    احلاجات   آل -75 

  ل دا آالم ازاى يعىنيا راج 

 :حييى. د

ياعم حممود سوف أنشر بقية استجاباتك دون تعليق لنفس
السبب الذى أشرت إليه سالفا، لكنىن غالبا سأستفيد من

 .صدقك ورؤيتك هذه

 حممود خمتار. م

 حق   عندها   نفسها وتنسحب على    بتقفل  اللى   الناس -76 
 .......التانيني   شر   تتجنب   عشان 

   .طب وخري التانيني خنسره بردوا أل يا عم

 ...........إيه على    عارف   مش بتحسدىن،    الناس -77 

 على أيه يا حسرة

 اجتماع ىف    أتكلم مىن    يطلب   حد   ملا   باترعب -78 
 .............عام 

 بس أيوه بس ده ىف األول 

ىف   مش   ليفزيون،الت ىف    األفالم على    أتفرج   أفضل -79 
 ..........فلوس   معايا   لو حىت   ، السينما 

 أل أنا أعشق السينما 

 بذئ   آان   لو حىت    النص   عن   خيرج   إنه   املسرح   ممثل   حق   من -80
 ........الناس بيضُحك   مادام   وجارح 
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  أل

 ..........من احلياة دى بقي   خيلص   الواحد إمىت   -81

 نا حاجة؟أحنا لسة عمل لسه بدرى

 نضفت   آانت   إن اعرفشى    وما ،  جدا   آتري إيدّى    باغسل -82 
 .........أله   وال 

 أل 

 ........حاجة   آل ىف    ترآيز   ضعف عندى  -83

  أل

 ......إيه  ىف   عارف   مش   مشغول،   مشغول   مشغول -84

 أل
 ........سودة   ايته   ده   العامل   أآيد -85 

 أعلم هللا

 ........خالص   حد   ماتزعـّـلش   حتبك   الناس   عايز   لو -86

 .ينفعش حاول اىل تزعله تفهمه أنت زعلته ليه ما

 ...........استثناء من غري  سامة   التعابني   آل -87

 علميا أل

تالت ىف    املشاآل   آل   آنت أحل    وزراء   رئيس   عينوىن    لو -88 
 ........شهور

 .دا أنت متفائل قوى

قاعد   وانا   فيه نفسى    انا اللى    آل   وأحقق   أسرح   أحب -89
 ........مطرحى

 .غصب عىن ساعات و بيحصل

  حتب   الناس   إن   لو   العدل فعال    حنقق   ممكن -90
 ..........بعضها 

 .ممكن

على   بيه   بتضحك   الناس   فارغ،    آالم   ده   احلب -91
 ........بعضها 

 .أل خالص أآيد ىف حب

 .........حالك متّشى    إنك   الدنيا ىف    حاجة   أهم -92

 .بس تبقى عارف رايح فني و حاى منني 

 ........هللا ىف    هللا   حد   بيساعد   حد   إن   تفكر  إوعى  -93

 .هللا ىف    هللا   أل فيه ناس بيساعد

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــا يــــوميـــــ"   4125
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 ، ال حد"\سر"\ اللى ممشى الدنيا دى    إن رأىي    أنا -94
 .......عارفه، وال باين حد حا يعرفه

 .اهللا سر آلنا عارفينه و اىل ينكره عبيط وجود

اإلذاعات األجنبية عن أخبار   أخبار   بيصدق  إللى  -95 
 .........مش وطىن يبقى    إذاعات بلده 

 .حكاية التصديق دى مش باأليد

 .........أصله   من   الزمة   ماهلاش   قرايةاجلرايد -96

 أل طبعا 

 من   قامي   وانا حىت    طول على    مكسر با حس إن جسمى  -97
 ...النوم 

 أل 

حىت يوم اجلمعة، أرجع االعتيادية،   األجازة بعد   -98
 .اآون ما خدتش أجازة   ما زى  الشغل 

 أل 

 :حييى. د

فقط دون زيادة، وأيضا دون" ال"بدأت إجاباتك تأخذ 
 .غالبا" نعم"

 حممود خمتار. م

 .خالص   السفر   احبش   ما -99

 أل أنا بعشق السفر 

 أثناء   بتتحرك   وهيه   الناس   شفايف على    أتفرج   أحب  -100
 .........جد   بيتكلموا   يكونوا   ما 

 .ومها بيتكلموا جد بس ممكن بس مش شرط

 :حييى. د

 لكن ىل طلبني صغريين: شكرًا

رمبا عدم  أو" ال"أو " نعم:ابة بـ أن تعيد اإلج: أوال 
اإلجابة على املائة عبارة دون أى تعقيب أو إبداء وجهة

 .نظر

أن تكون استجاباتك ىف النشرات القادمة هى أيضا: ثانيا
 ،"ال"أو " نعم"

مث يأتى تعقيبك مستقال يساعدنا حتما ىف الصياغة 
 .التالية

 شكرا 
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אמא"א"−540

 تعتعة

ماذا يعىن لك اللون األمحر هذا اليوم؟ عيد احلب؟ أم
أم دم األطفال املراق ونزيف العدوان النادى األهلى؟ 

يومفرباير، وهو  14هو السبت ) وأنا أآتب: (الغاشم؟ اليوم
ذى أعدم فيه القديساحلب أو يوم فالنتاين، وهو اليوم ال

فالنتني بأمر اإلمرباطور آالوديوس الذى آان مينع الشباب من
الزواج ليتفرغوا آالت أآفأ ىف حروبه الطاغية، متاما مثلما
خنصى الثريان لتزيد حلمومها حني تذبح، رفض القديس فالنتني
استعمال البشر آلة للحرب هكذا مبا حتمل من معاىن التشويه

لغاء واالستعمال واالستعباد، حتمل القديس نتيجةواإلذالل واإل 
فرباير 14شهيدا ىف  ثورته من أجل احلياة والناس، حىت أعدم 

:حلبيبته( ميالدية ، وقد آتب رسالة حب قبل إعدامه  270
الذى إبنة سّجأنه  إبنة اإلمرباطور آاليدوس شخصيا، أو 
أعدم، )روايتنان -داواها من العمى أثناء سجنه فأحبته

 .القديس بتهمة الدعوة للنصرانية

ثورة ضد السلطة) 1: (ميكن أن نقرأ هذه الرواية هكذا
الغامشة الىت تستعمل البشر آالت للحرب دون اعتبار آلدميتهم

دعوة لدين جديد، وآل دين جديد،) 2(وعواطفهم وحقوقهم، 
فهو عادة ثورة تطورية هلا) تقريبا(هو مثل آل دين جديد 

رعاية حلق الناس أن يتواصلوا مع بعضهم) 3(الت نفس الدال
البعض، وبالذات حتت مظلة االرتباط الثنائى املسمى

شجاعة مواجهة السلطة) 4(مبارٌك بالناس والدين ": الزواج"
الظاملة ليس فقط باالحتجاج والصياح، وإمنا بالفعل والتحدى

االحتفاظ) 6(حتمل مسئولية الثورة حىت االستشهاد ) 5(
 .اإلعدام: حىت آخر حلظة  -احلب –بالعالقة باحلياة 

 أى هذه املعاىن تبقى لنا لنحتفل هبا اليوم؟ 

حني دعيت أمس للمشارآة ىف احلديث عن هذا اليوم، ىف
رحت أحبث عن إجابة هلذا) متاح ىف املوقع(الفضائية املصرية، 

السؤال؟ نّبهت مقدم الربنامج الفاضل، الذى رحب مشكورا
أنه قد ال يليق أن حنتفل باملناسبة بنفس الطريقة: هىبتنبي

 بتنهدات حاملات هامسات ناعمات : الىت نتبعها آل عام، أعىن
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أو بأفكار عائمات خائبات سائحات، وبسرعة دافئات، 
أردفُت أنىن ال أريد أن أقلبها غما ىف مثل هذا اليوم، وإمنا

هل ميكن أن نرى اللون األمحر ىف هذه املناسبة ىف: أتساءل
ا منعزال عن لون الدم األمحر وهو يصبغ وجوهالورد واهلداي

وجثث األطفال والشيوخ وآل املدنيني األبرياء والوحش البشع
املسعور يلتهم بآالته العمياء آل ما هو حب وخري وحياة تليق
ببشر أحرار؟ مث خفت أن ُيفهم آالمى على أنه موافقة على

بفضل –الدعوة إىل رفض هذه املشارآة العاملية، فاستطردت 
هذه املناسبات  أنىن ال أدعو بذلك إىل إلغاء: مساح املقدم 

الطيبة، وال إىل أن نقلبها غما وآأن الغم هو الذى سوف
حيررنا، فأنا ضد األصوات الىت تنهى املسلمني عن املشارآة،

جيعلنا وآأن االنسحاب من العامل ناسا وحبا هو الذى سوف 
بيل إلحياء جمد اإلسالمالس جدا جدا، ، وآأنه هو  نتميز 

وحضارته ، اإلسالم الرائع الذى اختزلوه إىل هذه النواهى،
ىف حل أزمة اإلنسان املعاصر بنقلة  وهو القادر على املشارآة

 .ثورية حقيقية

دار الربنامج بعد ذلك حبوار نشط ، أعتقد أنه قد يفيد
"األنانية" اجلميل وبني" حب النفس"من يهتم بالتفرقة بني 

الغبية، وبالتفرقة بني االحتياج واحلب، وبالتفرقة بني روعة
أن حتب دون استئذان، وخيبة أن جتوع حبا بال ارتواء، آما

ىف غائبا وحاضرا، " آما هو"دار حول قيمة شوفان احملبوب 
مقابل االمتالك واالحتواء واإلسقاط، مث أينا الربنامج مبا

ن حيتفظ بقدرته على احلببدأناه به، ألؤآد أن الذى يستطيع أ
الدم األمحر قانيا حاضرا ىف وعيه طول الوقت،  برغم آالم هذا

آما هو اإلنسان املكّرم املسئول حامل أمانة احلب، حيققها 
 . خلقها اهللا وخلقه

حني حنب: نعم، ميكن أن نتذآر هذه املناسبة بشكل آخر
هذهىف منع إراقة " طول الوقت"الناس وأنفسنا بأن نساهم 

