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214− )/( 

صمـــت

 : قبل القصة 

ردود فعل جاءتىن" هيجل"االستجابات لقصة أمس أثارت 
مشّجعة مرحِّبه، وهى تتعجب أهنم مل يعرفوا أبدًا أنىن أآتب

قلت خري وبرآة، وآنت –بيىن وبينكم  –القصة القصرية، فرحُت 
أنا: قد أعددت بداية نقدى لثالثية أحالم مستغامنى، قلت

 ).ت آاٍفبيىن وبينكم، مرة ثانية، مل يكن عندى وق(أْوىل، 

 .دعونا نرى إىل أين 

 صمــــت

 ـ1ـ

أخذ مكانه ألول مرة ىف القاعة املهيبة الىت مل يعتد اجللوس
مبثلها، تلفت حوله فوجد احلائط مزدانًا بالصور اجلليلة وقد
حتددت ىف أسفل آل صورة الفرتة الزمنية الىت شغل فيها صاحب آل

قد أعدها وأمسك صورة رئاسة هذا الس، أخرج ورقة بيضاء آان
القلم يدون مالحظاته، وإذا باألمور تتالحق بشكل مل يتوقعه،
رفع يده وفتح فمه وقد دّون مالحظاته ببطء املبتدىء، لكنه مل
يستطع أن يالحق ما جيرى بأى سرعة مناسبة، ماَل، وَهمَّ، وتَنْحَنَح،
وآاد أن يشري بيده وهو يتعجب لألحاديث الثنائية اجلانبية،

 تصور أن الرئيس يعطيه الكلمة مسع أصوات املقاعد تتحرك،وحني
نظر إىل الورقة. واألجساد تنتصب، فأدرك أن االجتماع قد انتهى

أمامه فجذب نظره أن ما تبقى فيها من بياض أآثر مما سود
فيها من مالحظات، مللم أوراقه ووضعها ىف حقيبته ورفع رأسه حنو

تبًا صف الشوامخ، وأخذ يتابعاحلائط وهو ينظر إىل الصور معا
حـَِسَب أن األصوات. الضحكات السعيدة باالنصراف وما ال يدرى

تزداد بـُعدًا آلما اقرتب من أصحاهبا، فكتم صرخة غريبة مل يسمع
 .مثلها داخله أبدا

 ـ2ـ

ذهب إىل مكتبه، وبال استدعاء دخل عليه العجوز ووجهه
 ب ووجهه أقل أملًا ينضح باألمل، ومن ورائه دخل زميله الشا
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وأآثر غيظًا، بدا العجوز وآأنه يهم بالكالم، لكنه التفت
إىل زميله الشاب قبل أن ينطق وآأنه يدعوه أن يقول هو، مل
يستجب الشاب وازداد غيظه، فازداد الكهل أملًا، وطال احلوار

 .بني املتأمل واملغيظ 

 .خرجا آما دخال

 ما هذا؟ ماذا جرى؟: قال لنفسه

 ـ3ـ

يه بصراحة وليحدث ما حيدث، ما آلالبد أ ن يقول هلا رأ
قبيٌح هذا الرداء على الرغم من  آل. هذا الَقَذى ىف عينيه؟

ما دفع فيه، وعلى الرغم من  اسم احلائك الشهري، ورغم
نظر. القماش املستورد من جوار رسول اهللا مع غنائم آخر ُعمرة

إىل ساعته فوجد أنه مل يبق إال نصف ساعة، مسافة الطريق،
ب مىت ينتهى هذا اإلصرار على تصاعد التنافر بكل هذافتعج

احلماس، تردد نظره بني املرأة واملرآة، فجعل يتابع تدريبات
احلرآات املياسة والرصينه معًا، وملسات العطر تستقر خلف

ملاذا خلف األذن بالذات؟ هزت رأسها فتصورت أن. األذن
عربة حىتالشعر قد استقرت أآثر، فسبقها يسخن ال" فورمة"

تنزل، فخيل إليه أن صوت املوتور أعلى من املعتاد، مث تبني
أنه مل يضع املفتاح ومل يدر املوتور بعد، فبدا له وجهه ىف

 املرآة اجلانبية أآرب من حجمه وآأنه يبتسم، 

 .مع أنه آان ىف حال

 ـ4ـ

نظر ابنه ىف عينيه وهو يهم باخلروج ، قالت له عيىن
فربت على رأسه ىف هدوء وهو يـُحكممالك يا أىب، : الصىب

إخفاء رّقته الىت آادت تذيُبه، تذآر أن الولد آان قد طلب
منه أمس طلبًا ما، حيتاج إىل نقوٍد ما، فدس يده ىف جيبه

 .وأعطاه ما تصور أنه يكفى

 .ومضى مسرعًا قبل أن ينكشف

 ـ5ـ

زادت احلكاية حىت الحظها الناس من حوله، مل يعد يبدأ،
ما يرد، آلمة أو اثنتني ال أآثر، خاف على نفسه ونادرًا

 .خشية أن تكون احلكاية أآرب من جمرد خيبة أمل

 يستشري طبيبا نفسيا، ِلَم ال؟. فقرر ىف ذلك أمرًا

ظل جالسًا ىف حجرة االنتظار أآثر من ساعة يتأمل الوجوه
الضاحكة والعابسة وامللساء، وتعجب أن أغلب اجلالسني

وبصوت مرتفع، وحني جاء دوره تظاهر بالذهاب يتكلمون آثريًا،
 .إىل دورة املياه

 .وانصرف ال يلوى على شىء
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ـ6ـ

مسع صراخًا من خلف الباب فاختلطت لديه معاىن االستغاثة
واألمل واللذة، توقف قليًال عن مواصلة صعود الدرج وود لو
يستطيع املساعدة بشكل ما، آان على يقني أهنا امرأة، ىف حال،

هذا احلال، مث وهو ال ميلك إزاء ذلكوهو اليعلم شيئا عن 
شيئًا، وقبل أن يواصل التفكري هدأ الصوت تدرجييًا حىت اختفى
متامًا، فلم يدر هل آان ذلك بسبب املوت أم االستغراق ىف

 .النوم عقب ذروة الشهوة

واصل صعود الدرج، وقبل أن خيتفى خلف الباب خيل إليه
بزغرودة منفردة، فراحأنه يسمع صوت بكاء رضيع وقد اختلط 

يتذآر أشياء شديدة البساطة آان قد نسيها متامًا، تذآرها
 .بكل التفاصيل الىت مل يكن يتصور أنه رصدها هبذه الدقة

 :أخذ يردد بكل وعيه فِرحا

 أهكذا؟؟ " 

 "على الرغم من  آل شىء؟؟
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هذه هى القصة الىت ُآتبت قبل أسبوعني، وتنقحت اليوم،
وهى الىت استدعت هذا السيل مْن اّحلكى، وحىت نشرها اآلن مل

 .عنه أرضأستطع أن أجد هلا عنوان 

 من عنوان برجاء وضع ما تشاء... 

نفاٌذة، خمرتٌقة، قوية، ناعمة، آامنة، عاصفة، ندية، متد
يدك لتقبض عليها، فتحيطك هبا، تبدو آأهنا تتسحب عرب أنفك،
لكنك تفاَجأ أهنا تأتيك تتهادى إليك من خاللك ُآلك، فتحسها

 وقد مألتَك، دون استئذان، 

 !!هذه الرائحة

 رائحته؟

دة إىل خصالت شعرهاتغمرها بدًءا من أرنبة أنفها صاع
 .ممتدة إىل آلها

ملاذا جعلْته يعرفها أآثر مما تسمح به ألى أحد، وال حىت 
 هلا؟

 آيف وصلت تلك الرائحة إىل قدميها املدفونتان ىف الرمل؟

آيف اخرتق هو شروطها وهى مل تكن قد أعلنتها له، أو
 لنفسها؟ 

تفتح عينيها لتتأآد من أهنا ال حتلم، تلتقط نظرهتا
املتجّولة ذلك املربع الصغري الالمع وقد عجزت الرمال أن

 تغطيه، أو لعله هو الذى نفض الرمال عنه،

ُتَلعِّب أصابع قدميها هبدوء فتتأآد أنه إظفر االصبع الكبري
 لقدمها اليسرى، تسكن فيستكني املربع ىف حضن الرمال من جديد،

 تتأمله وإذا به حيّمر خجال حتت أشعة الشمس،

تطلى أظافرها بأى شئ، الناس تقرأ الكف وهى تقرأ هى ال
األظافر، حتفظ أظافره ودوراهتا عن ظهر قلب، من اخلْدش

 .إىل غري ذلك... ختفاء املرتبص اللذيذ، إىل دور اال

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1715



 I04I2008>02א – אא

عادت تنظر إىل املربع الصغري وهو حياول أن يدارى محرة اخلجل
حتت الرمال وهى هتسهس له، فينصت أآثر وال يستبني، تدغدغه فال

 !آيف خيفى ضحكة آادت تغلبهيعرف 

 هى مل حتاول أن تدفسه أآثر ىف الرمل وال أن تعرية أآثر،

 هل ازداد خجال لذا هو يزداد امحرارا؟ 

 هل مألته الرائحة؟ 

 هل ميكن أن تتسرب منه؟

 . أغمضت عينيها خشية أن يتحقق ظنها 

حني فتحت عينيها هذه املرة جتاوزت املربع الصغري إىل
رأهتما يسريان معًا آأهنما يعدوان، يهروالن، مها الالشاطئ، 

يهروالن، ال يسريان، هى الىت تتابعهما وحتدد سرعة خطواهتما
 .املالحقة؛ عينيها" برميوت"

الفتاة شقراء، ليس هلا عمر، حنيفة، آيف جتتمع آل هذه
، هل"دهب"النحافة مع هذه األنوثة الكاملة؟ لوّحتها مشس 

ورائحة؟ يدها اليمىن متسك يده اليسرى، أوللذهب اخلام لوٌن 
لعل يده اليسرى هى الىت متسك يدها اليمىن، تلتقيان ىف شوق
وجل، ختاف آل يد أهنا إْن ترآت األخرى، فقد ال تعثر عليها من

 !  جديد

ال تستطيع أن متيز وجهه من شعر رأسه من مالبسه الىت
الذى ليس له تتفرق على جسده بال نظام، أو بنظام الالنظام

لون إال لونه، القميص األسود آأنه اشتعل باللون الرمادى
وقد خرج صاحبه لتوه من منجم فحم جمهول، رجال السروال
ينزالن إىل حتت الرآبتني بقليل، ومها غري متساويىت الطول، بال

 .نشاز

ال ميكن أن تنفى عن هذا الكيان الشاب فجاجة متوحشة،
األلوان املربقشه تلمع حبيوية، لكنها ليست بدائية، طيف

ختتلط معامل. وآأنه يرتديها حتت جلده النحاسى وليس فوقه
جسده مبالبسه، حبضوره، برقته احلانية، حىت تتجدد درجات

 األلوان وتتبادل بسرعة حتت أشعة مشس مرتددة، 

حتاول تبني حجم آفه الىت حتتضن يدها، تصورْتها آبرية، مع
انت حتيط هبا، هى مل تر ذلك بدقة آافية،أن الفتاة هى الىت آ

 لكنها استنتجته 

 ما الفرق بني الرجولة والذآورة والفحولة؟ 

آيف بعد آل ذلك ال ختتفى أنوثته احلاضرة، أو أمومته
 !! احلانية؟؟

الكفني، شئ مثل الكهرباء قبل اخرتاعشئ ما يربط بني 
 الكهرباء، أو مثل هسهسة طائر نادر ليس له اسم، 

 مهت أن تقوم تتابعهما، أن تلحق هبما، أن تعدو خلفهما 
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لتتأآد من شىء ما، شىِء فيه فرح مجيل، مل تفعل، عادت تنظر
إىل املربع الصغري وسط الرمال فخيل إليها أنه يتململ وهو
حياول أن يزيح الرمل من حوله مع أنه يستدفئ به، تأآدت أن

 . الرائحة مل تتسرب منه، وهى مازالت متلؤها آلها

لو أن الشاب والفتاة آانا مسرعني هكذا آما حضرا ىف
 وعيها منذ قليل، الختفيا من مدة، 

 هل ُوجدا أصال؟،

الرائحة، نفس الرائحة، حتيط هبما مبوافقة ضمنية من
 األمواج اهلادئة، 

، ابتسمت"النّداهة"حني اختفيا انكشف هلا البحر بعباءته 
له، فابتسم ىف خبث طيب وهو يقر أهنا امتلكت آل األسرار من

 وراء اجلميع، 

مهت أن تغمز له بعينها اليسرى شاآرة مطالبة إياه أن
حيافظ على سرها، مل توافق عينها اليمىن، إيش أدخلها هذه ىف

 هذا؟

لك الىت مألهتا أم رائحته هورائحة رجولة حرة هى ت
بالذات؟ أم رائحة فحولة أنوثتها؟ أم رائحة نبض الكون

 هذا الصباح؟ 

الرائحة الىت توقظ الرائحة، هى مثل أى شئ حقيقى حني
يوقظ أى شئ حقيقى، هى الىت جتعل األشياء احلقيقية تتخلق معا

 . إىل أى شئ حقيقى

 ابتسمت من جديد، مث تذآرت، فجأة، 

 . بالدموع متأل عينيها دون أن تنهمْروإذا 

 ما ذنبها هى؟ 

ال شئ ينبغى أن حيرمها من فرحتها اآلن، من امتالئها هذا
 !هبذه، حىت لو قررت أن تستشهد غدا دفاعا عنهم، عن احلياة

وجدت نفسها تعتذر لشيخ جمهول طيب ملئ باألبوة، تعتذر
 .عن هذا القصف املستمر

لم أشياءها، تنصرف راضيةتقوم من حتت الشمسية، تلم
متأملة، متضى إىل الكشك خلف الشمسية وهى تلف أطراف الرائحة

أآثر من أى" تقول"حول جسدها، تلك املالءة اللف الىت 
 يسري على الشاطئ دون جسد، " مايوه"

حتبك املالءة حوهلا لتمنع أى تسرب فتطمئنها املالءة راقصة
 لتسرب أآثر من احلبكة، أن االنغام اآلن هى الىت حتول دون ا

 مع أن هذا الشاطئ ُيحظر فيه دخول احملجبات،

 :تضن عينيها صىب الكشك وهى تسألهحت
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 أمل يأِت هذا الصباح؟ -

 : يبتسم النادل وال يسأهلا

 ؟"َمْن"

 : تقول له

 "شكرًا، أنا آسفة"

 متضى دون أن تلتفت خلفها  
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)46حلم(،)45حلم(

 45  حلم

 آخر   قارب   وذاك البخارى  قارىب    ينطلق   البحرية   سطح على 
 ولكن .  القلق وساورىن    فيسرع   وأسرع إىل،    خيل   هكذا   أو يتبعىن  
 يتبعىن؟   ملاذا 

 شرفة إىل    سلما   وصعدت   فرسوت   فخم مرسى    من   أقرتب ووجدتىن 
 الشرفة   وآانت الروسية،    السفارة   تتبع   أهنا   وعرفت   واسعة 
  . عزيزة   فقيدة   وفاة ىف    يعزون   جاءوا   الذين   باملعزين   مليئة 

. الفقيدة   عن   يقال   ما   عأمس   وجلست   السفري على    وسلمت
  . قلىب   فاطمأن   اآلخر   للقارب   أثرا أرى    فال   البحرية إىل    وأنظر 

 الشاطئ   اجتاه ىف  ىب    وانطلق قارىب  إىل    املناسب   الوقت ىف    وقمت
ورائى   ينطلق   وهو   الغريب   القارب   فرأيت خلفى    ونظرت   اآلخر 
 الشاطئ إىل    أسري   أن   األفضل   من   فرأيت   البحرية   وسط   بلغت   وآنت 
 حقيقة   يتضح   الشاطئ   عند   أنه   وقلت   السفارة إىل    الرجوع   عن 
  . قوة   بكل   املواجهة   املوقف 

**** 

 القراءة 

هى البحرية هذه املرة،  ليست البحر وال النيل آما آان
،)اخل...44، 11، 21مثال (األمر ىف خلفية أحالم أخرى آثرية 

وصلتىن حرآية هذا احللم باعتبارها إحدى تشكيالت املطاردات
الىت أصبحت ملمحا متكررا ىف أحالم النقاهة بصفة عامة،

لى من َيْتَبُعُه، بلتنوعت املطاردات بكل األشكال ومل تقتصر ع
، يسبقه لكنه يسحبه إليه،23حلم (امتدت إىل من َيَتَقدمَّه 

 ) وهو يضمر أمرا

"آخرا بداخلنا"حتضرىن هذه الصور هكذا لتعلن أن مث 
ُمسقطا يواآبنا ليعلن حرآية قدرنا اجلدىل الرائع، ليس
بالضرورة أن يكون هذا اآلخر هو الذات الطفليه داخلنا، أو

، هو أيضا ليس"آخر"والد، أو حىت القرين، لكنه جمرد ذات ال
 .الضمري، مل يكن آذلك أبدًا
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، هو إعالن االزدواج أو التعدد،"احلضور اآلخر"هو ذلك 
"آذلك"فليكن النقيض، أو املراقب، أو البديل، أو ما ليس 

 . والسالم

 " آخر"املهم أنه 

بدا ىل أن هذا هو ما عرب عنه احللم هنا هبذا الزورق
 .اآلخر

فقيدة السفارة الروسية هى فقيدة عزيزة، لكن موهتا ليس
 . هناية املطاف

العدل، الناس، الالاغرتاب، آانت أمل أى: آانت الشيوعية
إنسان مل يتنازل عن وعيه، أو مل ُيسرق منه وعيه، الحت أمال
لكل عاقل لتحقيق العدل وآسر االغرتاب وشل السلطة املسيطرة

رد أهنا سلطة، لكن حني اخُترب حتقيق هذا على أقدار البشر
األمل وانقلب حلما يوتوبيا روسيا مشوليا واخُتبر على سطح
األرض ىف شكل حكومٍة وناس وشهواٍت وضعٍف بشرى، مات احللم

 الطوبائّى، 

   لكن ليس معىن هذا أن ميوت األمل، 

هل آان حلما اختفى باالستيقاظ؟ أم آان َحْمًال نزل قبل أن
 يكتمل؟ أى أنه ُأجهض؟ 

أم أنه آان محًال خارج رمحه الطبيعى فلم ينته بوالدة
 طبيعية؟ 

 مات احللم ومل ميت األمل ىف العدل، 

)وليس ىف آل الدنيا(فُنصب السرادق ىف السفارة الروسية 
رادق موته، وليس ىف حمافلوتقبل حمبوا امليت العزاء، ىف س

 .احتماالت والدته من جديد

 َوَجَب العزاء 

 لكن مل ينته التاريخ

 العزاء ىف ماذا؟ 

ىف التجربة الروسية الىت متثل التطبيق العاجز أو
التطبيق الناقص أو التطبيق قبل األوان، وليس العزاء ىف

 جنني العدل مهما تأجلت الوالدة،

آانت العزيزة الفقيدة تثري صراعا جيدا أنَّ مث حال آخر ىف
نظام آخر، ومن مث حيضرنا الصراع الذى يتخّلق منه اجلانب

ليتابع املسار ىف حتفز لالنقضاض، أو ىف) القارب اآلخر(اآلخر 
شغف ملعرفة النتيجة، لكن حني تعلن النتيجة أن العزيزة

املرحلة فقط فإن ماتت، ولو ىف هذا املوقع فقط، ىف هذه
الصراع يرتاجع وال يتوقف هنائيا، ال يبقى ىف هذه الوقفة
املؤقتة إال واجب العزاء، وبالتاىل خيتفى الزورق اآلخر،

 . ويعلن أمثال فوآوياما هناية التاريخ
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التاريخ مل ينته، والنقيض ليس هو احلل مهما تأآدنا من
 ، "النسخة الروسية"موت العزيزة 

 .البد من مراجعة ال تراجعا

ها هو االنسان يتوجه إىل الشاطئ فيظهر الصراع من جديد، 

االنسان وهو يسعى للعدل ال يقبل أن ينتهى الجئا ساآنا ىف
املرسى الفخم ألى سفارة، وهو يرجع ال يرتاجع ليبدأ آمال ىف

 اشرتاآية أخرى، وعدل حقيقى آخر، 

من حق الناس أن حتافظ على حياهتا على حرآتها، على
ى جدهلا، على حلمها، على قيامها أبدا بعدتعددها، عل

 .سقوطها

الراوى مل َخيْف من املطاردة اجلديدة، الىت تعلن حيوية
التناقض، واألمل ىف جدل خّالق وهو مل ينتكس إىل التجربة

بل هو مضى يواصل سعيه) الرجوع إىل السفارة(الفاشلة 
حدةالدؤوب إىل الشاطئ اآلخر حمتفظا بأمله، مهما آانت 

املطاردة تغريه بالرجوع والتخلى عن الصراع، والرجوع عن
 .إعادة احملاولة

ال مفر من احتماالت جديدة، وجتارب جديدة، تثبت أن
العزيزة الىت ماتت هى جتربة واحدة، وليست الفكرة األصل

 .الواعدة

إذا مل يكن األمل قد حتقق من خالل هذه احملاولة أو تلك
فماتت عينة حمدودة من املنظومة العزيزة) النموذج الروسى(

مبتسرة، ماتت قبل أن تكتمل، فليكن الوصول إىل الشاطئ من
جديد هو إعالن احلق ىف احملافظة على األمل ىف مواصلة السعى ىف

 اجتاه آخر وآخر وآخر، 

ال يعلن هناية احلرآة، لكنه رمبا يكون" اآلخر"هذا الشاطئ 
حتديدا أننا البد أن ننطلق من أرض الواقع وحنن نعاود

 .البداية، رافضني التسليم ألحد اجلانبني

 .الزعم بنهاية التاريخ هو مبثابة إعالن موت التاريخ

 التاريخ ال ميوت، 

 .وإمنا يتجدد وهو يتعلم من أخطائه

**** 

 46  حلم

 ويعلو   ونطرب   نسمع   وحنن يغىن    صاحبنا   درج .  حديقة   مجعتنا
إىل   فشكونا   العباد   وأزعجنا .  واالستحسان   الوجد   هتاف   منا 
. بالفرار   الئذين   فتفرقنا   قادمة   الشرطة   ورأينا .  الشرطة 
الشرطى   رأيت خلفى    نظرت   وآلما   اتفق الذى    االجتاه ىف    جريت 
 وآأنه أمامى  جيرى    شخص ىل    وظهر ،  وإصرار   قوة   بكل إثرى  ىف  جيرى  
 قوامه   ومجيل   رشاقته ذآرتىن    الشخص؟   ذلك   يكون   من .  مىن   يفر 
    النفس منتىن    سطحه   وفوق   الربج   صعدنا   وهكذا .  باحلبيبة 
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 العلو   ذلك   من   وهوتالسورختطتولكنهاحبيبىتباحتضان
الشرطى   اقرتاب تعاسىت    من   وزاد عقلى    فقدت .  اإلرض إىل    الشاهق 
 وآان   أمل   أفظع   توقعت حبيبىت    وراء   السور   فوق   من   فوثبت 
 وقمت .  أمل بأى    أشعر   مل لكىن    قنبلة   مثل دوى    باإلرض الرتطامى  
إىل   ونظرت   أثرا حلبيبىت    أجد   فلم   تلفت .  الصحة   متام ىف    واقفا 
  . الضحك ىف    يغرق   وهو   علينا   يطل الشرطى    فرأيت   الربج أعلى  

**** 

 القراءة

الظائطة بال حدود،" الطفلية"يبدأ احللم هبذه البهجة 
تلك الىت ميكن أال تكون مقبولة حني تصبح مصدر آل هذا اإلزعاج
الذى يربر حضور سلطة أبوية حازمة جاهزة للمالحقة للعقاب

 . أو الضبط والربط

اهلرب من مثل هذه السلطة الوالدية ال يكون باألمل ىف
 ما أغرتنا وعوده، االختباء ىف حضن حبيب مه

 : املطاردة هنا مزدوجه

 ) احلبيبة(من األمام ) من الندّاهة(املنادهة 

) 23قارن املالحقة اجلذب ىف حلم (، )السلطة(واملالحقة من خلف 

 . مها ضلعان يكمالن بعضهما ىف نفس االجتاه

 لكن أى اجتاه؟

الصعود وراء احلبيبه هنا بدا ىل تسلقا لربج اخليال اآلمْل،
 .ىف أمان جاهز، أآثر منه طلبا لعالقة أرضّية َصعبة ورائعة

ختتفى احلبيبة هنا أيضا رمبا مثلما اختفت ىف العاصفة،
 ) 27حلم (

أو حىت مثل تلك الىت تكشفت عن هيكل هش حتطم ىف حضنه،
 ) 14حلم (

  ،)2حلم (وإىل درجة أقل مثل اختفاء احلبيبة ىف الزحام 

 ، )18حلم (الزورق ىف النهر أو حىت مثل اختفاء قائدة 

 اإلحباط الذى يلى هذا االختفاء خيتلف حسب آل موقف

املفاجأة هنا آانت ىف تفاصيل خربة السقوط من شاهق وراء
 احلبيبة النداهة، سقوط بال أمل برغم خماوف التحطيم املتوقع،

منظر السقوط هنا ذآرىن مبنظر ارتطام املالك ىف فيلم
وهو يسقط) نيكوالس آيج وميج ريان: ولةبط" (مدينة املالئكة"

من شاهق بإرادته ليتخلى عن مالئكيته فيكون بشرا خليقا حبب
إن اختفاء أمل: حبيبته من البشر، لكن املسألة هنا معكوسة

السقوط وافتقاد آثار االرتطام ووقوف الراوى ىف متام الصحة
م، منالبلهاء هكذا، قد أوصل ىل أن احلل اهلروىب إىل حضٍن حا

 . سلطة قاهرة، هو مبثابة هذا الزيف اخلاىل من األمل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1722



 03I04I2008א – אא

اهلرب من سلطة قامعة، باالندفاع استجابة لعالقة حاويه،
 ليس هو احلل، 

االحتياج للرِّى دون جدل ال خيّلق إال عالقة خائبة متخيلة،
 . وخاوية مادام مل َيدفع فيها صاحبها مثنا آافيا

 .ال عالقة بال مثن

موقع يرامها معًا، بعد أنأما ضحك الشرطى هنا وهو ىف 
اختفى آل منهما عن اآلخر، فقد يكون اعالنا لعبثية املالحقة

 .هكذا بال مقابل

 بدأنا احللم بنكوص طفلى، 

وانتهينا جبوع عاطفى ال حيقق شيئا إال سقوطًا ىف اهلواء،
 .تغلفه البالهة أو البالدة
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:مقدمة

 . أعتذر مرة أخرى ملن مل أرد عليهم

فقد تراآمت. أريد أن أطرح تساؤًال أحتاج فيه للرأى
عندى تعليقات مهمة من أصدقاء وصديقات جادين، لكن
بالنسبة لنشرات قدمية، وأنا استسمح األصدقاء أن أعود

بربط واضح النشرةأرشيف إليها مهما َقُدَمْت، فهى موجودة ىف 
 .ملن يريد أن يرجع إليها

 ما رأيكم؟

 2008-3-26لغة اجلنس، واجلنس آلغة : أسامة عرفة. د

ىف العدوان املشرتك هلم هو اآلخر، احملور :عن اجلنس والعدوان
إذا هذه القطبية ..."مع" اجلنس احلرآةوىف " ضد"احلرآة 

ما وراءمها، يبدو جتليان ملا على ما" مع.."الضد والـ "
أم هل مها جتليان جلدلية املوت احلياة؟ الذى وراءمها وحمرآهما

املوت جتليان بالتحديد لقلق املوت؟ وان آان يصعب فصل حرآية
 .مبعزل عن حرآية احلياة

 :حييى.د

هو ليس ضد احلياة -مرة أخرى ليست أخرية -العدوان 
:آما آمل أن يكون ىف اإلنسان خاصة، وإبداعا -بالذات، هو

هو ضد السكون، ضد اجلمود، هو اقتحام للبالدة، هو تعتعة
متكامال مع -ىف إجيابيته -جسيمة للوعى، وهو هكذا ينشط 

ها، ومااجلنس وغري اجلنس،  آل ما خيدم احلياة ويعيد تشكيل
دمت قد وصلت إىل رؤية صعوبة فصل حرآية املوت عن حرآية
احلياة، فقد وصلت ضمنا إىل صعوبة فصل إجيابية اجلنس عن

 . إجيابية العدوان

أما سلبية أى منهما وآليهما فحّدث وال حرج عن التناثر
 .واالغرتاب بلذة منفصلة أو قتل غىب أو غري ذلك

# # # # 

 2008-3-29فرسان العصر ): تعتعة(: شوقى آرمي. د
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بس شكلها حاجة...مش فاهم املسرحية اوى يا دآتور حييى
اللى ىف العنوان" \تصلح االن"\حتزن واللى حيزن اآرت آلمة 

حسبنا اهللا...اتغريتحاجة  مفيش 2008حلد  1980؟؟؟ يعىن من 
 ونعم الوآيل

 :حييى.د

 إىل ماهو أآثر نذيرًا،" فيه حاجة تغريت"ال، 

 ..وها حنن حناول أن نغريها إىل ما يصحح املسار، وإال 

 ما رأيك؟ 

 !؟"..معنا أم مع التانيني"أنت 

برجاء وضع ما تشاء... قصة قصرية جديدة(: شوقى آرمي. د
 . 2008-4-2 ):من عنوان

 )فرحة(العنوان ممكن يكون 

 حلوة حكاية فحولة انوثتها دى

القصة دى فكرتىن اىن بقاىل آتري ماصيفتش، وفكرتىن 
بالرمل، و صوت البحر، نفسى اهديك بقا حاجتني من عندى

 :وفكرتىن بكاالوىل قصيدة لنيتشة حرآتىن 

 أيها االنسان انتبه :الدقة االويل 

 الليل العميق  ماذا يقول منتصف :الثانية 

 منت لقد منت لقد :الثالثة

 وهانذا استيقظ من حلم عميق :الرابعة 

 أن العامل لعميق  :اخلامسة 

 وانه ألعمق مما ظن النهار :السادسة

 عميق ىف امله  :السابعة 

 سروره اشد عمقا من امله  و :الثامنة 

 احلياة فاألمل يقول افن و غادر :التاسعة

 اخللود بينما آل سرور يريد :العاشرة

 العميق يريد اخللود اخللود :احلادية عشرة

 .................................. :عشرة الثانية

احلاجة الثانية بقا اغنية لسيد درويش مش عارف مسّمعة 
حاآتب لك آلماهتا...باستهبل  عارف بس معايا ليه او ميكن

 :من باب املشارآة

 ...مالكش حق  أهو دا اللى صار وادى اللى آان 
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 مالكش حق تلوم عليا

  تلوم عليا ازاى يا سيدنا 

 بالدناما ماهوش بإيدنا وخري

  قوىل عن أشياء تفيدنا 

 !!!!عليا وبعدها أبقى لوم

 :حييى.د

 شكرًا للهديتني

وصلتىن قصيدة نيتشه عرب باب مفتوح، وفورا شعرت بعالقتها
بالقصة أما أغنية سيد درويش فقد قفزت إّىل من النافذة،
وسأدعها ترن ىف وعيى حىت تلتقى ببعض القصة ىف نقطة مشرتآة
أآيده لكنها وراء أفقى اآلن، فهى وشطارهتا، وحىت حيدث ذلك

 " ال تلوم علّى وال ألوم عليك"

 ماشى؟

# # # # 

 2008-3-28) لغة اجلنس واجلنس آلغة(: حسن سرى. أ

اجلنسية ذلك منهج علمه بالنسبة للالحتشام ىف ذآر األلفاظ
:لنا القران فلم يذآر االلفاظ اجلنسية صراحة فقال تعاىل

َفإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ"  :وقال" َتَغشَّاَها َحَمَلْت َحْمًال َخِفيفًا َفَلمَّا "
 أرجو منكم الرد حول هذة النقطة وشكرا " ِمْن َحْيُث َأَمَرُآْم اللَُّه

 :حييى.د

 شكرًا يا سيدى،

القرآن الكرمي يعلمنا آل ما هو آرمي، واجلمال هو ىف 
 تناسق النص مجيعا مع مفرداته،

وحدها، مث اقرأها ىف اآلية" َتَغشَّاَها" اقرأ آلمة : مسحتلو 
 الكرمية آلها وال تعقب باأللفاظ وستعرف ما أريد توصيله،

يا سيدى الكرمي أرجو أن تعيد قراءة املقال آله إذا 
آان عندك وقت، فأنا مل أرفض االحتشام وإمنا أنبه على تشويه

 ءمها الفطرة السليمة باجلنب والنفاق، وما ورا

ولو أنىن ذآرت لك اآليات الكرمية القوية والصرحية الىت
، وهى آلمة قوية وصرحية وشريفة، مث طلبت"نكاح"تستعمل آلمة 

منك أن  تتصور معى لو أننا استعملناها ىف احلوار العادى، أو
 . حىت ىف آتابة رواية، فانظر ماذا سيقولون عىن وعنك

 العام،املسألة ليست احتشام وخدش للحياء 

املسألة هى مسئولية الكلمة، واحرتام اللغة، واقتحام 
 غشوشةمسئول بوعى يقظ، ىف مقابل زفة آاذبة، أو رّقة م
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# # # #

 2008-3-27)لعبة التغيري(: حممد غنيمى. د

أخطأت ىف قراءة عنوان اللعبة ، ىفبأىن قد  أقر وأعرتف •
انتبهت بعد ذلك إىل ، مث" \لعبة التغيري"\البداية قرأته 

آلمة التغري أوحت ىل بالفجائية وهو" . \لعبة التغّير"\أنه 
جعلىن أحتفظ عليها قليال ، وآلمة التغيري أوحت ىل بالتدرج ما

ساسإح) ولو مؤقتا(ما جعلىن أدفع  وااهدة واحملاولة وهو
واملعىن النهائى . املسؤولية الذى هامجىن خالل اللعبات العشر

أن ذلك أمر صعب مع آونه ضروريا: لدّى حول الكلمتني اآلن هو
وما جعلىن أعيد اللعبة األوىل مرة أخرى هو. التطور  من أجل

لرغبىت ىف أن اآون على طبيعىت االعرتاف حبقيقة رهبىت منه ، ال
 )ىن يعىنآدا زى ما ربنا خلق(

ىف" \آدا) أظل(أفضل "\السلىب بـ تراجعت عن إحساسى •
اللعبة التاسعة ، ألنه بعدما قرأت لعبات حضرتك، علمت أنه

استمرارا ىف أداء أمثل يناسب الوقت" \أفضل آدا"\ممكن أن 
 .اإلصرار على طلب التغيري وفقط احلاىل، بدال من

املشار أما اللعبة العاشرة فقرأت فيها االستفهام •
، وأجبت عنه" \ليه؟"\على أنه " \بتاع ايه؟"\إليه بـ
وصلىن من اللعبة الرابعة اإلضافية ، ألن ما" \اعرف"\بكلمة 

التغيري ،/التغري معرفة تسبق حماولة) شوية(أنه ال بد من 
التغيري خطوات/وقد خنطوا هبذه املعرفة القليلة حنو التغري

، وأنه فعال" \ميت مرة"\ وسريعة باملقارنة باحلساب فعلية
"\ال هنتغري وال هنتنيل"\ لو ظللنا حنسبها مائة مرة ، ميكن
 . آما قلت حضرتك ىف اللعبة الرابعة

املكتوب أعاله قد يكون خمالفا لبعض قواعد أعرف أن بعض •
أتبني التغري الذى اللعب ، ومع ذلك رأيت أن أآتبه اآلن حىت

 . ، وهذا وارد جدا "\رمبا بعد سنة"\قد يطرأ عليه 

 :حييى.د

ربنا خيليك يا حممد، هذه املراجعة الطيبة هى عندى من
أهم وظائف هذه اليومية، ىل ولك، جمرد أن نراجع آلمة

فتصبح فعًال متعديا، إىل آلمة" أغيِّر"التغيري، والىت قد تعىن 
التغّيُر، لتعىن عملية جارية ميكن تنشيطها، هذا طيب، ها أنت

نفسك، فنتقارب أنا وأنتم أآثر، نتواصلتراجع 
 .احلمد هللا..ونواصل

# # # # 

عن اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى: أسامة فيكتور. د
)25-3-2008( 