الدماء الطاهرة احلمراء؟ حني نتذآر أن شهادة الشهيد
القديس فالنتني آانت شهادة مثاال حيتذى من أجل احلب واحلياة

)270ميالدية (، حني نفهم أن الدعوة إىل النصرانية الباآرة 
الىت آانت السبب املعلن إلعدامه، هى هى الدعوة إىل اإلسالم

  الذى طمسوه حتت قشور تفسرياهتم؟

نعم، ميكن أن حنتفل بأى حدث جيمع مشاعر وأفكار وإبداع
آل الناس معا، من أول آأس العامل ىف آرة القدم، حىت عيد
فالنتني، مرورا بالتواصل اليومى على النت الذى هو مبثابة

، ليتوقف نزيف"احلياة معا"الدليل اجلديد لقدرة الناس على 
ل، ليصري اإلنسان آمادم البشر هكذا بفضل احلب الفاعل املسئو

 خلقه احلق سبحانه؟ 

هذا العيد هو عيد احلياة مبا فيها من ثورة يصبح : هبذا
 .و حب.. واستشهاد ودعوة لدين جديد وصالبة، و
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אא:א −541 )36(אא

 ىف ثقافة تسمح:ئوليةاحلضور الوضوح احلسم املس

سنة هو الكبري من أخني حاليا ىف 20هو ولد عنده  :مراد.د
   سنة تالتة آلية جتاره بيعيدها لتاىن مرة

وتالتة، وتاىن مرة يبقى آان شاطر ما 20 :حييى. د
 اتأخرشى

 حلد ما تعب   نوعا ما، :مراد.د

 ما اتأخرش غري السنة دى بس  :حييى. د

، عموما آان بينجح بالزق، هوآه بس بالزق :مراد.د
هو آان دخل.. شهور بيجى بانتظام 5بيجيلى تقريبا بقاله 

 املستشفى هنا مره قبل آده 

 إمىت؟ وملدة قد ايه؟  :حييى. د

 هو دخل املستشفى من سنتني  :مراد.د

 ملدة قد إيه؟  :حييى. د

 قعد فرته صغريه   قعد تقريبا اسبوعني، :مراد.د

 وبعدين :حييى. د

بعد ما خرج األعراض اللى آانت موجودة ىف األول :مراد.د
اللى دخل عشاا املستشفى راحت بسرعة، آان فيه عنف على

بس مع دخول املستشفى راحت يعىن، بس  أهله وعدوان وآده،
اتبقى بقى حاجات زى أعراض سلبيه أآرت، آان بيتابع مع

قال واحد زميلنا وبعدين ملا زميلنا سافر حوهلوىل، آان
لوالدته أن هو جيى فا جاىل، هو ىف خالل اخلمس شهور دول آانت
يعىن أموره ماشية بس ىف حاله، يعىن مثال ماينزلش يلعب مع

 زمايله، على طول عايز ينام، ما فيش مذاآرة

 فني اللى ماشية بقى؟  :حييى. د

 على آالم والدته  :مراد.د
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 أبوه بيشتغل إيه، ووالدته بتشتغل وال أله ؟ :حييى.د

 بوه حماسب وأمه حماسبةأ :مراد.د

 آام أخ وآام أخت  :حييى. د

 عنده أخ واحد أصغر منه  :مراد.د

 ىف سنه إيه، وبيدرس إيه  :حييى. د

هو  ىف آلية جتارة برضه هو حاليا ىف سنة أوىل، :مراد.د
أصغر منه بسنتني، بس أخوه هنا ىف القاهرة واملريض ىف جامعة

 إقليمية قريبة 

 فني؟ هم ساآنني  :حييى. د

 هم ساآنني هنا ىف القاهرة :مراد.د

 العيان بيسافر لكليته آل يوم وال بيعمل إيه  :حييى. د

 ما هو ده إشكال برضه :مراد.د

 املهم :حييى. د

ىف األول هو ملا جه يعىن مثال آنت زقيت معاه مثال :مراد.د
مبظهره، ما يكسلش يغري ويستحمى،  ىف أنه يهتم هبدومه شوية،

أطقم هو ما بيلبسش إال طقم واحد بس منهم، 4نده هو مثال ع
خليته ينزل يلعب مثال آورة مع أخوه، مع زمايله، ىف االول
بدأ يشتغل ىف احلاجات دى شوية، بس ىف خالل الشهرين اللى

خالل الشهرين اللى فاتوا حسيت آده زى ما يكون بدأ  فاتوا
 يريح 

 بدأ يريح يعىن إيه،  :حييى. د

يريح مبعىن أنه إيه زى ما يكون ىف األول بدأ :مراد.د
آان مش عارفىن فكان فيه رهبة شوية، يسمع الكالم، شوية
شوية لقيته مافيش، ما بيعملشى أى حاجة ماللى باقول له

 .عليها

 السؤال بقى؟  :حييى. د

أنا فكرت أن أنا يعىن اديه مثال حلد من زمايلى :مراد.د
 تاىن يكون شديد شوية 

يعىن أنت طيب وال طبيب، يعىن إيه تديه لواحد :حييى. د
 يعىن انت شديد نص نص، وال مش شديد خالص   شديد شوية،

 انا ما باضرهبوش مثال  :مراد.د

هوا احنا بنضرب عيانني يا جدع!! يا ار أسود :حييى. د
 أنت؟

ده اللى فهمته إن زميلى اللى سافر آان :مراد.د
 بيعمله 
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ىل إن زميلك بصراحة أنا عمر ما فيه عيان قال :حييى.د
ده ضربه، ميكن شخط فيه، تالقيه زقه بكرشه، إمنا ضربه أله،

 مستحيل

 أنا مش عارف  :مراد.د

 أل الزم تعرف، هى مش لعبة :حييى. د

يعىن على آالم والدته ده اللى وصل ىل، إنه آان :مراد.د
 بيزعق له، ويبهدله

   بيبهدله معلش امنا يعىن يضربه أل :حييى. د

ضرب مبعىن ضرب، بس يعىن آان فيه عنف منه،مش  :مراد.د
 أنا شايف ان انا مش عارف أعمل ده معاه 

مش أنا قولتلكوا بعد سفر زميلنا ده إن أنا :حييى. د
اآتشفت ان هو آان معاجل جيد، وإن العيانني بيحبوه، مش
حصل، اآتشفت إنه آان غري ما آنت واخد فكرة عنه، إن معاجل

   حضور حاسم بيوصل للعيانهو ميكن آان له   جدع،

يعىن فيه حاجات والدته واصفتها ىل آان الدآتور :مراد.د
 أمحد آان بيعملها مع الولد

 إيه يعىن؟ آان بيخوفه؟ :حييى. د

 يعىن  :مراد.د

 طب السؤال بقى؟  :حييى. د

أنا مش قد الكالم ده، السؤال إىن خايف على :مراد.د
 يه لواحد زميلى وال أله؟الولد من موقفى الضعيف ده، يعىن أد

إيه اللى بتقوله ده يابىن؟ هى معرآة قوى؟ إنت :حييى. د
فاهم إن الشدية دى إيه؟ هى بالوزن وال باحلس العاىل، وال

 باحلضور واحلسم ؟

 أنا فاهم ده آه  :مراد.د

يعىن تكون أنت حاسم وواصل وواضح ومشرتط، تبقى :حييى. د
لعيان، يتلم، آدى الشدية،شديد، يعىن مسئول، آل ده يوصل ل

 . مش الضرب، وانت واضح إنك مهتم، ومسئول

هو ده بيحصل حلد ما بافهمه هوه ووالدته إن :مراد.د
األعراض السلبية دى، أخطر من األعراض اللى دخلته املستشفى،

 وإنه لو متادى ميكن خيش املستشفى 

 وبعدين، هوه يعمل إيه بقى؟  :حييى. د

له تانية، والدته بتقول إن هو عنده هى دى مشك :مراد.د
 امتحانات حاليا 

   امتحانات إيه وهو ما فتحشى آتاب :حييى. د
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 أنا قولت هلا ده فعال  :مراد.د

ما هو دى هى الشدية اللى هى املسئولية، إن :حييى. د
   مستقبله ما يضيعشى

أنا عرضت عليها ده اآرت من عشر مرات، وهى :مراد.د
امهه إن العالج آالمبرغم دخوله املستشفى قبل آده، لسه ف

 .وترييح وفك عقد برضه

  يبقى قصاد آده تتخلى، وتقول أنا مش شديد، :حييى. د
 وال تكمل وتشوف هى ما بتتعلمشى ليه؟ 

 ما أنا عشان آده باعرضها ىف اإلشراف أهه :مراد.د

يا إبىن إنت ملا تالقى صعوبة ىف طبعك بتتعارض مع :حييى. د
سحبشى، هنا مثال، شايف إناللى انت نفسك تعمله، ما تن

الشدة تنفع، وانت مش شديد، الشدية هى جرعة التنظيم
واإلصرار على التنفيذ، مش الضرب، املوقف احلاسم بيوصل
للعيان وأهله، ملا تالقى نفسك طيب، ما تقولشى أنا ضعيف،

إيه يا شيخ، ما  وأحوله لواحد قوى، إمال إحنا بنعمل هنا
ورؤيتك دى نفسها ميزة، وانت هو الضعف ميزة يا راجل،

بتستمر حلد ما تقدر على انت آنت متصور إنك ما تقدرشى
عليه، تقعد تصرب وتعاند وتزود ىف جرعة التنظيم والتنفيذ
حلد ما تقدر توّصل موقفك احلازم بوضوح، هو ده اللى العيان
وأهله عايزينه ىف جمتمعنا بالذات، إحنا جمتمع مش بتاع

 بالك، وانت حر وانا حر حلد ما العياناحلرية اللى باىل
  يروح ىف داهية، وال احلكومة نافعاه، وال أهله باقيني له،
أنا حمرتم اعرتافك بضعفك، ولو انه مش ضعف وال حاجة، إنت
تستشري آه، إمنا حتوله لواحد زميلك أشد أل، ميكن األشد ده
أضعف وهو مش عارف، الشدية ساعات حىت ىف العالج، بتبقى
تغطية لضعف، باقول ساعات، أنا مش عايز اعمم، فإنت الزم
 تكمل واذا آان فيه صعوبه فعال ىف املذاآره مهدده مستقبله،

 يبقى خيش املستشفى 

 ما هو انا باسأل برضه عشان آده، بس أمه :مراد.د

أمه إيش عرفها، وبعدين هى إما بتثق فينا، :حييى. د
ها، إمنا إحنا ما نسامهشىوإما هى حرة تروح حلد غرينا يساعد

ىف ضياع ابنها عشان عاملني حساهبا، وبعدين أنا قلت قبل آده
حكاية إن ساعات يوم واحد ىف املستشفى يبقى صدمة آافية إن
العيان يتلم، ويتعاون، ويكمل بره، ودا زى ما قلنا قبل
آده بامسيها الدخول الصدمى، يعىن املستشفى متثل صدمة إفاقة،

ض العيانني يقعدوا مدة عارفني إن املرض مش لعبةبعديها بع
ترييح، وال العالج لعبة تفويت، طبعا ىف البالد احلرة يعىن ما
بيعملوش آده بالسهولة دى، إحنا هنا العالقات الطيبة مع

 .العيانني وأهلهم بتساعدنا جبد إننا خندم أسرع، وأوضح

 يعىن أخليهم ييجوا يقابلوا حضرتك :مراد.د
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أنا اللى آنت حموله لزميلك اللىطبعا ممكن، مش  :حييى.د
 سافر ىف األول 

 أيوه :مراد.د

طيب يا أخى يبقوا هم عارفني أنا باعمل إيه، :حييى. د
 . وموقفى إزاى، وده حقهم إىن أتابع باستمرار

 أيوه بس معىن آده إىن أنا اللى حاستمر معاهم :مراد.د

 طبعا، ده لصاحلك وصاحل العيان  :حييى. د

 شكرا :مراد.د
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א−542  אמ

 لكنَّــُه ظــَـلَّ معـِـي
 وعاَد ىل مْن مل يكْن َفارِقىن
 فراقـَُه ماْمل أآْن أقـِصـُدُه

 للذى خاَيـلـَِنى وقال تبـّـا 
 ْن بعُد ارتويُت منهـُـَما،ومل أآ

 .فهالـَـىن ما مل ُيـطـلُّ بعـُد
**** 

 :وآنُت أعرُف ّأنـُّه
 ..آــــَذا مازاَل بينـَنا، 

 ،....وآان يعىن أنـّنـِى
 ..مل أآْن أبدًا آَمـا .. ال 

 .وال أنا قْد آنُت ِلى
**** 

 ىف غمرٍة من اليقني الشائِك
 وجدتـُها

 ِل املطْرتسعى بنفس اخلطـْـو حتَت واب
 فراعىن

 أنـِّى وجدتـُىن على سطِح القمْر
 وآاَن ُمـظـْـلَما

**** 
 وتكاثفْت ىف أرِضها اُملهـَْج

 ِتطنُّ وال ِتعْد، : لكنـّها ظلْت آما آانْت
 فأَحاطـَنا

 فرضيُت أن أغفو بوعى ساآن
 لكنه استْدَرجِنى،
 فما حسبُت أنه هَو،

 ...وْمل يكن أبدا آما آان الذى
 دو الهثـــاوراح يع
 .ظلَّ معى: لكنَُّه

 
13/5/2005املقطم 
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)9(אאא)(−543

 :مقدمة

 أآرر أسفى دون اعتذار

 لعله خريا

 وهذه هى اموعة الثالثة، بالفصحى والعامية

 )500من  150إىل  101اجلزء الثالث من ( 

  بالعربية الفصحى: وًالأ

 من ثقب الباب) أتلصص(أحب أن انظر  .101

حني حتدث آارثة أو مصيبة أشعر أنىن أود أن ألطم .102
 خدودى فعال، شريطة أال يراىن أحد

 بصراحة تساَوْت عندى األشياء، آلها مثل بعضها .103

 ياليتىن مل أولد أصًال .104

ذا عاش هذا الغىبملا: آلما شاهدت آهال أقول لنفسى .105
 إىل هذه السن

 أحب الناس وأآره طبعهم .106

 يزعجىن أن أآون موضع نظر أحدهم وأنا غري ملتفت له .107

أميل أن أنظر إىل آعب أى امرأة اراها، ويا حبذا .108
 مؤخر الرآبة

 أحيانا أختيل أشياء ال أستطيع أن أحكيها ألحد .109

 ثر شخصيا أحيانا أشعر أنىن أوشك أن اتنا .110

 تقابلىن أحيانا أمور ال معىن هلا، ومع ذلك ُتفرحىن .111

 لو أن آل ما يدور ىف باىل قد حتقق، فإنه من األفضل أن أموت .112

 تراودىن رغبة أن أزور غابات أفريقيا .113

 أآره القطط .114
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حني استيقظ أشعر أنىن ال أطيق حىت نفسى، حيدث هذا حىت .115
 لو آنت قد دخلت النوم مرتاحا

نا أشعر أنىن أريد الصياح عاليا على شرط أالأحيا .116
 يسمعىن أحد

أحيانا أشعر أنىن أريد أن أبكى على صدر من يكربىن، .117
 شريطة أال خيرب أحدا

 آثريا ما أشعر بداخلى بنهنهة مكتومة .118

 أحيانا أشعر أن هناك من يقرأ أفكارى .119

 آىنحتّر –غري ربنا  –أنا متأآد أن هناك قوة خفية  .120

 أفضل شىء أال أنظر إىل ما حيوزه غريى .121

عندى رغبة أن أسافر بعيدا بعيدا، شريطة أال أحدد .122
 مسبقا إىل أين

 أخاف أن يعرف ما بداخلى أى شخص .123

 ليس هناك شاغل للناس إال أن يغتابون بعضهم البعض .124

 آثريا ما اشم رائحة آريهة ال يشمها من حوىل .125

 املهدى املنتظر سيظهر حتما طبعا، .126

ليس عندى مانع أن أقوم برحلة ال أعرف تفاصيال .127
 .آافية عنها، ال رفقاء الرحلة، وال وجهتها

آثريا ما أشعر بتنميل ىف يدّى ورجلّى دون سبب، أو .128
 حني أآون ىف آّرب ما

 قبل أن أقضى حنىب" ما هى احلكاية"ياليتىن أعرف  .129

 ع الكالم، وأعرف ماهو، لكنىن ال أفهمه مع أنه واضحأحيانا امس .130

آثريا ما أفكر ىف عذاب القرب، وأقول ىف نفسى إن .131
 جهنم ارحم

أحيانا يأتيىن صوُت أثناء الصالة، أو وأنا جالس ىف .132
 حاىل يأمرىن أن أسّب اهللا

 آثريا ما يساورىن الشك ىف أمور ال جيوز الشك فيها .133

يل إّىل أن هناك من يناديىن بامسى، وحنيأحيانا خي .134
 ألتفت ال أجد أحدا

 ال يوجد أحد أفضل من أحد آخر، لو أخذوا نفس الفرصة .135

 أميل إىل أن يكون ىل أصدقاء أقل مىن ىف العمر بكثري .136

والسالم" هكذا"أعتقد أن معظم الناس يعيشون  .137
 )آيفما اتفق(
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 .تانيةبلدىفاتولدآنتنفسىأنا .138

 .صح   فكرة   األرواح   تناسخ   تكون فكرة    ياريت .139

 .ليه   عايش   أنا :  آتري لنفسى    باقول .140

 .خالص   أبّطل   الْحسن   باعمله اللى  أفكر ىف    باخاف .141

 .لوحدى أمشى  إىن    من   باخاف .142

 خايف ى أبق أصحى    وملا أصحى،    عايز   مش أبقى    أنام   ملا .143
 .النوم   من 

 .خالص دى    الدنيا ىف    حقيقة   مافيش   إن   باقول   أنا .144

 .آتري وداىن    ىف   َوّش بيجيىن  .145

 .طول ومش على بعضى على    آده   قلقان إىن    حاسس .146

 .عايز   ماانا زى  يقدر يشوفىن    حد   إن   أظنش   ما .147

 .تسرتيح   تقوم ،  احلقيقة   رفتع   الناس نفسى  .148

 .املوت   من   باخاف .149

 أختلص قدرشى    ما   الزمة   ماهلاش   خايبة   فكرة جتيىن    ساعات .150
 .منها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4137



 I<02I<2009>25א – אא
 

I02<I2009>25א

א)(  −544 א  )10(א

 :مقدمة

 !!....!هانت   �

مث نبدأ ىف االستقرار على العبارات بالصورة الفصحى  �
 بعد تلقى املالحظات

 مث نستقر عليها بعد التعديل  �

مث ندعو الزمالء من آافة األقطار لرتمجتها إىل العامية  �
 اإلقليمية

مث ندعو الزمالء من آل قطر إىل مراجعة وتعديل  �
 العامية احمللية، 

 عضنا البعض أقرب واصدقوبذلك نتعارف على ب  �

مث نبدا ىف حماولة التقنني إمربيقيا على عينة ممثلة،  �
فئة حىت 444(وهذا مستحيل حاليا بعد أن تعددت التشخصيات 

، وحنن مل نتفق بعد على)اآلن التقسيم العاملى العاشر
 تشخصيات عريبة موحدة،

  DMPIIفنواصل العمل إلعداد التشخيص العرىب الثاىن   �

 يس أالوىل أن نتوقف منذ اآلن؟أل

 !!!فهى فرصة طيبة !! لكن دعونا نتعارف

 .واهللا املستعان    

 )500من  200إىل  151اجلزء الرابع من (

 بالعربية الفصحى: أوال

 ىف آثري من األحيان اشعر أن شخصا ما يقف ورائى .151

 أحيانا يساورىن الشك أن أىب ليس هو أىب .152

 وم فأشعر أنىن أريد أن أعاود النوماستيقظ من الن .153
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آلما فرحُت منعت نفسى من التمادى ىف الفرح، واقول .154
 اللهم اجعله خريا: لنفسى