إعادةآان صعبا علّى أن أفهم آيف أن اجلنس قادر على 
تشكيل املتواصلني، ويشارك ىف ختليق تشكيالت جديدة ىف الذات أو

 -26ىف مقالة  6أعتقد أن الفقرة األوىل ىف ص . ىف ناتج خارجها
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 هى اإلجابة 3-2008

 :حييى.د

 صح، 

 هل أعيد اثباهتا لك، وىل، ولبقية األصدقاء؟

عن اإلبداعالداعى، ولريجح من يشاء إليها ىف تلك اليومية 
ألهنا ال توصل املعىن الذى وصلك التواصلى واإلبداع اخلالقى

 .شارحا إال ىف سياق يتجاوز هذه الفقرة

 2008- 3- 30) 5(اإلشراف على العالج النفسى : أسامة فيكتور. د

اإلبداع التواصلى واإلبداع جعلصهعرض حالة مثل تلك بعد 
اخلالقى فيها الربآة مليون مرة على األقل بالنسبة لقليلى

فر لك إرباآنا مبا جاء من آالمالفهم من أمثال حاالتى، وتغ
آبري ىف مقالة اإلبداع اخلالقى؟؟ لو إن هذا الكالم أثق إنىن

ميكن لثقىت فيك) مىت؟ اهللا وأعلم(سأفهم بعضه ىف يوم من األيام 
 . وفيما تفكر وفيما تكتب 

 :حييى.د

وربنا يقّدرىن أزيد ىف! يارب خليك يا أسامة، ساحمىن يا شيخ
 وىف آل خري" اجلعلصة"والعمل املباشر على حساب الكالم املفيد 

 2008-3-26لغة اجلنس واجلنس آلغة : أسامة فيكتور. د

وصلىن آيف أنه ال ينبغى أن نتعامل مع أى من الغرائز 
 .إلزاحةمبنطق اخلجل أو التسامى أو ا

 :حييى.د

هذا ما آنت أبغى، وأضيف أنىن أعتقد أن هذا مرتبط
جزئيا مبوقف شخصى وخربة ذاتية وليس فقط مبوقف أخالقى أو

 أآادميى، ماذا تفعل؟

 أسامة فيكتور. د 

، بغرائزنا آامال" مبا هو حنن"حنن ننمو ، نتحضر، نبدع 
 .وليس على حساهبا

   :حييى.د

 !!، ياليت"ما هو حنن"استعمال تعبري تصور مدى حريتى ىف 

ما"ضمن " ما هو حنن"تصور يا أسامة أنىن أحيانا أقرأ  
"ما هو حنن"، وبالتاىل علينا أن نعرف أآثر فأآثر "أنزل اهللا

حىت حتكم مما أنزل اهللا، وال يقتصر تفسري اآلية الكرمية لالستعمال
 !!!السياسى آدحًا إىل آراسّى احلكم

إال لو.. أنا مستحيل أقبل أتغري : ورأسامة فيكت. د
)18-3-2008 ( 
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وصلىن آيف أن فرط احلسابات معطل حىت التوقف، وقلة احلسابات
هتلكه وهتور، وآأن هذه العبارة تساوى اعمل اللى عليك

 . والباقى على اهللا

 :حييى.د

 . حاجة زى آده

 أسامة فيكتور. د

 . أعتقد أن تأثري هذه األلعاب يظهر الحقًا وليس اآلن

 :حييى.د

 أنا أيضا أعتقد ذلك

مدارس ومدارس، ونظريات وافرتاضات: اسامة فيكتور. د
 2008-3-24أساسية 

ال يوجد إنسان ليس لديه مفهوم خطأ أم صواب عن ما"آيف 
 ؟"هيته ووجوده ومعناه وغايته

أعتقد انه يوجد الكثري واغلبهم من األصحاء نفسيا حسب
فإما أن.. تعريف اتمع، وأما من يتساءل عن ماهيته ووجوده 

حيققها وأما أن يصري مريضا نفسيا؟ وأرجو اإليضاح إذا آنت خمطئ؟ 

 :حييى.د

 تريدنا أسامة أن نتساءل أم  أال نتساءل؟: يعىن

أو لعلك تقصد أنه ميكن أن نتساءل على شرط أن حنقق 
 وجودنا، وإال منرض

 يا شيخ حرام عليك، ال تصعبها هكذا، 

 ومع ذلك عندك حق  

 : وهأنتذا تقول

 : اسامة فيكتور. د

 . هى مفيدة جدا وال استطيع حتديد توقيت ومدى الفائدة

 :حييى.د

 طبعا ، ومن ذا يستطيع ؟ 

 : اسامة فيكتور. د

ال: "توقفت آثريا أمام الفقرة األخرية ىف الصفحة األوىل
يوجد إنسان ليس لديه مفهوم خطأ أم صواب عن ماهيته
ووجوده ومعناه وغايته ، آل ما ىف األمر أن هناك من يعىن

صال،بذلك واعيا، وهناك من يعيش آل ذلك دون حاجة لفحصه أ
وهناك من ينكره عالنية لكنه الميكنه التخلص منه إال إذا ختلص

 . من حياته آلها
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:حييى.د

 . ربنا يسرت

# # # # 

..إال لو .. أنا مستحيل أقبل اتغري : نعمات على. د
)18-3-2008( 

 التغري ملاذا؟؟

 هل هو عدم الرضا عن الواقع واألمل ىف األآرت؟

 أم رفض للواقع؟ أم مشاعة لتعليق اإلخطاء؟؟

 :حييى.د

 التغّير ال حيتاج أسبابا لشرح مربراته، التغّير هو األصل 

 : نعمات على. د

 التغري دائما معه خوف وأمل، فماذا نفعل معهم؟؟ 

 :حييى.د

 .يناسبهطبعا، التغري غال، وآل غال له مثن 

 .وبعض مثنه هو هذا اخلوف واألمل

 : نعمات على. د

التغري هو شئ صعب جدًا فهو انتقال من وعى إىل وعى ومن
ممكن ىف بعض(ذات إىل ذات ويأتى من الشخص نفسه ال من غريه 

 .فالقرار بيده لوحده آما نعمل مع املرضى) األحيان مساعدته

 :حييى.د

القرار بيده"ىل حكاية آان الكالم معقول إىل أن وصلت إ
 ،"مش لوحده قوى"أعتقد أنه " لوحده

إن القرار هو أن أضع نفسى ىف ظروف تسمح ىل بأن أتغري 
 ". أن أتغري"وليس، قرار 

أما املقارنة مبا نفعله مع املرضى فرائع أن نغار منهم
وحناول أن نفعل مثلهم، فقط ياليتنا نفعل ذلك فعال مع

الختاذ القرار، أو حناول أن نوصل إليهماملرضى وحنن ندعوهم 
آيف اختذوا من داخلهم قرار املرض، وبالتاىل فهم قادرون على

 .اختاذ قرار التعاىف
2(ملاذا احلديث عن االبداع والعدوان : نعمات على. د
 )3من

د أن الغرائز املختلفة داخل اإلنسان آلها مرتبطةاعتق
 )تساند، هتاجم، تنمو، تضمحل(ببعضها بطريقة أو أخرى 

 حييى.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1730
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هذا هو املنطلق الذى أسعى لتوضيحه

 )2008- 3- 24(وافرتاضات أساسية مدارس ونظريات : نعمات على. د

استفدت آثريا من معرفة انواع النظريات املختلفة واملدارس
 ولكن هل سيستفيد منها القارئ الغري ممارس للمهنة؟؟

 :حييى.د

 .ال أعرف

أريد أن انبه آل املتحمسني هلذه الفكرة عن احتمال
 مضاعفات من هذا االختزال والتحديد؟

 .ة وغريهاوسوف أرجع لذلك ىف الندو 

# # # # 

 2008- 3- 18.. إال لو .. أنا مستحيل اتغري : حممود حممد سعد. أ

معرتض على أن يكون التغري ىف اإلنسان يعمل دون تدخل
 العقل بصورة أو بأخرى

 :حييى.د

ولكن ما العمل لو آان هذا هو" إعرتض زى ما أنت عايز"
ولكنىنما حيدث غالبا، أنا ال أحاول أن أمهش دور العقل، 

 .أحرتم أن لنا أآثر من عقل

 2008- 3- 18.. إال لو .. أنا مستحيل اتغري : حممود حممد سعد. أ

التغري هو مسه آونية، ىف مجيع الكائنات احلية، عملية صعبة
 .جدا ىف البشر

 :حييى.د

هأنت ذا تقوهلا بعظمة لسانك رمبا املشكلة ىف الوعى
 . بالتغيري

 2008-3-22بريد اجلمعة /امتداد حوار: حممود حممد سعد. أ

أنا أتراجع عن ضرورة أن خترب املرأة زوجها بتارخيها
 . قبل الزواج، وربنا أمر بالسرت) خاصة اجلنسى(

 :حييى.د

آما قلت اليوم ىف موقع آخر، أظن للصديق حممد غنيمى،
 أنا أرحب دائما بالرتاجع سواء ِمّنى، أو من أى حماور 

# # # # 

 ..أنا مستحيل أقبل التغيري، إال لو : عبد ايد حممد. أ

اإلدراك أو الوعى بالتغيري بيكون معطل، ومعرفة نتيجة
 . التغيري مسبقا ليست دائما مصدر طمأنينة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1731
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:حييى.د

 هذا ما أفرح به حني يصل ألحد، 

 . عالربآة

# # # # 

-3-18.. إال لو .. أنا مستحيل اتغري : حممد امساعيل. أ
2008  

 وصلىن أن التغيري يكون اضطرارًا  

 .وأن الوعى بالتغري معطل

 :حييى.د

 فعال معطل، 

 وقد ينتج عنه تغيري زائف

االعرتاف هبذا االضطرار واقع رائع ولكن شرحه صعب، ألن
 أغلب الناس تتصور أن معىن ذلك أنه قهر من اخلارج، 

هو اضطرارى مبعىن أن احلرآة املستمرة على مسار النمو
 تفرضه فرضًا،

 .وأنه حني يرتاآم قدر من هذا الفرض، تضطر مسرية التغيري

- 24(مدارس ونظريات وافرتاضات أساسية : حممد إمساعيل. أ
3-2008( 

األربع مفاهيم ىف. التقسيمات مفيدة جدا. املدارس آلها
 .تقييم املدارس وصلتىن وأضافت ىل

 :حييى.د

 [1]1سوف نرى ىف الندوة

# # # # 

– 3 – 29فرسان العصر : تعتعة: عبده السيد على. أ
2008  

 .عرض هذه األعمال مهم ومفيد فاللغة بسيطة وموجهة

 :حييى.د

بصراحة يا عبده أنا مل أقرر بعد هل أواصل مثل ذلك
للناس حبق وموضوعية أم أهنا خربة شخصية استعمل فيها هذه

 . النشرة ألعرب عن نفسى أآثر 

 .شكرًا لتشجيعك 

 يفهمها، بدرجةع أن هناك من األصدقاء من قال إنه ملم
 .آافية أو مفيدة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1732
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ترويض:  االشراف على العالج النفسى:عبده السيد على.أ
 2008-3-30املخ البدائى ىف املريض وأهله 

ماحكمش على األم من فوق واقبل احلكاية دى،صعب جدا اىن 
 صعبة جدا جدا

 :حييى.د

هذا صحيح، ولكن ماذا نفعل ىف ما هو صعب موقفنا من
 الصعب خيتلف، وهذه بعض التنويعات 

 "تلبيخ"وهات يا ) والحاجة(أن ندعى أنه ليس صعبا  -1

أن نبالغ ىف الصعوبة حىت يصبح مستحيال، فنجد ما يربر -2
 مزيدا من العجز 

أن نواجه مسؤليتنا وعجزنا معا، ونعمل ما نستطيع، -3
ونستعني ببعضنا البعض، واهللا يقدرنا على ما النستطيع،

 ويعيننا فيما نستطيع

 ما رأيك؟

 2008-3-26لغة اجلنس واجلنس آلغة : عبده السيد على. أ

ء توضيح آيف أن انفصال لغة اجلنس عن اجلنس هو عالمةبرجا
 ألنفصال اجلنس عن الوجود

 :حييى.د

شكرا، وأرجو أن تنتظر قليال وسوف أعود إىل آل هذا
 .تفصيال قريبا جدا

 :عبده السيد على. أ

 . وصلىن أن التكاثر وسيلة لتطور نوعية الوجود

 :حييى.د

ال طبعًا، التكاثر هو للحفاظ على النوع، أما التواصل
 . فهو الذى يرتقى بنوعية الوجود

، إال لو..أنا مستحيل أقبل اتغري : عبده السيد على. أ
) ..18-3-2008( 

 . الوعى بالتغيري معطل 

 :حييى.د

 . تكرر مثل هذا التعليق املهم، وأنا سعيد بذلك

 : عبده السيد على. أ

أوجه مسار تغيريى دون وعى آامل من خالل ردأفرتض انىن 
فعل ما أقوم به على الناس وبالتاىل يصبح التغيري أداة

 للتكيف

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1733
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:حييى.د

أظن هذا، لكن التكيف يتم أيضا ىف حدود عدم الثبات، ألن
نقالت التغيري احلقيقى يصاحبها قدر من عدم التكيف إىل تكّيف

 .أعلى

- 24(ونظريات وافرتاضات أساسية مدارس : عبده السيد. أ
3-2008( 

تقسيم املدارس واملقارنة بينهما استفدت منها جدًا، اول
 مره اجد هذه املقارنة هكذا

 :حييى.د

 ...شكرا، ولكن 

# # # # 

-24(مدارس ونظريات وافرتاضات أساسية : عبري حممد رجب. أ
3-2008( 

طول الوقت آنت بأآره مادة نظريات علم النفس بسبب
تعددها وتداخلها، ولكن طريقة العرض هبذا الشكل املنظم

 .واملوجز سهل علّى الكثري للفهم بشكل أفضل

 :حييى.د

 :مرة أخرى

 ..... ، ولكن .....نعم

-25(عن اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى : عبري حممد. أ
3-2008 ( 

 قرأت هذه اليومية ووجدت صعوبة آبرية ىف فهمها

 :حييى.د

 .، وسوف أعود غالبا إليها مرارا وتكراراعندك حق

# # # # 

 )2008-3-17(لعبة التغيري : حممد عبد الفتاح خليل. د

هل اعرتف جبمودى وعدم تغيريى فأقدم اقرارًا! آالم خميف جدا
 personality(مكتوبا أنىن أعاىن من اضطراب ىف الشخصية 

disorder (ال احبه ام أدعى انىن اتغري او احب التغيري مع اىن
 !واخاف منه آثريًا

 :حييى.د

يا أخى إفعل ما تشاء وحتمل مسئوليته، يا لصدقك
 !الرائع، يا حممد

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1734
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:حممد عبد الفتاح خليل.د

خطرت ىل فكره، رمبا يكون االنسان االقرب إىل العادى
normal ) مع عدم وجود تعريف نقيس به هذا الـnormal(

ومتالحقة حىت تكون احملصلة تقريبا خطيتغري تغريات بسيطة 
بينما. مستقيم، فال تكون هناك ارتفاعات واخنفاضات آبريه

يكون املرض النفسى هو ارتفاعات واخنفاضات آبرية تبتعد
 مبسافة آبرية عن خط احملصله

 :حييى.د

هذا صحيح بشكل ما، لكن البد أن نعرتف أنه لكى تكون
بد أن تكون حمصلتها سلبية إىلاالرتفاعات واالخنفاضات مرضا، ال

أدىن، ألن مثة ارتفاعات واخنفاضات ىف االبداع، تنتج تغريا
 .رائعا وثورة تشكيلية أصيلة

 : حممد عبد الفتاح خليل. د

متلكىن إحساس افضل عندما وجدت اغلب الناس مثلى ترفض
 .التغيري أو على االقل ختشى منه ومن إعالن عدم الرغبة فيه

 :حييى.د

أظنك الحظت أن بداية التغيري احلقيقى، هو رفض التغيري أو
 اخلوف منه

 : حممد عبد الفتاح خليل. د

عندى بعض التحفظ على فكره ان التغيري البد ان يكون
اعتقد اننا ىف آل. بشكل فيه غموض او عدم معرفة بالناتج

تغيري يكون عندنا تصور ملا سيحدث حىت ولو مل يكن آامًال، حىت
يري الذى حيدث عند املرضى يكون عندهم نوع من التصور ملاالتغ

 .سيحدث وينتج

 :حييى.د

ال أوافقك، إذ أن خربتى أنا نفسى مبرضاى تقول إن التغيري
احلقيقى هو نتاج جانىب لسلوك طريق منو حقيقى بأقل قدر من
التخطيط املسبق وهذا ال يعىن خماطرة إىل اهول بقدر ما هو

ل إنىن أربط ذلك بشكل ما باالميان بالغيب ذلكحفز احلرآة، ب
 .الباب الرائع اهول

 : حممد عبد الفتاح خليل. د

رمبا اقول ذلك آنوع من الرفض لفكرة ان التغيري جمهول ال
 .اعرفه أو ان اعرتف اىن افعل ذلك

 :حييى.د

 من حقك

# # # # 
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 )2008- 3- 16) (4(اإلشراف على العالج النفسى :شريين سعيد.د
أنفسنا ىف" وضع"هذا االسلوب مفيد ألنه جيعلنا ىف موقف 

موضع املريض مرة، واملعاجل مرة، ومن هنا تكون البداية
 يعىن التدريب. للعالج

 :حييى.د

 شكرا، آانت أغلب اآلراء ىف هذا االجتاه

 )2008-3-17(لعبة التغيري : شريين سعيد. د

 ........حلسن... أنا خايف اتغري: اللعبة االوىل

أآون أوحش أو أآون مش أنا حاجةأنا خايفة أتغري حلسن  •
 .تانية ما أعرفهاش

أنا لو فضلت زى ما انا آده على طول: اللعبة الثانية
 ...........ميكن.. 

أجتنن أوأنا لو فضلت زى ما أنا آده على طول ميكن  •
 .أتعب بقيت عمرى

 ...........علشان... أنا البد اتغري : اللعبة الثالثة

الزم أتغري هى احلياة إيه غري شويةأنا البد أتغري علشان  •
 .تغيري دا ربنا حىت بيغري ىف شكلنا علشان منيز بعضنا

ا علشان اتغري الزم أحسبها ميتأن: اللعبة الرابعة
 ...........وإال.... مرة

جايز أندم وإالأنا علشان أتغري الزم أحسبها ميت مرة  •
 .ندم صعب ميكن ميوتىن

أنا علشان اتغري الزم أحسبها شوية: لعبة أضافية
  ....ميكن

 .أآون غلطانةأنا علشان أتغري الزم أحسبها شوية ميكن  •

عرفت ملا اتغري حابقى إيه أوأنا لو : اللعبة اخلامسة
 .........حاروح فني آنت 

أنا لو عرفت ملا أتغري حابقى إيه أو حاروح فني آنت •
 .اتغريت من زمان

إال لو... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري : اللعبة السادسة
........... 

آان لألحسن أو علىأنا مستحيل أقبل إىن أتغري إال لو  •
 .عن نفسى وعن اللى بأعملهاألقل أآون راضية شوية 

أنا مستحيل أقبل أتغري إال لو آان لألحسن أو): مكرر(
 .على األقل شوية تغيري مقبول مىن ومن اللى حواللى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1736
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 .....ساىب إىنأنا لو حاتغري الزم أعمل ح:اللعبة السابعة

 .إىن ممكن أندمأنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب  •

أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب إىن ممكن أندم ):مكرر( •
 .أو ما أعجبش نفسى

الظاهر أنا باتغري غصب عىن،: اللعبة الثامنة
 .............إمنا

برده بإرادتى علشانالظاهر أنا باتغري غصب عىن، امنا  •
 .أنا عايزة آده من جواى

الظاهر أنا باتغري غصب عىن إمنا ما باليد: )مكرر( •
 .تغيري والسالمحيلة أهو 

أنا حىت لو عرفت حاتغري أبقى إيه: اللعبة التاسعة
 ..........فأنا..... 

برده مشأنا حىت لو عرفت حاتغري ابقى ايه فأنا  •
 .هاستسهل والزم أفكر بدل املره مليون مرة

مشأنا حىت لو عرفت حاتغري أبقى إيه فأنا  ):مكرر( •
جايز قلقى يقل هاتغري أو مش هاآون مسرتيح للتغيري ده أو

 .شوية

مش!! أنا أتغري بتاع إيه: اللعبة العاشرة
 ...........األول

أعرف أنا إيه وعايزةإمشى األول : أنا أتغري بتاع إيه •
إيه وعلشان إيه وراحية فني وده آله الزمته إيه وها يوديىن

 .حلد فني وأخرته إيه

أعرف نفسىمش األول !! أنا أتغري بتاع إيه ):مكرر( •
 .إيه وعايزة إيه وليه أنا

  

 )2008-3-17(لعبة التغيري : عبري حممد رجب. أ

إال لو... أنا مستحيل أقبل اىن اتغري : اللعبة السادسة
........... 

أنا مستحيل اقبل اتغري، إال لو آان فيه حد معايا •
 .وساندىن

أنا لو حاتغري الزم أعمل حساىب: اللعبة السابعة
 .......... إىن

حاتغري الزم أعمل حساىب، إىن هاخسر واتنازلأنا لو  •
 .آتري
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الظاهر أنا باتغري غصب عىن،:اللعبة الثامنة
 .............إمنا

الظاهر أنا باتغري غصب عىن، إمنا التغيري ده ىف مصلحىت •
 .وهو أحسن من اجلمود

أنا حىت لو عرفت حاتغري أبقى إيه: اللعبة التاسعة
 ..........فأنا..... 

عرفت حاتغري ابقى ايه، فأنا مصر علىأنا حىت لو  •
 .التغيري

مش!! أنا أتغري بتاع إيه : اللعبة العاشرة
 ...........األول

 .مش األول أقبل املوجود! أنا أتغري بتاع إيه؟ •

 :حييى.د

فضلت أن أنشر هذه االستجابات دون تعليق اصًال، لعلنا
جنرب فاعليتها آما فعلنا ىف اإلشراف على العالج النفسى

 )التدريب عن بعد(

هذا ونالحظ أن شريين قد آررت بعض استجاباهتا على نفس
 . لعبة، وهذا جائزال

 .آما نالحظ أن عبري أرسلت اخلمس لعبات األخرية فقط

# # # # 

فروض حمتملة ىف خلفية االدمان: حممد عبد الفتاح خليل. د
)4-3-2008( 

من خالل(اوافق على ملحوظة اهتزاز السلطة وهو بالفعل 
اخطر من عدم وجودها،) مالحظاتى مع عدد من هؤالء املرضى

 .مع آونه اآثر خطوره من سوئهاولكىن اختلف 

 :حييى.د

 لست متأآدا، 

 ورمبا حتتاج املسألة لبحث مقارن حمكم 

لكن اخلوف من صعوبة االتفاق على تعريف إجرائى لكل من
". انعدام السلطة"، و"سوء استخدام السلطة"و" اهتزاز السلطة"

أخشى ما أخشاه أال نتفق وبالتاىل تصبح النتائج أسوأ،
 .داللة، من االنطباعات اإلآلينيكية املفيدةأو أقل 

فروض حمتملة ىف خلفية االدمان: حممد عبد الفتاح خليل. د
)4-3-2008( 

اختفاء الزمن آبعد مستقل واعد(مل أفهم ما املقصود بـ 
 ]مجود حرآية النضج[ىف ) فاعل مطمئن
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:حييى.د

ابتداء أحيلك إىل أطروحىت عن!! واهللا يا أخى عندك حق
1998سبتمرب  -عدد أبريل  -إشكالية الزمن (الزمن ىف املوقع 

 )اإلنسان والتطور -

مث أذآرك انىن اتعامل هنا مع الزمن آكيان، آحضور،
آمكان آمجال، آبعد فاعل، أآثر من تعاملى مع الزمن

 ) إخل...اليوم  –الساعة آذا (التتابعى 

 إن مجود حرآية النمو هو سبب ونتيجة معًا 

يتم استبعاد هذا البعد للزمن، من الوعى من ناحية،
خرى، فتكون النتيجةآما تتم استبعاد فاعليته من ناحية أ

هى تصلب بال تغيري، أو تصور تغري ظاهرى ليس له عالقة
 .بالنمو، ألنه غالبا ما يكون حرآة زائفة ىف احملل

 واهللا يا حممد ال أدرى إن آنت صّعبتها هكذا أم سهلتها 

إىل صعوبة التغيري، -آالعاده –شكرا ملالحظتك ألهنا نبهتىن 
 .وضرورة مزيد من الشرح

 :حممد عبد الفتاح خليل. د

باالستدراك ىف السطور االخرية) حييى.د(حلقت نفسك مىن يا 
عندما وضحت إن هذه االمور ميكن ان حتدث ىف آل االمراض
النفسية او حىت لالنسان العادى وبالتاىل ال ميكن ان نعتربها

 !اسباب مباشرة تفسر لنا سبب االدمان

 :حييى.د

 قّدر ولطف، 

 ربنا يسرت

 # ## # 

 )2008-3-28(بريد اجلمعة /حوار: رامى عادل. أ

منكث مستظلني, يغمرنا التخبط فتشب السكينه تعلونا
ردا على موقف. مستسلمني حيدونا الرجاء) من وداعه(مستودعني 

أميمة اما. والتالطم الفكرى د) مدد حم(االغاره على اجلمود
 بروز االنتفاضه فقد تصورهتا قيامه

 :حييى.د

 .أميمة. حممد، ود. شكرًا، واألمر مرتوك لـ د

 2008-3-30ترويض املخ البدائى : رامى عادل. أ

....،.... ، .... وان ابويا " ذآر"أمى صدقت انا ان 
)على مستوى تفكريي(وأقنعتها ) امى الذآر(، مث ملا صاحبتُها 

اخل...اىن لست خمنث، وتقبلُت ان امى ذآر، واىن ابن لذآرين 
 .... ، ....، 
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 سالمات. على فكره الدواء لغى النشاط ده متاما

 :حييى.د

يا رامى انت تعرف طبعا ماذا حذفُت من آالمك الصادق
املفيد، مع أن عملية احلذف هذه تتناقض ما أوصيت به ىف

، ومارددت به على"لغة اجلنس، اجلنس آلغة"مقدمة نشرة 
 .ىف أول هذا احلوار" حسن سرى"الصديق 

هنا بأقل من عشرةاملهم أن رؤيتك هذه الىت أثبت بعضها 
باملائة من مساحتها وقوهتا، رؤيتك هذه قد أفادتىن آثريا ىف

 أن أطمئن إىل بعض فكرى، وبعض نفسى، وبعض فروضى

 شكرًا، 

 ولكنىن أنبهك لو مسحت، لو مسحت، 

 .واحدة واحدة

قصة جديدة برجاء وضع ما" الزآام ممنوع": رامى عادل. أ
 )2008-4-2( تشاء من عنوان

 .تلتقط انفى رياحني قرمزيه

 ,إهنا عامل الوان 

 ,من فرح متانق مذهول 

 ,يتخفى داخال آويكبها 

 ,اسيطوفان معا حول قدس من االقد

 .فتنبيىن جواهرها ومتانة بنياهنا بأخبار عن حيطتها املزمنه 

 :حييى.د

 !! ما هذا يا رامى

 . مل أآن أعرف أنك شاعر

 هو العنوان الذى تقرتحه للقصة؟ " الزآام ممنوع"هل 

 وهل هذا الشعر هو من وحى هذه القصة؟

 املهم 

 ليس عندى تعليق أآثر من هذا

 شكرًا 

# # # # 

 )2008-3-28(تعتعة فرسان العصر : الرخاوى حممد أمحد. د

 وماذا عن وماذا عن الشعوب املستمنية وجودها من الشئ
 آيفما تكونوا يول عليكم، الشعوب املغرورة بعدم الشئ

سيفتح حتما عن وجود آخر يتولد اآلن، خيرج الستار ينسدل
 امليت احلى من
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:حييى.د

 يدى على يدك، بأقل قدر من الكلمات، 

 أقل علّواوبصوت 

 .ياليت

 )2008-3-27(لغة اجلنس : حممد أمحد الرخاوى. د

يا عمى حييى التنظري صعب قوى واآاد اقولك بالش منه،
فدع من يذق يعرف دون فالصوفية ايضا تقول من ذاق عرف

 الوقت تنظري مع آل احرتامى اهدتك طول

 :حييى.د

حواسهحىت يعرف، وقد استغىن عن " يذوق"طيب، وآيف جتعله 
 .اخلمس أو اخلمسة عشر

 )2008- 3- 31(ترويض العقل البدائى : حممد أمحد الرخاوى. د

 وبعدين يا عمنا ما تكتب لنا رايك وفروضك الكاملة عن
فني الفصام من طقطق لسالموعليكم اذا آان فيه سالمو عليكم،

التاريخ وفني البيئة وفني العالج والتفاعالت بني الوراثة وفني
صعبة بس حمتاجة فروض عاملة ا معاك ان املسالةان آل دول

 .آترية قوى

 :حييى.د

 بصراحة فّكرتىن، 

 . عندك حق

 ربنا يسهل 

 ولكن لنتذآر وحنن نضع الفروض أن خنتربها أوال بأول، 

 .اخل....لنعدهلا أوال بأول

# # # # 

 )2008-3-29(فرسان العصر : حممد حييى الرخاوى. د

 )اجلزيرة أشاهدهم اآلن أمامى على شاشة(صح، بالضبط آده 

 إذن ماذا؟؟ مث ماذا؟

:ولكنىن أتساءل فعًال ال أقصد إحراجًا أو إجهاضًا للنص املكتوب،
 أقول البىن وبنىت وأنا أحاول أن أجعلهماماذا أفعل؟ ماذا 

 ينتميان لشىء ما وأعلمهما أن يفعال شيئًا ما؟؟ ما هذا الشىء؟؟

 .آيف ال أفعل مثل الناس؟ أيًا آان ما يفعلون لو مل جيبىن أحد،

 :حييى.د

 مل أتصور أن هذا الربيد منك، حسبته من ابن عمك 
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:حييى.د

 مل أتصور أن هذا الربيد منك، حسبته من ابن عمك 

 !!ال أعرف ملاذ

 ال تفعل شيئا عمر وَهَنا صديقاى، ما دخلك أنت؟. املهم

دعنا نواآبهما، مث نواصل األربعة، اخلمسة، الستة، الـ
 . ، ونواصل وحنن نصر على شئ ما..

 إذا مل ينقرض اإلنسان  -حتما – وسيتخلق هذا الشئ

ل الناس مع اليقني بأن الناس يفعلون ماالنعم، نفعل مث
 )غالبا(نعرف، وهو شئ جيد 

 نفعل آل ما نستطيع طول الوقت: يعىن

 ! أو

 . فنكتشف أننا ال نستطيع أن نتوقف

 هل لنا خيار؟

):عرض احلالة(ترويض املخ البدائى : حممد حييى الرخاوى. د
29/3/2008 

النشاط وهذا النشر بالعامية، آما أحببت ما زلت أحب هذا
 باجللسة أصًال وآاف غياب التعليقات الشارحة حيث الشرح متوفر

 ملاذا يبدو هذا التفريغ لكالم أصله: ما يشغلىن اآلن هو
 ارد؟شفاهى هبذا الوضوح باملقارنة بالكالم الفصيح 

السؤال تتعلق مبا أثري عن أعتقد أن اإلجابة عن هذا 
 .(ىف األسبوع املاضى بشكل خاص(صعوبات نصوص أخرى تكتبوهنا 

ما زالت ترتبط بنوع) أو أعيدها(إجابىت الىت أقرتحها 
آلما آان واضحًا حمددًا،. الرخاوى املخاطب الذى خياطبه حييى

 )ومزعجًا للكاتبحىت ولو آان التحديد ضيقًا (

اخلطاب هنا أآثر تواصلية ووضوحًا، بل رمبا قل الظلم آان
.تبحث عن التعبري عنها الذى ال بد أن تتعرض له آل فكرة

عن يبدو الكالم وآأنىن غريت رأىي الذى آتبته األسبوع املاضى
املخاطب الكبري املهيب ودوره ىف صياغات حييى الرخاوى، يبدو

أن يكون املخاطب مهيبًا بقدر ما هو من أنه ليس من الضرورى
الضرورى أن يكون اخلطاب واضحًا حمددًا

 .احلالة شكرًا على هذه

 :حييى.د

 ! أشكرك على مواصلة التعقيب مث
 ربنا يسهل وأعرف أتابع تعليقاتك اإلجيابية هذه، 

 وأفعل مثلك،
  .أآثر اهللا خريك
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السياسة والرتاث"حني قرأت اجلزء األول من هذه السلسلة 
، بنية استكماهلا، تنبهت إىل أن استشهادى باملوال"الشعىب

الذى ذآرته آان حسن النية باحلكومة واحلكام، فوجب
 :يقول أول املوال: التصحيح

 إيْه َمالْك: ِعْتِبت َعالوقت قال ىل الوقت

 عّمال بتشكى من األياْم، إيْه َمالْك

 إللّى جراَلْك يكون ىف األصل إْهماَلْك

–غالبا  –هذا املثل ال ينطبق على حكامنا األفاضل، فهم 
، وهم ال يعتبون على الوقت،)قوٌل آخر: واليبكون(ال يشكون 

ألنه يأآل أآثر مما ينبغى ،: دة يعتبون على الشعبهم عا
بدليل صور البدانة لنسائنا خاصة ىف طوابري اخلبز، وأنه شعب

احلكومة ماهلا؟ الشعب هو الذى(بدليل تدهور التعليم : بليد
الشعب هو الذى ينجب بإفراط،  آما أن هذا") ال يذاآر"
ع زوجته، مثفالرجل منهم ال يتحمل أية مسئولية وهو ينام م(

فتتزايد املواليد مع سبق اإلصرار..!) عيب آذا...زوجته
إلغاظة احلكومة، العتب إذن على الشعب، ال على الوقت، وال

 .على البخت

من الشعب، فإنه" ُغُلْب غالبه"وحني جيد احلاآم الفاضل أنه 
يلقى اللوم على األسعار العاملية، واملؤامرات املؤامراتية،

إخل، وبالتاىل فهذا احلاآم الذى أدى..املواتية والظروف غري 
ما عليه بالتمام والكمال ال يعتب على الوقت، وبالتاىل

إللى جرى لك يكون ىف األصل: "فالوقت ال خياطبه وهو يقول
 ، ".إمهالك

 :ويبدو أن هذا الشعب خبيث من قدمي الزمان، فهو الذى قال

 "إداين وازرع وال تداين وتبلع"

فهو يسمح باالستدانة على شرط أن :املثل قراءتنيهلذا 
تكون استدانة لالنتاج ال لالستهالك، نستدين لنصلح األرض

، أو)إن وجد(ونزرع القمح، ال لنشرتى القمح ونأآله خبزا 
 ، أما القراءة )ملن نسى آلمة خبز( " آرواسونا، وتورتة"
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قدما دمت : الثانية، فيمكن أن تصلنا على أن املثل يقول
ىف بطن" تبلعه"استدنت، فاصرف الدين ىف حمله للتنمية، وال 

سعادتك أنت وبطانتك حتت عنوان املكافآت وبيوت اخلربة والذى
 .منه

 :مثل آخر يقوهلا صراحة

 آل شىء بالبخْت، إال القلقاس ميَّه وفْحت

ال تكون -يا سادتى -يقول الشعب إن إدارة السياسة 
ليا اإلسعافية، ألن زراعةبالتمىن، أو التوجيهات الع

حتتاج إىل أرض نصلحها، آما حتتاج إىل مياه -آمثال –القلقاس 
ال ينمو حبسن -املثل اللى بيقول –ترويها، القلقاس يا سادة 

 النية أو بالدعاء باحلظ السعيد

مثل آخر ينبه إىل ضرورة احلسم، وخدعة االآتفاء بالفرحة
 :بتوقيع االتفاقات

 ضيْه اقضيْهإللى ِبدَّْك مت

 واللى ِبدَّْك ترِهْنه بيُعْه

توقيع البيانات واالتفاقات مع دولة أو مستثمر، ليس
هناية املطاف ما مل يَر الناس نتائجها على أرض الواقع، اما
املشروعات الىت تثبت أهنا خاسرة فعال، فال ترهنها لتصحح

ُيلزم بأن تتخلص من املشروع اخلسارة خبسارة أآرب، احلسم 
لتبدأ!) لسُت متأآدا أين يقع مشروع توشكى ىف ذلك(اخلاسر 

 . فورا من جديد فيما يفيد

فهى الهذه األمثلة ظهرت قبل جلوس حكامنا على آراسيهم، 
 : تعنيهم ال هى، وال ما يلى

 مثل يرجعنا إىل أصل املصيبة

 "إن آان ىف العمود عيب يبقى ماألساس"

 مثل يربر عدم االستقالة

 "عشك ملا ييجى حد ينشكخليك ىف "

تنويع: مثال(مثل يدعوك لتحويل التوجه إىل مصادر أآثر ثقة 
 )مصادر التسليح، أو لعل هذا هو ما حدث ىف متويل السد العاىل

 إن طاب َلْك طاب َلْك"

 "وان ما طاب لك ،حّول َطْبَلْك

وأخريا مثل ينبه إىل التعلم من فشلنا املتكرر ىف سلوك
 بالذاتهذا األسلوب 

 "إن آنتوا نسيتوا اللى جرى، هاتوا الدفاتر تتقرا"

أنا مل أؤلف هذه األمثال، وعلى السلطات أن تبحث عمن
 ، فهو املسئول أوال وأخريا، وهو ليس)غالبا(ألفها من قرون 
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آما مل تصله أية ،"تعتعة"صديقى، وال يعرف أصال معىن آلمة 
أخبار على أنه سيولد على أرض الكنانة واحد امسه إبراهيم

 .عيسى يدعوىن للكتابة 

أمثلة أخرى آثرية تتعلق بصرب الناس على من البد أنه
 ، )ال دائم إال وجه اهللا.. (سريحل أو 

حني نتيقن(ومثل آخر قد يفسر عالقتنا احلميمة بأمريكا 
 ) .من األوراق% 99أهنا متلك 

 "اإليد إللى ما تقدرشى تقطعها بوسها"

 :وأيضا

 اللى ما تقدرشى تواْفُقه ناْفُقه

،"السياسة اخلارجية"هكذا حيدد الشعب قواعد آل من 
 .والسياسة الداخلية، على حد سواء

هو اللى(فالعتاب أخريا، آما آان أوال، هو على الشعب 
 ")نافقه"، وأيضا هو اللى قال "بوسها"قال 

 ! ماَلْك؟ ! ؟ اهللا!!إيه

 !ِمّنك للشعب
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06I04<I2008א

 )6(אאאא−219

 التدريب عن بعد

 ) 6(االشراف على العالج النفسى 

 ...!تفاصيل الواقع، والتعاطف احلِذر

28هى عيانه عندها "......" صباح اخلري  :شحاتةفوزى .د
سنه خرجية جتاره، بتشتغل صاحبة شرآة شحن، ليها أّخني، آانت

 .شهور، وقطعت 5جت من حواىل سنه ونص وقعدت 

 .جاتلك مباشرة، وال أنا حّولتها لك :حييي.د

5أل عن طريق عيانه آنت بعاجلها، قعدت  :فوزى شحاتة.د
آده قطعت، وبعد آده رجعت تاىن من حواىلشهور وبعد  6شهور او 

شهور األّوالنيني آانت بتيجى مرتني ىف االسبوع  5شهور ىف خالل الـ 3

 ابوها بيشتغل ايه ؟ :حييي.د

ابوها آان بيشتغل مقاول، بس زى ما :فوزى شحاتة.د
 يكون تقاعد آده، بيشتغل قليل دلوقىت 

 ترتيبها إيه ىف اخواهتا؟ :حييي.د

هى اآرب اخوهتا هى من منطقة شعبية، وهى :تةفوزى شحا.د
سنني، 4بنت عاديه خالص، وآانت اشتغلت ىف شرآه قعدت فيها 

اتعلمت الشغالنه، فراحت فتحت شرآه ِشْرك مع اتنني آمان، بعد
سنتني الشرآه اجلديده دى زى ماتكون وقعت، هى شالت الشرآه

 .رآه لوحدهاخبسايرها، يعىن اخدت اخلساير قصاد اهنا تاخد الش

هى ملا جت ىف األول الشكوى بتاعتها آلها آانت حاجات
جسدية، وآده ىف االجتاه ده، وآانت برتوح لدآاترة باطنه
ودآاترة عظام آانوا بيدوها مسكنات، فكانت زى ما يكون ىف

شهور اللى قعدهتم معايا، آانت داميا احلاجات سخنه طول 5الـ
ن انا اعملالوقت، وانا ما آونتش باعرف اعمل حاجه غري ا

هلا دْعم وأقف جنبها، وأحاول أفهم وبس، وهى آانت مانعاىن
تقريبا ان انا اقابل تقريبا حد من أهلها، آانت مش عايزه

 شهور دول وقطعت،  5قعدت الـ. تقوللهم خالص اهنا بتتعاجل
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شهور دول آانت هى خمطوبه لواحد آان 5ورجعت تاىن، ىف الـ 
آان موظف حتت اديهامتدين، وآان بيشتغل عندها ىف الشرآة، 

ىف الشرآة، وآان متدين قوى، فكانت هى حمجبة، وآانت ملتزمة
قوى ىف الوقت ده، ملا رجعت تاىن بعدما قطعت رجعت مش حمجبه
وآانت فكت خطوبتها مع خطيبها، وعملت عالقه جديدة، يعىن
برضه املرة التانيه ديه اآتشفت فيها اهنا ىف الشرآه

ها آان املدير بيتحرش بيها، وبعديناألوالنية اللى آانت في
سنني مع صاحب الشرآة، عالقه يعىن 4آانت عامله عالقه ملدة 

 .عالقة متينة، بس ماآملتشى

 ايه بقى املشكلة؟ :حييى . د

انا مشكلىت معاها إن انا طول الوقت :فوزى شحاتة.د
متعاطف معاها ، وىف نفس الوقت مش عارف أحرك حاجه فيها ىف
اجتاه العالج، مش عارف آخد موقف غري التعاطف، قصاد موقفى
ده باشوف أى حد من اللى حواليها باالقى موقفه مش آده
خالص، هى تقريبا مسئوله ماديا عن بيتها آله، تقريبا

سنني، يعىن حىت من أيام ما 7-6البيت من حواىل بتصرف على 
آانت بتشتغل بس مش صاحبة شرآة، هى دلوقىت الشرآه بتاعتها
عليها مشاآل ماديه آبريه قوى، قضايا وشيكات وحاجات آده،
يعىن تقريبا حاتدخل السجن، وسالفة من خالتها فلوس بضمان

80-70 امها، وعامالهلا مشاآل اهنا الزم ترد الفلوس، حواىل
الف جنيه ، موقف امها وحش منها طول الوقت وطول الوقت
بتقوهلا انت غرقتينا، وانت اللى ودتينا ىف داهيه، بالرغم
اهنا بتصرف عليهم ومّعيشاهم حىت ىف مستوى اعلى من اللى
آانوا طول عمرهم عايشني فيه، وهى هلا اخ اصغر منها ما

رضه بتصرف عليه، أىبيشتغلش، يعىن خّلص وما بيشتغلش، وهى ب
حد ىف احمليط بتاعها من اللى بيشتغلوا لو حماسب وّال حمامى او
آده بالقيه بيستغلها، يعىن داميا تيجى تقول مثال إن احملاسب
عمل آذا، ودّخلىن ىف موضوع آذا، وبعد آده سابىن ما عملش
حاجه، الثالث اربع حمامني يستغلوها وما يكملوش معاها، حىت

خرانية بتاعت الشيك دى احملامى وعدها ان هو حيلالقضية األ
القضيه وزى ما يكون يعىن خد موقف آده انه آان ينفع يعمل
حاجه تسهل املوضوع وتعمل تصاُلْح، لكن بعد شويه قاهلا أل انا
حاسيبلك القضيه وآده، حلد ما احتكم عليها، خطيبها األوالىن

ى قدرت اقابلهدا ، يعىن ملا آان خاطبها، هو الوحيد الل
مرة واحدة بس، آان موقفه منها وحش برضه، هى آانت ىف
الفرتة األوالنية اللى آانت بتيجى فيها آانت بتاخد حبوب،
آانت يعىن بتاخد بكميات، وىف ساعات آانت بتاخد بنية
االنتحار، يعىن فيه مره منهم آنت بعتها هنا املستشفى عشان

وقابلت مامتها أيامها،قابلتها . ...." د"تدخل فزميلىت 
وقالت ىل إن مامتها طيبه، ومش بالشكل اللى هى بتوصفها
بيه، يعىن مش زى ما انا قولت لزميلىت يعىن ان مامتها صعب

 قوى، واهنا بتضغط عليها طول الوقت

ىف الفرته اللى هى سابتىن فيها دى آان بيجيلها دآتور 
 ده، فكان من العباسيه آانت بتقوىل ان هو ما عندوش عيا
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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :شحاتةفوزى .د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،
مثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيها
استغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاول

بتاعى ده، تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان اللى
حواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص، وانا املتعاطف

 . معاها بس يعىن

 السؤال بقى إيه ؟ :حييي.د

السؤال هو عن الفرق بني موقفى وموقف اللى :فوزى شحاتة.د
 حواليها آلهم، ده انا مش فامهه، وعايز أعرف هّوا صح آده؟ 

خلى بالك ان مش انا اللى حولتها لك، تبقى :حييي.د
العالقة على ميَّْه بيضا، بصراحة احلاله صعبة، يعىن الكالم آده

 هىفيه تناقض داخلى ، وبرضه ظاهرى، احلاجات ملخبطة، يعىن
مستلفه، وحاختش السجن، وهى اللى بتصرف على اهلها، دا إيه

!!بتصرف على اهلها من الشيكات اللى من غري رصيد؟!! ده
وعندها آل التاريخ ده من النجاح!! سنه 28وعندها 

والفشل، والنجاح والفشل، والنجاح والفشل ىف آل ااالت،
ه يعىن، احلكايةففيه حاجه ىف احلدوته على بعضها ، حاجة جامد

مش واضحة، انا ما باعرفش األسامى دى بتاعة البزنس والكالم
 . ده، لكن باين املسألة صعبة

انا شاآك ان اخوها التاىن يعىن بيستغلها :فوزى شحاتة.د
 برضه آده على خفيف، ده من الوصف اللى هى وصفته 

انا اظن آده ، عموما املعلومات مش آافيه إهنا :حييي.د
ختليك تاخد موقف أحسن من اللى انت واخده، حىت إذا آنت

شهور انقطاع 3شهور، وبعدين  5بتشوفها مرتني أسبوعيا ملدة 
وبعدين رجعت دلوقىت واملشاآل عمالة بتزيد، تالحظ إن
العمليات اخلارجية اللى هيه مش مرض مرض، بقت اآرب من

ئوليتنا املباشرة، املسألة بقت فيها سجن وقضايا،مس
وتفليسه، وهتديد، املسائل الواقعية دى الزم بتتحسب بالورقه

 والقلم، دى اآرب من العالج النفسى والكالم ده، انت بتقعد
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معاها ساعة بتتكلموا ىف إيه؟ ىف الفلوس وال ىف الَعَيا؟ مث مش
هل! احنا قلنا إن احنا بنتقمص املوقف عشان نفهم أحسن؟

 سنه، انت عندك آام سنة؟ 28تصورت نفسك مطرحها وهى عندها 

 سنة 31 :فوزى شحاتة.د

سنني يا بىن وعندك آل 3طب تصور انت آده من :حييي.د
اهلالوّمه، دى يبقى الوضع ايه؟ اهلالوّمه املادية أساسا مش
اهلالوّمه النفسيه، دى حاجه مزعجه جدا، انا عالقىت باحلاجات
دى طول عمرها صعبه خالص، انا عمرى ما أخدت قرش من بنك،

عرف ىفوال عمرى اعرف استلف وال عمرى اعرف اسّلف، وال ا
احلاجات دى، أنا داميا مرعوب آده وماليش دعوه باحلكومه وال
بالناس بتوع الفلوس، اللى بيحّيروىن ىف حكاية السلف
واملغامرات اللى بيعملوها دى، ميكن عشان آده مش قادر
أتقمصها وافهم اللخبطة بتاعتها دى آلها، انا ما بافهمش

مليون 100ف آام الناس الكبار اللى بيقولوا استلف مش عار
وهرب، ليه الغلبان ده ليه بيستلف؟ ويقولك دى شطارة انه
ما بيسددش، انا مش عارف يعىن إيه شطارته انه ما بيسددش،

 دى شطاره وّال خيبة؟ أنا مش عارف هوه بينام ازاى ده

 هى بتقوىل ان ده شائع ىف الشرآات دلوقىت  :فوزى شحاتة.د

واهللا العظيم، أعمل إيه ؟أنا ما بفهمهاش يابىن  :حييي.د
جنيه 16عشان آده مش قادر استوعب احلالة، أنا يكون عليا 
ساعه، 24أقعد قلقان حلد ما اخّلى حد يوديهم البنك ىف خالل 

احرتام االختالف ده خيليك حريص على إنك تتعلم من احلدوته دى،
ختليك تفرتض إهنا يكون ليها خربه بالواقع أحسن مّنا، احنا

م من عيانينا ىف ااالت اللى مالناش خربة فيها عشانبنتعل
نقدر نساعدهم ونفهم العيانني اللى بعدهم، املعلومات
الواقعية اللى تقدر تقيس بيها العيان وأحواله وتفاعالته
ضروريه ىف العالج النفسى، املسألة مش آالم ىف آالم ساعة ىف

حيه حاتتعلماألسبوع وخالص، انت ملا تعرف التفاصيل، من نا
منها، ومن ناحيه حاتقدر تقّيم املسألة، ما جيوز آل السلف

إن رجل األعمال اللى مش سالف ما: ده جناح، حد مّره قاىل
مثال الزم يطلع% 10يبقاش ناجح، عشان هّوا بيستلف مثال بـ

آده يبقى ناجح، فيستلف بقى آتريقوى عشان يبقى الفرق% 20
ا أنا ماجربتش، ومش حاجّرب، أناآتري قوى، وآالم من ده، إمن

 ما أقدرشى اعملها،

تيجى بقى لعملية إهنا بنت، وحكايتها مع الريس األوالىن، 
سنه، احلاجات دى 28واملش عارف ايه، وهى دلوقىت عندها 

تدخلنا ىف املنطقه اللى تبعنا أآثر، تسهل لنا إننا نفهم
وفيه وصلةأآرت وأآرت، التصرفات دى يا مرضية، يا أخالقية، 

بينهم، إنت بتعرضها علينا ىف االشراف دلوقىت عشان تقولنا
ازاى انت متعاطف معاها، وغريك مش متعاطف؟ مش آده، حكاية
استغالهلا األوالىن مثال انا مسعتها على إهنا بدأت حباجه زى
التحرش، انا مش عارف يعىن ايه حترش حلد دلوقىت، خصوصا بعد

ان ما حترش بكونداليزا رايس، قريت اجلدع وزير خارجية باآست
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اخلرب ده وال أل؟ هو راجل فاهم نفسه ِفِتْك آده يعىن فقام بص هلا
بصة زيادة مش عارف وّال إيه، وهّو الظاهر معروف عنه حاجات
من دى، فافضحوه ىف اوروبا، وانا مش عارف ازاى شخصوا
البّصه دى اهنا حترش، أهو اللى حصل، قالوا حترش، وهو باين

يها وحشه، وأنا مش متأآدبص لرجليها، مع إىن متصور إن رجل
هو بص ألهنى حته فيها، أنا رأىي إهنا شخصيا اوحش من رجليها،

 وّال ماخدتش بالك 

 ماخدتش باىل : فوزى شحاتة.د

أنا باقولك الكالم ده ليه، عشان تاخد بالك إن :حييي.د
الكلمات ساعات بيبقى هلا معاىن خمتلفة عند ثقافات خمتلفة،

يعىن إيه، -مثال –الزم تدقق وختش ىف التفاصيل، إنَت عارف حترش 
وّال زىي، طيب هناك لو مافيش حترش ومافيش بصصان، امال

:م يكتبلهاحيصاحبها ازاى من غري ما يتحرش يعىن هوا الز
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحرش، ما هو احلاجات اللى
احنا مش فامهينها عموما أو خصوصا، نقف عندها ونتعلم،
احنا الزم نعرتف باللى مش فامهينه زى ما نفرح باللى
فامهينه، فا إزاى الست بتاعتك دى عماله تعمل البيزنس ده

ا بيها، وبيحاولواآله والناس بيستغلوها ماديا، وبيتحرشو
يستغلوها جنسيا وخصوصا اهنا آانت عامله عالقه مع رئيسها،

 .ومش عارف ايه، واهللا اعلم فيه إيه تاىن

أل بره التالت عالقات دى، بره اخلطوبه :فوزى شحاتة.د
والعالقتني دول اللى هى األوالنية، واللى موجودة دلوقىت، أل

 ما فيش حاجه 

هى أساسا بتحصل على احتياجاهتا العاطفية :حييي.د
 . األساسية منني، باقول العاطفية، بالش اجلنسية دلوقىت

ماهى العالقه األوالنية دى آانت بتعمل :فوزى شحاتة.د
 !يعىن ... الالزم ، 

 بس دى خالص، ماخلصت  :حييي.د

ماهو جزء من اللى حاصل دلوقىت اهنا :فوزى شحاتة.د
 .حاجة، يعىن احتياجاهتا فاحتة عاآلخرمافيش حد بيديها 

طب ماهى دى عملية أساسيه ىف العالج، خّلى املشاآل :حييي.د
الواقعية اللى مانعرفشى فيها على جنب شوية دلوقىت حلد ما
نعرف عنها أآثر، يبقى حانالقى نفسنا ىف املنطقة بتاعتنا

اسسأآرت وأآرت، ميكن دا اللى خمليك تتعاطف معاها آده، النك ح
انك انت املصدر النضيف اللى تقدر تغذى احلته النضيفه اللى
فيها، وهى طبعا ست باين عليها اهنا ناجحه وذآيه وقويه

سنة، وباين 28وبتاخد قرارات جامدة ومستقلة، وهى عندها 
 عليها ان هلا حضور، على األقل حضور عملى ىف احلياة 

تشتغلهى بتقول إن الناس اللى هى ب :فوزى شحاتة.د
 معاهم بيقولوا اهنا شاطره ىف الشغل 

 شاطره من غري مكسب ؟ :حييي.د
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 هى بتكسب جنب اخلساره برضه  :فوزى شحاتة.د

ماهى دى الزم تفحصها قوى، ملا تفحصها بدقة، ميكن :حييي.د
مليون دوالر 600تفهم أآرت، يعىن ملا حد يقولك أمحد هبجت سالف 

مليون دوالر، يبقى مالناش دعوة، هنا الزم 800ميكن بيكسب 
ترجع تفحص احلكاية بدقة آل شوية عشان نتعرف على مستجدات

وأآرت، انتالواقع باستمرار، ساعتها تبقى عارف أآرت 
بتشتغل مع مني، وآالم من ده، ملا تقيس الشخصية والواقع

سنه، الزم تندهش 28والظروف احمليطة بالفلوس ىف السن دى، 
سنة، انت اآرب 22وهيه ست ىف جمتمع زى ده، بتشتغل من سن 

، تقوم ميكن"رىب آما خلقتىن: "وأديك أهه. سنني 3منها بـ
 داهيه، ميكن تكتب شيك بدونتتعلم إزاى تستلف وتروح ىف ستني

 )ضحك(رصيد وانت ما انتش عارف يعىن إيه شيك من أصله 

طاملا هى: انا اظن يا ابىن دى حاله صعبه فعال ومع ذلك 
!بتيجى، أديك بتدى اللى عندك، وإال حيتفضّلها ايه يعىن؟
أنت حتكمل، وتعاطفك معاها انا شايفه اجياىب برغم آل

ان انت مش حاتتعاطف انت آمان؟ اناالظروف، يعىن ياأخى آم
شايف ان ده خمّوفك أحسن يكون ده حايزود سلبياهتا، عندك حق،
لكن ماهو ده حقها برضه، حىت اهلها بياخدوا منها،
مابيدوش، وانت قلت هى اللى بتصرف على البيت، يعىن ما

تنتظر منهم حاجة آبرية، مش حايدوها حاجة أساسية ينفعش 
نت موقفك طىب حمرتم، وده موقف جيد، موقفهى حمتاجاها، فا

عالجى جيد، وطيب، ملا ختاف أآرت حلَسْن حيصل مضاعفات من موقفك
ده، يعىن اهنا تسئ فهمه مثال، أو تسئ استعماله بإهنا تربر
اللى هى بتعمله بأهنا عيانه مثال، هنا يبقى نرجع نقف
د،ونتساءل من أول وجديد، دا اللى حيتاج التساؤل من جدي

ما هو مش معقول ىف الظروف الصعبة احلالية أحاسب نفسى آده
 ! هو انا اتعاطف وال ما اتعاطفش، امال مني اللى حايتعاطف

وادى احنا مع بعض وتبقى تقولنا اللى أنت عايزه ملا جيد
 . جديد
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، وثار حوهلا ما ثار، اختذُتذاآرة اجلسدحني ظهرت رواية 
منها موقفا غبيا، إْذ رفضُت قراءهتا دون إبداء أسباب، رمبا
لغرور قبيح حيل ىب أحيانا وجيعلىن أرفض أن أسري ىف الزفة، مع

بعد أن) أو أى منهما(أنىن قد أزور العروسني إن أحببتهما 
 تنتهى طقوس النفاق والفرح والتهاىن والنقوط، 

بل إنىن حىت رفضت أن". ال: "واية حني ظهرتقلت لزفة الر 
 .فيما بعد:أقول للرواية

سعاد موسى. د.أ(؟ هكذا سألتىن ابنة ىل " ال ماذا؟"
، ملاذا؟ هذه رواية فيها شئ يهمك)أستاذ الطب النفسى، اآلن

 جدا، البد أن تقرأها، 

عنواهنا يبعث ىل رسالة جيدة أخشى أن أآتشف أهنا: قلت هلا
ليس عندى وقت ملا تدعوىن إليه، فلتنتظرى   مث إنه ليست فيها،

 . يوما ما، هى وشطارهتا) الرواية(يا سعاد حىت تناديىن 

هذا املوقف اُحلكمى اُملسبق الذى أختذه غصبا عىن أحيانا، 
وحتديا أحيانا، حيرمىن من فرص آثرية، وخربات جديدة، وأشياء

 .ثرأخرى، وهو موقف غىب، أقاومه آل يوم أآثر فأآ

مروان أحد زمالئى وأبنائى. منذ أسبوعني أبلغىن د
باملستشفى أن آتاب الندوة الثقافية لشهر ابريل

هو) مجعية الطب النفسى التطورى -مستشفى دار املقطم (2008
هل هو": ، قلت ىف نفسى"فوضى احلواس"روايتها الثانية 

  "ملاذا جاء هكذا متأخرا؟؟  النداء؟

 ؟ 1997مىت ظهرت رواية احلواس يا مروان قال 

 1988وذاآرة اجلسد يا مروان؟ قال 

 آن األوان،  قلت يبدو أنه قد

 العناوين

شدَّ انتباهى أآثر،) فوضى احلواس(عنوان اجلزء الثاىن 
 خصوصا هذه األيام ، فمنذ أآثر من عشرين عاما، وأنا أحتسس 
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طريقى إىل اجلسد واحلواس على آل املستويات، وبالذات
وأنا أحتسس طريقى: املستويات املعرفية باملعىن األمشل، أو قل

، أما)وليس اخلمسة فقط(إىل املعرفة عن طريق احلواس آلها 
فهى الكلمة املكمِّلة ملوقفى املعرىف اُملواِآب" فوضى"آلمة 

الجنذاىب للعلم املعرىف، نعم هى الفوضى سواء من مدخل علم
أو من مدخل اجلنون) اسقعلم الفوضى فائقة التن(الشواش 

بغائية  توجهت خفية  فوضى الذوات املتناثرة حىت لو(
 ، )تدهورية عاتية

، وبعد عدد يسري من"فوضى احلواس"بدأت ىف قراءة 
من الصفحة األوىل فعال، شعرت خبجل شديد  الصفحات، بل بدءا
ما هكذا يكون موقف شخص يزعم أنه يطرق  .من موقفى السابق

بأى حق احكم على  رفة حيثما وجد إىل ذلك سبيال،أبواب املع
مبدعة إىل هذا احلد، أحكم/ روائية/ آاتبة/رواية / آتاب

عليها من عنوان؟ وإشاعة؟ وصورة؟ وحكاية؟ بأى حق أحرمها
 من قراءتى، وأحرم نفسى منها؟

 ما علينا 

 .خمتلفة   هذه مؤلفة خمتلفة، آتبت رواية

 يدة املمتدةالقص: هذه اللغة العربية جدا

منذ البداية، غمرتىن أمواج اللغة العربية السليمة 
اجلميلة ىف تشكيالهتا البديعة القادرة، مل أصدق أهنا جزائرية،

داخل بيتها، مث البد أهنا -رمبا أو غالبا –تتكلم الفرنسية 
تتكلم اللهجة اجلزائرية، مع أمها وجيل أمها على األقل؟

؟ مىت ملكت" وليست أى عربية –تعلمْت هذه العربية   مىت
 !! هكذا! ناصيتها هكذا؟ هكذا

أن تكتب شعرا، فلتكتب شعرا، أن تكتب رواية، فلتكتب
رواية، أما أن تكتب هذه الرواية شعرا هكذا، فال يكفى ما

من أن الرواية" ذاآرة اجلسد"قاله نزار قباىن على غالف 
اجلنس، وحبرقصيدة مكتوبة على آل البحور، حبر احلب، وحبر "

األيديولوجية، وحبر الثورة اجلزائرية مبناضيلها ومرتزقيها،
وأبطاهلا، وقاتليها، ومالئكتها وشياطينها، وأبنائها،

  ،"وسارقيها

 .هكذا" رصا"هذا الوصف، مل يكن أحسن ماقاله نزار 

آتب نزار  -على ظهر الغالف أيضا  –قبل ذلك بسطور 
له أحالم من حتت املاء األزرقشعرا آخر قال ، بعد أن خرجت 

 :آسمكة دولفني مجيلة، وجسدها يقطر ماء، قال

جمنون، متوتر، واقتحامى،): النص(، ..روايتها دوَّختىن"..
 ، "ومتوحش، وإنساىن، وشهواىن، وخارج عن القانون، مثلى

   مث أضاف نزار بيتا مجيال من الشعر يصف الرواية بأهنا

 "راُملْغتسلة بأمطار الشِّع"
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ألهنا املقررة" فوضى احلواس"الندوة أوال قرأت رواية 
 .للتقدمي، وحدث ىل ما حدث

مث عدت إىل ذاآرة اجلسد الىت مل أآن قد قرأهتا، وهبرتىن أقل 
من انبهارى بفوضى احلواس، لكنها هى أيضا، قد حضرت فيها

مفاتيح هلذه  على" ذاآرة اجلسد"  الكاتبة بكّلها ، عثرت ىف
آنت أحبث عنها  اخلصوصية، مفاتيحالكتابة اجلديدة شديدة 

   فوضى احلواس،"وأنا أقرأ 

بعد انتهائى من ذاآرة اجلسد رجعت إىل ما حذفُته من رأى 
أو "النص يشبهىن لدرجة التطابق" أن: قوله  نزار، ومن ذلك

، رفعت مثل هذا وذاك"آتبتـْىن دون أن تدرى) "الكاتبة(أهنا 
آتب، برغم أنىن أحب شعر واستشهادى مبا  من تقديرى ملا قال

رفضت أن يستحوذ نزار. نزار جدا بقدر حتفظى عليه أحيانا
فوضى(أى نص فائق،   على النص له هكذا، هذا النص مثل

ال ميكن أن يشبه، ال يشبه أحدا) احلواس، أآثر من ذاآرة اجلسد
البطل نفسه داخل الرواية، وهو  أحدا، وال حىت هو يشبه

وى، وال الكاتبة، بعض عبقرية هذا اجلزءالرا  أيضا ال يشبه
أن أحدا من احلاآني أو  الثاىن ، وإىل درجة أقل األول،

 !!!.ال يشبه نفسه   :احملكى

األدب هو آل ما مل"  تقول الكاتبة على لسان الكاتبة
، وهى نفس العبارة الىت تكاد تنهى هبا الرواية7، ص "حيدث

  403ص " آل ما مل حيدثاحلب هو ما حدث بيننا، واألدب هو "

: زادتىن مثل هذه األقوال رفضا ألن ينسب نزار الرواية لذاته

    صادقا؟أجمامال؟ شاعرا؟ ناقدا؟

 ..ولو

 ملاذا الكتابة، وما ذى الكتابة ؟

ملاذا: ىف أوائل ما آتبُت ىف هذه النشرات آانت نشرة
وقد طلبت من الزوار ،)2007-9-12(أآتب؟ ملن؟ وماذا بعد؟ 

أن) الذين يكتبون، والذين هم مشاريع آـُـّتاب -القراء(
ِمْن) إال من واحد أو ثالثة، ال أذآر(جييبوا علّى، ومل يصلىن رّد 

وال من الذين خيافون أن يكتبوا، أو ينوون(أى ممن يكتبون؟ 
 ) .سرا أن يكتبوا

الكتابة بديًال عن احلياة، الكتابة احلياة، الكتابة
 الواقع اآلخر، الكتابة الواقع األوقع من الواقع،

 احلياة، فاحلياة هى وقود الكتابة،   إذا آانت الكتابة بديال عن  

اخلْلق، الكتابة الفتح،الكتابة القتل، الكتابة  
 ...الكتابة االرتياب 

هذا بعض ما آشفْت عنه الكاتبة ىف روايتها األوىل
 ). دع جانبا اآلن الرواية الثالثة(والثانية أساسا 

 ):واقٌع أوقٌع من الواقْع(الواقع اإلبداعى 
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جنحت الكاتبة معظم الوقت ىف رفع احلواجز بني الكتابة
 قد وصلُت من قبل، آنت ) وال أقول اخليال والواقع(والواقع 

الواقع"إىل ما امسيته   )خاصة لنجيب حمفوظ(ىف بعض نقدى 
، حني اعتربت أن الواقع اخلارجى الذى يستقبله"اإلبداعى

وأيضا الواقع" أنا..ال: "املبدع باعتباره ميثل آل ما هو
،"مشتِملة..أنا"إىل " الالأنا"الداخلى الذى يتحوِّل فيه هذا 

أن نقيس به  ال ذاك مها الواقع الذى ميكناعتربت أنه ال هذا و
، َثـمَّ واقُع آخر يتخلَُّق منهما هبما ليربز واقٌع)والشعر(األدب 
، واقع لو أمعنا)ليس خياال آما يشاع عن اخليال(  جديد

مقابل واقع(النظر فيه لوجدناه واقعا أوقع من آل واقع 
 !!). اجلنون الذى يعتربه األطباء أعراضا 

فوضى"املنطلق بالذات، وصلىن نص هذا اجلزء الثاىن من هذا 
وإىل" ذاآرة احلواس"بوجه خاص، وأيضا اجلزء األول، " احلواس

من الثالثية الىت هى ليست(درجة أقل جدًا اجلزء الثالث 
 ".عابر سرير: "، وهو املعنون بعنوان ملتبس) ثالثية

آان أضعف األجزاء،" عابر سرير": هذا اجلزء الثالث
وبالذات بالنسبة هلذه النقطة الىت أشري إليها ىف حديثى عن

)الروايتني(الواقع اإلبداعى، آنت أمتىن أن تنتهى الرواية 
"فوضى احلواس"هبذه اخلامتة الرائعة الىت اختتمت هبا الكاتبة 

  375ص 

أمام مكتبة بائع الدفاتر  وهى تقف: (...انتهت هكذا
ت دفرتا أغواها بكتابة قصتهاالذى بدأت به الرواية حني اشرت

 :، تقول)القصرية

 ..."ظروفا وطوابع بريدية، عندما.. آنت سأطلب منه". 

 "..عندما"وتنتهى الرواية بكلمة 

تشّوقك إىل جزء ثالث أو جزء رابع،  ينبغى أال  هذه هناية
لوأحسنت قراءهتا، هى النهاية املفتوحة لك أنت، وليس

 ..للكاتبة 

بعدها أغلقت هذه النهاية" سريرعابر "فلما أتت 
 . املفتوحة بغري وجه حق

وصلتىن مـُـقحمة بشكل أو بآخر، وقد انتهت" عابر سرير"
 : ىف مطار بوضياف بنداء أنه

الرجاء إبقاء أحزمتكم مربوطة، لقد حطت بنا الطائرة"
 ".ىف مطار حممد بو ضياف

 ٍةترآتىن هذه النهاية املغلقة مربوطا حبزام وصاية خطابي
   .ما

 ما ضّر لو آانت ثنائية، وخالص؟

ما الذى ُيضطر الكاتب أن يكتب بعد أن يكون قد آتب ما
 آتب ؟ 
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، "أن األدب هو آل ما مل حيدث"أحالم مستغامنى   أمل تعّلمنا
 ما ال حيدث؟ -ثالثا–فلماذا أحدثت 

، آانت ىف املطار أيضا حني"ذاآرة اجلسد"هناية اجلزء األول 
 :الراوى على سؤال اجلمرآّى العصّىبأجاب 

 مباذا تصرِّح أنت؟ -

.... 