أن أآون حمور احلديث مع –ولو مرة واحدة  –أمتىن  .155
 مجاعة ىف أى لقاء

 أشعر أحيانا أنىن أستطيع أن أقرأ افكار غريى .156

رفهاأشعر أن بداخلى أفكارًا آثرية مزدمحة، ال أع .157
 على وجه التحديد

 أحيانا أشعر أنىن أريد أن اختبئ ىف مكان دافئ مظلم .158

 وما ذنىب أنا ىف آل ما جيرى هكذا؟: آثريا ما اسأل نفسى .159
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 )137حلم(:نص اللحن األساسى

خر يقطر من مسائها الصفاءياهلا من حديقة ال أول هلا وال آ
وتتوارى أرضها حتت الشجر وجلسنا ىف ظل شجرة لنأآل ونشرب
وإذا بصوت خيربنا بأن املغنيات والراقصات آتيات آتيات وصوت
آخر حيذرنا من االستماع إىل األمثال واحلكم الىت تذم تقلُّب
الدهر وغدر األيام وقال إن حسبكم هذه اهلبات من األشجار

 .مثارها باهلناء والسروراملثقلة 

 :التقاسيم

ابتسمت لنا أخريا، وآان الشرط سهال، وحضرت املغنيات،
والراقصات فعال، لكنهن مل يبدأن اإلنشاد، وقال املتعهد إنه
البد أوال من تنفيذ الشروط، فانطلق واحد من وسطنا وآأنه

، وما آدنا نلتفت إليه حىت"املشروطة حمطوطة"ليس منا صائحا 
"لق صوت آخر من الناحية األخرى يردد ، بيت شعر قبيح انط

،"وماُسمِّى اإلنسان إال لنسيه، وما القلب إال أنه يتقلب
فالتفت بعضنا حنو الصوت اآلخر، ومل نالحظ أن املغنيات
والراقصات بدأن ىف مجع اآلالت وارتداء أحذيتهن استعدادا

سلمنا أمرناللرحيل، فتوقفنا عن رآل وصفع صاحىب الصوتني، و
 . من اجلواسيس أوال  هللا وتعاهدنا على أن ننقى صفوفنا

**** 

 )138  حلم: (نص اللحن األساسى

شارع طويل عريض وأنا أسري فيه على مهل غافال عما حوىل
وإذا بيد تربت على آتفى فالتفت أمامى فرأيت امرأة آية ىف

حنو بيت اجلمال والرشاقة ودهشُت، فابتسمْت، فابتسمُت، فأسرعْت
أنيق أخضر فاستقر رأىي على أن أتبعها ولكنىن التفت حوىل
حلظة ليطمئن قلىب وىف هذه اللحظة تدفق جنود األمن حىت سدوا
الطريق سدا وتعذر علّى التقدم ولكن عيىن مل تتحوال قط عن

 .البيت األنيق األخضر

 :التقاسيم

 مبا تقدم مىن أحد رجال األمن وتصورت أنه سيسألىن، أو ر
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لكنه ختطاىن ومضى ىف طريقه، فالتفت يقبض علّى بتهمة ما،
ناحية وجهته، فتبينت أن هناك على الناحية األخرى نفس
البيت األنيق األخضر، فتصورت أنىن أخطأت فتأخرت خطوتني،
ونقلت بصرى بني الناحيتني وعرفت أنىن مل أخطىء، وأما بيتان
آأما توأمان واحرتت آيف سأميز أى منهما الىت دخلت إليه

رأة حني ينصرف رجال األمن الذين ظلوا ىف أماآنهم يسدونامل
الطريق ، وفجأة امتأل الشارع آله على اجلانبني ببيوت مشاهبة
طبق األصل، خضراء وأنيقة، قلت َآُمَلْت، لكنىن انتظرت أيضا
واثقا أنىن حني أناديها بعد انصرافهم سرتد من البيت الذى

يتحرآون، قلت ُفرَجْت،دخلته دون سواه، وبدأ رجال األمن 
لكنهم بدال من أن ينصرفوا راحوا يوزعون أنفسهم على
البيوت الىت ختلقت حىت اختفوا مجيعا داخلها، وظللت ىف الشارع

 .وحدى أمتىن أن تشق األرض وتبتلعىن
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 :مقدمة

مجال الرتآى) ابىن/استاذى(يشغل حوار اليوم إبداع صديقى 
يوم األثنني(" يوم إبداعى اخلاص"على ما نشر حتت ما أمسيه 

، وهو اليوم")ما دمنا قد محلنا األمانة"نوان قبل املاضى بع
ومل يقرأه أحد(الذى أخصه بنشر شذرات مما أصادفه مما آتبُته 

أعرتف. منذ أآثر من أربعني عاما وحىت اآلن) غالبا، وال أنا
اليوم" القارئ"أنىن أآتشُف ما سبق أن آتبت مثلما يكتشفه 
أه، أو هو قرأهسواء بسواء، وبالتاىل أتأآد أن احدا مل يقر

نقده، فكيف ألومه أنه/وحجب عىن رأيه، ولكنىن مل أطلب رأيه
 .حجبه، وآيف أن انتظر منه أن يبديه أصال

،1974/75حوار مجال هو قراءة لنص قدمي آتبته سنة /إبداع
:حكمة ىف آتاب ىل صدر باسم) ألف وواحدة( 1001وهو ضمن 

وهى فقرات آلما عادت إّىل أمحد اهللا أن هداىن "حكمة اانني"
إليها ىف هذا الوقت الباآر بفضل مرضاى غالبا أو أساسا،

من) 2009(وأتعجب آيف أن ما أصل إليه أو ما يصلىن اليوم 
ى، فأآتبه حاال وأحسب أنه جديد جديد،أفكار وتشكيالت ورؤ

أآتشف أنىن آنت قد رصدته، أو رصدْت موجزه، أو رصدت
 .عنوانه، ىف هذا التاريخ الباآر، هكذا

يرفض أغلب من حيبىن، أو حيب ما أآتب، أن أعّدل حرفا مما
آتبت سابقا، وهذا هو رأى النقاد غالبا، فالنص َتّحدد

ة على مرحلة من مراحل تطورقيمته بتارخيه، الذى هو عالم
الكاتب، يصدق هذا أآثر بالنسبة للشعر، وبالنسبة ملثل هذه
النصوص املوجزة آالشعر، لكنىن ال أتفق مع هذا الرأى آثريا،
وعلى َمْن يريد أن حيدد تطور الكاتب، أو مرحلة آتابته لنص

 . بذاته، أن يرجع الطبعة األوىل

إال أنىن نادرا ما أقوم وبرغم رفضى لالعرتاض على التحديث
 .بتحديث ِجذِرّى، آل ما أفعله هو أن أضيف آلمة هنا، أو مجلة هناك

صديقى مجال الرتآى فعلها باألصالة عن نفسه، ورمبا بالنيابة
عىن، فقد أجرى حتديثا إبداعيا ناقدا أمينا، فطمأنىن إىل حقى وحق

دون التنكر القارئ ىف تطوير تلك اإلرهاصات األوىل، أو مراجعتها،
 .لألصل، وأيضا دون التمادى ىف الوصاية عليها
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–أما باقى احلوار فهو آاملعتاد، إسهامات بناتى وأبنائى 
ىف قول ما اضطرهم، أو أضطر أغلبهم، إىل قوله، –بالعافية 

وبرغم يقيىن من جرعة االضطرار هذه، فإنىن أتعلم منها، وأفرح
 .هبا، وأخجل إزاء ما اضُطررت إليه حني اضطررهتم إىل ذلك

 ناآل

 ".نص على نص"نبدأ بإبداع مجال وهو 

 .احلمد هللا

**** 

 ما دمنا قد محلنا األمانة: يوم إبداعى الشخصى

 مجال الرتآى. د

، ظهرك   نقضت   حبملها   نفسك   ظلمت الىت    األمانة   جتعل   ال" :املقتطف
 ". اهللا   خلق   من   مجيعا   واألنعام ،  وتراجع   فأنزهلا   هلا   أهال   تكن   مل   إذا 

هل أنا قادر على إنزاهلا؟ هل أنا قادر على :مجال. د
 ... "الرتاجع؟ حىت وإن أنقضت ظهري 

 :حييى. د

فما رأيك يا مجال فيمن أنزهلا دون أن يدرى، صحيح أنه مل
طيع أن مينع خالياه أن تظل تدور ىف فلكه سبحانه،ولن يست

–حاملة إياها رغما عنه، رمبا للجيل اآلتى، بعده، لكنه 
قد أنزهلا عن وعيه الظاهر، فحرم نفسه من شرف -فْردا

أنا معك ىف أن إنزاهلا متاما هو أمر. إنسانيته املكرمة
بغرور الفردى مستحيل، لكنىن أشفق على من حرم نفسه منها 

 !!! يا رجل  الساذج، وبال مقابل

 .وغفر له –رغم آل ذلك  –أعانه اهللا 

 مجال الرتآى. د

  ".ومحلها اإلنسان" :املقتطف

 .مبا أودع خالقه فيه من مقومات أهلته حلملها :مجال. د

مل يكن رفض السماوات واجلبال واألرض محلها عصيانا، إمنا 
عدم"عالن فكان الرفض هنا إ.. جبلتهم ال تؤهلهم هلا

وليس إعالن مترد، أما رفض اإلنسان فهو" الالاستطاعة/القدرة
 .عصيان، ألنه جّهز مبا يؤهله حلملها/إعالن مترد

إّن رفض اإلنسان محل األمانة ظلم لنفسه وجهل يف حقها، 
عّل بصريته تشع نورا يف.. ويبقى متمتعا دوما بأهلية محلها
 .عليه داخله يوما فيحملها مبا فتح اهللا به

 :حييى. د

عدم"هو تعبري أآرب من " أبْين أن حيملنها" أعتقد أن تعبري 
، أنا احرتم اجلماد وهو يسّبح بسالسة"الال استطاعة"، أو "القدرة

 أآثر منا، وآأنه قد أعفََى نفسه مما ورطتنا بشريتنا فيه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ـــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   4146
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 وهو هو ما آرمنا اهللا به،

 .وهو هو ما حنمد اهللا عليه 

 مجال الرتآى. د

 .." هلا فأنزهلاإن مل تكن أهال :املقتطف

حىت وإن أنزلتها، فستبقي يف داخلي أهلية :مجال. د
 ..محلها

 .."وتراجع"  :املقتطف

 ..حىت وإن تراجعت فستبقى آامنة ّيف خصائصها :مجال. د 

 :حييى. د

 هذا هو

لذلك قلت باستحالة اإلحلاد بيولوجيا، اخللية املفردة
ى األحدث يتصوراحلية ال تلحد طاملا هى حية، لكن العقل البشر

 أنه قادر على االنفصال، فيجف، حىت يتخثر،

 .فلنحذر 

 مجال الرتآى. د

  .. "واألنعام مجيعا من خلق اهللا" :املقتطف

وهل يتدىن اإلنسان إىل مرتبة األنعام إال بتخليه :مجال. د
 .. األمانة/عنها

..أليس هؤالء هم الغافلون" أولئك آاألنعام بل هم أضل" 
أودعه اهللا فيهم مما يعلى شأم فسقطوا اىل ما دونغفلوا عما 

 .إم الغافلون.. مرتبة األنعام

 :حييى. د 

 نعم

 ما دون مرحلة األنعام

 هم فعًال أضّل

 أوافقك متاما

 وال حول والقوة إال باهللا

 مجال الرتآى. د

 مث   ومن الوعى،    أمانة   محلت   بأن   نفسك   ظلمت" :املقتطف
 ." استعماهلما   حتسن   بأن   الظلم   فارفع  ، االختيار 

محل األمانة ظلم للنفس، وعدم محلها ظلم للنفس، :مجال. د
 ...ىف آلٍّ ظلم

حبسن أداءها، أما ظلم ترآها" يرفع"لكن ظلم محل األمانة 
 حبملها،" يرفع"فـ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (وراإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــط"  يــــوميــــــــا "   4147



 I02I2009>27א – אא

 إمحلها أوال، وسرتفع عن نفسك مستوى أول من الظلم، 

ى ثان منمث أحسن استعماهلا ثانيا، وسرتفع عن نفسك مستو
 الظلم ويف آّل رفع للظلم

 :حييى. د

 شكرا

 يهدى اهللا لنوره من يشاء

 مجال الرتآى. د

 تتحمل   سوف ،  شخوصها   بكل   نفسك   تعرف   حني :املقتطف
 عن   ناهيك ، ...  خارجك   عليه   يلقيها   أن   حتاول الىت    املسئولية 
  . الظروف ...   و ...   الناس 

آيف السبيل.. وهل لنفسي شخوص متعددة :مجال. د
(هل إدراك مالمح شخصييت املتعددة األوجه .. إدراآهم/إلدراآها

يكون عونا يل يف) ما ظهر وما خفي، ما آان واعيا و الواعيا
وهل محلها مبا هي أهل له حيتم علي.. األمانة/حتمل املسؤولية

ريتي زادكافتح بص.. آيف السبيل هلذا اإلدراك.. هذا اإلدراك
 .وىف العلم بسطة  اهللا نورا

 :حييى. د 

)ووجودى(آمل يا مجال أن يصلك أحد أهم حماور فكرى 
تعدد الذوات ىف توجه إىل التكامل"األساسية، وهو حمور 

أحسب أن آل ما نشرناه ىف اليومية وغريها حتت" الواحدى
أنا"مث ألعاب  "الوحدة والتعدد ىف الكيان البشرى"عنواْىن 

مثال، آل "حاالت وأحوال"باب وغريها مما ورد ىف " واحد وال آتري
أنا ال أقصد بالتعدد أن الشخصيةذلك يشري إىل هذا التعدد، 

، هذا ظاهر يتغري باملواقف وغريها، وإمنا أقصدمتعددة األوجه
ال واحديةإىل  ساعيا متناوبا تطوريا بيولوجيا تعددًا

 ، يبلغها أبدا

 إليها دومًا، لكنه ىف الطريق

 .هذا مؤقتا، ولنا عودة 

 مجال الرتآى. د

، األمانة   لتحمل   وتعود ....   احلكاية   تعرف   حني" :املقتطف
 ترجع   أو .. ،  قدما   تسري   أن   إال يبقى    فال ،  الشكوى   عن   تكف   سوف 
، فليؤمن   شاء   فمن ،  حال   آل ىف    مسئول   ولكنك ، ....،  انسحابا 
 " فليكفر   شاء   ومن 

أما وقد عدت حلمل.. أما وقد عرفت احلكاية :مجال. د
إذا آانت الشكوى حتق ملن مل.. األمانة فسأآف عن الشكوى

فلم ال حتق حلاملها، أليس هو األحق) وعالم سيشكوا(حيملها 
أليس هو الذي يف.. بالشكوى ، أليس هو الكادح إىل ربه

 لكن محل األمانة تسبغ ... لك وأآثر من ذلك إنه آل ذ.. آبد

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4148
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..عليه أمنا و تفرغ عليه صربا ال يعرفهم من مل حيملها
عندها فما حاجته للشكوى، نعم لن يكون من حقه الشكوى من

إنه يف آنف من يعلم خائنة األعني وختفي...سكن يف رحابه
الصدور وآفى به حسيبا، أي شكوى حيتاج إليها و قد انتفت

 .احلاجة هلا

 :حييى. د

ىن أن الشكوى نوعان، الشكوى الرجاء اليقني اآلِمْل،نبهت
 والشكوى الضجر االعتمادى النعابة، املنهكة، 

 وأنا مع حق الشكوى األوىل، وأشعر أنك أيضا معها، 

 !وضد الثانية، وإال أين املسئولية؟

 مجال الرتآى. د

ضى،مي   زمنا   أو   معرفة   أو   ماال :  أآثر   مجعت   آلما" :املقتطف
 وجشعك   سعيك   نتاج   من   يا وحيك ،  أمانتك   ثقلت   إذ   أمحالك   زادت 
 ". معا 

واجلشع شيء آخر،.. معذرة منك سيدي، السعى شيء :مجال. د
يا وحيي من) أيضا(نعم .. نعم يا وحيي من جشعي مهما آان

إذا مل يكن خالصا لوجهه، إن شابه الرياء... سعيي إال
ال بيين وبني معرفتك، إن أبعدني عنك، إنوالعجب، إن ح

 ...أصابين منه الغرور، إن أنساني ذآرك
 

احلق، وإن زادتين/لكين، إن أآثرت مجع املال إلعالء آلمتك 
املعرفة قربا منك إليك، إن بلغت من العمر عتيا يف رحاب

 .فطوىب له من سعى خيفف عين محلي حىت وإن ثقلت أمانيت... طاعتك

 :حييى. د

الكلمة يا مجال ال حتمل معناها اخلاص إال ىف سياق.... 
استعماهلا، فحني أطمع ىف رمحة اهللا، فهذا ليس هو الطمع الذى

، قد"السعى"توحى به آلمة طمع إذا قيلت وحدها، آذلك 
يكون سعيا ىف األرض يكون سعيا إىل وجهه تعاىل، آما قد 

 .فساد، وهكذا

نه ينبهنا إىل أن الوسيلة ليستأما تعقيبك األخري فهو رائع أل
قيمة ىف ذاهتا، وإمنا هى تقيم مبا تستخدم فيه، فالطاقة الذرية

 .ثروة بشرية لتشغيل احلياة، وهى دمار شامل للقضاء عليها

 شكرا

 مجال الرتآى. د

 :املقتطف

عزلتك   زادت  -  عمقت   لو  -  رؤيتك   مع   أمينا   آنت   إذا  - 
 بعدك   زاد  -  صدقت   لو  -  شريكتك   مع   أمينا   آنت   وإذا  -    
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أملك   زاد  -  رأيت   لو  -  نفسك   مع   أمينا   آنت   وإذا  - 
   التزامك   زاد  -  فعلت   لو  -  وقتك   مع   أمينا   آنت   وإذا  - 

 حني   منك أذآى    آانت   واجلبال   واألرض   السماوات   أن معى    ألست
 .  جهل   أبا   يا   أنت   ومحلتها ،  ألمانةا   حتمل   أن   رفضت 
...امسح يل أن أقرأها آالتايل مع اضافات بسيطة :مجال. د
عزلتك وزاد   زادت  -  عمقت   لو  -  رؤيتك   مع   أمينا   آنت   إذا  - 

انصهارك فيها
بعدك عن   زاد  -  صدقت   لو  -  شريكتك   مع   أمينا   آنت   وإذا   -

ف وقربك للجوهرالزي
أملك وزدت   زاد  -  رأيت   لو  -  نفسك   مع   أمينا   آنت   وإذا   -

طهرا و نقاءا
التزامك من   زاد  -  فعلت   لو  -  وقتك   مع   أمينا   آنت   وإذا -

 قربك إليه

 :حييى. د 

أظن أن بعض مثل هذا هو ما قصدته من قبول بعض
ردا بريد اجلمعة املاضى/ىف حوارالتحديث، وقد قمت بذلك فعال 

 على االبن عماد فتحى حني عّدلت الفقرة الثانية هكذا

زاد بعدك –لو صدقت  –إذا آنت أمينا مع شريكتك 
 )فأضفت(

 زاد بعدك لتقرتب، فتبعد فتقرتب فتبتعد

 "آذلك وهى 

إىل" عزلتك"آذلك انتبهت ىف نفس الرد إىل تغيري آلمة 
 "زادت عزلتك"بديال عن " زادت وحدتك"  فأصبحت" وحدتك"

أما وجهة نظرك يا مجال، حتديثك الناقد، فهو إثراء
 .جديد، أقبله مرحبا

 مجال الرتآى. د

 ،"منك  أذآى    آانت   واجلبال   واألرض   السماوات   أن" :املقتطف

امسح يل سيدي مل تكن أذآى مين بل مل يكن هلا  :مجال. د
وآان لدّى أنا. االختيار، مل تكن مؤهلة، إا عاجزة

االختيار، آنت مؤهال حلملها وآنت قادرا عليها، إمنا أصبح
إمنا أصبح ظاملا.. عندما أختلى عنها بإرادتي" أبا جهل حبق"