 .جتيب حلظتها.... فتكاد دمعة مكابرة 

 ، ..أصرح بالذاآرة يا بّىن -

 ...ولكنه يصمت

وأمجع مسودات هذا الكتاب املبعثرة ىف.. ولكنىن أصمت "
 1988باريس .. " حقيبة، رؤوس أقالم، ورؤوس أحالم

  

فوضى"ؤوس املواضيع صنعت رائعتها رؤوس األقالم هذه ور
 "احلواس

آنت". الىت أهنت هبا فوضى احلواس   لكن مجلتها البديعة 
أفضت بنا..." ظروفا وطوابع بريدية، عندما.. سأطلب منه

وفاترة، ورمبا خطابية بشكل  إىل إىل حكاية ثالثة متواضعة
 .ما

 اجلزائر واللغة العربية 

 يد، أغلق حواسى لتمتنع عنحني أمسع اسم بلد قريب أو بع
:التسرع والتعميم  احلكم عليه أو على أهله مبا اعتادت من

إمنا األملان جتدهم لست!! املصريون آذا، واللبنانيون آيت، ال 
أدرى ماذا، أما االجنليز فهم هكذا وهكذا ومع ذلك، وبرغم
حذرى من آل ذلك، فأنا أجنح أحيانا وأفشل آثريا أن أحول

يبدو أن هذه العادة القبيحة هى من. اباتى تلكدون استج
االختزال والتعميم ، رمبا هى عادة: صفات املخ البشرى احلديث

اقتصادية مفيدة بشكل ما، وإال ما انتشرت آل هذا االنتشار
 .برغم أهنا مضللة وغبية

 جزائر وجزائر

أنا ال أعرف اجلزائر رأى العني، مل أزرها، وحىت مل أعش
ها، برغم أهنا آانت من أهم عالمات مطلع شباىب حنيثورهتا حبق

آان يغمرنا األمل ويعلـّمنا األمل، قبل أن ينطفئ األول
ىف جيلى، اختلطت ثورة اجلزائر. وينغرس الثاىن ىف اهول

بثورة يوليو، وقبل أن أفيق من صدمة اإلحباطات املتتالية
حالم بغري، فكادت متسح آل األ1967جاءت التعرية الكربى ىف 

 . متييز
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– 1968(ىف باريس  -عن بعد –عرفت بعض ما هو جزائرّى 
ما بني) 18(، وآنت أسكن ىف الدائرة الثامنة عشرة )1969

ميدان آليشى و املومنارتر والبيجال، آانوا هناك بكثرة
–آليشى "ألسباب يعرفها من يعرف هذه االمساء الثالثة 

، لألسف آان هذا التعرف من أسخف"مومنارتر –البيجال 
مداخلى إىل ما هو جزائرى، فقط بدأت ىف املراجعة حني قابلت

) .ليزال-اهلال (عامل بناء شاب جزائرى ىف السوق العمالق 
تكلمنا معا بصعوبة شديدة، ومع ذلك وصلتىن إنسانيته وبؤسه
وعروبته وشرفه وقوته ورقته وعناده، سألته يومها عن

، وأنه)1968 أيامها(فرنك  700راتبه، فقال ىل إنه حواىل 
فزعت للرقم. طبعا بال زوجة هنا، وال أوالد هنا أو هناك

وللشقاء، فأنا آنت أسكن حجرة إجيارها أربعمائه فرنك، وحني
فأبلغىن أهنم يسكنون مجاعة ىف" آيف إذن؟: "تذآرت ذلك أردفت

اخل اخل، يومها قررت أن أتقمصه،....حجرة واحدة، وآذا وآيت
غري إجيار احلجرة(فرنكا  400بلغ وأن أعيش شهرا آامال مب

حىت أشعر مبا يشعر به ذلك املكافح العظيم، وفعلتها  )طبعا
شهرا آامال، وراح يصاحبىن هذا الشاب معظم هذا الشهر، فقط
مل أآن أشارآه عمله الشاق، آان يصاحبىن وأنا آآل رغيف

بال جنب وال شىء، وأنا أمشى عدة حمطات  الباجيت ىف الشارع
إخل، تعلمت من هذا الشهر الكثري جدا حني..ر تذآرة املرتو ألوف

امتنعت عن آل شىء إال ما يسمح ىل باحلرآة والقراءة، وجنحت،
ستني فرنكا بالتمام، وفهمت  وبقى معى من األربعمائة فرنكا

معىن األرقام، وأن اجلزائرى ليس هو من ألقاه على أبواب
اجلانبية ىف البيجال البيوت املفتوحة األبواب ىف الشوارع

وآليشى، وتأآدت أآثر أن أى تعميم هو استسهال غىب، خاصة
لو آانت وراءه أيديولوجيا قومية أو عنصرية أو دينية،
صرت آلما مسعت ضمري اجلمع أصاب بنوع من احلساسية الىت تصل إىل

 . أعراض جسدية أحيانا

رىمنذ ذلك الوقت، حني تـُذآر أمامى آلمة جزائر أو جزائ
تقفز إّىل هاتني الصورتني بشكل مستفز، وال أتوقف آثريًا لتغلب
إحدامها األخرى، مث إىن حني زرت الدار البيضاء، وآان مؤمترا
علميا، أتذآر أن بوتفليقه آان حاضرا على هامشه، أو لعله
آان حيضر مؤمترا موازيا، ال أذآر، ورأيته يتبخطر

شوارع   إىن حني آنت ىف بالفرنسية، قلت هذه جزائر ثالثة، مث
.ومع ناس الدار البيضاء، آنت أتصور اجلزائر الىت مل أزرها

أن اللهجة واحدة ىف آل املغرب) خطأ غالبا(ملاذا ؟ تصورت 
 ).تونس(العرىب، مث خطر ىل نفس اخلاطر ىف شوارع صفاقس 

هذه املقدمة الطويلة هى ألثبت مدى صدمىت اجلميلة وأنا
 ".أحالم مستغامنى"ابعة امسها أتعرف على جزائر ر

هل معقول أن هذه اللغة العربية الفصحى، احلية احليوية
املؤلفة هكذا،  الىت تتغىن هبا هذه املؤلفة، أو قل الىت هى هى

لتكتب لنا  قد جتاوزت آل اجلزائر الىت أعرفها أو أتصورها،
هبذا اجلمال آله ؟ آنت قد مسعت عن الثورة" نفسها"

 لىت اجتاحت اجلزائر بعد االستقالل حىت آدت أقارهناالتعريبية ا
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بإحياء اللغة العربية ىف اسرائيل، لكن أن حتيى لغة تراثية
بكل  شىء، وأن تبعث لغة موؤودة لتقفز هكذا، فارعة فاتنة

 هذا اجلمال، شىء آخر، 

 .هذه املعجزة ال يكفى لتحقيقها دافع فردى

 غريٌة مث ائتناس 

فوجئت بأن" ذاآرة اجلسد" من أول اإلهداء ألول رواية 
مث –أى واهللا  –هلا حمبني ُآْثر جدا، مألتىن الغرية " حبيبىت"

فال هبطْت علّى وال بأرضى، سحائُب ليس تنتظم(الفرحة واإلتناس 
، فرحت باحملبني املنافسني حني تأآدت أهنم حيبوهنا فعال) البالدا

املؤلفة ىف إهدائها، مث أثبتته ىفهبذا القدر الذى ذآرته 
 : أدائها

أهدته أحالم عملها األول وهى تصفه  "مالك حداد"  
 : بأنه

إبن قسنطينة الذى أقسم بعد استقالل اجلزائر أالَّ يكتب"..
 .. بلغة ليست لغته

ومات متأثرا بسلطان صمته .. فاغتالته الصفحة البيضاء
 آاتب قرر أن ميوت صمتًاوأول , ليصبح شهيد اللغة العربية

  وقهرًا وعشقًا هلا

 اُملهدى إليه الثاىن آان أبوها 

له فيقرأ, من يتقن العربية " هناك"عساه جيد ..وإىل أىب 
   آتابه... أخريًا هذا الكتاب 

أبوها آان حاضرا طول الوقت ىف جتليات متنوعة، وقد  
- عربيةأو ال يكاد يعرف ال –تصورت، آما بلغىن أنه ال يتقن 

لغوى  تصورت أن هذا احلضور الوالدى طول الرويات هو حضور
 . أآثر

 الصمت واللون األبيض

آانت اللغة) فوضى احلواس(طوال اجلزء الثاىن بالذات 
الظاهرة تشى معظم الوقت بلغة داخل اللغة، آانت تطل

أحينا أآثر آثريا مما الصمتعلينا بني الكلمة والكلمة، قال 
ترآت لنا أحالم اللون األبيض مسرحا غفال بال نص، الصوتقاله 

آلٌّ: خانق، ترآته يغرينا بتشكيل لوحتنا اخلاصة عليه
 .بطريقته، فنؤلف معها ما أرادت، وما مل ترد

عالقة الصمت بيقظة احلواس ىف فوضى معربة أشرت إليها من
، أما اللون األبيض فهو)2008-3-28بريد اجلمعة /حوار(قبل 

صمتا وقهرا وعشقا للغة"..صمت ولود آخر أمل ميت أبوها 
 ". اللعربية، أبوها اغتالته الصفحة البيضاء

 أحالم مل تكتب الكلمات بل آتبتها الكلمات

 "الكلمات الىت سأنكتب هبا".. 
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 :نسمعها وهى تقولاحلروف آانت ألوانا وبالعكس، 

 " غادرتىن احلروف آما غادرتىن األلوان"  

 .ها هى ترتآنا بني الصمت والبياض

، فإهنا تشري إىل"األنفاق السرية للكلمات"..حني تتكلم عن 
 !!، لتقول أبلغ من الكلمات  "ما ختفيه الكلمات"

 ،الكالم بدل الكالم"وأيضا هى تعرب صراحة عن ما هو  

هى ترسم بالكلمات وتقول) ودةولنا ع(وأخريا  
 :باأللوان،

 ."هلذا حنن ال نكتب، وهلذا حنن نرسم، وهلذا ميوت بعضنا أيضا"

 !قْف   

ال تقرتب اآلن من املوت والقتل والكتابة، فهذا حديث 
يطول وسنعود إليه عندما حناول نقد النص آما ينبغى، يكفى

 :أن نشري أيضا هنا ىف هذه املقدمة إىل قوهلا

حنن نكتب لنقتل األشخاص الذين أصبحوا عبئا علينا، حنن"
 "نكتب لننتهى منهم

 أو  

 "آل رواية ناجحة هى جرمية نرتكبها جتاه ذاآرة ما"

 أو   

 "أغتصبك على ورق"ملاذاعلمتىن أن 

احرتت وأنا أتساءل عن آتابتنا حنن العرب جدا، ىف املشرق 
ال نكتب هبذاملاذا   ؟) فهو ما غلب على قراءاتى(خاصة 

ملاذا ال نكتب بكل هذا -إال ىف بعض الشعر الشعر –العشق احملب 
حنن الذى ولدنا من أم" هكذ"الصدق اجلميل؟، ملاذا ال نكتب 

عربية، مث رضعنا لبنا عربيا، مث عشنا العربية خمتارين أو
مرغمني؟، أين لغتنا املفروض أن حتتل مساحات مناسبة من

 وهبا؟وعينا ، لنتخلق منها 

خطر بباىل خاطر سخيف، أحجمت عن التصريح به إال حني  
خطر ىل أن. اضطررت أن أملح له ىف مناقشات الندوة أول أمس

بوعى حر حرآّى جسدىهذه الكاتبة نشأت تفكر بالفرنسية، 
، مث إهنا امتلكت أدوات اللغة العربية فيماحسى رائق متحفز

صية آل أجبديتهابعد بعشق بالغ، فأحبتها حىت امتلكت نا
ونغماهتا وآالهتا، فراحت تعزف ىف وعيها اإلنساىن الطليق حلنها
اجلميل مبا امتلكت من آل هذا، فجاء اللحن متحررا من أصنام
اللغة بعد أن صارت تلك األصنام موادا خاما مرنة قابلة

 .للتشكل حبرية متحررة

هبذا اخلاطر ابتداء ، فهى  أما ملاذا رفضُت أن أصرح
 غرية ليست قاصرة على مزامحىت ىف حب حبيبىت. لغرية مرة أخرىا
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على موسوعيتها وهى  إىل حسد الكاتبة  فقط، بل امتدت
تستشهد بشعر الثقاة وأقوال األقدمني واحملدثني دون افتعال أو

آاسباروف، اإلمام الشافعى، نيتشه،: حشر ، خذ مثال
إسخيليوس، بروست، هنرى ميشو، مارسيل، بانيو، شامنال،

أيضا دعمت هذا الفرض السابق  هذه املوسعية. جيدأندريه 
 .بأنه الوعى احلر يعزف بالعربية 

دون إذن مىن، وهل  هذه الكاتبة عشقت حبيبىت من ورائى،
 .آنت سآذن؟ رمبا آنت آذن هلا إذا تيقنت أهنا حتبها أآثر مىن

هذا شىء آخر، لكن أن" أن نعشق"هذا شىء، و" أن حنب" 
تلف ، إن آنَت عاشقا حمبا جبد، فستجدنعشق حبب، هذا شئ خم

نفسك متتزج باملعشوق احملبوب لتتشكل معه، فتخرج أنت منه به
 .حني خيرجك منك إليك

 . هذا ما فعلته أحالم باللغة العربية، وبالعكس 

بدا ىل أن هذا العشق احملب، أو احلب العشق، غري قاصر على
اللغة العربية الفصحى، بل هو ممتد معها إىل هلجتها

خاصة مع(حني آنت أقرأ بعض حواراهتا . اجلزائرية اخلاصة
آانت تصلىن العامية اجلزائرية جبرسها) " ّما".... أمها

قى مجالالبديع بنفس اجلمال ونفس املوسيقى، حني أجاب صدي
ىف  )2008-3-21بريد اجلمعة /حوار(الرتآى على لعبة التغيري 

باللهجة التونسية، واقرتح) اإلنسان والتطور(هذه النشرة 
أن اآتب نفس األلعاب باللغة الفصحى، رددت عليه أنىن بعد

املصرية أو(ن مسعت نصيحته ونفذهتا، وجدت أن العامية أ
أعمق وأقرب، قلت له) واحلواس طبعا(حتّرك املشاعر ) التونسية

ذلك وأنا أمتلئ غيظا، متاما آما أشعر حني يقتحمىن الشعر
انظر اهلامش فأنا(باللغة العامية فاضطر أن أعتذر للفصحى 

 ) أخجل أن أثبت ذلك مرة أخرى ىف املنت

للغة ىف فوضى احلواس خاصة ترتبط باحلواس الوعى املتعني ىفا
 حرآية إبداعية نابضة، وآأهنا جزء منها،

 هكذا تصبح اللغة جسدا يتشكل باستمرار

  حني حاولت أن أقتطف ما أعلن به أن هذه الرواية 
قصيدة جسدية موسيقية، وجدتىن داخل داخل احلس، واهلمس،

 احلرية القادرة  والصمت، والفوضى ، تلك

 : من فوضى احلواس) 16ص ( نقرأ مثال ما يلى  

بني ابتسامتني لّف حول عنقه السؤال ربطة عنق من الكذب "
وعاد إىل صمته، أآان خياف على الكلمات من الربد؟ أم األنيق

 األسئلة؟ خياف عليها هى من

 أو، ىف الصفحة التالية 

ق لغة جديدة علىيومها حفظْت الدرس جيدًا وحاولت أن ختل"
 " قياسه، لغة دون عالمات استفهام
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 مث 

لذا بعيد يصبح الصمت معه حالة لغوية، وأحيانا حالة"
 " جّوية تتحكم فيها غيمة مفاجئة للذآرى

 إىل أين تذهب بنا مثل هذه اللغة؟

قبل الدخول إىل احملتوى نقدا، أال تشعر معى أن هذه
اجلزائرية القادرة املبدعة الىت نشأت ىف بلد آان الكالم فيه

سنة ىف حماولة حمو هويته،180ظل حمتال   بالعربية جرمية، الذى
مل نعد  هذه اجلزائرية ترسل لنا رسالة تذآرنا بكنوزنا الىت

 نعرف أهنا ملكنا أصال؟ 

ست ىف الفصحى أو العامية، ليست ىف الصمتاملسألة لي
مقابل الكالم، أظن أن بعض ما آل أغلبنا إليه هو نوع من

آل اللغات) أو أخفت(البالدة احلسية، ماتت احلواس فمحت 
تلك  وليست الفصحى فقط، مسحتها حىت مل يعد يصدر منا إال

الطرقعات الىت تقفز على سطح وعينا مثل حبات الفشار تقفز
طاسة سوداء حنّميها طول الوقت باخلوف والرتدد والكسل فوق

من هنا جاءت حاجتنا إىل تثوير. العقلى واجلسدى والوجداىن
ال سبيل غري. احلواس آلها آلها ، حىت لو مرت مبرحلة الفوضى

  :نستعيد لغاتنا آلها  املغامرة بذلك إذا أردنا أن
ة الرقص،الفصحى، والعامية، واألجنبية، لغة اجلنس، ولغ

 . ولغة العمل، ولغة اإلميان، ولغة اللغة

أريد أن أبالغ فأقول إن الكاتبة حني آانت تسرب أيضا
مجلة ىف حوار بالفرنسية، وال تلزم نفسها برتمجتها إىل
العربية، آانت تبدو ىل أآثر أمانة مع نفسها باعتبار أن
هذه الفرنسية هنا وهناك هى العامية الباريسية العربية

 .شكل ماب

حني ختتلط الكلمات باحلواس ىف فوضى لتخلق لغة جديدة،
 .فنحن أمام الشعر بال زيادة وال نقصان

:حني تكون اللغة حبرا رمحا يتخلق فيه، وعلى متوجاته
 املعىن، ال يعود اللفظ حيتوى معناه، بقدر ما يعد مبا ميكن أن

 .يشكله ىف وعيك من خالل حواسك

ما يربر هذا االستنتاج بصريح تعالو نسمعها وهى تقول
 21العبارة ص 

 "!!أو ليست اللغة أداة أرتياب"... 

 :آان ذلك رد أهنا اجابته

 "احلمد هللا  

 . على سؤاله ىف الصفحة السابقة 

 "وآيف أنتِِ

 وبعد
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هذه املقدمة احلماسية مل تقرتب من نقد النص ألى من
الروايات الثالثة، وأرجو أال تعىن أية درجة من التقديس او

نقد وتساؤالت  التنزيه آما سيتضح فيما بعد مما سنقدمه من
 . ، وحوار

إن العناصر الىت وضعتها لقراءة هذا النص تكاد تربو
 .على الثالثني

 وقت ألغطى بعضها ىف وقت ما ،سألتكم الدعاء أن أجد ال

 .عسى أن يكون قريبا 

أن أآون قد اخطأت أنا أيضا –بصراحة  –توجسُت خيفة   -
لكتابة اجلزء الثالث من  )من الذى اضطرىن؟(حني اضطررُت 

ملحمة الرحيل والعود:باسم" املشى على الصراط"ثالثيىت 
 والذى ظهر مؤخرا،

    ؟  إيه   هلا   اقول   راح .. وحبيبىت   طب -

  " قادره   ِمْش "  وال .. ، أل   قالت   عمرها   ما ِإللى 

  ! أصوْل   وبنت ،  وَغِنـّيْه ،    حلوه :  يتعايْب   شئ   فيها   وال

  . َسَماْح دى    اّملرا ،  النوبْة مْعلشِّى    

  ، ِحْس     ُآلهَّا   آان ِدى    اّملرا   اَلحدَوتْة   أصل

  . اِحلْلو بالَبَلدى  بالَعامَّى  ِلِى    َطِلْع   واِحلْس

  ، َهْمَسْة   أيهَا   َلتفوُتـه ،    يْترجم ِحلْقِشى    ما  ، .   اْسَتْعجل   والقلم

  . ِحْس   َفْتُفوِتة   أو ،  َلْمَسْه   َأو

  ،.. َحِبْيبِتى   لسَّْه َواِهى   ، . النوبه معلشى 

  ، َغِازيْه   ُضـرَّْتها   َلْو حتَّى 

  .   َصاَجات   ِبْتُدْق ..   
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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :فوزى شحاتة.د
معاها يعىن، انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف

مثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيها
استغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاول
تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى ده،
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه

دها ىف آل االجتاهات آده، وان اللىهى داميا الدنيا واقفه ض
حواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص، وانا املتعاطف

 . معاها بس يعىن
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مستشفى دار( –آانت ندوة مجعية الطب النفسى التطورى 
حول نشرتْى اإلنسان 2008إبريل 4) املقطم للصحة النفسية

فيهما قدمنا موجزا)  2008مارس  24&  23والتطور يومى 
، من حتديد1980ملوقف عدد من مدارس علم النفس حىت سنة 

،"مفهوم املرض"مث ، "مفهوم الصحة"، و"ية اإلنسانماه"
مدارس"، وقد أهنينا اليومية الثانية "آيف العالج"وبالتاىل 

 :هبذا التعقيب" ومدارس

 أو    جمموعة   آل   يف   تزداد   أن   س ميكن املدار   من   مزيدا   إن ) 1( 
 منفصلة   جمموعات   يف 

 أخري   طرق   بعدة   النظريات   وجدولة   تنظيم   إعادة   ميكن   إنه ) 2( 

) آلها   ال (  النظريات   أغلب   يشمل   عام   اتفاق   مثة   إن ) 3( 
،)  الداخلي (  التوازن :   مثل   مشرتآة   قيم على    يؤآد 
  .  النمو   واستمرار ،  الذات   وحتقيق ، ) اآلخر   مع (  والتكيف 

واملقصود هو ،  عينات   جمرد ا قدمنا ليس إال آل م   إن ) 4( 
على املبدأ الذى ذآرناه أمس واليوم من حيث  التنبيه

 التطبيب   ممارسة   مث   ومن ،  النفسي   املرض   فهم استحالة 
، وأن ادعاء ذلك) ولو ال شعورية(بدون نظرية  ،  النفسي 

 .املمارسة على    يكون   ما   هو من أخطر

تبىن نظرية ما ال يعىن االعتقاد ىف أيديولوجية نإ) 5(
وهو قابل -آبداية –وإمنا هو اعرتاف باملوجود ساآنة، 

 .للتحور والتعديل والتطوير من خالل املمارسة

 بدرجة   ما   بنظرية   االستهداء   فكرة   عن   يتنازل   من   إن) 6(
 دون   هو   يديرها ،  يةخف   لنظرية   يستسلم   إمنا  ، الوعى   من   ما 
عادة لغري(  ظهره   وراء   من   خالهلا   من   يدار   أو ،  يعلم   أن 

  ).صاحل املريض، رمبا لصاحل شرآات الدواء

 ترتجم   أن   ميكن   النظريات   بعض   أجبدية    بعض     إن   )7(
    أخري   أجبدية   إىل )  بتحفظ (

 اإلملام   مساحة   زادت   آلما   وتنشط   تتسع    االنتقائية   إن ) 8( 
 النظريات   من   فأآرب   أآرب   بعدد 
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 تكاد هى    بل ،  التلفيقيةهىليستاالنتقائيةإن)9( 
 املمارس   جانب   من   تلقائيا   حتدث   وهي ،  أشرنا   آما   نقيضها   تكون 
  . اخلربة   صاحب 

املوقع إجيابية أآثر من الالزموقد جاءت التعقيبات لربيد 
، مبعىن أن أغلب الذين)أآثر من توقعى: أو على األقل (

عقبوا قالوا ما معناه أن هذا اإلجياز وهذه املواجهة قد
مفيد، وقد سّهل  أوضحا ما آان غامضا وملتبسا، وأن ذلك

 .عليهم األمور

راجعت نفسى قبل بداية الندوة، وآنت املكلف بتقدميها،
)5(ما جاء ىف بند   ت خبطأ ما، أو خطر ما، خاصة بشأنفشعر

خطورة تبىن املعاجل أيديولوجية من التنبيه على) 9(و) 6(و
باعتباره ال ينتمى إىل أىباحلياد املستحيل  أو الزعمساآنة، 

ضرورة التفرقة بني وأيضا إىل, موقف أيديولوجى، حمدد
 .التلفيق واالنتقائية

 :جتربة

وة قمت بتجربة حمدودة مع احلضور منىف بداية الند 
 : أطباء، ومعاجلني، وغري ذلك، على الوجه التاىل

- من قرأ النشرتني ومن مل يقرأمها –وزعت على اجلميع 
من هذهاآلىن  استبيانا عن املوضوع ليثبت آل منهم، موقفه

بالرجوع إىل مرجعية -ماأمكن ذلك –املفاهيم، دون االلتزام 
ثالثة  أو ِمسَعَهـا، وذلك فيما ال يزيد عن حمددة، حِفَظَهـا

 :أسطر، على الوجه التاىل

 :اإلنسان هو
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 :الصحة النفسية هى
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 :املرض النفسى هو 
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 :هوالعالج
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شارآة ىففكرت اآلن أن أدعو من يشاء من زوار املوقع للم(
 : اإلجابة الفورية، وياليتىن أضيف هلم ما يلى   مثل هذه

ىف مدة ال تزيد عن ثالث دقائق ما أمكن ذلك، مع تذآر جتنب
   .الرجوع إىل مرجعية نظرية يعرفها مسبقا

، مبعىن أن االمر معروض على املعاجل،والدعوة عامة
 والطبيب، واملريض، والسليم على حد سواء

 : والدعوة عامة أيضا لعبة مقرتحة،

أن أعيد صياغة االستبار لزوار اآلنمث إنه قد خطر بباىل 
، لعبة مل ختطر" سر اللعبة"املوقع على شكل لعبة من ألعاب 

 :على باىل من قبل، وإليكم التجربة بصفة مبدئية

أآمل ما يلى من فضلك، آتابة سريعة، أو تسجيال بصوتك(
 ) مث فّرغه وأرسله لنا ، شكرا

باختصار هو) اإلنسان يعىن(أنا رأىي هو إن البىن آدم . 1
 .......................يعىن 

حبق) يعىن إنسان يعىن(عشان الواحد يبقى بىن آدم    .2
 ...........وحقيق األصول 

 .................اإلنسان الصحيح نفسيا هو إللى    .3
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يعىنما هو الصحة النفسية حاجة نسبية برضه، بس   .4
 ...........................أنا 

أنا أعترب نفسى مريض نـَفسى بصحيح ّملا .5
............................................ 

قصدى  ما هو آل الناس مرضى نفسيني ، أنا  .6
........................................ 

يبقى بقى العالج الزم يكون  .7
.................................................. 

بصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت يعىن   .8
........................................ 

طب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم مها يعىن   .9
.................................. 

ال يا عم املرض النفسى حاجة تانية خالص، قصدى    .10
 ............................ه إن

 مل نعرض هذه اللعبة ىف الندوة،

 )ىف انتظار اقرتاحاتكم وتعديالتكم(وقد آتبتها لتوى  

 استجابات املنتدين وانطباع مبدئى

 مل أقم بعد بتفريغ االستجابات الىت مجعناها ىف الندوة،
أآثر داللة –آالعادة  –وإن آنت قد قلبت ىف األوراق ووجدهتا 

 . مما آنت أتصور وأفرتض

 : ذلك أنىن رجحت افرتاضا

أن آثريا من اإلجابات قد تعتمد على مرجعية نظرية �
 )وهذا مل حيدث غالبا(

مبقوالت دينية تقليدية أو  وأهنا سوف تتأثر بالذات  �
 )وهذا مل حيدث غالبا( رمسية،

 )وهذا مل حيدث غالبا( وأهنا سوف متيل إىل املثالية �

إىل حتليل النتائج تفصيال فيما -ىف األغلب  –وسوف أعود 
 .بعد

 حتذير 

حذرت ىف بداية الندوة بوضوح من عاقبة تبىن هذا املوقف
اإلنسان بالذات، فأشرت إىلالتنظريى مسبقا الذى حيدد ماهية 

من التعقيبات، مؤآدا أن من ميارس) 5(ما ما جاء ىف البند 
الطب النفسى أو العالج النفسى، وعنده مفهوم حمدد عن
اإلنسان وما ينبغى أن يكونه ليكون سليما نفسيا، هو داعية
أو مصلح أو رمبا سياسى حىت، وهذا من أخطر ما يكون على

 .نفسيةاملمارسة الطبية ال
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 :ذلك أنه يبدوقلت بعد

الطبيب واملعاجل أن يرآز على ما دفع املريض  أن على  �
 .أن يأتى الستشارته) هو أو أهله(

وأن تقصر مهمته على مساعدة املريض على التخلص من  �
 .معاناته أو إعاقته، ال أآثر وال أقل

وليرتك املريض بعد ذلك، آما آان قبل ذلك، يدبر  �
 .ومنظوماتهأموره بطريقته، وقيمه، 

 .احلقيقى والعملى للحياد املهىن وأن هذا هو املعىن �

.....نعم" لكنىن عدت وتراجعت، ىف الندوة، وقمت مبناورة
 :هكذا  ....."ولكن

على الطبيب النفسى أال يفرض بطريق مباشر أو غري" نعم"
على) ؟؟؟(!!!الظاهرة أو اخلفية  –مباشر أيديولوجيته 

يالحظ تأثر مريضه باأليديولوجيا عليه أن، ولكن املريض
ىف اإلعالم وأيضا ىف اتمع العام، وآذلك ىف الوسط(السائدة 

 خلدمة أغراض أخرى غري صحة املريض وسالمته،) الطىب والعالجى

آذلك عليه أن يضع ىف اعتباره، مع وبعد التخلص من 
،"نوعية احلياة"من حيث   األعراض، ما يراه مناسبا للصحة

اها املريض، وأيضا آما يراها الطبيب بعيون املريضآما ير
 ".منع النكسة بشكل أو بآخر"بشكل ما، وذلك لكى يساهم ىف 

 احلرية تزداد

 وجدت نفسى قد وضعت احلضور ونفسى ىف حرية أآرب

الكامنة ىف ال" أيديولوجيته"إذ آيف يعرف املعاجل  �
مل خيْرته،خاصة إذا ارتبطت مبوقف ديىن تقليدى جاهز (شعوره؟ 

 ؟) ورمبا مل خيتْربه

حىت(وآيف ميكن التوفيق بني موقفه األيديولوجى املعلن   �
وبني املوقف األيديولوجى الكامن الفّعال) لو زعم موقف احلياد

 طول الوقت ؟

دون أن حيدد "نوعية احلياة"وآيف ميكن أن حيدد ما يسمى  �
 اإلنسان؟) من هو(موقفه من ماهية الصحة اإلجيابية وما هو 

بكل عنفواهنا –ومن الذى يضمن أن شرآات الدواء  �
اللوىب الثاىن ىف الكوجنرس األمريكى -مثال–وهى متثل (  وضغوطها

، من الذى يضمن)املؤثر ىف السياسة واحلروب قبل الصحة واملرض
على  )بوعى أو بدون وعى(لماؤها أن تفرض هذه الشرآات وع

آل من املريض والطبيب أيديولوجيتها الىت ال ختدم إال مزيدا
من املكسب الذى يصب ىف جيوب وآروش من ال يهمه األمر، على

 .حساب من هتمه الصحة والبىن آدميني

 :مرحلة ضرورية، ومستمرة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   1768
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بعد آل هذه التساؤالت والتحذير واحلرية، استنتجنا أن آل
أن نكتفى بالرتآيزولو مرحليا،  آأطباء ومعاجلني،ما علينا، 

،"ملاهية اإلنسان" دون التعرض" الصحة النفسية  ماهية"على 
،) إال فيما يتعلق مبنع النكسة(،"لنوعية احلياة" أو حىت

 وذلك حىت إشعار آخر،

وىف نفس الوقت علينا أن حنذر من تلك األيديولوجيات الىت
ست بالضرورة طبية مثلتفرض علينا، حتت عناوين لي

، بل عناوين تبدو أحيانا تنويرية إنسانية مثل"العوملة"
وليست حقوقه احلقيقية) املكتوبة" (حقوق اإلنسان"ما شاع عن 
 إخل..أو الكاملة

أغلبها قد تكون  آل ذلك،من حيث أن  علينا أن حنذر من 
 . نأيديولوجيات منحازة إىل القرش ال إىل احلياة وال إىل اإلنسا

مسئولون عن -آبشر أيا آان موقعنا معاجلني أو مرضى –حنن 
ذلك بشكل أو بآخر أمام ضمائرنا، ومن مث أمام اهللا إىل غاية

 .الوجود ، إليه

 :اإلميان بالغيب واأليديولوجيا املفتوحة

 :رؤية أخرى خطرت ىل من خالل هذه احلرية وذلك احلوار

ل فهمى هذا ملناإلميان بالغيب، وأوص  آنت دائما أفهم 
، وليسلتجدد اإلبداع  يريد، باعتبار أنه الباب الواسع

 للتسليم باخلرافة آما شاع،

خطر بباىل اآلن أن اإلميان بالغيب يشمل آذلك ما ميكن أن
، حىت لو بدا ىف التعبري مغالطة"األيديولوجيا املفتوحة"يسمى 

 :أو تناقضا، فأنا أعىن به ما يلى

يتجلى(ال ميكن أن يعيش إال وىف داخله ما دام أى إنسان  �
، برنامٌج ما، حيدد خطواته وأهدافه) او ال يتجلى ىف خارجه
فعليه أن يقبل ذلك وجيتهد ىف التعّرف  وطريقه ىف مرحلة ما،

 عليه دون تعسف أو تعصب أو مجود، 

 "األيديولوجيا"وهذا ما خيص الكلمة األوىل 

آائن ينمو –ىف نفس الوقت  –وما دام اإلنسان  �
باستمرار، ومن مث يتغري باستمرار، فعليه أن يسمح ملوقفه

أن يتحرك مبسئولية ال) حتت اسم األيديولوجيا(السالف الذآر 
تقل أبدا عن ما يسمى احلرية أو االختيار، أن يتحرك فاحتا

 وعيه لكل االحتماالت 

 "املفتوحة" وهذا ما خيص الكلمة الثانية
 هل هى مدارس علم نفس؟

 :تساؤال يقول) القضايا(أثار البحث ىف هذه القضية 

هل هذه املدارس الىت عرضناها، وناقشناها، وسنعرضها 
اإلمراضية(وخنتلف حوهلا، هى مدارس علم نفس ، أو طب نفسى 

 أم فلسفة؟ أم غري ذلك؟) Psychopathology  النفسية
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 هذا ما سنراه معا قريبا

 :ملحوظة 

آنا قد أشرنا إىل أن هذه املداس متثل بعض املوجات
 ، وقت آتابتها األوىل،  1980املتالحقة واملعاصرة حىت سنة 

 فماذا حدث منذ ذلك احلني وحىت اآلن؟

وهل مث مدارس أخرى جيدر بنا التنويه عنها ولو بنفس
 اإلجياز؟ 

 . وصلتىن مداخلة هبذا الشأن أرجو أن نعرض هلا غدا

املوقف عدت فذآرت احلضور مبا أستشهد به  لتوضيح هذا -
آثريا لشرح هذا املوقف اخلبيث، حني أضرب مثال حبكاية التحكيم

بالرغم من شكى ىف -بني عمرو بن العاص وأىب موسى األشعرى، 
أنه بعد أن خلع  وذلك –مدى مصداقية تفاصيل هذا احلدث 

بن العاص معاوية ىفأبو موسى عليًا رضى اهللا عنه، ثّبت عمر 
، وقياسا قلت)موقعه خليفة بغري سند إال لعبة أطفال ال تصدق

أهنا –أو نتيقن  –آيف نتخلى حنن عن أيديولوجية نتصور 
األصلح لنا وللمريض، وأهنا األآثر أمانا، واألطول عمرا،
وإذا بنا جند أن شرآات الدواء بكل ثقلها وإعالمها

الزائف والعلم الغافل، تواصلوضغوطها، ورشاواها، بالعلم 
على  )إحدى النظريات األربع والعشرين(أيديولوجيتها   فرض

 جمتمع الطب والعالج عامة؟
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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،

ن فيهامثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ا
استغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاول
تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى ده،
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان اللى

معاها خالص، وانا املتعاطف حواليها ماحدش منهم بيتعاطف
 . معاها بس يعىن
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 :مقدمة
 . 222فجأة الحظت أن هذه النشرة اليوم هى رقم 

 .ما هذا؟!! يا خرب

الصحة"آنت أحبث ىف األرشيف عن ما سبق نشره هنا عن 
ملواصلة احلوار حول هذا املوضوع الشائك، وعالقته" النفسية

 .باملدارس األحدث فاألحدث

انتبهت لعدد املواضيع الىت فتحتها هذه النشرة، ومل
 .تكملها، واحرتت أيها أوىل بالتقدمي لإلآمال؟

وأنا التقط) جدا(قلت أعرض هذا التصنيف املبدئى 
أى املواضيع: أنفاسى، مث أسأل من يتطوع من األصدقاء الزوار

 .يرى أهنا أوىل بالعناية أوال

برجاء الرجوع إىل إرشيف النشرة لإلطالع على أية من
 املوضوعات املصنفة

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/history/Archef
/9-4-2008.htm 

 
حرآية اإلبداع "  -اإلنسان والتطور: النشرة اليومية

 "...وجتلياته و
 

التاريخ عنوان النشرة  م

املخ البشرى بني التفكيك، والغسيل، 
 )اإلبداع(وإعادة التشكيل

20-11-
2007 1 

  تعدد الكيانات وحرآية اإلبداع
09-12-
2007 2 

 الطفل والتعدد والنمو واإلبداع
10-12-
2007 3 

 عن املوت واجلنون واإلبداع...
10-02-
2008 4 
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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :شحاتةفوزى .د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،
مثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيها
استغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاول

اجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى ده،تو
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان اللى
حواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص، وانا املتعاطف

 . معاها بس يعىن
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 عن اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى
25-03-
2008 5 

 عن اإلبداع والعدوان
 )3من  1(الفروض األساسية

19-03-
2008 6 

 2( اإلبداع والعدوان ملاذا احلديث عن
 )3من

  املنهج والتحدى، والشىء لزوم الشىء

23-03-
2008 7 

 الدوران حول الذات واالختفاء ىف آهفها
 ذلك املوت اآلخر: األحياء األموات

23-01-
2008 8 

 ذلك الوعى اآلخر: املوت
05-01-
2005 9 

 

 "النقدىف " -اإلنسان والتطور: النشرة اليومية
    

التاريخ النشرةعنوان  م

 )1"(الشرق الفنان"و  زآى جنيب حممود
09-09-
2007 1 

 )2(تلفيق خطر : الشرق األوسط
 زآى جنيب حممود: الشرق الفنان

10-09-
2007 1 

 املطلق حنو" األسطورة الذاتية"حرآية
 ىف سيميائى آويلهو مع إشارة إىل(
 )جنيب حمفوظ": ابن فطومة"

16-09- 
2007 1 

قبل أآثر من   "عليها"يرد " طاغور"
 نصف قرن
 "اخلاص "  الطفل

09-10- 
2007 1 

 واإلبداع السرية الذاتية
هرمان هّسه وجتليات التعدد إىل التكامل 

 )1..) (إليه(

28-10- 
2007 1 

 هرمان ِهسـّْه: السرية الذاتية واإلبداع
..) إليه(جتليات التعدد إىل التكامل 

)2( 

29-10- 
2007 1 

 :مقتطف وموقف من آتاب
 سلطان األسطورة جوزيف آامبل

03-11-
2007 1 

عن املوت : .... مقتطفات بال موقف
 والوجود

07-11-
2007 1 

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة..
10-11-
2007 1 

حول آتاب جّيد!! استطرادات طريفة وسخيفة
 !، برغم آل شئ"السعادة"عن

13-11-
2007 1 

 اعتذار، وحرية حول املنهج
 

08-12-
2007 2 
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اخلطوط العريضة للفرض األساسى لنقد 
 "العطر"

08-12-
2007 2 

 مقتطف وموقف
 عن الشعر والنثر...

19-11-
2007 2 

 حزمة من مفاتيح السر اآلخر
23-12-
2007 2 

 رائحة للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء

03-12-
2007 2 

 النقدقبل
 عن ثالثية أحالم مستغامنى....

07-04-
2008 2 

 املوت والشعر...

21-11-
2007 2 

النكوص ىف خدمة الذات يعملها الطبيب، 
 1972" .. ليكون"تقمصا فيلملم ذاته،

 )سرية ذاتية(

04-02-
2008 2 

 

 "أحالم فرتة النقاهة" – اإلنسان والتطور: النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

الدعوة عامة، والبداية مع جنيب 
  ....!! حمفوظ

17-09-
2007 27 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )1(احللم

20-09-
2007 28 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )2(احللم

18-10-
2007 29 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
  3  احللم

25-10-
2007 30 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
   )4(احللم

01-11-
2007 31 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )6(، احللم )5( احللم

08-11-
2007 32 

 - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 ) 8(، احللم )7(احللم

15-11-
2007 33 

 - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )10(، احللم)9(احللم

22-11-
2007 34 

 - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
مصر احللوب واملستحيل، مث ) 11حلم (
 "حلم"على " حلم"
 ،ساحة احلرب ىف الداخل )12  حلم(

 النامى

29-11- 
2007 
 

35 
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احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 

 )14(، احللم )13(
06-12-
2007 36 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )16(، احللم )15(

13-12-
2007 37 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )18(، احللم )17(

20-12-
2007 38 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )20(، احللم )19(

27-12-
2007 39 

احللم- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )22(احللم ، )21(
03-01-2008

 40 

 - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )24(، احللم )23(واحللم

10-01-2008
 41 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )26(، احللم )25(
17-01-2008 42 

احللم -حالم فرتة النقاهة قراءة ىف أ
 )28(، احللم )27(
24-01-2008 43 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )30(، احللم )29(
31-01-2008 44 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )32(، احللم )31(
07-02-2008 45 

احللم -الم فرتة النقاهة قراءة ىف أح
 )34(، احللم )33(
14-02-2008 46 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )36(، احللم )35(
21-02-2008 47 

احللم- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )38(، احللم )37(
28-02-2008 48 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )40(، احللم )39(
06-03-2008 49 

قد  -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
بداية الدورية النقدية!! على نقد
 جنيب حمفوظ: ألعمال

13-03-2008 50 

حلم - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )42(، احللم )41(
20-03-2008 51 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )44(، احللم )43(
27-03-2008 52 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )46(، احللم )45(
03-04-2008 53 

 :صحبتهىف شرف:وع مل يكتمل54موض
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احللقة -   "حمفوظ   جنيب"صحبة    شرف ىف
 األوىل

27-09-
2007 54 

 احللقة(  "حمفوظ   جنيب"صحبة    شرف ىف
 )الثانية

 8 / 17:  اجلمعة  - 1994/ 12/  11[
/1995[  

شيخنا يعود إىل بيته، وتعود إليه 
 ضحكته -إلينا –

04-10- 
2007 
 

55 

احللقة (شرف صحبة جنيب حمفوظ  ىف
 )الثالثة

 حتت سفح اهلرم ....

11-10-
2007 
 

56 

   

 الفصامعن   - اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

 )طب نفسى(حاالت وأحوال
 عن الفصام....

30-10- 2007 57-

 ..)عن الفصام(حاالت وأحوال
 الفطرة، والقشرة واالنشقاق...

اجلزء (حالة عصام، : بعض أحوال
 ) الثاىن

04-11- 2007 58-

 ..)عن الفصام(حاالت وأحوال
إن مل ننجح مع عصام، فلننجح مع 

 !أنفسنا
 حالة عصام، اجلزء الثالث: بعض أحوال

05-11- 2007 59-

 )2(عن الفصام ...
جنون صىب : من أرشيف ما مل ينشر(

 )فتجمَّد، فتّجمعَتَنـاَثَر،
25-11- 2007 60-

 )3(عن الفصام ...
عن القشرة والفطرة والتعدد 

 !والواحدية
26-11- 2007 61-

 )4(عن الفصام ...
 !!الفصام دون حتديد ماهيته تشخيص

02-12- 2007 
 62-

 

 " عن اإلدمان  " -اإلنسان والتطور: النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

-10- 21 ج عن اإلدمان & س
2007 63-

 : حاالت وأحوال
)1( املدمن ومستويات الوعى" أدمغة"

23 -10-
2007 64-

 )2(أدمغة املدمن ومستويات الوعى 
مع اختبار إسقاطى" ىف حرآية خياله"طارق

24 -10-
2007 65-
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األسرة والثقافة والطب النفسى 
 )1(واإلدمان

21-01-2008 66-

األسرة والثقافة والطب النفسى 
 )2(واإلدمان

االتصال/ االنفصال طقوس السبوع وجدلية   
22-1-2008 67-

 )1(فتح ملف اإلدمان
 اإلدمان، ومنظومة القيم

02-03-2008 68-

 )2(فتح ملف اإلدمان
 !خلفّية وتساؤالت: ظاهرة اإلدمان

03-03-2008 69-

 )3(فتح ملف اإلدمان
 فروض حمتملة ىف خلفّية اإلدمان

04-03-2008 70-

 )4(فتح ملف االدمان
 ظاهرة اإلدمان؟" تقوله"ما الذى

05-03-2008 71-

 )5(خالصة مقدمة ملف اإلدمان 
   ، ومالمح املخرج  ومواقف   مراجعات

09-03-2008 72-

 

ىف العالج النفسى، " –اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 "التدريب عن بعد"و

 

 م التاريخ عنوان النشرة

 )1(اإلشراف على العالج النفسى 
النفسى وطبيعة اإلشراف عن العالج

 عليه
05-02-2008 73-

 )2(اإلشراف على العالج النفسى 
إىل أين؟: تنشيط حرآية النمو أثناء العالج

06-02-2008 74-

)3(مسلسل اإلشراف على العالج النفسى 
ىف العالج   صعوبة احلياد وضرورته

 )واحلياة(النفسى
12-02-2008 75-

)4(النفسى مسلسل اإلشراف على العالج 
 )احتماالت التدريب عن بعد(
16-03-2008 76-

 )5(اإلشراف على العالج النفسى 
 ترويض املخ البدائى ىف املريض وأهله

30-03-2008 77-

 )6(اإلشراف على العالج النفسى 
 ...!تفاصيل الواقع، والتعاطف احلِذر

06-04-2008 78-

.م.م.م   :املسئولية –املواآبة  - املواجهة
)1(الفروق الثقافية والعالج النفسى 

24-02-2008 79-

.م.م.م   :املسئولية –املواآبة  - املواجهة
)2(الفروق الثقافية والعالج النفسى 

 احلاجة لكل أنواع احلوار
25-02-2008 80-

.م.م.م   :املسئولية –املواآبة  - املواجهة
)3(الفروق الثقافية والعالج النفسى 

 1-املواجهة
26-02-2008 81-
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 مداخالت مضيئة، تتجاوز احلوار

 )الرتآىمجال . مع د(
03-02-2008 82-

2008-02-27 تشكيالت شعرية على أنواع العالج 83-

 وموقف على موقف مقتطف
الوسواس القهرى ىف رحاب موالنا 

 )1( النفرى

29-12- 
2007 84-

 )2(القهرى، لَتَجاُوُزه أهال بالوسواس
 توصية النفرى للرتحيب بالوسواس

30-12-2007 85-

-12-26 قراءة النص بني التفسري واالستلهام
2007 86-

2008-01-09 األصل والصورة 87-

األيديولوجيا "الصحة النفسية و
 "املفتوحة

08-04-2008 88-

   

وعالجية ألعاب آشفية " – اإلنسان والتطور: النشرة اليومية
 ")سر اللعبة(

 

 م التاريخ عنوان النشرة

-09-14 )1(   "لعبة اخلوف" 2007 89-

2007-09-15 )2" (لعبة اخلوف" 90-

ميكن    يا خرب اسود، دانا لو اجتننت،
 )أآمل......(

02-10- 2007 91-

-10-03 ..ميكن  دانا لو سبت نفسى،!! .. يا خرب 2007 92-

اجلزء (     لعبة التحكُّْم، واخلوف من فقدًه
 )الثاىن

10-10- 2007 93-

 التحكُّْم، واخلوف من فقدًهلعبة
، ..سيبان بسيبان " :اللعبة الرابعة

 )"أآمل......(أنا ممكن إىن
14-10- 2007 94-

 :الرابعة احللقة
التحكُّْم، واخلوف من : عن 6،5: لعبتان
 فقدًه

20 -10- 
2007 95-

 اجلزء اخلامس
التحكُّْم، واخلوف من : عن   8، 7: لعبتان
 فقدًه

22 -10- 
2007 96-

 اجلزء األخري
 التحكُّْم، واخلوف من: عن 9،10: لعبتان
 فقده

27-10- 2007 97-

 الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى
 "أنا واحد وّال آتري"
28-11- 2007 98-
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 )2(الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى 
 )القرين واجلان داخلنا(
01-12- 2007

 
99-

) 1(عن الثقة والتخوْين وحرآية النمو 
 والنمو البشرى  

13-01-2008 100-

عن الثقة والتخوْين                   
 ) 2(وحرآية النمو

 لعبة من العالج اجلمعى  
14-01-2008 101-

2008-01-27 )1(الشعور بالذنب 102-

 )2(الشعور بالذنب
 والشعور بالذنب... النفرى  

28-01-2008 103-

 )3(الشعور بالذنب
 سر اللعبة لعبة الذنب  

29-01-2008 104-

 )4(الشعور بالذنب
 أغنية لالطفال، ورمحة ربنا  

30-01-2008 105-

2008-02-17 بني املرضى واألسوياء) 1" (لعبة الذل" 106-

اجلزء األول ": األسوياء) "2(لعبة الذل 19-02-2008 107-

اجلزء الثاىن": األسوياء") 3" (لعبة الذل" 20-02-2008 108-

احلق ىف الفرح والفرحة لعبة الضحك "
 )2من 1(

11-03-2008 109-

)2من 2(احلق ىف الفرحة حىت لو لعبة الضحك " 12-03-2008 110-

 )1(لعبة التغيري
 ....أنا خايف أتغري، حلسن

17-03-2008 111-

 )2(لعبة التغيري
 ..إال لو.. أتغريأنا مستحيل أقبل

18-03-2008 112-

 

العواطف والغرائز عن  -اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 والتواصل

 

 م التاريخ عنوان النشرة

-10-07 )1(اخلوف من احلب 2007 113- 

 )2(اخلوف من احلب
 ؟"...َمْن"حيب " َمْن"

08-10- 2007 114- 

-11-14 )1(عن ماهية الوجدان وتطوره 2007 115- 

 )2(عن ماهية الوجدان وتطوره 
 آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها؟

17-11- 2007 116- 

 )3( ماهية الوجدان وتطوره عن
 عن الوجدان، واحلزن :(3/3)مقدمة

18-11- 2007 117- 

 -118 2008-1-1 املنتدى والنص البشرى من منظور تطورى

 :تعرية زيف واغرتاب التواصل بني البشر
 )باإلبداع أو املرض(

26-09- 2007 119- 
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وغريهم " (للشباب"عن احلب....
 !)غالبا

24-11- 2007 120- 

 :هذا باإلضافة إىل )مكرر(العدوان واإلبداع 

 )مكرر(لغة اجلنس، واجلنس آلغة 
 

 رؤى وأراء - اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

 -121 2007-09-01 عوٌد على بدء، مث نرى

ُتـْنِجى    ال   اخلوِف   جبال أعَلى ...
   الغرْق   من   اجلباَن

02-09-2007 122- 

نستعمل الواقع، ال نستسلم ..
 !!له، ونظل نرفضه حىت نغّيره،

03-09-2007 123- 

 -124 2007-09-04 !لعله خريًا!! !يا خرب

ألستاذ ) استبار(اختبار ذاتى
 بكلية الطب

05-09-2007 125- 

 -126 2007-09-06 )أم أتوّقف؟.. ُأُآِمْل .. (الورطة

 -127 2007-09-07 بدال ما تثور تِفّن  

تاىن (دستور يا الدستور  .. 
 )مرة

08-09-2007 128- 

- 12 ملاذا أآتب؟ ملن؟ وماذا بعد؟  09 -
2007 129- 

بعد لقاء -عاما 21رسالة عمرها
 عابر

19-09- 2007 130- 

إبداع الشخص العادى، وإبداع 
 !!املرأة

29-09- 2007 131- 

.. واحلب.. والناس.. العيد
 !وربنا

13-10- 2007 132- 

وعد : "اليوم" ذلك"ىف مثل  
 "بلفور

31-10- 2007 133- 

-12-18 عن الدين العاملى اجلديد  2007 134- 

عيدية لكبارنا من عيال 
 !!األمريكان

19-12- 2007 135- 

االلتزام بتقدمي خربات من  عن
 ثقافة خمتلفة

7-1- 2008 136- 

 -137 2008-01-15 هل عندنا بديل

 ارمون أوىل باملواجهة
 9/11الشهري بـ  11/9

11-09-2007 138- 

 آيف وإىل أين؟العوملة اجلارية؟
 من التواجد البشرى نوعان

16-01-2008 139- 
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 -140 2008-1-12 قبالت وأحضان، وحوار األديان

من آلِّ صوب وحدْب، من آل دين 
 !ودرْب

19-01-2008 141- 

 -142 2008-01-26 أحب املؤرخني، وال أثق ىف التاريخ

صيد األحاسيس، وذباب الكلمات ىف 
 معرض الكتاب

02-02-2008 143- 

الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب 09-02-2008 144- 

مستويات احلضارة احملكات الساذجة،
 والفعل اليومى البسيط

16-02-2008 145- 

 -146 2008-02-23 !!سياسة دى يا حييى

 -147 2008-03-01 )والثقافة(ختثر الوعى الوطىن 

احللول الذاتية تعمل إيه؟ تعمل مجعية 08-03-2008 148- 

السياسة واللغة الشبابية 
 )3من 1(والرتاث الشعبة

15-03-2008 149- 

 العصر   فرسان
)تصلح اآلن(1980" مسرحية قصرية قدمية"

29-03-2008 150- 

وغريهم " (للشباب"عن احلب ....
 !)غالبا

24-11- 2007 151- 

 ملدنيةاحلضارة وا: تشكيالت من
 واحلاجة إىل مراجعة 

15-12- 2007
 

152- 

  ىف رحابه تعاىل.. مع الناس
 .. خواطر قدمية  

18-09- 2007 153- 

2007)1!!!(مصر" بعض"وصف " بعض" 23-09- 2007 154- 

2007 )2!!(مصر" بعض"وصف " بعض" 24-09- 2007 155- 

-09-25 2007 )3!! (مصر" بعض"وصف " بعض" 2007 156- 

 )1(  بعض وصف بعض مصر
من ملف القيم واألخالق ىف مصر اآلن

15-10- 2007 157- 

 : من ملف القيم واألخالق
 )2!! (حبث علمى شعىب

16-10- 2007 158- 

ضور ىف الوعى؟ أم الرتاث الشعىب ح
 ديكور للحكى؟

13-02- 2008 159- 

، والقيم "البيئة" لغة الطبقة
 الالأخالقية ىف األمثال الشعبية

17 -10- 2007 160- 

-12-17 التطور احليوى يتحدى املستحيل 2007 161- 

 بسيطة واختيار احلياة مفاتيح
 )مث مذاق للحياة ىف ذاهتا هل(

22-12- 2007 162- 

-04-05 ]3من  2[ العتاب على الشعب 2008 163- 

-03-24 ىف النفس واإلنسان: بعض مدارس ونظريات 2008 164- 
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 فروض وتنظري -اإلنسان والتطور:النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

واألنف الداخلية(العني الداخلية
 )آذلك

04-12- 2007 165-

أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى 25-12- 2007 166-

وإلغاء عقول(العقول أنواع
 الطريق إىل فهم الوعى) اآلخرين

02-01-2008 167-

مىت وآيف  هل للذات حدود؟...
 نفقدها؟

11-02-2008 168-

 املخدرات العصرية واملفاتيح السرية
 The   "السر"عن آتاب وفيلم

secret 

11-12- 2007
 

169-

أحجار آرمية وأشياء أخرى وسط آومة"
 The secret     " قش

12-12- 2007 170-

 )وأخواهتا(الشخصية الفرحانقباضية 
 )من منظور تطورى(

06-01-2008 171-

 مدارس ومدارس
 أساسية   وافرتاضات   ونظريات   مدارس

24-03-2008 172-

2008-03-26 لغة اجلنس، واجلنس آلغة  173-

الصحة النفسية والتطور الفردى
 وعصر املعلومات

20-01-2008 174-

!!النقائض ل آل حيم" مشروع: "الطفل
 !!فال ختتزلوه

06-10- 2007 175-

-11-06 عن الفطرة واجلسد وَتْصنيم األلفاظ  2007 176-

-12-05 !!األنُف تدرك مثل العني أحيانًا 2007 177-

-12-24 اجلسد على الناحيتني هتميش 2007 178-
 

 ىف املنهج -اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 

 م التاريخ          عنوان النشرة

-11-11 وتشكيالهتا" املصداقية"عن ..
2007 179- 

2007 - 2008 31-12-
2007 180- 

-11-12 باالتفاق" املصداقية"عن ..
2007 181- 

2008-02-18 علٌم هذا؟ أم ماذا؟ 182- 

حبث علمى : املمارسة االآلينيكية
 مستمر

08-01-2008 183- 
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 إبداع خاص+ أخرى -والتطوراإلنسان:النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

2008-03-10 نَفْسَنة احلياة املعاصرة، بني العلم والثقافة 184-

2008-03-31 هيجل) ليست آذلك(قصة قدمية 185-

2008-04-01 صمت) حديثة/ قدمية(قصة قصرية 186-

برجاء وضع ما ... قصة قصرية جديدة
 تشاء من عنوان

02-04-2008 187-

2007-12-13 املستحيل واملمكن 188-

-09-30 )1(الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى  2007 189-

)2( الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى
 مستويات الوعى وأساطري املتصوفة

01-10- 2007 190-

 
من بعض حوار اجلمعة  -اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 )بعض املواضيع، وأشياء أخرى(

 

 م التاريخ عنوان النشرة

)من بني ما أثري(من بعض حوار اجلمعة
 ملاذا نكتب؟: اختبار ذاتى، استبار"مقال *
 أُآمل أم أتوقف،" الورطة*
 أآتب ملن؟*

21-09- 2007 191-

 بقية) يوم السبت(من بعض حوار اجلمعة
 نستعمل الواقع، ال نستسلم له*
 ارمون أوىل باملواجهة*
حرآية األسطورة الذاتية حنو املطلق*
 زآى جنيب حممود/ األوسطالشرق *

22-09- 2007 192-

 من بعض حوار اجلمعة
تعرية زيف واغرتاب التواصل بني *

 باإلبداع واملرض: البشر
 سبتمرب 12&  11" ملن أآتب؟*
 "مقالة األسطورة الذاتية*
 العالقة مع اآلخر*

28-10- 2007 193-

 من بعض حوار اجلمعة
 التواصل، وإبداع الشخص العادى، واملرأة*
 والفطرة والتكوين البشرىالصوفية *

05-10- 2007 194-

 من بعض حوار اجلمعة
 عن التواصل والطفولة والرباءة*
 بني البشر: عن التواصل(اخلوف من احلب  *
 عن األطفال والرباءة والفطرة*

12-10- 2007 195-

 من بعض حوار اجلمعة
 رفيق ضيف آرمي، واعتذار لألصدقاء الطيبني. د*
الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى*
19 -10- 2007 196-
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 من بعض حوار اجلمعة
 عن قصيدة لألطفال داخلنا*
 املقاالت ردود خاصة لبعض*

26-10- 2007 197-

 من بعض حوار اجلمعة
 س و ج عن اإلدمان*
 أدمغة املدمن ومستويات الوعى*
 سد هارتا*

02-11- 2007 198-

 من بعض حوار اجلمعة
 املوت والوجود أو املوت واجلسد*
 سلطان األسطورة*

09-11- 2007 199-

 من بعض حوار اجلمعة
 برتراند رسل: انتصار السعادة*
 عن ماهية الوجدان وتطوره*

16-11- 2007 200-

 من بعض حوار اجلمعة
،عن الفطرة واجلسد وَتْصنيم األلفاظ*
 عن الوجدان، واحلزن*

23-11- 2007 201-

 من بعض حوار اجلمعة
 )غريهم غالبا(و" للشباب"عن احلب *
عن القشرة ) 3(عن الفصام *

 والفطرة والتعدد والواحدية
حكاية صىب تناثر فتجمد فتجمع *
 )واحد وال آتريأنا (

30-11- 2007 202-

 من بعض حوار اجلمعة
رائحة للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء*
)واألنف الداخلية آذلك(العني الداخلية *

2007 -12-07 203-

 ر بال ترتيبحـوا :من بعض حوار اجلمعة
 !بني ابن وأبيه!! على مدى ربع قرن*
الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى*

14-12- 2007
 

204-

 من بعض حوار اجلمعة
 الكيانات وحرآية اإلبداع تعدد*
 املخدرات العصرية و املفاتيح السرية*
 احلضارة واملدنية*

21-12- 2007 205-

 من بعض حوار اجلمعة
 )18(، )17(احللم *
أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى *
 مفاتيح بسيطة واختيار احلياة*

28-12-2007 206-

 من بعض حوار اجلمعة
 املنتدى والنص البشرى*
 2القهرى  الوسواس*

04-01-2008 207-

 من بعض حوار اجلمعة
 عن مقالة العطر*
املمارسة االآلينيكية حبث علمى مستمر*
 

11-01-2008 208-
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 مجال ترك. مداخالت د*
-208 2008-01-11 عن احلياد ىف العالج النفسى*

 من بعض حوار اجلمعة
 24-23أحالم جنيب حمفوظ *
 والتخوين عن لعبة الثقة*

18-01-2008 209-

 من بعض حوار اجلمعة
 األديان التلفيقية*
الصحة النفسية والتطور الفردى *

 وعصر املعلومات

25-01-2008 210-

 من بعض حوار اجلمعة
  حبث علمى مستمر: املمارسة االآلينيكية*
الصحة النفسية والتطور الفردى *

 وعصر املعلومات

01-02-2008 211-

 من بعض حوار اجلمعة
 احب املؤرخني وال اثق ىف التاريخ*
 ، والشعور بالذنب..النفرى *
 مداخالت مضيئة، تتجاوز احلوار*
قراءة ىف االستجابة للعبة الشعور بالذنب*

08-02-2008 212-

 من بعض حوار اجلمعة
تنشيط حرآية النمو أثناء العالج *

 إىل أين؟
 املوت واجلنون واإلبداع*

15-02-2008 213-

 ): خاص(من بعض حوار اجلمعة
 استجابات لعبة الذل*

22-02-2008 214-

 من بعض حوار اجلمعة
] 36 – 35احللم [أحالم فرتة النقاهة *
 مستويات احلضارة*
 سياسة دى يا حييى؟  *

29-02-2008 215-

 من بعض حوار اجلمعة
 ختثر الوعى والثقافة *
 ج النفسىاإلشراف على العال*

07-03-2008 216-

 من بعض حوار اجلمعة
 ظاهرةاإلدمان *
 " ختثر الوعى والثقافة"
 الفروق الثقافية والعالج النفسى*
 ختثر الوعى الوطىن *

14-03-2008 217-

 من بعض حوار اجلمعة
 استجابات لعبة التغّير*
 استجابات لعبة الضحك*

21-03-2008 218-

 من بعض حوار اجلمعةامتداد
 اإلشراف على العالج النفسى*
 دمانعن نشرات اإل*

22-03-2008 219-
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 من بعض حوار اجلمعة

االبداع التواصلي واالبداع اخلالقي*
 العدوان واإلبداع*
 مدارس ونظريات*

28-03-2008 220-

 من بعض حوار اجلمعة
 لغة اجلنس، واجلنس آلغة *
 فرسان العصر *
ملاذا احلديث عن االبداع والعدوان *
 )3من 2(
 مدارس ونظريات وافرتاضات أساسية*

04-04-2008 221-

 

 وبعد
 :صديقىت/ صديقى 

 ؟222هل وصلك ما حاولنا حىت هذا العدد 
 هل آنت تتصور ذلك؟

ما هى املوضوعات الىت مررت عليها سريعا؟ وتريد العودة 
 إىل قراءهتا؟

 أن نكملها أوال؟؟أى املواضيع تفضل 
 هل عندك اقرتاحات معينة؟

 شكرا
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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،
مثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيها

تغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاولاس
تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى ده،
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان اللى

لص، وانا املتعاطفحواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خا
 . معاها بس يعىن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1453
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 )48حلم(،)47حلم(

 47  حلم

 يضمرون   أهنم   فشعرت   الصبية   من   جمموعة أمامى    لعب   الطريق ىف 
، ذلك إىل    يدعو   ما   وبينهم بيىن    حيصل   مل   ألنه   وعجبت .  السوء ىل  
  . سنهم ىف    آنت   عندما حاىل    بدهشة   أتذآر   وأنا   حذر ىف    وسرت 

 آما احللوى    لبيع   حمال   ليكون   يعد   آبريا   حمال أمامى    ووجدت
 إعداده ىف    أشده على    العمل   وآان ،  الكبرية   الفتته   من   فهمت 
 بقالوة احللوى    ضمن   ستقدمون   هل '  وسألتهم   منهم   فاقرتبت 
وعلى حنوى    بأنظارهم   واجتهوا   العمل   عن   العمال   وآف '  وآنافة 
 أنه   بدا   رجل   احملل أقصى    من   وجاء .  وصفروا   الصبية   قهقه   حني 
 البقالوة   حيبون   أناس   يوجد   مازال   حقا   هل '  وسأل   صاحبه 
 يرقصون   الصبية   وراح   مههمة   لالعما   بني   وسرت '  والكنافة؟ 
  وجهى ىف    أيديهم   قبضات   ويكورون   ويصفرون 

**** 

 القراءة

هل هو إعالن مبوت الطفولة احلقيقية داخلنا وخارجنا؟ وأن َثمَّ
 ختطيطا جيرى إعداده لطفولة أخرى، هلا صفات أخرى وقوانني أخرى؟ 

 اسية، الحت مالمح هذه الطفولة اجلديدة ساخرة ق

حمل احللوى الذى لّوح بنوع آخر من احللوى ليس جاهزا بعد، وال
هو أوحى مبا يبني لنا أى حلوى سينتج أصًال، لكن الراوى ال يعرف

 ،"وأنا أتذآر بدهشة حاىل عندما آنت ىف سنهم"إال طفولته 

 من الذى حيق له أن يستغرب ىف هذا املوقف؟ 

 ، عن العملالعمال استغربوا لسؤاله حىت توقفوا 

وبرغم سخرية الصبية منه منذ البداية حىت توجس شرا، إال
 أنه مضى يتساءل عما يسأل عنه طفٌل ُمنْذ آان طفال،

 بديهى أن نسأل عن بعض أنواع احللوى ىف حمل يعد لبيع 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1786
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احللوى، وهل سوف يكون ضمن ما يبيع لألطفال خاصة،
البقالوة والكنافة، لكن بعد أن تغري احلال بدا أن الراوى

 حني سأل سؤاله هذا البسيط الساذج قد خرج عن املألوف، 

 .هو قد أعلن بسؤاله هذا عن مدى بعده عما آل إليه احلال

إن مل تكن البقالوة والكنافة ضمن احللوى الىت حيبها
األطفال فما هو نوع احللوى الذى ميكن أن يقدمها حمل يعد

 لبيع احللوى، هلذه الكائنات اجلديدة الساخرة املتوعدة؟

 ىف عامل مل يعد به حالوة؟ " حالوة"آيف يسأل هذا األبله عن 

بدال من أن تكون الدهشه مما آل إليه احلال، ومن غموض
-متعجبا –ح يتساءل املوقف، بدت أصًال على صاحب احملل الذى را

 : عن أناس مازالوا حيبون البقالوة والكنافة

ماذا ميكن أن حيبه الناس األطفال، أو أطفال الناس، إن
 آان عليهم أن يكفوا عن حب البقالوة والكنافة، 

هل يكتفون بالسخرية والقهقهة والتصفري وإضمار السوء
 ال؟ للناس الطيبني الذين مل يبلغهم خرب ما آل إليه احل

والعمال مغرتبون إال عن مواصلة! حمالت احللوى بال حلوى
 ما هذا؟!! االغرتاب

 !غريب هو إذن

هو بتلقائيته وبساطته بدا غريبا وهو مازال يتصور أنه
 .ميكنه أن حيافظ على طفولته احلقيقية

 يبدأ احللم وهو يستشعر أن الصبية يضمرون له السوء، 

 ات أيديهم ىف وجهه،وينتهى وهم يرقصون ويكورون قبض

 ما هى هتمته بالضبط؟

 أنه احتفظ بطفولته؟

 أنه مل يعلم مبا آل إليه احلال؟

 أنه مازال يأمل ويرجو؟

***** 

 48  حلم

 الغائب   عن   وسألت   احلرافيش،   احلجرة ىف    فوجدت   أقبلت
 طلب ىف    درويش   سيد   املوسيقار إىل    أرسلوا   إهنم   فقالوا   الوحيد 
 وبينهم بيىن    اجلو   فسد   آيف أدرى    وال   اجلديدة   البالية   فرقة 
 فرقة   ولكن   املكان،   مبغادرة   ومهمت ،  مجيعا   وجوههم   وجتهمت 
 وخفت   الرقص   ودار املوسيقى    عزفت   احلال وىف    وصلت   البالية 
 القلوب   وصفت   بل   والنغم،   الرقص ىف    واندجمنا   بيننا،   التوتر 
  . واملودة   احلب   وغمرنا   النشوات   علينا   واهنالت 
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ىف   ونشارك   والراقصاتالراقصنيفريقإىلننضمبناوإذا
 تلك   نؤرخ   أن على    آالم   دون   وتعاهدنا واألغاىن    األناشيد 
  . الليلة 

**** 

 القراءة

 هاهم احلرافيش يظهرون، وباالسم، مرة أخرى 

، آنتاحتياطيا ىف الوقت بدل الضائعحني التحقت باحلرافيش 
أالحظ تكرار احلديث عن ذلك الغائب من احلرافيش التارخييني
احلقيقيني بشكل متواتر، حىت بعض احلرافيش املتبقني آانوا حيضرون

الزمن"بعد انتهاء آالغائبني، اقتصر احلرافيُش الذين حلقت هبم 
على توفيق صاحل وشخصى وشيخنا لبضعة سنوات، آان أمحد" األصلى

مظهر حيضر بالكاد، ومبحاوالت متكررة مىن، مّنا، وحتايالت متنوعة،
ىف حني آان مجيل شفيق حيضر آالضيف أحيانا حني جيد الوقت، أما
هبجت عثمان فقد آان حضوره مفاجأة ال ميكن االعتماد على

وأنا"ها، الغائب احلاضر طول الوقت جدا آان حممد عفيفى تواتر
، أما"مل أره ىف حياتى برغم فضل آتابته علّى ىف مطلع شباىب

جعلوا حيكون عنه أمامى حبب وشوق، حىت   آامل، فقد   عادل
أحضرته الذاآرة إلينا من أمريكا ذات يوم ملدة اسبوعني،

لقدامى من فرط دقةوفوجئت أنه هو هو الذى صوره ىل احلرافيش ا
 .وصدق احلكى عنه ومدى حبهم له

أن احلرافيش احلقيقيني -ىف مواقع أخرى –قلت أآثر من مرة 
لن يعرف عنهم التاريخ شيئا حقيقيا، ليس) وأنا لست منهم(

أو لعل(ألن هناك ما ينبغى أن خيفى أو ال يصح التصريح به 
ضهم، هو غري، ولكن ألن ما مسعته عنهم من بع)بعض األمر آذلك

قابل للتسجيل أصال، فأضافت هذه احلقيقة إىل حذرى من تصديق
التاريخ عموما، وهو ما يدعم شكى مهما بلغت دقة النقل

 . وشرف األمانة وحسن النية

بدأ هذا احللم ومثَّ حرفوُش غائب، الراوى هو الذى افتقده
دوهنم، ومع أهنم أرسلوا لسيد درويش، فلم يكن هذا يعىن أنه

الباليه،   فرقة   طلب احلرفوش الغائب، فهم قد أرسلوا إليه ىف 
مل يكن سيد درويش من احلرافيش طبعا، ملاذا يظهر سيد درويش

ديدة؟ وملاذا يكون رد الفعلوآأنه متعهد فرقة الباليه اجل
 لسؤال الراوى هكذا؟، 

رسالتهم هذه إىل سيد درويش، آانت سببا ىف فساد اجلو
 .بينه وبينهم

على قدر ما –االختالف وارد ىف ثلة احلرافيش احلقيقيني 
وإال فهم ليسوا حرافيش وال بشر وال أصدقاء، -بلغىن وعايشُت

 .صحبة بدون خالف ليست هى

اختالف ىف انفراد أحدهم: له احتماالت عدة اخلالف هنا 
برأى خيالف آل اآلخرين، وهذا وارد، والتفاعل له بالنفى

 وارد أيضا، وهو ليس أسوأ من املوافقة ااملة، 
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 االختالف حول إدخال حرفوش جديد ليس حبرفوش وارد أيضا، 

لالنضمام 1995أذآر حني دعاىن شيخى ألول مرة ىف أوائل سنة 
مجاعة احلرافيش ال تصلح بأقل من( إليه هو وتوفيق صاحل،

أن أبلغىن حصوله على موافقة توفيق النضمامى، لكنىن) ثالثة
اعتذرت ألسابيع حلني أتأآد من املوافقة النهائية، وذلك حتسبا
واحرتاما لطقوس الدخول إىل هذه الصفوة اخلاصة جدا، الىت ال

اراةأعرف عنها شيئا، وحني صرت عضوا فيما تبقى من وقت املب
عرفت باملمارسة الطقوس والشروط الواجب احرتامها طول الوقت

اهتزت هذه الطقوس آثريا ومرارا ىف السنوات األخرية بعد أن(
 )تقريبا –أصبحت احلرافيش ليست حرافيشا 

املهم أين يقع سيد درويش من آل هذا؟ وما حكاية فرقة
 الباليه اجلديدة؟ 

 بينهم بعد أن عزفت  بالقلو   وصفت  التوتر مث آيف خف  
 حىت اهنالت عليهم   النغم واندجموا هم أيضا ىف الرقص و   املوسيقى 
 ؟ وسادت املودة   احلب   وغمرهم   النشوات 

، وليس)أو الفرقة اجلديدة(مث ملاذا الباليه اجلديد 
 الباليه فقط؟

بني ما ميثله سيد درويش، وما ميثله) بل اجلدل(التوفيق 
الذى ليس له عالقة مباشرة بسيد درويش هو فن الباليه

ليس(وارد، بل لعله هو الذى غاب عن آثري من احلرافيش 
 )بالضرورة هؤالء احلرافيش

رفُض اجلديد واحلذر منه وارُد أيضا ومتاما من األغلبية، 
ومن جيرؤ أن يقرتح غري ذلك فعليه أن يتحمل ما يقاَبُل به من

بالتجربة واملمارسة أن اجلديد هورفض وتوجس، لكن حني يثبت 
إال إن آان ناتج  إضافة أصيلة، وأنه ال يكون إبداعًا فائقا