مبا هي ليست أهال لنفسي حبق عندما أتقاعس عن محلها أو أمحلها
 .له

 :حييى. د

ومع ذلك، فقبول العجز والتوقف عنده ُهو ذآاء من نوع
خاص، ولعله الذآاء يسمح للجماد بالتسبيح، باملعىن الذى
وصلىن من أن آل شىء يسبح له، وليس باملعىن الذى يورطنا

 فيما ال نطيقه إال حبمله،

  .هذه هى ورطة اإلنسان الرائعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـوميــــــــا يـــ"   4150
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 مجال الرتآى.د

، منهم   عليه   حصلت   فائض   مليم   بكل   هلم   مدين   أنت" :املقتطف
 وإذا ،  ديونك   من   تكثر   فال   هشا   آنت   فإذا ...   عنهم   بديال   أو 
 مما   تشكو   أال   شريطة ،  رائعة   ثقيلة   فامحلها   األمانة   قدر   آنت 
 "اختيارك   صلب   هو 

ما قدر يل محلها، نعم سأمحلها ثقيلة رائعة ..:مجال. د
 .."شريطة أال أشكوا "

 .. وهل يشكو من عرف سر وجوده يف ظلها 

 )... ليس األمن الزائف( هل يشكوا من أدرك األمن فيها بكامل معناه

 ..هل يشكوا من عرف فيها نفسه

هل يشكوا من انصهر يف محل األمانة، فكان األمانة وآانت 
 ..األمانة هو

 1974آتبت عام 

 1979 نشرت عام

 2009قرئت من مجال الرتآي عام 

 :حييى. د

 هذا هو

ال تؤاخذىن يا مجال إذا اقحمت مسألة بعيدة آل البعد عن
 :آل هذا السياق، وهى جمرد إشارة عابرة تقول

،)مث نرى(أنت وأنا أوال  DMPIIإن ما سنتحاور حوله بشأن   
ةمحل أمان"هو وثيق العالقة بكل ما دار ىف هذا احلوار اآلن 

، وأنا عن نفسى لن أمحل"التواصل"و "املعرفة"و " التصنيف
أمانة مل حيّملها ىل رىب عن طريق مرضاى ومسئوليىت جتاههم، وجتاه من

 .صحة وعافية وإبداعا بإذنه" إليه"يقومون برعايتهم 

**** 

 )36(اإلشراف على العالج النفسى  

 ىف ثقافة تسمح: احلضور الوضوح احلسم املسئولية 

 نرمني عبد العزيز. د

ولكن آيف حنافظ على القرب ىف العالقة مع املريض ىف ظل
ىن إزاى نوصل ده للعيان بالتوازناختاذنا موقف الشدة؟ مبع

 ده بني الشدة والقرب؟

 :حييى. د

يا نرمني، ىف بعض الشدة قرب رائع، آما أن ىف بعض
  .واملوافقة ختلٍّ قبيح" التحسيس"
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 أما آيف؟

 فهى اخلربة، واألمانة، واملسئولية، وربنا

 واخلربة 

 رباب محودة. أ

يوجد مرضى حيتاجون احلضور والوضوح واحلسم واملسئولية
جون املصاحبه واألمان، وفيه عيان عايز حاجةوفيه مرضى حيتا

 ،..معينة، وغريه، وغريه

هل من املفروض على املعاجل ان يعرف آيف يعطى آل مريض ما
حيتاجه، أو يكتفى مبا لدى املريض ىف وقٍت بذاته، فأجنح مع

 .مريض، ومريض آخر احّوله ملعاجل اخر ارى أن لديه ما ينقصىن

 :حييى. د

األطباء، آما خيتار األطباء مرضاهم، وآلمااملرضى خيتارون 
زادت فرص االختيار فعال، زادت حرآية التعاون، وتعددت
مستويات العالج، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، على شرط أن

 .باستمرار" توسيع وسعها"نواصل 

واتمع العالجى بالذات يسمح بتعاون وتبادل األدوار
-عادة –كل رائع، وهذا غري متاح وتكامل اهود والوسائل بش

 .ىف العالج النفسى الفردى بالذات

 حممود سعد. أ

أنا أرى اننا أحيانا حني جند انفسنا ضعافًا امام احد
املرضى قد يرجع ذلك لقوة ومكانة املريض واحيانا الننا

لذلك أرى ان التحويل إىل معاجل آخر هو. اخرتنا السكة دى
ة الىت يدور فيها املريض بصرفخطوة مقبولة لكسر الدائر

النظر عن موقف املعاجل الثاىن، اال إذا آان حضرتك عاوز آده
 .للتدريب أو الرتوى ىف اختاذ مثل هذا القرار

 :حييى. د

مل أفهم جيدا، وإن آنت أوافقك أن آثريا مما أنصح به قد
 .يكون ضمن هدىف ىف التدريب

 حممود سعد. أ

صدمة الدخول والىت أرى أا مناتفق معك يا دآتور حييى ىف 
 .املمكن أن تتشابه مع صدمة التحويل ملعاجل اخر آما ذآرت سابقا

 :حييى. د

 جيوز

 حممد الشاذىل. د 

أحيانًا يواجه املعاجل صعوبه حينما يكون املريض حيتاج
  لدفع ىف آل خطوه خيطوها، آمان أن بعض املرضى أحيانًا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور " يــــوميــــــــا "   4152
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يتحرآون بالقصور الذاتى بعد دفعٍة ما، فيعطى املعاجل
 .صة اللتقاط أنفاسه ومعاوده السريفر

 :حييى. د

هذا صحيح، علينا أن حنسبها بدقة حىت يستعيد آل مريض
 .مبادأته، ومسئوليته بالتدريج

 نعمات على. د

ال أعرف مىت احول مريضًا لدّى إىل زميل آخر، هل أفعل ذلك
عند احساسى بالعجز معه وعدم تقدمه، ام باالتفاق معه بناء

 على رغبته؟

 :حييى. د

آل شىء جائز، واإلشراف يقوم باإلسهام ىف التعريف
بالواجب ىف آل هذه احلاالت، واحده بواحدة، إذا احتاج

 .األمر

 هالة محدى. أ

مراد يكون بيضرب. أنا مستغربة جدًا أن يكون زميل د
، اآيد آان بيشد عليه قوى زى ما يكون!!العيان بتاعه

 .بيضربه، بس ضرب ما اعتقدش

 :يىحي. د

.هذا بالضبط ما تصورتُه أنا أيضا وأنا أرد على د
 .مراد

 هالة محدى. أ

مراد هو هو نفس موقفى مع عيانه. املوقف اللى فيه د
باعاجلها حاسه أىن ضعيفه معها، واحرتت نفس احلريه دى، بس
اللى أنا عمااله دلوقىت أىن مكمله معها، ميكن حاجة تتغري فيا

توصلىن إا تسمع آالمى وحتس إىن أو أعمل معها عالقه جيدة
 .باعمل حاجه علشان اساعدها مش حتكم فيها

 :حييى. د

 ربنا يساعدك، ويشفيها

 عبد ايد حممد. أ

حضرتك ذآرت ىف اليومية إن الضعف ميزه وبعد آده قلت إن
 .الشدية ساعات ىف العالج بتبقى تغطيه لضعف

 :حييى. د

 هالضعف ميزة حني نعرتف به، ونبدأ من

–والشدة الىت ينقصها االحاطة والرعاية واملواآبة، هى 
  .قسوة انفجارية تعلن ضعفا آامنا عادة –غالبا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4153
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 عبد ايد حممد.أ

فهمت آيف أن الشدة هى ىف جرعة التنظيم واإلصرار على -
التنفيذ، فهمت أيضا معىن الدخول الصدمى وآيف أن املستشفى

 .ميكن أن متثل صدمة إفاقة

 :حييى. د

 .هذا ما عنيته متاما

**** 

 20/2/2009 :بريد اجلمعة/حوار

 حممد أمحد الرخاوى. د

ملا سالت عن عدد اللى خف وآمل ابداع ما آنتش باسأل عن
العدد ؛ آنت بأسال عن صعوبة موالفة االبداع مع قهر

بني من يبدع تباين شاسع  ان يعوق الواقع دون مرض ودون
 ابداع املبدع والواقع وسيظل هذا قضية ابدية إال ان يتحول

 ابداع الكتلة على ارض الواقع، فيتغري الواقع

 :حييى. د

وحىت حني يتغري الواقع إىل ما نريد، أو إىل واقع جديد،
 .فهو واقع أيضا حيتاج إىل إبداع جديد، وهكذا أبدا

 رخاوىحممد أمحد ال. د

مثال مع قهر الواقع إال آيف يتوالف ابداعك انت شخصيا
 .من خالل سلطة قادرة واعية مبدعة تكرب ىف دوائر متداخلة

 :حييى. د

 ال أعرف،

 ولكن جيوز 

 حممد أمحد الرخاوى. د 

نرجع تاىن حلتمية السياسة وحتمية العدل وحتمية االمانة
 . فصليةمع صعوبة آل ذلك ىف غياب الكتلة احلرجة امل

 :حييى. د

 ،"حتمية"أهو أنت اللى " ؟!!!حتمية!! حتمية! حتمية"

ولو ال أنىن أعرف خاالتك آلهن لقلت لك مثل أوالد البلط
 "حتمية"خالتك امسها " الظرفاء

 أما َمْن هى احلرآة املفصلية، 

 .فخلها ىف سرك 
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 حممد أمحد الرخاوى.د

- جنيب حمفوظ علمنا ىف احلرافيش ان العدل ونصرة الضعفاء 
وحتقيق -م يثورون على الظلم فيصبحون اقوياء حالة آو

 غائية حاضرا ابدا طول الوقت هو السبيل، وجود اهللا آقيمة
جنيب حمفوظ ىف ادق آل هذا مل يتحقق بعد، ولكن قاله لنا

)هذا العمل(اعماله، فلريمحه اهللا هبذا العمل ولنتعلم منه 
 .وليس من جنيب حمفوظ

 :حييى. د

 ، ويعلمنا، حىت وهو صامتعمنا جنيب علمنا الكثري

النقد الذى –ولو للمرة الثانية  –مث إىن أرجو أن تقرأ 
دورت احلياة وضالل اخللود ملحمة"آتبته ىف ملحمة احلرافيش 