جدل خالق مع قدمي أصيل، حني يثبت ذلك نتيقن أن استيعابنا
 .للحر القدمي هو الطريق إىل تواصل اإلبداع والنمو باضطراد

 طلب ىف    درويش   املوسيقار سيد إىل    أرسلوا"الحظ التعبري  
فهو مل يقل سيد درويش دون صفة"  اجلديدة الباليه "   فرقة 

املوسيقار مما يؤآد استبعاده من أنه أحد احلرافيش، فهم ال
، وال حىت)تقريبا(يسمون بعضهم بألقاهبم أو مهنتهم أبدا 

لفظ املوسيقار هنا يؤآد أن سيد درويش ُيستدعى بصفته
حسب، لكنه استدعىموسيقارا، وياليت األمر آان آذلك ف

بصفته موسيقارا مهمته أن يستدعى فرقة الباليه، وهى ليست
هنا" اجلديدة"أية فرقة، لكنها فرقة الباليه اجلديدة، لفظ 

 .آما أشرت، هو أيضا وصلىن بداللة خاصة –

الذى الحظ ما ينقص هذه الّثلة الىت) الراوى(إن احلرفوش 
وذآرياهتا، هو الذى تكاد تنغلق اآتفاًء بذاهتا وتقليديتها

إهنم حني اقرتحوا). أو شىء ما(أعلن غياب أحدهم، شخص ما، 
أن سيد درويش وهو موسيقار قدمي رائع هو الذى يستدعى

 الفرقة اجلديدة الىت قد تقدم إبداعا آخر آانوا آمن خيترب 
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احتمال تعويض ما ينقصهم، شريطة أال يكون على حساب
اجلديدة علىالقدمي، وال مانع أن يرقصوا مع فرقة الباليه 

 .أنغام ما تطّور من سيد درويش

الباليه"املرة الوحيدة الىت شاهدت فيها ما يسمى 
، وقد فزعت منه مثل أى1969آانت ىف باريس، سنة " احلديث

مبتدئ يقرأ قصيدة نثر ألول مرة، هو شىء آخر غري الباليه
حفيداتى، اندماج -حىت اآلن  -التقليدى الذى تتدرب عليه 

ش مع الراقصني ىف هذا الباليه اجلديد، له داللته ملناحلرافي
 .هنا" اجلديد"يستلهم معىن لفظ 

وتصدح االنغام وتتحرك" معا"حني يتم مثل هذا التآلف  
األجساد راقصة ليضم اجلديد القدمي، مث يشرتك املشاهدون مع
الفرقة فالسماح، تكون النتيجة الطبيعية أن يصبحوا جزًءا

تنهال عليهم: حرآية الوجود معًا، ومن مث متناعما ىف حلن
 ، وتفيض هبم املودة   احلب   ويغمرهم    النشوات 

إال بعد أن وصلت إىل مستوى" معًا"مل يتم ذلك هبذا اجلمال  
ما من وعيهم داللة آل ذلك بعمقه املمتد إىل آل ااالت حىت

وآأهنا بداية أخرى(جعلوا هذه الليلة عالمة يؤرخ هبا 
 ..!!) تاريخلل

  . الليلة   تلك   نؤرخ   أن على    آالم   دون   وتعاهدنا 

 ملاذا دون آالم؟

ألن ما حدث هكذا بكل دالالته هو أقوى وأطول عمرا وأقدر
 .على اختبارات الزمن، من الكلمات والتسجيل
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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4 بتاعتها، دى فرته حواىل

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،
مثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيها
استغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاول

ده، تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان اللى
حواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص، وانا املتعاطف

 . معاها بس يعىن
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املكثف للصديق اإلبنيبدأ حوار اليوم بذلك احلضور األمني 
األب مجال الرتآى، ولو أىن ترددت آثريا ىف نشر نص آلماته/ 

خجال مما جار هبا، مما يشبه املديح، لكنىن أخرتقت هذا احلاجز
وحواجز أخرى آثرية آمال أن يشجعىن، نشر آلماته ىف اختاذ قرار
صعب ىف أولويات ما أخصص له ما تبقى ىل من عمر، قرار أرجو

عىن عدد أآثر فأآثر من أصدقاء هذه النشرة، أصدقاءأن يشج
 ).على سرعة حسمه(اإلنسان على درب التطور، أصدقائى 

 : مجال الرتآى. د

 صديقى العزيز

:عن تقصريى ىف متابعة اليوميات مرة أخرى أعلن     
النسق سريع، املعاىن مكثفة، احملتوى طبقات، الكتابة غائرة

ما إن أسرتيح باآتشاف معىن حىت... العمق، الكلمات حبلى 
...وهكذا معىن وراء آخر، وراء آخر، وراء آخر...يطل آخر 

البعضوإن آان (إهنا ليست يوميات باملعىن املتعارف عليه 
، وأّنا ىل أن"حصاد فكر" ، "حصاد عمر"، إهنا )منها آذلك

ثالثة أستوعب ىف زمن قياسى فكر أفرزته خربة وجتربة وعلم 
 ).منها نصف القرن ىف الطب النفسي( أرباع القرن 

 :حييى. د

يا خرب يا مجال، آيف عرفت أهنا خرباتى منذ ولدت وليس منذ
ع أن يكتب، أحيانا أشعرصرت طبيبا أو إنسانا راشدا يستطي

فعال أهنا خربتى منذ أمسكت بشعر أمى اخلشن حىت أستطيع أن
، ألنىن مل أآن أعرف النطق الكامل"مسكو شعر له"أنام قائال 

، وقد جاءتىن هذه الذآرى حىت شعرت خبشونه"عايز أمسك شعرك"
شعرها ىف يدى اليمىن، حني أبلغت بوفاهتا وآنت خارج القطر

ىف" أمى"ونة متأل آفى، وقد آتبت ذلك تفصيال ىف فضل شعرت باخلش
 .الرتحال الثالث من ترحاالتى الثالثة

 !يا خرب يا مجال

 : مجال الرتآى. د 
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هبذه السرعة الىت أحيانا يبدوا ىل أنكم بعرضكم فكرآم 
 ... آأنكم تسابقون الزمنتفوق سرعة فكر املتلقى 

 :حييى. د

أى زمن أسابقه؟ ما تبقى ىل من عمر؟ ما تبقى ىل من قدرة
على الكتابة؟ ما تبقى ىل من قدرة على النظر وإعادة
النظر؟ عندك حق، لكن صدقىن أنا ال أهلث، أنا ال أسابق أحدًا،

، هذاأنا أحاول أن أمأل الزمن مبا هو أحق بهوال حىت الزمن، 
قمة الكدح إليه هبذاقول أحد من صدق السعى إىل ربه حني وصف 

التعبري الصعب، ومن أين ىل أن أعرف ما هو أحق به إال من
 .خالل نصح صديق أو أصدقاء مثلك

 : مجال الرتآى. د

إن أخشى ما أخشاه أال يأخذ فكرآم حظه من الدراسة
اجلادة والتدقيق والتمحيص ويتم املرور عليه مرور الكرام،

غمطا حبق هذا الفكريلحق هذا النسق نعم أخشى حقيقة أن 
الذى مل تسمح له يومياتك أن يأخذ املساحة الىت حيتاجها

ما تقومون به من جهد  إن ... ليتفاعل معها فكر املتلقى 
ال يدرآه إال من خرب معانات الكتابة واإلبداع الفكرى( جبار 

ىف إصداراتكم اليومية على مدى أآثر من سبعة أشهر، أمثنه) 
تتويج ملسرية علمية استثنائية جبميعأآرب وسام وأآرب 

 .املقاييس

 :حييى. د   

عندك حق، فقد شكى بعضهم بأنه –ليست أخرية  –مرة أخرى 
يلهث وراء ما أحاول توصيله، يلهث حىت يعجز عن املالحقة، بل
إن أحدهم وصف هذه اليومية بأهنا هى الىت تالحقه، آل هذا

وىل فاألوىل مبا ميأل الزمنالبد أن أضعه ىف االعتبار ىف تقييم األ
املتبقى، هل آان جنيب حمفوظ يقصد تنبيهنا إىل بعض ذلك

 ".الباقى من الزمن ساعة"بعنوان روايته 

 : مجال الرتآى. د

ال بد ىل من وقفة معكم بعد أن ينتهى برنامج عزيزى حييى،
للتفكري ىف اسلوب) الذى ال أحد يعرفه سواآم(هذه اليوميات 
النظرية التطورية خاصة( م نظرياتك العلمية آخر لعرض أه

بطريقة تكون أآثر انصافا لفكرآم وأآثرا)  اإليقاعية
تقديرا جلهدآم وأآثرا مشارآة وجدية من املهتمني بالصحة

 . النفسية

 :حييى. د    

ىل يا مجال، أدع ىل وساعدىن أن أتوقف ألمأل الزمن مباأدع 
 .هو أحق به، يا رب

تقبل ويقبل األصدقاء اعتذارى عن هذا واآلن، أرجو أن
اجلزء الذى زادت جرعة وصف ما أفعل عما أمسح به عادة، عذرًا

 .فعال ولننتقل ملوضوع آخر معك أيضا يا مجال
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 :مجال الرتآى.د

ال أقول تعريبك أو ترمجتك، ألن العامية(اسعدىن عرضك     
ملا سبق من األلعاب بالعربية الفصحى،) امتداد للعربية 

آنت موفقا إىل حد آبري ىف صياغتها بالفصحى، أشكرك على ذلك
ألن من شأنه تيسري التواصل مع أشقائنا ىف خمتلف البالد

أآيد اللهجة املصرية تكاد تكون أآثر اللهجات. العربية
ولكن تبقى الفصحى هى) ألسباب ال ختفى عنك ( العربية فهما 

يصل واجلامع بيننا، لعلى ال أتفق مع من يتهجمون علىالف
اللهجات العامية بدعوى خوفهم على الفصحى من التالشي، من

آما أعترب آل اللغات(  ذلك أىن أعترب العامية اثراء للفصحى
ال  إثراء يل، سواء آانت حمكية أو مرسومة أو جمسدة أو

ليل قولهوأن الخوف على الفصحى من اإلندثار بد) منطوقة
أما"  ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْآَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن" تعاىل 

وال عزة لقوم أمهلوا. ازدهارها وتقهقرها فهو موآول إلينا
)."... العربية" فما بالك إن آانت ( لغتهم مهما آانت 

إن تقصرينا آبري قى حق لغتنا الفصحى، أوليس اإلعرتاف
، لكن اهلوة مازالت)رمبا( اخلطوات للتجاوز  بالتقصري أوىل

 .أآتفي، فاملقام ال يسمح خبدش اإلجنراح...عميقة

 :حييى. د    

أرجو أن يكون قد وصلكم مثل ما تقول، حىت وأنا أآتب
وعالقة اللغة أحالم مستغامنى، عن ثالثية 2008-4-7يومية 

برغم حتفظى –بالوعى بثقافة التنشئة بالتشكيل، وأعدك 
أن أنشر آل ما سأنشر من ألعاب بكل من الفصحى -احملدود

والعامية، ولعل هذا يشجع مزيدا من األصدقاء غري املصريني
على املشارآة لنتعرف على بعضنا البعض باللعب أآثر مما

مترات من أول مؤمترات اخلطابة والقبلتسمح به بعض املؤ
 )دون تعميم(واألحضان حىت مؤمترات القمة 

  وامسح ىل أن أنقل استجابتك للعبة املفاهيم األساسية
واأليديولوجيا مع فقرة استجابة أصدقاء آخرون ىف حوار

 . اليوم

يبدو(واآلن دعىن أفرح بنقدك لقصىت القصرية الىت آتبتها 
وخاصة ىف جزئيها األول) حالم مستغامنىمتأثرًا بثالثية أ

والثاىن، آما نبهتىن قارئه ناهبة، وألنه ال أحد ينقد ما أآتب
جبدية حىت أنىن أحيانا أمتلئ غيظا حني أنقد اآلخرين، مصداقًا

أخشى حقيقة أن يلحق هذا النسق غمطًا حبق هذا"ملا تقول 
فعًال وملطيب يا مجال ما هو أغلبه ىف املوقع " اخل.. الفكر 

 : يأت نقد جاد يقرتب من نقدك هلذه القصة القصرية هكذا

 215  العدد 2008-04-02يومية : املقتطف : مجال الرتآى. د
 قصة قصرية جديدة

هذه هى القصة الىت ُآتبت قبل أسبوعني، وتنقحت...   
اليوم، وهى الىت استدعت هذا السيل مْن اّحلكى، وحىت نشرها

برجاء وضع ما... .عنه أرضاآلن مل أستطع أن أجد هلا عنوان 
  تشاء من عنوان
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 :هىن جمموعة من العناوين، أعرضها عليكذخطرت ب

 آورة أنثىذ   -

 آورهتا ورومنسية أنوثتهفيض ذ    -

 آورهتاذعطر ...رائحته   -

 عصف الرائحة   -

 :حييى.د

جاءتىن عناوين آثرية شديدة الداللة، لكن من أمجل وأدق ما
اختزل قصىت نقدا هو ما وصلك حىت فاضت بك العناوين الثالثة
األوىل هكذا ذآورة أنثى، فيض ذآورهتا ورومانسية أنوثته،

أحاول االسهاموعطر ذآورهتا، طمأنىن يا رجل وأنا .. رائحته
ىف حل اإلشكال التصنيفى إىل رجل وإمرأة، ذلك اإلشكال الذى ال
يكون فيه احلب حبا، وال اجلنس جنسا إال أذا جنحنا ىف ختطيه إىل

 عناوينك، وقصىت

 .يا هلذا النقد املكثف ىف عنوان

215  العدد 2008-04-02يومية : املقتطف: مجال الرتآى . د
 قصة قصرية جديدة - 

نفاٌذة، خمرتٌقة، قوية، ناعمة، آامنة، عاصفة، ندية،... 
متد يدك لتقبض عليها، فتحيطك هبا، تبدو آأهنا تتسحب عرب

اَجأ أهنا تأتيك تتهادى إليك من خاللك ُآلك،أنفك، لكنك تف
  !!هذه الرائحة فتحسها وقد مألتَك، دون استئذان، 

 رائحته؟

 ...هل هذا سحر رائحته أم إحساس أنثى عصفت هبا رائحته

إنه آل هذا، وقبل آل هذا إنه سحر الكلمة طوعها
الكاتب فأصبحت آسبائك الذهب املذابة، تفوقت ىف الوصف على

املوصوف غالبا ال توىف الكلمات املشاعر حقها ىف الوصف حقيقة
وىف واقع احلال هذا فاقت الكلمة فجاء الوصف أبلغ من

  .املوصوف

 :حييى.د 

 ال تعليق

215  لعددا 2008-04-02يومية : املقتطف: مجال الرتآى . د
 قصة قصرية جديدة

آيف بعد آل ذلك ال ختتفى أنوثته احلاضرة، أو...     
 !! أمومته احلانية؟؟

وآل أنوثة حتوى" آامنة  أنوثة"أال حتوى آل ذآورة 
وآل" أمومة آامنة"، أال حتوى آل أبوة حانية "ذآورة آامنة"

 ".أبوة آامنة"أمومة حانية 
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الرجلىف مناخ الرومنسية احلاملة ترتاجع ذآورة    
وتتقهقر فاسحة اال ألنوثة آامنة بالربوز، بالتشكل،

ىف هذا املوطن تتقهقر ذآورة الرجل وتفسح اال. بالتعبري
على أبوته) الكامنة( ألنوثته بالسيطرة آما تنتصر أمومته 

 .احلانية

تنقلب األدوار وآما سيطرت أنوثة آامنة على ذآورة   
عندها... أنوثة صارخة صارخة، تسيطر ذآورة آامنة على

تصبح... تصبح القوة من صفات املرأة 
الرقة الناعمة،و الرجولة،الذآورة،الفحولة مؤنث

 .الرومنسية احلاملة مذآر

رائحته احتوهتاإهنا الرائحة الىت أيقظت الرائحة،   
آما احتواه رائحتها فأيقظ فيه فأيقظت ذآورهتا الكامنة

يتحرك ما فيك بداخلى ويتحرك ماعندما ... أنوثته الكامنة
 .متألىن ذآورتك ومتلئك أنوثيت... ّىف بداخلك

 :حييى.د

 ال تعليق

* * * * * 

 2008-4-4حوار اجلمعة : أسامة عرفة. د

حضرتك جيب أن حتهأرى أن العدوان باملعىن االجياىب آما أوض
 نطلق عليه اسم آخر فمثال اذا قارنا التعبريات الثالثة

العدوان والعنف والقوة أجد أن العنف والقوة حيمالن
الغائية السلبية أو احتمالية النتاج السلىب أو االجياىب أو

 ىف حني أن العدوان حسب استقباىل له يرتبط باالساس االجيابية
املمكن أن أجلأ إىل االجراء العنيف أوفمن  بانتهاك حق اآلخر
ما وال شك أن هذا سيستمد زمخه من طاقة القوة إلصالح أمر

العدوان بداخلى ولكن هذا ليس عدوانا باملنظور الغائى
 : فمثال

استقبلها مبنتهى اإلجيابية، وال "يا حييى خذ الكتاب بقوة"
 ىف روعى أى احتمال للعدوان يقع

 وغائيته قد يفتح لنا بابا لوصفالربط بني نوع الفعل 
 .حرآيته

 مع أطيب الدعاء لوالدى احلبيب عسى أن جيمعنااهللا ىف لقاء
 قريب

 :حييى.د

يا عم أسامة، ال أوافقك ىف آثري مما قلت، وإن آنت أحرتم
 :حذرك وخماوفك، وإليك بعض ما أختلف معك فيه

أنا أرى اآلن أنه ال الغريزة وال العواطف هى جمرد: أوال
طاقة دافعة إىل غريها، بل هى برامج بقائية ىف ذاهتا مهما

 .خفنا منها إذا نشطت منفصلة عن ّجماع مسرية تكاملنا
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إننا خناف من آلمة العدوان وخنجل من األلفاظ:ثانيا
، علينا أن نتناول"أخالق"وال ذاك " علم"اجلنسية، وال هذا 

الظواهر مبا هى دون أن نشحنها ابتداًء مبخاوفنا من الشائع
 . عنها، ودون أن خناف من عمق حقيقة أصلنا

ةإن أية آلمة ال تؤخذ إال ىف سياقها فاآلية الكرمي: ثالثا
َقاُلوا َنْحُن ُأْوُلوا ُقوٍَّة" غري اآليه الكرمية " خذ الكتاب بقوة"

 "َوُأوُلوا َبْأٍس َشِديٍد 

يا حييى خذ"آنت ىف الرابعة حني مسعت أىب يقرأ : ملحوظة(
 )هو الذى حكى ىل ذالك" طْب هاْت"، فقلت له "الكتابة بقوة

عملاملسألة ليست طاقة العدوان وطاقة اجلنس تست: رابعًا
آوقود لدفع سلوك آخر أو القيام مبهام أخرى مهما آانت
راقية وحضارية، املسألة أن آال من النمو والتطور حيتوى

بشقيه" العدوان"فيسمح لربنامج ) آمثال(برنامج العدوان 
، وعلىاقتحاماليعيد تشكيل اجلديد  حتريكاأن يفكك القدمي 

وى برنامجاجلانب اآلخر فإن التطور أيضا هو الذى حيت
ليتجاوز به وظيفة التكاثر فيتخلق) اجلنس(التداخل احلميم 

من هذا التداخل إعادة والدة الطرفني باستمرار، تواصال أرقى
 .فأرقى إىل ما ال نعرف

سواء اجلنس أو العدوان أو -الغريزه الربنامج : خامسا
تصبح مزعجة وخميفة حني تنفصل عن بقية الغرائز –غريها 

ظائف، أما حني تصبح ضمن آل جديد يتخلقوبقية الو
باستمرار، فهى تتحول شئ آخر دون أن تتخلى عن صفاهتا

 البقائية األساسية الرائعة،

 :وبعد

فإىن أوافقك متاما على إشارتك للربط بني نوع الفعل 
وغائيته ليفتح لنا بابا لوصف حرآيته، فأنا معك تقريبا،

 تاج إىل عودةوإن آانت اجلملة شديدة التكثيف حت

- 8الصحة النفسية  -فرتة النقاهة أحالم: أميمة رفعت. د
4-2008 

سؤال آان يلح على آثريا وأعتقد أنه لدى اآلن الفرصة
 :لكى أجد له إجابة

 حماولة إغتيال جنيب حمفوظ عليه ىف آتاباته؟ آيف أثرت

األخرية هلا عالقة بتلك هل تكرار تيمة املطاردة ىف مؤلفاته
 الفظيعة؟احلادثة 

 :حييى.د

أوافقك على هذه املالحظة ىف إبداع األحالم، لقد مجعت هذه
ومهمت أن أشري إليها ىف قراءتى) 48حلم (املطاردات حىت اآلن 

أما ربط ذلك. لكنىن عدلت انتظارا للقراءة الشاملة 47حللم 
 .باالعتداء عليه فأنا أستعبد ذلك ألسباب سأذآرها حاال
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 :أميمة رفعت.د

مباشرة عندما بدأ أتسائل أول مرة بعد احلادثلقد بدأت 
حمفوظ يتعاىف ويرد على اسئلة الصحفيني، فقرأت ألحدهم ىف

الكاتب الكبري سامح" \األهرام عن لسان حمفوظ أن  جريدة
أستطع فهم هذه العبارة ومل مل..…"\الشاب الذى اعتدى عليه

فوظحم هل هو آالم جرايد وخالص؟ هل يرد. أبلعها حىت اليوم
بطريقة دبلوماسية ليتخلص من مطاردة الصحفيني له؟ هل هى

ىف إضفاء بعض القدسية على الشخصيات طريقة املصريني عامة
ضغينة  حيمل العامة فيصورون حمفوظ آاملالك الذى ال يستطيع ان

  بداخله؟

 :حييى.د

حمفوظ الذى عرفته مل يكن مالآا وال إهلا، وال حىت شيخا له
إصرارى على أنه شيخى امللئ باالنسانيةمريدون، برغم 

الطيبة الرائعة وبزخم آل ما هو حلم ودم وخوف ونبض وجنس
 .وحب وضعف ونقاء، وإميان وطيبة وتلقائية وخبث ذآى مفيد

قد غفر للشاب املعتدى فعال -على قدر ما بلغىن–حمفوظ 
وأشفق عليه وآان صادقا ىف ذلك، لكن ليس معىن هذا أنه احرتم

أو قبل مربراته، وليس معناه أيضا أن احلادث مل يرتك فعلته
أثره ىف هذا اإلنسان الرقيق العظيم آما نبهتنا مالحظتك
وتساؤالتك، لكنىن أختلف معك ىف أننا حنتاج ملثل هذا احلادث
لنكتب عن املطاردة، أو االضطهاد أو املتابعة أو املالحقة،

رى آما تعلمني،البش منغرسة ىف برامج البقاء " تيمة"هذه 
)العالقة باملوضوع –ميالتى آالين  –" املوقف البارانوى("
وهو موقف أساسى ىف منو الكائن احلى، وهو يتجلى ىف االبداع 

آتاب دارسة ىف علم[واألحالم واملرض على حد سواء 
 ]السيكوباثولوجى

أوافقك أنه قد يستثري هذا املوقف البارانوى األساسى ىف
ربطوجودنا، قد يستثريه حادث ما، ولكنىن ال أجد مربرا ألى 

"احلتمية السببية"خصوصا وأن مثل ذلك يثري حتفظى ضد  سبىب
بسبب" احلتمية الغائية"الىت زاد انتشارها على حساب 
 .فرويد، أو على األقل بسب سوء فهمه

 : أميمة رفعت. د  

 رمبا تأتى املغفرة بعد زمن، فيكون حمفوظ قد استوعب
املوقف ووضعه ىف حجمه ومكانه الصحيحني مث قرر ان يسامح هذا

 .الشاب، رمبا

أنا ال أتصور إنسانا يتعرض للرتبص، ليس هبدف السرقة
را على األذى بل والقتل، الوإصرا  مثال، ولكن آراهية وحقدا

فيتلقى أتصور إنسانا يتعرض للخداع فيمد يده حتية للقادم
التحية سكينا ىف عنقه تصيبه بعجز ىف يده الىت يكتب هبا وهو

يغضب، ال خياف، ال يرتعب، مير آل هذا وآأن شيئا مل آاتب، مث ال
  .…حيدث
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 :حييى.د

يرتعب، حمفوظ آانمن قال أن حمفوظ مل يغضب ومل خيف ومل 
انسانا فيه آل هذه املشاعر اإلنسانية األساسية طبعا، أما
طريقة التعبري عنها أو توظيفها فهى ختتلف حسب املوقف

حكيا أو إبداعا أو حلما أو معاناة: والسياق واال أيضا
 .أو غري ذلك

الغفران الذى سامح به حمفوظ املعتدى آان صادقا طول
وحكمته رفض أن يتدخل ىف حكم القضاء الوقت، لكنه بنبله

 وحكم الشرع ال أآثر وال أقل

 : أميمة رفعت. د

سرية جنيب حمفوظ الذاتية وتأثريها ىف هل هناك من آتب عن
هذه. ألقرأه أعماله؟ أرجو أن تدلىن على هذا الكتاب

النوعية من األدب تقرب القارىء آثريا من الكاتب موضوع
اط ضعفه وحتويله إىل تابو ُتفقدإخفاء نق احلديث، ىف حني

 .القارىء التواصل معه

 :حييى.د

الذين آتبوا ىف ذلك عشرات، ليس بالضرورة ىف تأثري سريته
على ابداعه، مبا ىف ذلك عن قرب شخصية آمال أمحد عبد اجلواد
من حمفوظ، هو نفسه اعرتف ىل، حني أعلنت له أنىن مل أوافق على

ىف النصف الثاىن من أصداءظهور الشيخ عبد ربه التايه 
وشخصيا تلبس هذا الشيخ ىف -تقريبا –السرية، اعرتف ىل أنه 

معظم حضوره، وبرغم ذلك فقد رفضت ذلك، ليس من حق املبدع
نفسه أن يقرر أنه أحد أبطال رواياته حىت لو شعر هو بذلك،
مث إن حمفوظ رفض طول عمره أن يكتب سريته الذاتية بشكل

من الذى يدعى إملامه بعالقتها بإبداعه،: مباشر وبالتاىل 
وأذآرك من جديد أن األصداء ليست إال أصداء برغم ارتباطها

 بسريته

 : أميمة رفعت. د

فقتل، مث بكى وندم وآاد   سيدنا موسى إنفعل، غضب، قاتل
الواقعة أآثر مما أتوقف أمام هذه. يقتله الذنب فغفر اهللا له
 ألوىل تشعرىن بإنسانيته وهتون علىفا. أقف أمام شقه البحر نصفني

ضعفى وتزيد من إمياىن باهللا، ضعف موسى يزيد من تواصلى معه ألنىن
هذا ما أريده ىف التواصل مع.…مبقياسى البشرى  أستطيع قياسه

 .أفهمه الكاتب، ال أريده مقدسا منزها ال

هل ميكن ملطاردات أحالم فرتة النقاهة أن تكون إنعكاسا
إعادة لسيناريو احلادث مثال، أو رمبا أعمق خلوف دفني، أو

التكفريى لفكر الكاتب احلر قليال فتكون مطاردة الفكر اجلاهل
بضباب املستنري، ومل جيد الكاتب هلا خمرجا ىف هذا الزمن املعبأ

إذ أنىن الحظت أن املطاردة مل. اجلهل واألمية بكل أنواعها
ن بعض هذه األحالملصاحل الكاتب، بل أ) اآلن حىت(تنته أبدا 

 . 24 -23آانت أشبه بالكابوس مثل احللمني 
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 :حييى.د

مرة أخرى أؤجل الرد الشامل ملرحلة النقد التالية الىت
، فقط افرح"الدراسة النقدية املشتملة: "امسيتها مؤقتا

وغريها، 24، 23مبالحظتك ورصدك تلك للمطاردات خاصة حلمى 
االعتداء،لكنىن مرة أخرى أجتنب بإصرار ربط أى من ذلك حبادث 

مطاردة الفكر اجلاهل لفكر"وايضا أنا احتفظ على حكاية 
هذا النوع من الرتميز ىف النقد هبذه املباشرة" الكاتب احلر

 .يقلقىن، وإن آنت أضطر إليه أحيانا آما تتابعني

 : أميمة رفعت. د

أتوجه بأسئلىت لك وقد آنت رفيقا له حىت وفاته، وأنت
فكم عدد إحتماالت أن. واألديب الطبيب النفسى، واملفكر،

 إجابة؟ ألجد  تتكررىل هذه الفرصة

 :حييى.د

لعلىن ىف إجاباتى السابقة، قد اجتهدت ببعض ما وصلىن دون
إغالق الباب الجتهادات أخرى تتفق أو تتختلف معى، واآلن

 .دعينا يا أميمة ننتقل إىل موضوع العالج

 : أميمة رفعت. د

أثري موضوع) الىت أمارسها(عى ىف إحدى جلسات العالج اجلم
لدى سبع مريضات ال يوجد مرضى رجال إذ) بني املريضات" (الغرية"

معظمهن ريفيات من وجه حبرى، أنىن أعمل بقسم سيدات جمانا،
عاما، آلهن61-32 تعليمهن بني املتوسط واألمية، واألعمار بني

 عند إثارة موضوع الغرية مل خيطر. ذهانيات تشخيصات خمتلفة
بباهلن سوى غرية الرجل على املرأة والعكس، وقد رأين أن هذه

وقد شعرن بنوع من اإلرتباك. ورمبا ال الغرية رمبا آانت مرضية
تشعرهن باإلهتمام فهى( بني اإلحتياج هلذه الغرية من الرجل

 وبني اخلوف من الغرية الىت تصل) ويبدو أهنا للبعض مثرية جنسيا
دى املريضات إعرتفت بأهنا هى الىت تغريبل أن إح. إىل درجة الشك

آان احلوار ثريا ىف هذا النطاق. زوجها فعال لدرجة الشك على
الغرية بني األصدقاء، او الضيق، ولكن ما أن طرحت سؤاال عن

الطفولة الغرية من جناح اآلخرين، أو حىت الغرية من األخوة أثناء
(أو ) ة أبداأنا ما عنديش حتة الغري: (آانت اإلجابة من نوع

)هم اللى بيغريوا داميا مىن(أو ) ىف إيدى لغريى أنا طيبة واللى
، ويبدو أن هناك مشاعر معينة)أل يا دآتورة ده مرض( أو 

أآثر إيالما عند الوعى هبا عن غريها، فالشعور بالذل وبالغرية
ولست ادرى ما. أصعب من اإلعرتاف للنفس بالغضب أو الذنب مثال

عيب تغري من(من تأثري اتمع بدءا من األسرة  والسبب؟ هل ه
(ىف حني التعبري عن الغضب واإلنتقام مسموح به إىل حد ما ) أخوك

صاحبهما أم أن الغرية والذل يشعران). اللى يضربك إضربه
بالدونية فال يستطيع قبوهلما، أما اإلنتقام فيشعره بالتفوق،

 للشفقة فيمكن قبوهلما؟ والذنب مثري

 ال  عى بالغرية ال خيتلف عند املرضى عن األسوياء، فيكادالو
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مير يوم ال أرى فيه شخصا يغري من آخر وخاصة ىف العمل،
وهو ال) وأحيانا بدىن(آالمى أو نفسى  وترتجم غريته إىل أذى

َيَغار وهذا ليس يشعر بنفسه، وال ميكن لفت نظره أنه ببساطة
 ... عيبا

 سر اللعبة،هل ميكنكم األخذ ىف اإلعتبار هذا املوضوع ىف 
على فكرة أنا). نارها(أعتقد أنه سينقذ الكثريين من 

البساطة اإلقرار بغريتك من أحالم أغارمنك ألنك إستطعت هبذه
 .مستغامنى

 :حييى.د

أتابع يا أميمة ما يصلىن منك من مالمح جتربتك
واجتهاداتك املتواصلة مع العالج اجلمعى للذهانيني خاصة، وال

مقتطفاتك ألهنا جمرد عينة ال تنقل اخلربة أستطيع أن أعقب على
مهما حاولنا، ولقد عانيت من ذلك آثريًا حىت تيقنت أنه
يستحيل نقل اخلربة من مقتطف حمدود، وال حىت من تسجيل صوتى
مرئى، ماذا نفعل يا أميمة، لكن هذا ال مينع من عرض عينات

 .بتحفظ مناسب

 2008-4-5مبلغهم من العلم : حممد أمحد الرخاوى. د

 مبلغهم من العلم

 يلهث الناس اىل غيبوبة آى يطمسوا حماور وجودهم

 يستغشون ثياهبم

  يثنون صدورهم

 عدمية فيتحولوا آتال

 :انقسم العامل ايل

اىل دوامة  يطحن اصحابه ظاهر علم منسلخ عن غائية -1
  مغلقة

يطحن اصحابه اىل صدى ظاهر اميان منسلخ عن غائية -2
 تتعدى حدود اجسامهماصواهتم ال 

اىل قيادهتم ان يصبحوا شياطني االنس تستغل هؤالء وهؤالء
 !!!!فيغرم اجلميع اىل الشئ آتال استهالآية

 :حييى.د

 !!آالآيت عاشر مرة 

 أشكرك يا حممد

 أوحشتنا

**** 

 :حييى.د

 واآلن فقرة عن لعبة املفاهيم األساسية دون تعليق، إْذ مل 
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إال هاتني االستجابتني باالضافة إىلاألربعاء(يصلىن حىت اليوم
استجابة الصديق مجال الرتآى بلهجته التونسية اجلميلة، وسوف
أثبت ما وصلىن دون تعقيب أمال ىف أن أعقب عليها مع ما قد

 )يصلىن الحقا

 : أميمة رفعت. د: أوًال

باختصار هو) اإلنسان يعىن(آدم  أنا رأىي هو إن البىن -1
 وبيحس بنفسه وباآلخرينيعىن اللى بيفكر 

حبق) يعىن إنسان يعىن(الواحد يبقى بىن آدم  عشان -2
 معاهم وحقيق األصول حيس بالناس ويعرف يتعامل

بيعرف يتكيف مع أى.اإلنسان الصحيح نفسيا هو إللى-3
موقف عاجال أو آجال ويعرف آمان يتكيف مع نفسه بعيوهبا

 .ومميزاهتا

برضه، بس يعىن أنا سبيةما هو الصحة النفسية حاجة ن -4
 .شايفاها التكيف بس

أستخىب حتت أنا أعترب نفسى مريض نـَفسى بصحيح ّملا -5
 .البطانية وما أعملش أى حاجة ىف حياتى

قصدىبينزلوا حتت  أنا ما هو آل الناس مرضى نفسيني ، -6
 .البطانية من وقت للتاىن

ىإزاى نعرف إمىت وإزا يبقى بقى العالج الزم يكون -7
 .نطلع من حتت البطانية دى

 دى بقت يعىن موضة بصراحة حكاية املرض النفسى-8

 ؟؟ طب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم مها يعىن سالم قوى- 9

ال يا عم املرض النفسى حاجة تانية خالص، قصدى إنه-10
  .البصرية عذاب نفسى وعمى آامل ىف

 : حممد أمحد الرخاوى. د: ثانيًا

باختصار هو) االنسان يعين(رأىي هو ان البىن ادمانا ) 1
 مهما يتهيا له انه قوي يعىن ضعيف

وحقيق حبق) يعىن انسان يعين(عشان الواحد يبقى بىن آدم )2
 االصول انه يعرف هو اختلق ليه

يقولش انا عارف االنسان الصحيح نفسيا هو اللى ما ) 3
 آل حاجة

 برضه بس يعىن اناما هو الصحة النفسية حاجة نسبية ) 4
ما بادعيش اىن صحيح نفسيا بس باحاول طول الوقت على قد

 ما اقدر

نفسى مريض نفسى بصحيح ملا اآتشف اىن آنت انا اعترب ) 5
 علي باضحك على نفسى او ان نفسى ضحكت
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ما هو آل الناس مرضى نفسيني انا قصدى لو بطلوا ) 6
 النفسية يسعوا حنو الصحة

احنا نبطل نصدق ان احنا يبقى العالج الزم يكون ان ) 7
 عشان ما نضحكش على نفسنا عارفني آل حاجة

ما بصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت يعىن موضة لو) 8
 آانش املرض دة مرحلة ىف طريق الصحة

قدرهم يعىن ما مهاش بىن طب مها الدآاترة النفسيني جباللة) 9
 ادمني زينا

الص قصدى انهخ ال يا عم املرض النفسى حاجة تانية) 10
 !!!!!ميكن يكون سكة الصحة النفسية اللى جبد

 : حييى . د

مث نعرض االستجابة للعبتني قدميتني غري هذه لعبتهما صديقة
 : بعد فرتة من نشرمها -شريين سعيد –

 2008-3-21  حوار بريد اجلمعة: شريين سعيد. د

بأن العب لعبتني ال أتذآر إن آنت قد: امسح ىل يا سيدى
 لعبتهما من قبل أم ال

 :لعبة أنا واحد وال آتري

هل أنا واحد أم آثري، أنا خييل إىل انىن اآثر من حاجة) 1
 ىف نفس الوقت بس آلهم ىف اآلخر أنا

موجودأحيانا أشعر أن الشخص الذى بداخلى يكون ) 2
 "يصحيىن"علشان يفوقىن 

من اجلائز أن الطفل الذى بداخلى ليس جمرد ذآريات) 3
 طفولة ويبدو أنه امتداد للطفولة بداخلى

لو أنىن هؤالء الكثريين، اذن ملاذا أرفض ذلك أال جيوز) 4
 أن أقبلهم ومن مث أقبل نفسى

بداخلى تقول ىل إنه من) الىت(الذى ) املرأة(الرجل ) 5
 ى أن أعيش احلياة آما هىالضرور

طيب لو أنىن أآثر من واحد، من فينا هو املسئول، أنا) 6
 أرى أن املسئول هو آلهم

املسألة ليست مسألة صراع أو خناقة، املسألة أنىن لو) 7
 فقد جيوز أن أآون اجتننت بصحيح" آثري"

فقد جيوز أن أفق مع نفسى واختار واحد منهم بس أعيش
 بيه ومعاه

الذى" اجلن"جيوز أن يكون من بداخلنا هكذا هو أال ) 8
يتكلمون عن أنه يلبس الناس معىن ذلك إذن أنه البد من

 التخلص منه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1802
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أنا هكذا ارتبكت لكن خييل اىل أنه من املمكن أن) 9
 أستفيد بأن أواجه نفسى باحلقيقة وإن آانت مرة

أنا أمتىن أن هذا الكثري بداخلى يتصاحل مع بعض البعض) 10
 ليس على حساب من أحب أو الناس أو نفسى ولكن

 :لعبة التحكم

لو أنىن ترآت لنفسى العنان فقد ميكن أن!!! يا خرب) 1
 أفقد صواىب وأخطأ

لو أنىن ضمنت أن يتحملىن أحد فعال، قد أستطيع أن) 2
أترك نفسى على سجيتها وساعتها اقبل اللى أنا هأوصل

 ليه

بل انىن جيب أن!! ملاذا أغامر وأترك زمام نفسى ) 3
 أغامر بل انىن جيب أن امتلكها واحتكم فيها

مادام األمر أنه ميكن أن أترك لنفسى العنان حقيقة،) 4
 أنا من املمكن إذن أن أجرب

حىت ىف احللم أنا ال أستطيع أن أترك نفسى على راحتها) 5
 "الواقع"خوفًا من أن أخطئ وأمتادى ىف خطأى ىف احلقيقة 

تنازل عن التحكم ىف نفسك وأنا ساعتهاابدأ أنت بال) 6
 سوف أقول لك رأىي

أنا يستحيل أن أتنازل عن التحكم ىف نفسى إال إذا) 7
 عرفت هأوصل حلد فني

إن ما مينعىن أن أترك نفسى على راحتها هو الوقوع ىف) 8
 اخلطأ أو جمرد التفكري فيه يعرضىن أن أخسر من أحب

كاد، لكن هذا ال مينعىننفسى بال  أنا المم! ال يا سيدى) 9
 أن أفكر

من الضرورى أن أعرف أين أنت، ومن أنت قبل أن) 10
 أتنازل عن حتكمى ىف نفسى ذلك أن املسائل أيضا متشابكة

 لعبة الطب النفسى واإليديولوجيا: مجال الرتآى: ثالثًا

عزيزى حييى، مرة أخرى أشارآكم لعبة هذا األسبوع عن    
وبالعامية التونسية لو مسحتم، مع إضافة" املرض النفسي"

  . اإلجابة بالفصحى لتقريب الفهم

املخلوق اللىأنا رأىي أن بنادم باختصار يعىن    -1
املخلوق الذى ميزه اهللا بالعقل(  ميزوا رىب بالعقل

 )واحلكمة

أنه يسخرباش الواحد يكون بنادم باحلق، األصول    -2
ويسعد اآلخرين موش باش خيرباللى ميزوا به رىب باش يعمر 

أنه يسخر ما وهبه اهللا به للتعمري وإسعاد( ويشقى غريه
 )اآلخرين ال للخراب والشقاء

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1803
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اللى عنده اإلنسان اللى ال باس عليه نفسيا هو  -3
من له القدرة على(  وخيدم وحيب القدرة باش يفرح وحيزن 

 )الفرح واحلزن والعمل واحلب 

أناإذا آانت الصحة النفسية حاجة نسبية، زعما   -4
آيف أستطيع( آيفاش نفرق بني املريض واللى ماهوش مريض 

 )أن أفرق بني املريض والسوى 

ما جنمش حنسأنا نعترب روحى مريض نفساىن باحلق آيف    -5
بروحى وبالناس وما جنمش نتأثر باللى يدور حوىل وآيف ما

ال أستطيع أن أشعر. ( عادةجنمش نعمل اللى نقوم به ال
بذاتى وباآلخرين وال أستطيع أن أتأثر مبا يدور حوىل

 )وعندما أعجز عن القيام مبا أقوم به عادة 

ما مثاشهو موش آل الناس مرضى نفسانيني أنا نقصد    -6
شكون الباس مية باملية الزم ىف آل واحد منا حاجة موش

ال يوجد من هو سوى مائة باملائة،. ( قدقد ىف شخصيته
 ) أآيد ىف آل إنسان جانب من شخصيته يفتقد إىل السواء

 )لكل الناس ( للناس الكل ماال يوىل العالج الزم يكون     - 7

تعىن الناسبصراحة حكاية املرض النفسى هذية والت   -8
الكل ما مثاش واحد ميكن يقول أنا خاطيىن ماجيينيش وحممى

أصبحت تعىن آل الناس وال يوجد من يستطيع اإلدعاء(  منه
 )أنه غري معىن به أو له محاية ضده 

ما هوماش حمصننيمها األطباء النفسانيون وما أدراك    -9
ليسوا حمصنني ض( من املرض النفسى ماهم بشر آيفنا آيفهم 

 )املرض النفسى 

أنهال ياسيدى املرض النفسى حاجة أخرى بالكامل نقصد     - 10
. (موش آل واحد عند واضطراب ىف شخصيتوا هو مريض نفساني
 )ليس آل من له اضطراب ىف جانب من شخصيته هو مريض نفسى 

 2008-4-4د اجلمعة بري/حوار: رامى عادل

_غرفيت  ظالم ىف _مبىب اللون   لكوآب ىب رؤى  ايقظت  .....
.تغادر  مل  اهنا واشعرىن ) صديقيت(طاملا ما غمرىن برحيها

  البستك مالبس  قد  _رمحهااهللا_والدتك   توا ان حيضرىن  واخريا
عرى  انسى بعض  انا آمان مل,ىف بعض طفولتك   بناتى 
 .بسببه  اتعور  الكالم ممكن   هذا.طفوليت

 :حييى.د

وال تتعّور وال حاجة، وأنا ذآرت هذه الواقعة من تارخيى
الشخصى لألمانة ال أآثر، وأنا ال أرفض اإلشارة إليها من أى
أحد مرارا وتكرارا، لكنىن أآاد أآون متأآدا أهنا ال متثل ىل
ثريحادثا فريد له أيه داللة خاصة، بل رمبا هى أفادتىن ىف آ

"نساء ورجاال"من حماوالتى التنظريية لتكامل اجلنس داخلنا 
آما وردت ىف قصىت الىت أحسن نقدها الصديق مجال الرتآى، برجاء

 .الرجوع إىل تعقيىب ىف بريد اليوم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1804
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 2008-4-7:رامى عادل

 بعض_ مهو _احيانا  بل والتخفى    واملواربه  التنمية
وتتحور وتتشقلبتنصهر املثريات والقضايا فتتكور   اللغه حني

 معنا  بنا  متالعبه  الفاظ  جوه

 :حييى.د

 سأحيلك إىل حممد ابىن فهذا ختصصه وهو وشطارته

 .إن استطاع الرد عليك، ألتفرج عليكما معا
* * * 

 2008-3-19اإلبداع والعدوان عن : شريين سعيد. د 

آل انسان ولد ومعه العدوان ىف جيناته: ىف رأىي أن
الوراثية ولكنه ال يستخدم هذا العدوان إال ىف مراحل وظروف
معينة ورمبا ال يستخدمه هنائيًا، ويبدو الشخص وآأنه مالك من
السماء ولكن بداخله آالم مربحة حياول أن خيفيها بصورته

 بشر ولسنا مبالئكه املالئكية وحنن

وىف رأىي أنه يوجد عدوان صحى وآخر مرضى حسب سبب وظروف
 .ظهور آل عدوان وتطوره

 :حييى.د

تسمح..... مل أْعِن ذلك متاما، ولكنها وجهة نظر إضافية، 
لنا باالتفاق على بذل اجلهد املناسب للبحث ىف آل ما نشيع عن

 .العدوان من أنه سلب حمض

 :شريين سعيد. د

حييى ىف رأىي أن تواصل اللعبات ألهنا تساعدنا أن. ديا 
.نرى أنفسنا وآيف يرانا اآلخرون وأين حنن من آل هذا
والتعقيب عليها يكون إمجاال، وسوف يكون أفضل، ولكن ال غىن

 !عنه وإال آيف نعرف أين حنن

وىف رأىي اللعب بالعامية أفضل من الفصحى ألهنا تعكس ما
 فهى تعكس أحاسيسنا قبل لغتنابداخلنا دون جتميل 

 :حييى.د

 حاضر

 ولكنىن أفضل االستجابة ألقرتاح الصديق مجال الرتآى 

 . برجاء الرجوع إىل احلوار معه ىف بريد اليوم 

* * * 

 "اإلبداع والعدوان"  :عدىل الشيخ. د

أظن أن املشكلة ىف الكالم عن العدوان آغريزة بشرية هى
)مظاهر العدوان الضارة الصرحية(رفض آل األديان للعدوانية 
 ".إيذاء اآلخر"الىت إن اجتمعت على شئ فهو 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1805
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مثال، وقد ذهب بعضهم إىل قول أن" التنافس"على عكس 
 العدوان شئ حرام وخارج على الطبيعة البشرية؟

 :حييى.د

األديان تقوم بدور هام جدا للضبط والربط، وهى حترتم
األوامر والنواهىالطبيعة البشرية، لكنها ترآز على 

املشرتآة الىت تنظم العالقات فيما بني الناس، وهى حتفز ىف نفسى
إىل تعمري األرض، اما مهمة تنمية الطبيعة البشرية بكل
تارخيها إىل آل وعودها؛ فهى مهمة آل واحد منا مستهديا
بدينه، جنبا إىل جنب مع ضرورة األخذ من آل مناهل املعرفة

هذه املعرفة هى جانب آخر من التوجهوالبحث واإلبداع، 
–اإلمياىن املعرىف، وهو ما ننسى أن األديان هلا إسهامها فيه 

إْذ تنظم بعض الطرق إليه، ويظل بعد ذلك –قبل أن تتشوه 
جهد الفرد، وإبداع ذاته ىف الكون، والبحث عن الكون ىف

 .ذاته جهدا متصال، وجهادًا أآرب، وآدحا بال هناية

ور أن البحث ىف معرفة أآثر فأآثر للطبيعةمن هنا أتص
البشرية هو عبادة رفيعة، ألهنا قد تساعدنا على توجيهها حنو

 .غايتها

    عدىل الشيخ. د

)احلجرى(العدوان آان برنامج ضرورى لإلنسان األول 
 . ليمكنه من البقاء

بس اإلنسان احلجرى راح حلاله والعدوان لسه موجود يبقى
 .تانية ىف عملية البقاءأآيد له وظيفة 

 :حييى.د

اإلنسان احلجرى مازال بداخلنا يا عم عدىل، وشطارتنا هى
ىف أن حنتويه لنا، ال أن ننكره وال أن هنمشه وال أن نسمح له

 .بالعمل مستقال

    عدىل الشيخ. د

الوالدة"أظن هى دى اللى حضرتك بتشاور عليها ىف 
 ".الذاتية

 :حييى.د

 جيوز

    عدىل الشيخ. د

بس أنا أظن إن العدوان له دور أآرب من آده بكتري يكاد
حضرتك حملت ليها ىف... ورا آل حرآة " البنزين"يكون هو 

 "املوقف اإلبداعى احلياتى املتجدد"

 :حييى.د

 ىف رأىي أن الغرائز : يا عدىل ويا أسامة ويا آل الناس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   1806
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برامج بقائية، وهى أدوات معرفية تقوم بعمليات تنظيمية ىف
ذاهتا أآاد أقول إهنا تقوم باعتمال املعلومات بذاهتا

لكنها ىف نفس الوقت Processing  Information بطريقتها 
أسامة.أنظر احلوار مع د(تتواءم وتتضفر مع أى برامج أخرى 

 ).عرفه

    عدىل الشيخ. د

 :أعرب عن رأىي املتواضع إذا مسحت ىل حضرتك 

 " لعبة سباق سيارات"أنا بفهمها 

متداس على) اجلنس أو العدوان(شرط أساسى البنزين  -
  Growthالنمو (طول علشان عنصر الوقت 

من) Sublimationالتسامى " (حيود"والشاطر اللى يعرف  -
 ) Repressionالكبت (غري ما يضطر يدوس على الفرامل آتري 

الدين(ة عليا متنع دوس البنزين من غري حتويد وفيه سلط -
 ) ومظاهر العدوانية الصرحية

 :حييى.د

شعرت أنك تصفق للتسامى أآثر من الكبت بكتري، ليس عندى
أنا أعامل آل امليكانزمات: اعرتاض مبدئى، لكن عندى ختوفات 

ىف آن، وبالنسبة للتسامى بالذات الذى صفق له باحرتام ورفض
آثريا أرى أنه أخذ أآثر من حقه، حىت) باعهأو أت(فرويد 

أنىن أتصور أن عمر الكبت أقصر من عمر التسامى لو أن
 النمو مستمر ىف اجتاهه الصحيح،

ال أحد يطيق استمرار الكبت طول العمر، لكن أغلب 
لبناء) قال ماذا(الناس ميكن أن يستعملوا التسامى، 

 احلضارة،

مرحلية، حىت تأتى فرص أفضلآل امليكانزمات هى ضرورات   
تساعدنا حبضورها حىت) امليكانزمات(للتخلص منها، وآأهنا 

 نتهيأ لإلقالل منها باستمرار مع استمرار النمو

هلذا أحتدث عن السمو باجلنس وليس التسامى عنه لبناء احلضارة 

وعن السمو بالعدوان، وليس جمرد إبداله مبظاهر التنافس
وىل ىف ذلك!! والرياضة ومشاهدة مناظر العنف وآذا وآيت

 . عودة تفصيلية طبعا

    عدىل الشيخ. د

 أظن أن الدين حرم عدم التحويد مش دوس البنزين،

تفضل حاجة واحدة أنا مش بفهمها وهى السمات العليا 
هل هى املقصود". التواضع"ديان زى اللى بتتكلم عليها األ

وال املقصود بيها  )Altruism(بيها األخذ عن طريق العطاء 
 !؟..أمل حمفز لالستمرار ىف اللعبة صعب الوصول احلقيقى ليه 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1807
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 :حييى.د

 األثنني غالبا

    عدىل الشيخ. د

أعجبتىن آثريا نظره إريك فروم وتفسريه للحروب وآل ما هو
هل"ة فوقيه من املعتدى ىف قوله قتل بني اإلنسان على إنه رؤي

 "اإلنسان نوع واحد؟

احلرب األهلية ىف –وأظن إا تتماشى مع احلرب العاملية 
 . أمريكا وأغلب احلروب تقريبًا 

 :حييى.د

 وأنا آذلك أعجبتىن هلذا اقتطفته

    عدىل الشيخ. د

قد وعدمت" الذآوره واألنوثة واإلبداع والعدوان"توضيح 
 ومل أجد ما يشبع جوعى  ابالكتابه عنهم

 :حييى.د

ربنا يسهل وأوىف بوعدى، مرحليا أرجو أن ترجع ىف بريد
 )بدون عنوان(اليوم لنقد صديقى مجال الرتآى لقصىت 

    عدىل الشيخ. د

حضرتك بتقول ما فيش... توضيح أمهية العدوان للجنس 
 ! جنس من غري عدوان ؟

 :حييى.د

اما، على ما أذآر ،أنا مل أقل هذا، أو ليس هكذا مت
أرجو أن حتدد املقتطف آله الذى أوصل لك مثل ذلك، وسأرد

 عليك الحقا،

مؤقتا اجلنس االجياىب إذا التحم بالعدوان اإلجياىب اليعود 
 جنسا وال يعود عدوانا بل جنسا من أرقى ما ميكن

 ولنا عوده 

سؤالك عن العالج اجلمعى وتناسب جرعة عرض: ملحوظة
وجى مع جرعة العالج الميكن أن يستفيد من الردالسيكوباثول

عليه إال من حضر وشاهد العالج اجلمعى الذى نقوم به ىف قصر
 .العيىن

 .عذرا

 2008-4-4حوار بريد اجلمعة : نعمات على . د

وصلىن أن التغري هو األصل هذه نقطة مل أفكر فيها من قبل وعندما
 ذن ماذا أفعل؟؟ فكرت فيها عرفت أن الوعى بالتغيري معطل إ
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صلىن أن التغري هو األصل هذه نقطة مل أفكر فيها من قبلو
وعندما فكرت فيها عرفت أن الوعى بالتغيري معطل إذن ماذا

 أفعل؟؟ 

 :حييى.د

يبدو يا نعمات أن هذا صحيح جدا، ومع ذلك جمرد حماولة
 شرحه يصبح حتديا ال حل له،

تصورى لو أن األحياء آانت تعى أا تتطور، هل آانت 
 جح ىف التطور حىت تصل إىل مرحلة اإلنسان؟سوف تن

 هل وصلك حجم الصعوبة مصداقا ملا تقولني؟

 :نعمات على . د

 . إن بداية التغري هو اخلوف منه ورفض التغيري

 :حييى.د

والنوايا"، "بالكالم" قولك هذا أصدق من زعم التغيري 
 " احلسنة

يبدو أن التغيري يظهر علينا فنكتشفه، فهو ال يعلن ىف
 صفحة االجتماعيات،

 التغري خطوة حنو اهول،

 فكيف ال خنافه وحىت نرفضه، 

لكن مادام هو حتم النمو، فال ينبغى أن يكون هذا اخلوف 
والرفض إال البداية حنو األفضل، وعلينا أن ندفع الثمن فهو

 .شرف الوجود
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 الوعى الشعىب غري الرتاث الشعىب

الرتاث الشعىب هو الذى أشرنا إىل بعضه ىف التعتعني
  يومية(، )3-2يومية العتاب على الشعب (السابقتني 

، وهو ما)3-1السياسة واللغة الشبابية والرتاث الشعىب 
:يظهر ىف مثل قدمي، أو موال ليس له مؤلف، أما الوعى الشعىب

، تلك احلرآية"هنا واآلن"فهو حرآية وعى عموم الناس 
عن إفراز تلك اللغة اجلديدة الغريبة الىت تنطلق ىفاملسئولة 

وال(طلقات رمزية، أو سخرية حكيمة، أو حىت أغنية هابطة 
، تنطلق بإجياز مفيق، وبدال من اإلنصات وحماولة)مؤاخذة

الفهم، نفاجأ بأن آل من ال يعرف هذه اللغة يتخذ منها
عاظ،موقف احلكم، والشجب، والتعاىل، وخاصة املثقفون، والو

وأهل السلطة، وآبار السن، وآافة من عني نفسه وصيا على
 .حرآية وعى الناس ىف الشارع خاصة، وعلى وعى الشباب أآثر

ما شأن هذا بالسياسة، واحلكومة الىت متارس السياسة ىف غري
الوعى"أوقات العمل الرمسية، وهى ال تعرف أصال شيئا امسه 

 .، عيب آذا؟"شعىب"يعىن ماذا؟ و" وعى". "الشعىب

وستجده يشري ماذا تعىن عنده " وعى"إسأل مسئوال عن آلمة 
مما ميكن أن جيرى لك" تأخذ بالك"عليك أن : غالبا إىل أنه

إذا خطر لك أن األمور هى آما هى، ألن األمور هى آما تراها
، فإْن مل"آما هى"احلكومة وتبلغك عنها أوال بأول، وليست 

مبا" واعيا"إن معىن ذلك أنك لست تأخذ بالك هبذه الطريقة، ف
 .قد يضر صحتك السياسية واألمنية

وهى مؤسسة: آمثال(أما ىف مؤسسة ما يسمى احلزب الوطىن 
)للمصاحل اخلاصة، وال هتدف للربح العام أى لالشتغال بالسياسة

أيضا، ويرآزون على" وعى"فإهنم ال يهتمون بتفسري آلمة 
فالواعى ىف هذه املؤسسة هو، حتديدا، "الواعى"تعريف من هو 

الذى يعرف طريقه، وحيذق اتصاالته، ليتمكن من الفوز برتشيحه
ىف الس احمللى، أو احملل السى، متهيدا الحتماالت ترقيته

 .للجلوس على َنـَفس الشعب ىف جملسه

   آلمة الشعب، بالنسبة ألغلب حكامنا اتهدين هى آلمة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1810



 12I04<I2008א – אא

صاحب الس الذى يسمى هو" الشعب: "أوضح وأآثر حتديدا
، وهو الس املكلف بإلغاء دور الشعب، فيما"جملس الشعب"

 .يهم الشعب

 هل هناك ما هو أوضح من ذلك ؟

أن خيرتعوا") البيئة"والناس (وهل هناك أدعى للشباب 
 لغتهم اخلاصة اجلديدة؟

-آما نشأت احلكم واألمثال قدميا –تنشأ هذه اللغة 
ألمر مَا َجَدَع قصٌري(غريب مشهور مثري  مصادفة، أو إثر حادث

أو مقتطعة من مقطع أغنية، أو من مشهد ىف فيلم،!!) أنَفه 
فيكررها البعض ىف مواقف دالة، مث يتداولوهنا، مث تنفصل عن

 .أصلها، مث تصري لغة هلا دالالهتا

من هنا جاءتىن فكرة أن أعرض على أهل احلل والربط أن
ن ننصت إىل بعض مغزى هذه اللغة الىتمعا وحن نتعلم السياسة 
هنا واآلن، بدال من التعاىل" الوعى الشعىب"ترتجم حرآية 

 .عليها ورفضها ابتداء

 :لبعض أجبدية هذه اللغة" سياسية"وفيما يلى قراءة 

 ):آّبر دماغك، وأشياء أخرى"اختصارا لتعبري .... (آّبر   ·

، نتعلم منها أن..."آّبر: "آلمة واحدة، فعل أمر 
وأهنم انسلخوا عن احلكومة وما تفعل وما  الناس قد فاض هبم،

تزعم، آلمة تنصحك أن تكرب دماغك أو مججمتك، وتوفر وقتك
 . للبحث عن احللول الذاتية، املشروعة وغري املشروعة

لذىَفْهُم داللة هذه الكلمة تفصيال يعتمد على املوقف ا
خذ مثال املوقف األخري النتخابات االس احمللية،: تستعمل فيه

العزوف عن املشارآة ىف..." آّبر"أال تفسر هذه الكلمة 
،..."آّبـر"االنتخابات؟ وأن الناس قد تبادلوا هذه الطلقة 

وانصرفوا ملصاحلهم بعيدا عن هذه الصغائر التمثيلية
سيا هلذا املوقف أفضل منأال يصلح ذلك تفسريا سيا. املعادة؟ 

 إخل.... اهتام الشعب بالالمبالة، وعدم االنتماء والسلبية

 ..إنَس ·

أال تأخذ –سياسيا  –فعل أمر آخر، منتهى اإلجياز، يعىن 
آالم بيانات احلكومة أو أرقامها مأخذ اجلد، حىت ال تصاب

 .باإلحباط السياسى والبله التفاؤىل

 هات ماآلخر ·

أيضا لو ترجم سياسيا، فهو يلخص موقفهو تعبري مفيد 
الناس من آل ما يصلهم من آالم عن اخلطط اخلمسية والعشرية،
واخلمس وعشرينية، وعن ارتفاع الدخل القومى، ومعدل نصيب
الفرد من آذا وآيت، هو تعبري يطلب حتديد آيف ميكن للشخص

ىف البيت، وأمام املخبز، ومصاريف: العادى أن يرتجم آل هذا
دروس اخلصوصية، واملواصالت، هاتى من اآلخر يا حكومة، وقوىلال
 إذن ماذا؟: لنا
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وأخريا ميكن أن نستمع للشارع وهو يلخص املوقف السياسى 
 : آله بأن

 " جابت جاز"....  احلكومة

 : آدت أمسع أحدهم يقول خلطيب رمسى جدا مهم جدا 

 "ما تفرشهاش سرياميك"

 :اخلطاب فريد عليه جاره املستمع لنفس 

 :فّوت فّوت، ما هو آله 

 "ىف اهلردبيز" 

 .وهل حيتاج ذلك إىل شرح سياسى أآثر
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عشان آده .. منه،الكالم عن املثالية مافيش أسهل
 ...أنا

 :مقدمة 

قيمة املثالية قيمة خيتلط فيها املوقف األخالقى مع املوقف  
الفلسفى مع املوقف الرومانسى مع املوقف النفسى، وختتلف 

عالقتها بالواقع . فيها اآلراء والتصورات ىف خمتلف املواقف
 .وباحللم وبنمط الشخصية عالقة ملتبسة

آالعادة أن خنترب هذه القيمة بكشف ىف هذه احللقة، حاولنا 
 ".سر اللعبة"

األلعاب العشرة ملن شاء أن يلعبها مع نفسه، أو مع آخر، 
 :قبل أن يقرأ االستجابات اليوم، وغدًا آانت آما يلى

 .احللقة موجودة باملوقع ملن أراد أن يشاهدها صوتا وصورة

هذا، وميكنك أن تلعب األلعاب العشرة قبل قراءة  
لنا   بات واملناقشة، آما ميكنك أن ترسل استجاباتكاالستجا

لنضمنها ىف بريد اجلمعة بتعليق أو بدون تعليق، حسب 
 .التساهيل

األلعاب العشرة بالعامية املصرية وبالفصحى نقدمها أوًال 
 : آما يلى

 أوال بالعامية املصرية

لدرجة % 100انا احب امشي صح  -1
.................................................. 

ما انا برضه اقدر !! ... قال مثايل قال  -2
................................................. 

دا انا لو .. هّوا ينفع الواحد يبقي مثايل وهو جعان  -3
 .................................... 

عشان آده انا .. الكالم عن املثالية مافيش أسهل منه  -4
... ............................... 
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انا اعترب نفسي ..غري آده..طبعا مثايل ونص-5
........................................ 

يا عم اللي تغلب به .. بيضحكوا علينا باملثالية،  -6
 ..............انا شخصيا .. العب به 

ْخساره انا بس يا .. الود ِودي ابقى مثايل ما حصلش  -7
.................................. 

انا ممكن .. لو الناس آلهم بقوا مثاليني  -8
..................................................

. 

امنا انا برضه .. ممكن تسخر مين لو شوفتين مثايل   -9
................................ 

وآمان   أبقى مثاىل، الشطاره اني !!مش قوى آده  -10
................................... 

 :ثانيا بالعربية الفصحى

، لدرجة %100  "التصرف الصحيح"  أنا أحب أن أتصرف .1
............................... 

   أنا أيضا أستطيع!! ...!!! قال مثاىل قال ؟ .2
............................................... 

وهل ميكن أن يكون أحدنا مثاليا وهو جائع ؟؟؟ أنا  .3
 ...................................لو 

، من أجل ذلك أنا ..ما أسهل أن نتكلم عن املثالية .4
......................................... 

، لو األمر ليس آذلك، أنا !! ...طبعا أنا مثاىل ونصف .5
 .....................أعترب نفسى 

عليك أن تلعب مبا !!..هم خيدعوننا هبذه املثالية  .6
 .......ُيْكِسُبَك أيا آان، انا شخصيا 

لكن يا .. لو آان األمر بيدى لصرت مثاليا ال مثيل له .7
 .........................خسارة أنا 

، ففى هذه احلال ..لو أن الناس صاروا مثاليني فعال .8
 ...........................أنا ميكنىن 

... من اجلائز أن تسخر مىن لو رأيت آم أنا مثاىل  .9
 ........................لكنىن أيضا 

الشطارة أن أآون مثاليا   ،..!!ليس إىل هذا احلد  .10
 ......................، وأيضا ...

 :الضيوف

 حماسب .....   شريف: األستاذ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور  "يــــوميــــــــا "   1814



 I04I2008>13א – אא

 طبيبة مقيمة....فريوز:دآتورة

 صحفية ......    أمل : األستاذة

 حماسبة......  سلوى : األستاذة

  حييى الرخاوى. د: باإلضافة إىل

**** 

 اللعبة األوىل

 .......لدرجة % 100أنا أحب امشى صح 

لدرجة% 100أنا احب أمشى صح , يا مدام أمل  :شريف. أ
  االقرتاب للمثالية

إن أنالدرجة % 100أنا احب أمشى صح , يا فريوز :أمل. أ
 ممكن آجى على نفسى شوية 

إىنلدرجة % 100يا سلوى أنا احب أمشى صح  :فريوز. د
 أحيانًا مابتحملش أخطاء اآلخرين الطبيعية

لدرجة% 100أنا احب أمشى صح , يا دآتور حييى :سلوى. أ
 إىن باتصدم آتري جدًا بتصرفات األخرين 

إىنلدرجة % 100أنا احب أمشى صح , زيزى املشاهدع :حييى.د
 أشك ىف نفسى إن أنا أحب أمشى صح 

 )اآلن(املناقشة 

اللعبة مباشرة أن حكاية مائة ىف أمل وسلوى عقبعقبت 
 ". آبرية شوية"، و"مش دقيقة"  املائة هذه

بالنظر إىل أغلب االستجابات جند أن الرغبة ىف املثالية
املشارآني يتصورون أن ما حيول دون واردة بقوة، وأن أغلب

شريفبشكل أو بآخر، " اآلخرون"حتقيقها حتقيقا مطلقا هم 
اعرتف بنسبية املسألة فمن غري املعقول أن تكون بنسبة مائة

)هلم(مستعدة أن تتنازل عن حقها  أملباملائة، مث بدا أن 
تصطدم سلوىبعض الشىء لتحقق هذه املثالية، ىف حني أن 

تكون مثالية  بعد أن –الىت  فريوز، تقريبا مثل !مبتصرفاهت
هى  –بصفة عامة –ال تتحمل أخطاء اآلخرين، وآأن املسألة  –

ىف أخطاء اآلخرين، ومطالبهم، وليست ىف صعوبة األمر ىف ذاته،
 .وال ىف أننا خملوقات ليست مثالية أصال

حييى آانت خمتلفة بعض الشىء، من حيث بدا أنه. إجابة د
هو أمر يبعث على% 100أن جمرد زعم أن املسألة وصلت إىلرأى 

 .التساؤل عن حقيقة إمكان ذلك أصال

**** 

 اللعبة الثانية

 .........ما انا برضه أقدر !! .... قاْل مثاىل قاْل
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ما انا برضه!! .... قاْل مثاىل قاْل, يا سلوى  :فريوز.د
 أقول إن أنا مثاليةأقدر 

ما انا برضه!!..... قاْل مثاىل قاْل, يا شريف :سلوى. أ
  أقول على بالويْهأقدر 

ما انا!!...... قاْل مثاىل قاْل, يا دآتور حييى :شريف. أ
  أمسك عليه غلطات آتريبرضه أقدر 

ما انا!!.......... يا مدام أمل قاْل مثاىل قاْل :حييى.د
 أمرع زيه برضه أقدر 

ما انا!!.... مثاىل قاْل قاْل, عزيزى املشاهد :أمل. أ
  أقنعه إنه مش مثاىلبرضه أقدر 

 )اآلن(املناقشة 

لننظر مدى" أنا"  عن ما هو حني توجهت اللعبة بعيدا
قبولنا أن يكون اآلخر مثاليا أو أن يزعم ذلك، آان األمر
أسهل أن نرى من خالل ذلك آم هو بعيد أن يكون أى شخص

مل تستبعد أن يعود الغريب أن ألفاظ اللعبة  .مثاليا
على املتكلم، وليس على شخص آخر) قاْل مثاىل قاْل(الكالم 

دون استثناء-، استجاب اجلميع )بضمري الغائب!! (بالضرورة 
شخصيا" شخصا آخر غريى"باعتبار أن العبارة تصف  -حييى. د

 .هو الذى يزعم تلك املثالية" مثاىل"يزعم أو يعلن أنه 

هو انا"..  سلوىقالت   اللعبةبالنسبة للتعقيب بعد 
استشعرت بس إن احنا صعب أوى إن إحنا نصدق إن فيه حد

 .وتساءلت ملاذا ال نصدقه  مثاىل،

بدا من جممل اإلجابات أنه أسهل علينا أن نزعم أننا
 .لغرينا  مثاليني، ىف حني أننا نستعبد مثل هذا االحتمال

**** 

 اللعبة الثالثة

، دا انا لو.....مثاىل وهو جعانهّوا ينفع الواحد يبقى 
....... 

ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو  هّوا, يا سلوى: شريف. أ
ما القيتشى األآل حاتنازل عن آلدا انا لو ..... جعان 

 املثالية 

هو ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو, يا مدام أمل: سلوى. أ
  جعانه أنسى أبويادا انا لو ..... جعان 

هو ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو, يا دآتور حييى: أمل. أ
 ميكن لو جربت اجلوع أغيـّر بعض أفكارى دا انا ..... جعان 

هو ينفع الواحد يبقى مثاىل, يا دآتورة فريوز: حييى.د
مسعت واحد جعان وبيقول أنادا انا لو ..... وهو جعان 

 مثاىل حاغضب عليه أآرت ما حاغضب على اجلوع 
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هو ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو, عزيزى املشاهد: فريوز.د
 جعت ماضمنش إيه اللى ممكن يطلع مىن دا انا لو ..... جعان 

 )اآلن(املناقشة 

ما"بالتعقيب عقب اللعب أهنا حني قالت  فريوز. بدأت د
، أهنا اآتشفت اهنا، دون"اضمنشى إيه إللى حايطلع مىن

الباقني، وقد لعبت آخرهم، مر هبا احتمال أن اجلوع ميكن أن
جيعلها تعمل أشياء إجيابية ، وأن مسألة التصرفات السلبية

اآتشفت أهنا مل أمل. ليست نتيجة للجوع ليست قاعدة مطلقة
طر بباهلا مثل هذه الفكرة من قبل، وأهنا حني لعبت شعرتخت

باحتمال أن تغري أفكارها أو تتغري حتت مثل هذا الظرف، أما
فقد انتبه إىل أن اجلوع ميكن أن –أثناء التعقيب– شريف

جيعله، أو جيعل أى واحد، يتنازل ليس فقط عن املثالية وإمنا
 .عن بعض إنسانيته

ىف جمملها، يبدو أن املثالية قد بالنظر إىل االستجابات
تعرت أمام الوعى بضغط الواقع، وأنه لكى يكون الواحد
مثاليا أو حىت يستطيع أن يزعم ذلك، فال بد أن يسد حاجاته
األساسية أوال، ولعل هذا ما يشار إليه من معىن االنتقال من

الضرورة إىل مستوى احلرية، بدا أن املثالية املمكنة  مستوى
زعومة ليست مطروحة أصال إال بعد حتقيق احلقوق الضروريةأو امل

بدت فيها قسوة غاضبة وهو يرفض حييى. استجابة د. ىف احلياة
فراح يصب) أو زعم املثالية(أن يلجأ اجلائع إىل املثالية 

 غضبه على اجلائع أآثر من غضبه من اجلوع نفسه،

حىت حييى  ماذا ميكن أن يفعله اجلائع نفسه يا عم! طيب
حترمه من حق املثالية هكذا؟ مث نغضب عليه أآثر مما تغضب على
اجلوع هل عليه أن يعلن أنه ارتد حيوانا حىت يشبع أوال، أم

 ماذا؟ 

ال جمال للحديث –حاله آونه جائعا  –لعل املقصود هو أنه 
اجلائع لسد جوعه وأخذ  عن املثالية، أو إعالهنا أصًال، فليسَع

هذا هو أرقى أنواع املثالية، مث ليكن بعدحقه أوال، ورمبا 
 .ما يشاء مثاليا أو نبيا حىت: ذلك

**** 

 اللعبة الرابعة

عشان آده أنا.... الكالم عن املثالية مفيش أسهل منه 
...... 