لعلك تالحظ العناصر الىت ذآرت "احلرافيش املوت والتخلق ىف
ومل أتناوهلا بعد، لكنىن أثبتها -عناوينها ىف اية البحث

 ألحرج نفسى بضرورة العودة إليها،

هو شديد –وهو هام  –على أن هذا البعد الذى ذآرت  
 .التواضع أمام ما نتعلمه من جنيب حمفوظ

"ن هذا العملم"آيف نتعلم  –حىت الرفض  –مث إىن مل أفهم 
، وهو آان يعلمنا وهو صامت مثلما يعلمنا وهو"ليس منه"و

"حى> ==<اإلبداع حى " يبدع، برجاء الرجوع أيضا إىل فكرة 
وهو ما )ية جنيب حمفوظأصداء شخص 2002-1-30مقالة األهرام(

 .شعرت به ىف صحبته، وليس من إبداعه

 رامى عادل. أ

اميمة فني، مش عارف هى ماآتبتش النهارده. مش عارف د
مش واخده حقها؟ هو ده اللى حاضرىن، انا سامع ليه، هى

 .جلستها مهساهتا، مش آده؟ اراها معتدله ىف

 :حييى. د

 !يا عم رامى، أنا ماىل؟

 ىاسأهلا يا أخ

 انتما أصدقاء

 إيش أحشرىن

 واعطيها أنت مما أعطاك اهللا، ميكن تكتب يا رجل

**** 

  بني لون الدم ولون الورد" عيد احلب": تعتعة
 حممد على. د

ستشهاده دفاعًالدى تشابه قريب جدًا بني فالنتني وفلسطني، وا
عن قضيته واستشهادهم دفاعا عن قضيتهم، وحبه البنة األمرباطور

  وحبهم ألرضهم، ولكن اسأل هل ميكن أن يعيش اإلنسان بال قضية؟ 
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فالنتني آانت له قضية، وفلسطني وأهلها هلم قضية، فما هى
 .قضيتنا الىت تعيش هلا

 .من فضلك أجبىن وشكراً على هذه اليومية

 :حييى. د

 تني، وفلسطنيقضيتنا هى هى قضية فالن

 أن نعيش بكرامة

 أو منوت بشرف

 ما رأيك؟

 حممد أمحد الرخاوى.د

وليس واهللا نفسى اصدقك وانا مصدقك، بس سوف اسأل آيف حنب
الذين يقتلون بندالة(هناك مسؤلية آل البشر عن آل البشر 

آيف حنب والظلم والتظامل واجلهل )الغرب وختاذل الشرق
يغطى الكرة االرضية هم معظم ما واجلهالة واالنانية واجلربوت

آونه اآلن حمتاجني ثورة حقيقية من داخل داخل آل انسان حالة
ثورة ضد آل ظلم بدءا من ظلم!!!!. مسؤل عن آل البشر

جهالة وآل انانية عدمية وضد آل النفس وضد آل جهل وضد آل
 قبل وبعد ان حنب..... جربوت وضد

 :حييى. د

" ..آل" .. "آل"ختفف من  مرة أخرى، ليست أخرية، ألن
 ، هكذا،"آل"

مسئولية آل: "الىت قبلتها منك هى ىف قولك" آل"الـ 
هذا التعبري أوىل بك ان تتوقف عنده،" البشر عن آل البشر

 وأنت قائله، فتكف عن ما تصرخ به طول الوقت،

 .ليس هكذا يا أخى، يا ابن أخى، حرام عليك 

 حممد أمحد الرخاوى.د

  سلخ عن آل اجلارى ونقول يالال حنبصعب يا عمى نن

 :حييى. د

 قال لك انسلخ" هّوا حد"

فأنت الفائز، فإذا آنت ال –وسط آل هذا  –مث إنك حني حتب 
 .تريد، فعّنك ما حبيت

 حممد أمحد الرخاوى.د

غائبا تقريبا صعب صعب واالصعب منه ان وجود اهللا قد أصبح
حتمية وجود اهللافلنعمق  الوجود، اذن عن حمور وارتكاز معظم

آحقيقة قبلية وبعدية، وعندئذ سيخرج آل حى من آل ميت
  الواقع ويصبح احلب هو املعىن وسيصبح املستحيل هو عني األمر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4156
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 .بنا حني نغري ما بأنفسنا فيغري اهللا ما

 :حييى. د

 يدى على يدك، وبطّل بقى

 رامى عادل. أ

اقرتاهبا اجلارف املخيف، حني مهمت ان احبها، عجزت فعال، رغم
درتى ان احيا بشرا، رايتها ترعى ىف قصر،حىت شككت ىف ق

رايتها خادمه القصر، وملكته القصر، قاتلة هي، ال ترتك
اثرا، ولفظ اجلالله ىف عينيها، جيمدني، حني ترسم قلبا افضه
الجد بداخله قطعة من ما يسرتها، قطعه من ما مييزها، ساخنه

اطعم،بدرجه قد ال تطاق، ليست غجريه، امنا امجل من املومس، و
تغضب ال تنهر، حتزن فيبان جفنها العلوى اخضر حار آالشمس،

انذارا ومتردا على يكوى آيا، ال هتتز، حني قصت شعرها اعتربته
انوثتها، على هلا ضحكه عجيبه، تشبه دقات صاجات، اين هى؟
ذهبت، ذهبت الفرعونيه، ذهبت آاننا مل نتقابل قبال ىف قصر

 .البارون

 :حييى. د

 موافق

 حممد إمساعيل. أ

أآتشفت أن ما اتعلمه من التعتعه الىت تتكلم عن آل ما
 !هو عام، هو اآثر بكثري مما أتعلمه مما هو حديث خاص باملهنه

 :حييى. د

 أظن أن هذا جيد جاد،

 .وهو يصب ىف املهنة غصبًا عنا 

 مىن أمحد. أ

انا ضد االصوات الىت تنهى املسلمني"أنا اعرتض على قولك 
 "آةعن املشار

 :حييى. د

لك حق االعرتاض، وىل حق التمسك برأىي احرتاما لكل الناس
 وحقهم ىف االختالف

 مىن أمحد. أ

حنن نتحمل مسئولية الثورة حىت االستشهاد هذا هو ما بقى
 .لنا فحسبنا اهللا ونعم الوآيل

 :حييى. د

  وهو هم نعم املوىل، ونعم النصري

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ـــــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�س"  يــــوميــــــــا "   4157
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 نادية حامد.أ

النانيةا"اجلميل و" حب النفس"أعجبىن جدًا التفرقة بني 
، لكنىن اعتقد أنه نادرًا ما تنفذ هذه التفرقة على"الغبية

 .املستوى الفعلى أو حىت العقلى

النفس"أرى أنه نادرًا ما حيدث تنفيذ فعلى للتفرقة بني حب 
 .واألنانية الغبية، وّال ده ميكن تشاؤم زيادة مىن" اجلميل

 :حييى. د

 معك حق، هى مسألة صعبة فعًال، 

 باب لالستعباط أيضاوهى تفتح ال

 نادية حامد. أ

 شايفة فضل االبداع مع فرط الرؤية من حضرتك : مالحظات

       ىف إدراك التفرقة بني االحتياج واحلب -1

ىف التفرقة بني شوفان احملبوب آما هو غائبا وحاضرًا ىف -2
 مقابل االمتالك

 "احلب دون استئذان"وأيضا ىف حكاية  -3

 :حييى. د

 شكرا

 مود سعدحم. أ

بصراحة يا دآتور حييى اللون االمحر مل يذآرىن بالدماء قط
 .ولكن ىف الغالب يذآرىن بالود واحلب

 :حييى. د

 لك ما وصلك ويصلك

 لكن أليس اللون األمحر هو لون الدماء أيضا،

 الدماء ليس هلا لون آخر إال أْن تتخثر

 .أما الورود فألواا شىت ومن بينها األمحر 

 شاذىلحممد ال. د

أرى أن املشكلة ليست ىف أن حنتفل بعيد احلب مثًال وسط
املذابح أو أن نقلب األعياد حنيبا ورثاًء، املشكلة أن حنتمل
وجود االثنني ىف وقت واحد داخلنا، أن حنب جدًا وحنن ساخطون ىف
وقت واحد داخلنا، أن حنب جدًا وحنن ساخطون جدًا ومتحرآون

 .قيقيه، هذه هى الصعوبه احل..جدًا

 :حييى. د

 نعم هذه الصعوبة

  وهى صعوبة رائعة
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    لكنَّــُه ظــَـلَّ معـِـي :يوم إبداعى الشخصى

 اوىحممد أمحد الرخ. د

  وعيت به يثلج صدر ما مل اع

  فتدثرت به

 خيتفى ليظهر بني طيات

 الكما اليأس

 اوقن به ما مل اعلم اىن ساعرفه

 فاعرفه

 فاستحلفه ان يظل معي

  فيضحك

  فاضحك

  فارضى عنه

 فيختفى ليظل معي

 ")ىأع"حرف العلة ىف  بعد تصحيح الشطر االول حبذف(

 :حييى. د

 ؟إذن ملاذا آل الصياح اآلَخْر

 رامى عادل. أ

-  ارى اهللا من ِنّن العني، آل عني هى آذلك مشكاته، واجلسد
الكهف قد يفىن، يهلك، يتدشدش مسكونا بربنا، يضيء

هى جمرد عقاب، فهى أهون من رجنباتنا، وال اعتقد ان النا
امجل ما قيل ىف جهنم -ال يكفى ان تكون وحدك -بالوى الدنيا

النفجار الكبري آان خلق ابليس،اا غراما، واملوت حلظه، وا
ومل يكن جمرد شراره، لقد اخرتعه اهللا ىف خمترب امللكوت،

ان جتعلك املراه قادره SNOW WHITE فابتلعنا، وجربيل يشبه
تؤمن بالسحر اذا آانت قويه خرافيه، ويوجد طبق طائرا له

 –وال يدرى ، فالشات تشبه النجوم العمالقه ازيز وملداره
 كسوا  -هبما 

 :حييى. د

 رمبا

  " 200 – 151"من : استبيان الشخصيه العربية

 رامى عادل. أ

 أختلص قدرشى    ما   الزمة   ماهلاش   خايبة   فكرة جتيىن    ساعات
بشحمه وحلمه،  قدامي اني اشوف حد وامسعه، ويكون واقف: منها 
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اننا نستمع لبعض آويس، واننا ناثر يف العامل حولناوحنركو
جتيلنا اشارات، نتبعها، وحتكيلنا اسرار عرب اثري فيه، تقوم

 ..........بالكون، / الكلمات، واحنا متصلني ببعض

لكن حضرتك ياعم حييي بتقول ان اللي بريآز مبيجبش 
نفهمهااجوان، وانا حبب الكلمات حبس ان ليها اآرت من مستوي 

 .آتري يف عاملنا بيه، واا بتعرب عن قضايا

 :حييى. د

 "ماشى"

 رامى عادل. أ

مره بيسالىن د حييى: غريى   أفكار   أقرا   أقدر إىن    ساعات   أحس
عن د ماجده، اللى عمرى ما شفتها من قبل، ورغم آده توجهت
ناحيتها، وآانت عنيها آلها ترقب، وجسمها خامد بيفط،

ماال اريد ان اعرفه، فعرفتها، ومل نفزع ، نا ىف وقتوآاا ا
 !!اخرى؟ امنا هو العلم، وهل يوجد اجابه

 :حييى. د

 ماجدة؟. ما رأيك يا د

يبدو أن مشروع استبيان الشخصية سيكشف لنا أشياء أخرى
 .آثرية
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 )برجاء النظر(تعتعة قدمية

28/3/2001 

 ال ،  قدمية   جديدة   قضية   بالوسيلة   الغاية   عالقة   عن   احلديث
 حمورا   متثل   أا   ذلك ،  فيها   النظر   معاودة ىف    نرتدد   أن ينبغى  
 يصدق   آما   التاريخ   بطول   ذلك   يصدق ،  مجيعا   نا  وجود ىف    أساسيا 
 بعد   احلاضرة   اللحظة   بؤرة ىف    تقع   قضية وهى  .  اجلغرافيا   بعرض 
 أصبح حىت    أيضا   وخبـثت   الغايات   وغمضت ،  الوسائل   تعددت   أن 
 إال   منها   ملجأ   ال   وخفية   ظاهرة قوى    رمحة   حتت البشرى  الوعى  
  . وجوده   مسؤولية   وحتمل   الرمحن   رحم   من   إال ،  إليها 

، يكون   ما آأشقى    العصر   أمانة   حيمل   املعاصر   اإلنسان   إن
 .الوقت   نفس ىف  ،  يكون   ما   وأروع 

 إذا   وأننا ،  األمانة   محل   صعوبة إىل  تعاىل   احلق   نبهنا   منذ   
 جهالء   نكون   أن   علينا   آتب   فقد   ذلك   مسؤولية   عند   نكن   مل 
، أنفسنا   لظلم   أنفسنا   عرضنا   قد   نكون   آما ،  والغرور بالعمى  
 اللغات   بتغري ،  تتغري   األمانة   الكرمي وجتليات   التنبيه   هذا   منذ 
  . واألدوات   واألحوال 

" هنا" املعاصر الوعى  على    نفسها   تطرح الىت    األسئلة   بعض   
  : تقول "  اآلن " و 

 الغاية هى    وما ،  اآلن   البشر   لوجود   املعلنة   الغاية ماهى 
 مث   سائرون؟   حنن   أين إىل    اخلفية؟   الغاية هى    وما ،  املسترتة 
 ذلك؟   يتحقق "  آيف : " هو   أخطر   سؤال   وذاك   هذا   يصاحب   ماذا؟ 

 آما   نظاما   وليست   أيديولوجية وهى  (  العوملة   بضاعة   هل
ىف –املتمثلة    البضاعة   تلك   ؟  العباد   لكل   املراد   غاية هى  )  يزعمون 

وما ،  االستهالك   وفرط ، " الرفاهية   جمتمع"  مثل   قيم ىف    - واقع احلال 
 .األولني يستغلون به املستضعفني   ريينتقون من أساط

 ما على    السيطرة على    قادرين   نظل   أن ،  هذا   آل   وسط ،  ميكن   هل
 غاية   خلدمة   أيدينا؟   صنعت   ما   استعمال   حمسنني ،  عقولنا   أبدعت 
-   نستدرج   أننا   أم   الىت خلقنا هبا، ورمبا خلقنا هلا؟   وجودنا 
 خماطره؟   جتنب   ميكن   ال   ما إىل   -  الوعى الذاتى، وعمى    قصوربال 
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 أن   أصر   آما ،  الصعوبة   أشد   صعبة   املسألة   أن   وأعرتف   أقر
، وتواصل ،  تعبري   ووسائل ،  حتديث   أدوات   من   اإلنسان   إجنازات   آل 
 اآماتتر هى    إذ ،  معاصر   إنسان   آل   حق   من هى  ،  وانطالق ،  ومتعة 
 اللمسات   وضع   عن   النظر   بغض   التاريخ   عرب   البشر   إجنازات 
ىف آل مرحلة من مراحل التاريخ، مع رفض الزعم بأن  األحدث 

  .واضع هذه اللمسات األحدث، هو صاحب اإلجناز األحدث

 نعم هو حق آل إنسان ىف ما أجنزه أى إنسان

 لكن

 ما   استعمال   مسئولية   إنسان   آل   لحيم ،  احلق   هذا   مقابل وىف 
  . وسائل   من   له   أتيح 

 أن   وظيفتها   معاصرة   وسيلة   العلـم   أن   البعض   يتصور
 أدوات   صياغة ىف    نستعملها   أن   ميكن ،  جديدة   معارف إىل    توصلنا 
وهى ،  ولوجياالتكن يسمى    ما   بعض هى    األدوات   وهذه ،  جديدة 
  .  نرض   مل   أم   رضينا ،  حياتنا   منط   آل   بتغيري   تقوم الىت  

ىف   العلم   تسبق   التكنولوجيا   أن إىل    ينبهنا   آخر   فريق   يرد
 العصر   منذ   مفيدة   أدوات   يستعمل   اإلنسان   وأن ،  األحيان   من   آثري 
 نتيجة   األدوات   هذه   إبداع   آان   سواء ،  رتنتاإلن   عصر حىت  احلجرى  
 يسبقها   مل )  إمربيقية (  نفعية   خلربة   نتيجة   أم علمى،    الآتشاف 
 األدوات   هذه   إن   مث .  استعماهلا   يربر علمى    اآتشاف أى    بالضرورة 
 تكنولوجياال حىت    آالفأس  -  البدائية   التكنولوجيا   أول   من (
 أن   للعلم   اجملال   تتيح   إمنا )  آاإلنرتنت  -   والصقل   السرعة   الفائقة 
 عند   آثريا   نتوقف   أن   يعنينا   ال .  يطبق   وأن   يفيد   وأن ،  يتقدم 
 البيضة   مثال   تشبه   حلقة ىف    وقعنا   وإال ،  أسبق   أيهما   قضية 
 الغاية   بني   التفرقة   صعوبة إىل    ننتبه   أن   املهم .  القدمي   والفرخة 
 هو   بينهما   واحلوار   والنفع   احلفز   تبادل   أن وإىل  ،  والوسيلة 
 حيث األدىب،    اإلبداع ىف    واملوضوع   الشكل   تبادل   مثل   وعميق   وثيق 
   . وذاك   هذا   بني   التفرقة   استحالة إىل    األمر   يصل 

 تعرض   أن   ميكن   خلداعها   استسلمنا   إذا   احلديثة   األدوات   إن
 عصر ىف    له   تعرض الذى    الغرور   من وأخفى    أخطر   لغرور   اإلنسان 
 األول   اخلطر :  خطران   األحدث   الغرور   هذا على    يرتتب .  الصناعة 
 املباشرة   عالقته   عن استغىن    وآأنه   فسهن   اإلنسان   جيد   أن 
 إميان   من   نفسه   حيرم حىت  يتمادى    وقد ،  وراءها   ومبا ،  بالطبيعة 
 اخلطر   أما ،  الفائقة   البشرية   ميزته   يعطيه الذى    هو ،  أعمق 
 أمام   غفلته   خالل   من ،  اإلنسان   يستدرج   أن   فهو الثاىن  
 هذه   له   تصور   إذ ،  طبيعته   يشوه حىت  ،  األحدث   التكنولوجيا 
 أو ،  تدرجييا   حتل   لكنها ،  وعابرة   تافهة   متفرعة   غايات   اآللة 
  . هلا   اهللا   خلقنا الىت    احلقيقية   الغايات   حمل ،  تراآميا 

 وتنوع   سرعتها   وفائق   أدائها   دقة ىف    بلغت   مهما   اآللة   إن
الفطرى   وعيه   حيتاجه   ما   لإلنسان   ترسم   أن   تستطيع   ال ،  عطائها 
 اهللا   وجه إىل    املمتد   الغيب   بآفاق   املباشر   االتصال   من   السليم 
 من   األرض   يعمر   إذ   اإلنسان   غاية   حيدد الذى    األمر   وهو . تعاىل 
  معىن    ليس . أخرى   جهة   من   قدراهتا   ويطلق   فطرته وينقى  ،  ةجه 
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 أا   غورا   األآثر   احلاجات   هذه   بتحقيق   الوفاء   عن   اآللة   عجز
 لغري   نستعملها   أننا   معناه   بل ،  ذلك ىف    اإلسهام   عن   عاجزه 
على   ظوحياف ،  بشريته   حيرتم   من   حق   إن .  ذلك   لضد   أو ،  ذلك 
 ملا   وليس ،  يريد   ملا   إجنازات   من   حقق   ما   آل   يستعمل   أن ،  فطرته 
  . إليه   يستدرج   أو ،  به   يراد 
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات وامل ــ  ؤمترات العلمية والعاملية عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي    - ) مدرسة العراة ـة يف  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   حكمة اجملانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

ـا   - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  التترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - علم النفس حتت اجملهر   - 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 - يب حمفوظقراءات يف جن  - للممارس  قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء –تبادل األقنعة  – سويا مثل أمس
ـة ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  فسيةاجلمعية املصرية للصحة النعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . اجمللة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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