الكالم عن املثالية مفيش أسهل, يا مدام أمل: فريوز. د
 ماعنتش حاتكلم عنها خالص عشان آده أنا .... منه 

الكالم عن املثالية مفيش أسهل, يا دآتور حييى: أمل. أ
 عمرى ما باتكلم عن املثالية عشان آده أنا .... منه 

 الكالم عن املثالية مفيش أسهل منه , يا سلوى: حييى.د
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عنها.....أول ما بامسع واحد بيتكلم عشان آده أنا .... 
 باشك فيه

الكالم عن املثالية مفيش أسهل منه, يا شريف: سلوى. أ
 باشك ىف املثالية نفسها عشان آده أنا .... 

الكالم عن املثالية مافيش أسهل, عزيزى املشاهد: شريف. أ
 باحاول أآون واقعى عشان آده أنا .... منه 

 )اآلن(املناقشة 

أن املسألة  -أثناء التعقيب بعد اللعبة سلوىانتبهت 
خماوفه حييى. تتدرج لكشف املثالية أآثر فأآثر، حىت أعلن د

انا خايف أحسن نطلع"أن تنتهى احللقة خبصام املثالية أصال، 
انتبه إىل أن شريف، "إحنا واملشاهد خماصمني املثالية متامًا

أنه يىحي.فيعقب د" آل واحد شايف نفسه مثاىل"الظاهر أن 
لكن..." آلنا ابتدينا نبقى حذرين وبنرتاجع " يبدو أننا 

إحنا مش بنشكك ىف"..أنه  حييى. تعقب على تعقيب د فريوز
وتشرح" املثالية نفسها أد ما بنشكك ىف اإلدعاء ىف حد ذاته

أنا متخيله إن فيه جزء من املثالية ىف آل  "...ذلك هكذا 
يتكلم) الواحد(ممكن تضطربس املشكلة إن فيه حاالت   واحد،
احنا وصلنا اىل مرحله: ... حييى معقبا . فيمضى د" عنها 

معلهش بالش آلمة أدعاء دى –  تفرق بني الكالم عن املثالية،
ملا الواحد يكون مثاىل بصحيح... وبني ممارسة املثالية   –

بريوح واخد احلكاية جد، ويتحمل مسئوليتها، من غري ما... 
 .." ال حىت حيس إنه هو مثاىل يفتح بقه و

**** 

 اللعبة اخلامسة

غري آده، انا أعترب نفسى.. طبعا انا مثاىل وُنّص 
........ 

غري آده.. يا دآتور حييى طبعا انا مثاىل وُنّص : سلوى. أ 
  آذابة.. انا أعترب نفسى .. 

غري آده.. يا أستاذ شريف طبعا انا مثاىل وُنّص: حييى. د
حابرر.. يعىن.. أو حاّمسى نفسى .. نفسى  انا أعترب.. 

   تصرفاتى بإيه

غري.. يا دآتوره فريوز طبعا انا مثاىل وُنّص : شريف. أ
 على االقل باحلم باملثالية .. انا أعترب نفسى ..   آده

..غري آده ..يا مدام أمل طبعا انا مثاىل وُنّص : فريوز. د
 حته من نفسى   ناقصاىن.. انا أعترب نفسى 

غري آده.. عزيزى املشاهد طبعا انا مثاىل وُنّص : أمل. أ
  جبانه.. انا أعترب نفسى .. 

 ) اآلن(املناقشة 
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استدرجتنا األلعاب األربعة السابقة إىل تعريةأنبعد
غري موجودة ،على األقل  ادعاء املثالية، فانكشف لالعبني أهنا

باحلجم الذى نتصوره أو نزعمه ىف أنفسنا أآثر من اآلخرين،
جاءت هذه اللعبة اخلامسة تبحث عن جذوراملثالية احملتمل

عما تعىن تواجدها ىف عمق الرتآيب البشرى عامة، بغض النظر
لكل منا، األمر الذى ميكن أن خيتلف من واحد" مثالية"آلمة 

ىف النقاش بعد اللعبة السابقة قد فريوز. آانت د. إىل آخر
أشارت إىل هذا االحتمال، وأن آال منا فيه قدر ما من

أنا متخيله إن فيه جزء من املثالية ىف آل" املثالية 
اىل حييى. بأن أشار دبدأ النقاش بعد هذه اللعبة ". ،واحد
هذه، وأن هذه اللعبة اخلامسة قد أظهرت فريوز. د  مقولة

هو برضه العبارة" ...على ذلك قائلة  أملذلك، فوافقت 
..، وبعد اخذ ورد قال د" حقيقية، ال مش سهل هنرب منها 

ما احنا ملا َمدِّيَنا إيدنا للجزئية دى وحاولنا" حييى 
فيبدو... ، شريفزرجن قوى غري نطّلعها ونكّبرها ما حدش 

ما حصل ىف االلعاب  أننا حىت لو شككنا ىف املثالية زى
اللى فاتت فالواحد ممكن يروح واخد باله إهنا) األربعة(

ظلت غري مصدقة أهنا شخصيا ميكن سلوى، ومع أن "موجوده برضه
ابتديت" .. أن تكون مثالية، إال أهنا مل تتماَد ىف اعرتاضها 

 "اللى قالته فريوز ميكن يكون عندى حتة مثالية جبد  افكر ىف

" ... تؤآد مضت ىف اإلقرار احلذرحييى . د وحني استوضحها
 آه ابتديت أقبل، بس يعىن خايفه منها، بابعد عنها، هّى

 فّيـا بس قلّيله، 

أنا فرحان ان احنا بدل الرفض والشك: "حييى. فيعقب د
ينا نكتشف ُبعد جديد ىفعلى طول وبدل االدعاء برضه، ابتد

اذا آنت عايز تبقى مثاىل الزم تتحمل مسئوليتك  :احلكاية
 وخالص، حاجة زى آده يعىن" ق حنكط"ختليك قدها، ما تبقاش ...

 تعقيب عام مؤقت

ال هتدف –بصفة عامة" سر اللعبة"  –نالحظ أن هذه األلعاب 
بقدر إىل تدعيم موقٍف بذاته، أو اإلحياء برتويج مفهوم مسبق،

ما هى تقلـّب الوعى على خمتلف وجوهه، فهى إْذ تكشف جانبا ىف
 .ناحية ، تعود تلقى الضوء على جانب آخر حىت تكتمل الصورة

شّككت ىف   أن اللعبات األربعة األوىل -مثال–نالحظ هنا  
واقعية مايسمى مثالية، لتعود اللعبة اخلامسة فجأة، تبحث

وتكتشف أهناة البشرية، عن جذورها احلقيقية ىف الطبيع
 .موجودة بشكل ما

وىف. آما جتلت حىت هذه املرحلة من احللقة –آأن املثالية 
هى موجودة وحمتلمة الظهور بقدر ما، –اللعبة اخلامسة 

لكنها ليست بالضرورة واقعا ماثال اآلن، بقدر ما هى توجٌه
ذهحمتمل، فال يوجد مربر أن ننفيه بشكل حاسم ودائم، وهى، هب

الواقعية، ال تكون مثالية آما شاع عنها تنظريا وأخالقيا،
آما،  "مبا نفعله اآلنالواقع القادم "هى  -رمبا –وإمنا 

يبدو أن هذا الواقع ال يصلح عادة أن ندعى وجوده اآلن، فما 
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، وهذا يفسر التحذير من الزعم بوجودهأبعد فرص حتقيقه
وإال%) 100(اآلن حقيقة مائلة بشكل مبالغ فيه أو مطلق 

أقرب إىل العمى النفسى أو االدعاء أو حلم  فسوف يكون
 .اليقظة

 ؟) 10-6(يا ترى سوف تقول بقية األلعاب العشرة   فماذا

 .نرى سوياغدا 

فضلت ابتداء من هذه اللعبة أال أضع هذه احلروف -
املزعجة قبل األمساء، فهى ال تزيد وال تنقص من قدر الضيفة
الكرمية أو الضيف العزيز، اللهم إال تلك الدال العنيدة
قبل اسم أى طبيب، ليس متيزا، ولكن احرتاما لتقليد تارخيى

 .سخيف
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 ....وبرضه الشطارة إىن أبقى مثاىل،!مش قوى آده

 :مقدمة 

-1(يومية لعبة املثالية "نكمل اليوم ما بدأناه أمس 
، فنعرض استجابات الضيوف لبقية األلعاب اخلمسة ىف حلقة)"2
 )10 – 6" (لعبة املثالية"

أظهرنا آيف تقلبت أوجه املثالية) أمس(ىف اجلزء األول 
فتعرت أوال ىف األربع لعبات األوىل، وحني وصلنا إىل اللعبة
اخلامسة اآتشفنا أن جذور هذه القيمة آامنة ىف الرتآيب

وبناء  ،"الواقع القادم مبا نفعله اآلن"البشرى باعتبارها 
 :أنهعلى ما وصلنا من تساؤالت واعرتاضات وجدت 

الواقع"، البد من حتديد أهنا لكى تكون آذلك أوًال 
فالبد أن تكون مرتبطة حبرآية إجيابيات ما "اآلن/القادم

 ).بقصد أو بتلقائية تطورية(نفعله اآلن تطوريا، 

أن هذا الوصف جيعلها ليست أُمنية مستقبلية: وثانيًا 
ه هذهأقرب إىل احللم، وبالتاىل فإن الواقع القادم الذى حتوي

هنا واآلن،" يتكون"بقدر ما هو " حاًال"  العبارة هو حاضٌر
وهذا غري اخليال املصنوع أو املأمول فيما يسمى حلم اليقظة،

 .األقرب إىل يوتوبيا تنظريية

 .تطورًا" اْلَيتكون"هى الواقع  :بتعبري أغرب املثالية 

أن يألفوا هذا) وغريهم(أمتىن أن أجنح ىف إقناع املشارآني 
التعبري الذى بدأت ىف استعماله، وهو الذى يسمح بإدخال ألف

، فنحن أحوج ما نكون إليه ىف"يتكون"الم التعريف على الفعل 
لغة مدرستنا الىت تنتمى إىل استمرارية النمو الفردى والتطور

ىف النمو" (العملية"احليوى معا، والىت حتاول أن تقول بأن فهم 
يأتى) إخل... لشخصية وجتديد اهلوية واإلبداع والتطور وتكوين ا

 ،"احملتوى"ىف املرتبة األوىل قبل فحص 

الواقع القادم مبا نفعله"املثالية باعتبارها إجيابية 
وبالتاىل ،"الواقع اْلَيتَكّوْن تطورًا"، ميكن أن تكون "اآلن

 وليست صفة جاهزة مقولة بالتشكيك تصبح فعال حاضرا،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1821



 >14I04I2008א – אא

 .احللقة موجودة باملوقع ملن أراد أن يشاهدها صوتا وصورة

 :وفيما يلى"

بالفصحى مرة ثانية من اللعبة) 10 – 6( اخلمس ألعاب 
 السابقة

 "مث نتابع االستجابات للعبات اخلمسة املتبقية

عليك أن تلعب مبا!!.. هم خيدعوننا هبذه املثالية -6
 .......ُيْكِسُبَك أيا آان، انا شخصيا 

لكن يا.. لو آان األمر بيدى لصرت مثاليا ال مثيل له -7
 .........................خسارة أنا 

، ففى هذه احلال..لو أن الناس صاروا مثاليني فعال -8
 ...........................أنا ميكنىن 

...تسخر مىن لو رأيت آم أنا مثاىل من اجلائز أن  -9
 ........................لكنىن أيضا 

، الشطارة أن أآون مثاليا..!!ليس إىل هذا احلد -10
 ......................، وأيضا ...

 اللعبة السادسة

يا عّم، اللى تغلبه العب 00بيضحكوا علينا باملثالية 
 000أنا شخصياَ  000به 

000بيضحكوا علينا باملثاليه  حييىتور يا دآ: فريوز/ د
َ  000يا عّم، اللى تغلبه العب به  اللى 000أنا شخصيا

 حاغلب بيه هى حتة املثالية

يا عّم، 000بيضحكوا علينا باملثاليه  سلوىيا : حييى/ د
مرة 100َباقعد أحسبها أنا شخصيا  000اللى تغلبه العب به 

 إيه اللى أغلب به، علشان ألعب به، بس بداريها 

يا 000بيضحكوا علينا باملثاليه  أمليا مدام : سلوى/ أ
لو حاغلب000َأنا شخصيا  000عّم، اللى تغلبه العب به 

 باملثاليه حالعب بيها 

000بيضحكوا علينا باملثاليه  شريفيا أستاذ : أمل/ أ
مش حالعب000َأنا شخصيا  000غلبه العب به يا عّم، اللى ت

 باللعبه دى 

يا 000بيضحكوا علينا باملثاليه  املشاهدعزيزى : شريف/ أ
 حاتغلب على طول 000َأنا شخصيا  000عّم، اللى تغلبه العب به 

 )اآلن(املناقشة 

أن املثالية وسلوى فريوز. نالحظ هنا آيف اتفق آل من د
ليست ضعفا على طول اخلط، وأهنا هى نفسها ميكن أن تكون

 اللى حاغلب بيه هوا حتة : فريوز: وسيلة ألن حنقق ما نريد
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مل تستبعد املثالية آوسيلة، ومل حتدد حييى. أن استجابة د
احتمال أن تكون ضمن مايلعب به، وتظل االحتماالت مفتوحة حل

ىف حني" لو حاغلب باملثالية حالعب بيها: سلوىاملثالية دى، 
فّضل وشريفرفضت املبدأ حىت لو عزفت عن اللعب،  أملساباته، 
 .أن ُيغَلْب

بقوهلا فريوزأثناء التعقيب على هذه اللعبة تأآد موقف 
"أنا حسيت إن املثالية ممكن تبقى قوة يعىن مش مرتبطة بالضعف"

من نفسى ملا قلت لو أنا زعلت".. : فرتاجعت قائلة سلوىأما 
انا حاآسب بيها حالعب بيها ألن آده أنا بأآد إن ممكن املثالية

حييى. دوحني طمأهنا  "ُتستخدم، يعىن إن أنا بضحك بيها على غريى
أصرت على ،"املثالية الفعل مش املثالية القول"أهنا رمبا تعىن 
قىمادام دخلنا ىف لعبة املكسب واخلسارة تب: "آشف نفسها أهنا

؟ ما!!، إيه ده"َقْول مش فعل وأهنا ترفض فكرة استعمال املثالية
 ".ينفعش الواحد يستعملها

ما هى دى ميكن املثالية الواقعية،: حييى. فيصر د
 .هى اآيد تكّسب بس على املدى الطويل شوية: أملفتتداخل 

اللى آاتب الكالم"أنه بالرغم من أنه هو  حييى. يضيف د
اللى تغلبه"هو وصلىن إن فكرة : ... "فقد وصله جديد" ده

هّوا انا بالعب: ليست بالضرورة فكرة سيئة، وصلىن" العب به
 .وباستعمل إيه، باغلب وباغلب بإيه؟ ما ميكن أنا باغلب الشر

 اللعبة السابعة

 00بس يا خساره أنا  00الود ودى أبقى مثاىل ما حصْلِتْش 

بس يا 00الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش  سلوىيا : أمل/ أ
 ما اعتقدتش ان يعىن ىف حد مثلى ممكن يرفض ده  00خساره أنا 

الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش حييىيا دآتور : سلوى/ أ
 ما عنديش الشجاعه ىف آده  00بس يا خساره أنا  00

الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش فريوزيا دآتوره : حييى/ د
 مش حاصدق نفسى  00بس يا خساره أنا  00

00الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش   شريفيا   :فريوز/ د
 ما أقدرش على آده  00بس يا خساره أنا 

الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش املشاهدعزيزى : شريف/ أ
 اىل الدرجه دى ما اقدرتش اوصل  00بس يا خساره أنا  00

 )اآلن(املناقشة 

تبني أن اجلميع يرغبون.. حني ُقّدمت املسألة آأمنية فريدة 
فيها، إال أهنا بدت بعيدة التحقيق مهما احتدت الرغبة فيها
بوضوح مباشر، فقد أظهرت هذه اللعبة آيف أهنا حتتاج إىل

وال ميكن) أمل(ويستحيل رفضها ) سلوى(شجاعة لتحقيقها 
 ).فريوز وشريف.د(وال ُيقدر عليها ) حييى.د(تصديقها 

 وجاء التعقيب عموما عقب هذه اللعبة يؤآد املسافة، بني 
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بالذات دفاعًا فريوز.األمنية والتحقيق، آما جاء تعليق د
، لتعرتف بعد هذه)آما هى(عن احتماالت إجيابية املثالية 

، جاء تعقيبها عقب هذه"ما تقدرش على آده"اللعبة أهنا 
، وبني يا ترى"أنا نفسى أبقى مثاىل"اللعبة يؤآد الفرق بني 

 .برغم محاسها السابق" إن الواحد يقدر يعمل ده"

 اللعبة الثامنة

 000أنا ممكن  000مثاليني  لو الناس آلهم بقوا

أنا 000لو الناس آلهم بقوا مثاليني  فريوزيا : سلوى. أ
 اصدقهم وممكن اصدق ان انا حابقى مثالية ممكن 

لو الناس آلهم بقوا مثاليني حييىيا دآتور : فريوز. د
 أجتنن الن انا مش حاالقى حد أعمل مثاىل عليه   أنا ممكن 000

000الناس آلهم بقوا مثاليني لو  أمليا مدام : حييى. د
  أبقى على يقني من احللمأنا ممكن 

أنا 000لو الناس آلهم بقوا مثاليني  شريفيا : أمل.أ
 أخلع من الدنيا خالص مش حايبقى هلا طعم ممكن 

لو الناس آلهم بقوا مثاليني املشاهدعزيزى : شريف. أ
 .لوحدى وسطهم وسط اجلنة) أالقيىن(انا   أنا ممكن 000

 )اآلن(املناقشة 

أن املثاىل رمبا ال يعد: أوالاالستجابات ىف هذه اللعبة أظهرت 
أنه على فرض أن اجلميع: وثانيامثاليا إال ىف عامل غري مثاىل، 

آنسخة مكررة يفقدأصبحوا مثاليني، فإن االنتماء إليهم 
املثالية قيمتها الظاهرة حيث تصبح صفة معادة ألنك ستكون جمرد

جيد نفسه ىف اجلنة آما تصورها بال متّيز شريفها هو  مثلهم،مثلك 
وفريوزفهى تنسحب ألن الدنيا ستصبح بغري طعم،  أملمنفرد، أما 

تعلن بصراحة أن حرصها على املثالية هو للتفوق على من تراهم
  ليسوا آذلك، فهى تتنازل عن مثاليتها مادامت ال تعطيها

فهو حييى. تربهم دوهنا، أما دميزة التفوق واالختالف عن من تع
يعلن أن هذا االفرتاض ليس إال حلما، مث يضيف ىف التعقيب بعد

أنا وصلىن حاجة غريبة جدا، إن احنا رافضني إن".. اللعبة 
زى ما يكون أحسن".. مث يضيف أيضا " الناس آلها تبقى مثالية

للناس، وّىل، ولنا، إن يبقى فيه وفيه، يقوم حيصل سْعى
يعىن احلياة ال! ونعيش إزاى؟! رار، إمال حاخنتلف ازاىَ؟واستم

تصبح آما هى بروعتها إال من خالل إن بعض أو أغلب الناس
زى ما آل واحد فيه حته مثالية، هو.... مايبقوش مثاليني،

 ".برضه فيه حته رافضة املثالية

 اللعبة التاسعة

 ..امنا انا برضه .... ميكن تسخر مىن لو شوفتين مثايل 

انت ممكن تسخر مىن لو شوفتيين مثالية،  ياشريف: سلوي.أ
 مثالية غصب عنك لكن انا برضه 
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انت ممكن تسخري مىن لو شوفتين مثالية، أملمدام : شريف.أ
 حاستحملك لكن انا برضه 

انت ممكن تسخري مين لو شوفتين فريوزيا : مدام امل
 مش حاعمل غري اللي انا مقتنعه بيه مثالية، لكن انا برضه 

انت ممكن تسخر مين لو شوفتين حييييا دآتور : فريوز.د
 حاحاول اوصلك نفسي مثاليه لكن انا برضه 

او عزيزتي املشاهده انت ممكن تسخر مين املشاهدعزيزي : حييي.د
  مش حاشك يف نفسي رد السخريهلو شوفتين مثايل امنا انا برضه 

 )اآلن(املناقشة 

–نالحظ أن آل الالعبني قد أمكن حتريكهم لتظهر مثاليتهم 
الكامنة واقعا ماثال، وبالتاىل أمجع -أياًّ آان ما يعنون هبا

الكل على رفض احتمال التشكيك فيها من جانب اآلخرين الذين
ال يصدقون ذلك، فراح آل منهم يواجه هذه السخرية بتحدِّ

مش حاعمل" أمل، "غصب عنك" سلوى: وعناد يؤآد هبما موقفه
.د ،"أنا برضه حاستحملك" شريف ،"غري اللى أنا مقتنعة بيه

:فريوز. ، مث د"السخرية  مش حاشك ىف نفسى رد": حييى
 ".حاحاول أوّصل نفسى"

يا ترى ملاذا هذا االصرار آله مع أننا الحظنا من خالل
برغم احتمال أهنا بشكل ما –األلعاب السابقة أن هذه القيمة 

؟ فكيف ظهر آل هذا- قد تعّرت واهتزت –ن الطبيعة البشرية م
اإلصرار والتحدى وآأن اجلميع يدافعون عن حقهم ىف االحتفاظ
باحتمال حتقيق ما يأملون فيه، ميكن أن نستنتج أن إنكار هذا
احلق أو تصور استحالته إذا جاء من قبل اآلخرين، إمنا يؤآد

علن حرآية السعى حنوه، حىتوجوده وحيدد معامله آطبيعة بشرية ت
 .مقول بالتشكيك" هنا واآلن"وإن آان الزعم به 

حييى. ، ودأملمناقشة طويلة دارت بعد هذه احللقة بني 
حول ما إذا آانت املثالية هى قيمة أخالقية وبالتاىل يكون
ضدها هو الالأخالق، أم أهنا قيمة نظرية معقلنة وليس ضدها

تصر على أهنا قيمة ترتبط باخلري أساسا أملإال الواقعية، 
جيادهلا باعتبار أهنا ضد الواقعية حييى. بشكل ما، ود

الساآنة، وآما أن تضمن اخلري والشر على حد سواء، فاملثالية
 .بالتاىل تتضمن اخلري والشر أيضا

هذه املناقشة رمبا تفسر متسك الالعبني هبذه القيمة رمبا ألن
صهم أن يظلوا حيافظون على تصورهم عنذلك يشري ضمنا إىل حر

أنفسهم أهنم يقفون من احلياة موقفا أخالقيا إجيابيا، ليس من
 .حق أحد أن ينكره عليهم، أو يسخر منهم بسببه

 اللعبة العاشرة

 ...وآمان .. الشطارة إني ابقى مثاىل .. مش قوى آده 

الشطارة إني ابقي .. مش قوى آده  امليا مدام : شريف.أ
  ناجح وآمان مثايل
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الشطارة إني.. مش قوى آده  حييييا دآتور : مدام امل
 احقق آل احلاجات اللي انا باسعي هلا ابقي مثالية وآمان 

الشطارة إني.. مش قوى آده  فريوزيا دآتوره : حييي.د
 رجليا مغروسه يف الواقع طول الوقت ابقي مثايل وآمان 

الشطارة إني ابقي.. مش قوى آده  سلوييا : فريوز.د
  عارفه التوقيت املظبوطمثاليه وانا 

الشطارة إني.. مش قوى آده  املشاهدينالسادة : سلوي.أ
  عرف ازاي اطبقهااآون مثاليه وآمان ا

 )اآلن(املناقشة 

ما هو ،"مش قوى آده"بدأت هذه اللعبة ببداية غامضة 
يتّم إعداد هذه انتبهُت أنه ؟"مش قوى آده"هذا الذى هو 

األلعاب حبْدس غامض هادٍف ىف نفس الوقت، وآأن هذه اجلملة الىت
بدأت هبا اللعبة صيغت لتنبه إىل عدم التمادى ىف أى اجتاه

 .أثارته األلعاب التسعة السابقة، وتدعو ملراجعٍة ما 

تعلن االجتهاد ىف اجتاه عدم تعارْض شريف وأملإجابات 
.فريوز ودقيق املسعى، أما إجابة املثالية مع النجاح أو حت

فكانت حماولة حلل التعارض الظاهر بني املثالية والواقع، حييى
آمحك أساسى، وهذا من أوقع حسن التوقيتأآدت على  فريوز

،"رجليا مغروسة ىف األرض"قاهلا مباشرة  حييى. الواقع، ود
تكون أآثر حضورًا وفائدة  اعتربت أن املثالية سلوىآذلك 

 .أمكن التعامل معها آمشروع قابل للتطبيق إذا

هبذا انتهت احللقة إىل نوع من إعادة النظر ىف قيمة
أساسية بدت أهنا أصيلة ىف الرتآيب البشرى العادى، وأن ما
حلقها من تشوهات، هو نتيجة االستقطاب واملبالغة النظرية،

جزءلكن هاحنن نتبني أهنا ىف حقيقة األمر دون تسميتها آذلك، 
 .ال يتجزأ من واقع حرآى متغري

 وبعد 

بتقليىب ىف أرواقى اآتشفت أن بعض ما أظهرْتُه هذه اللعبة
ىف) 1973(سنة  35هكذا آان قد جتلى ىل من قبل منذ حواىل 

 .قبل أن تتاح اختباره هكذا اللعبة" سر اللعبة"ديوان 

قصائد"بعض ما آان مقتطف من  -بدون تعليق  -وإليكم  
 ) ىف نفس التوقيت(آتبتها " خمتلفة

)1( 

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

 األمثْل   احلل     ذاك   يتضاءَل

 " األآمْل     اإلنسان  -  اليوَم  -  األمس   قهر   من   نصنع   أن" 

  األعمْق   الصوُت ويذآِّرىن 
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 ،"  الِردَّة   أوان   فات   قد"

 ،"  الناس"  والناس 

 .. اُملّرة   األيام   َغْرُس ... 

 ، النَِّمَرة   أنياب   تقضم 

 ،   الوردة   بغصن   الشوُك   َنَبَت 

 ،   الصبية   َعَبَث   عنها   يدفع

 ، الُغْربةْْْ   غباَر       فنفضت  

 ، األرض   طَني   أداعب   وبزغُت  

 ، الكون   أرجاء ىف  ِعْطرى    أنثر  

 ساقى،   يعلو  

 جذرى،   يتعملق  

  .  الطيب   العمُالق   الطفَل   ينمو  

........... 

........... 

 )2( 

 : الصْبر   القهُر     األمل علمىن  

 ، الناس   عدو   اخلوف   أن  

 ، اخلوف   دواء   الناس   أن :  الفعل   احلب علمىن    لكن  

 ببصرى،   ورجعت  

 ، القوْة   هو     بالضعف   فاذا  

  الناْس،     الناس   وْسط  

 ، األصْل   هم   بالناسِِ   وإذا  

 ، الفعْل   هو   باحلبِّ   وإذا  

 ، الفكر   هو   بالفعل   وإذا  

 ، احلس   هو   بالفكر   وإذا  

 ، الذات   هو   بالكون   وإذا  

  . اهللا هى    بالذات   واذا  

........... 

........... 
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)3( 

 : األرض   طني   ، من اليوم   ، ينمو.. الغد   إنسان 

 ، طاقْة   أُملَك   يفرز   إذ  

 ، نبَضْة   تصبُح   والرعشُة  

  اإلنسان،   الكون   قلب ىف   

 : الناس   أحد متضى    

 تتالشى،   ال   فيهْم،     تدخل  

 تتناثر   ال   عنهم،   تبعد  

 ، ترتفع   ال ُتعطى   

  .. .. ..    تتخوف   ال   تأخذ  

  ،  يتوحْد   آال   يصبح   والواحد

  . يتكامل   إذ

........... 

........... 

)4( 

 .. ..روضىت  ىف  

 ، الَقلْق   بذرة   ألقيُت  

 ، البشْر   بِوجدان   نبتْت  

  ،   العدم   فاهنار   حنت اجلنُني الطني

 باألمل،   أذَّن   البعَث،: الرضيع   صرخ

 ، اجلديْد   الشجُر   وتطاول   

 ، القمْر   يغزو   إذ   الكون   قباب   يعلو  

 ، الثمْر َيْحمى      إذ   الكف يدمى    والشوك  

   الضجر   صمغ   من   الساق   فوق   الرباق   واللؤلؤ  

........... 

........... 

)5( 

 ،... أزّل   ّملا   أنا   هذا : سادتى   يا

 ، خشْب سيفى   
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 ، تنكسْر   ال بداخلى    احلياة   لؤلؤة   لكن  

 الغىب،    واقعنا   وبرغم  

  ...  البشر   ينمو 

 . ملعىب ىف 

........... 

........... 

)6( 

 :  يقول أعماقى    عمق ىف    واثقا   صوتا   ومسعت ....  

  ". بنـا   اآلن   املمكن   النبيل   هو   املستحيل" 

 ،  وعيي   بعض   من   جانبا   الرقيقة   عباءتك   ملست

  ".آنته   أنك   فعلمت

 هو هناية ) 6(هذ املقتطف [ 

 ]ىف عيد ميالد جنيب حمفوظ  2005قصيدة أحدت 
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!)א(،אאא−228

وحوارا ىف أسبوع واحد أجريت مقابلة متعددة األطراف،
برنامج نأسف: 2درمي(منفردا عن احلياة الزوجية أساسا 

جيدمها ىف املوقع) برنامج سيدتى :الفضائية املصرية، مث لالزعاج
 .صوتا وصورة: من شاء من الزوار

الحظت ىف اآلونة األخرية تكرار طرح هذا املوضوع بشكل ملح، 
حىت امتألت الفضائيات واألرضيات بالنصح واإلرشاد والوصفات

هات، وال مانع من االستشهاد خبواجة من هناك أووالتوجي
 إحصاء من هنا،

مهما-وبرغم مشارآىت ىف هذا اجلارى إال أنىن ال أخرج  
راضيا من أى لقاء أو حوار حول هذا املوضوع، حيث ال -حاولُت

أشعر أنىن استطعت توصيل ما أريد، أو بعض ما أريد، إىل من
 .يهمه األمر، بطريقة ميكن أن تبقى

 :املؤسسة الصعبة الضرورية

لن أمهد عن ترديد أن املؤسسة الزواجية هى من أصعب
املؤسسات االجتماعية احلديثة، وىف نفس الوقت هى من ألزمها

 .عرب التاريخ: اآلن، ورمبا إىل درجة ما

حتريررجعت إىل أوراقى، وبالذات ذلك البحث الباآر عن 
ألجد تصنيفا استلهمته من )1975(املرأة وتطور اإلنسان 

التطور البيولوجى لألحياء وأنواع املعايشة الثنائية بني
بعضها البعض، فوجدت أنه ميكن وضع فروض تسهم ىف إعادة

ل تصنيف هذهالنظر ىف العالقة الثنائية بني البشر من خال
 التنويعات بني األحياء

 :البداية

بدأت االنتباه إىل فحص ومراجعة ظاهرة هذا التعالق
بدافع البحث عن أبعاد مضاعفة معطلة  symbiosisالثنائى

االزدواجية"نسبيا ىف العالج اجلمعى، حني آنا نرصد ما يسمى 
pairing موعة ارتباطا خاصا جداحني يرتبط أحد أفراد ا

آخر أو أخرى، وذلك أثناء العالج، إما ألنه يشبهه، أو ألنب
 دفاعات أحدمها تدعم دفاعات اآلخر وبالعكس، آنا نسمى ذلك 
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"ُسْنَبَطهْْ"أو التعرية لإلفاقة ) العالجية(من باب الفكاهة 
وننظر إليها نظرة ذات داللة، وتتعامل Symbiosisمن 

هذه الظاهرة مع -) أو أآثر(حتت قيادة املعاجل  -اموعة 
وهى هتدف إىل فض هذا الرتابط السلىب عادة، إىل أن نتأآد أنه
مل يعد يعوق انفتاح هذين العضوين على اموعة، مبا يدعم

 .مسرية منومها واموعة الذى هو هدف العالج أساسا

أثناء  symbiosisمث أىن اضطررت أن أرجع إىل أصل آلمة 
حبثا 1975رير املرأة وتطور اإلنسان سنة عن حتآتابة أطروحىت 
ً عند ّخمتلف األحياء، فلم أستطع أن"العيش معا"عن تنويعات 

أحصد التباديل والتوافيق بسهولة من املراجع األوسع، فلجأت
دورالند ، وإذا ىب أعثر على مخس تصنيفاتإىل القاموس الطىب 

متنوعة، بلغْت من الوضوح والتمايز أن أوحت ىل أن أحاول
أنظر ىف العالقات البشرية الثنائية، خصوصا بني الرجل

 .واملرأة، من خالل هذا املنظور

بصفة أساسية، وبإجياز أرجو أال يكون خمًال، وجدت أن تقسيم
رورة أو الفائدة، أو عدمالتنويعات يعتمد على مدى الض

التأثر، مما يعود على آل طرف من الطرفني نتيجة هلذا
 ".التعايش معا"

قد يكون أآثر ىف جدولوقد وجدت أن عرض هذه التنويعات 
 :فائدة وأوضح للمقارنة على الوجه التاىل

الكائن نوع االرتباط
 األول

الكائن
 الثاىن

املقابل البشرى 
 الثنائى

 )الزواج: مثال(

االرتباط 
 التكافلى
Mutualism 

  

يستفيد 
وينمو مبا
هو، ملا هو
من خالل
مواآبته 

 .لآلخر

يستفيد 
وينمو 

مباأيضا 
هو، ملا هو
من خالل

  مواآبته
 لآلخر

  

العالقة الىت ينمو 
آلّ من  من خالهلا

الطرفني بالرؤية، 
والتكافل، والقرب، 
واحلرآة، والتقارب 
اجلسدى، والتباعد 

مع  احلميم،
مبسافة    االحتفاظ

   مرنة متغرية
. متجددة طول الوقت

االرتباط 
 التعايشى

Commensalism 

يستفيد من
خالل 

التواجد 
مع اآلخر،
وليس على

 . حسابه

ال يستفيد
وال يتضرر
مبا يفعله

اآلخر، 
ويواصل هو
حياته وهو
يسمح هلذا
اآلخر ميا
يأخذه حسب

األحوال 
 .واملتاح

) الزواج(العالقة 
من جانب واحد، حيث 
يستمر أحد األطراف 

عادة، ) الرجل(
موافقا على ما 
يأخذه الطرف اآلخر 
منه، أحيانا ىف 
مقابل استعمال هذا 
الطرف استعماال 
طرْفيا برضًا نسىب، 

 أو بدون هذا 
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االرتباط 
 التعايشى

Commensalism   

–االستعمال، فتحقق 
املؤسسة    - مثال

الزواجية للرجل 
رجولته تأآيد 

ومواصلة إجنازه ىف 
حني متارس املرأة 

ربة  –) الزوجة(
املنزل دون عمل 
 - خارجه عادة

اعتمادها غري 
الطفيلى عليه، وهو 
ماض ىف سبيله 

وتقتصر    لنفسه
استفادهتا على 
احلصول على 
احتياجاهتا األساسية 
برغم توقف منوها 

 .نسبيا أو متاما

 االرتباط الطفيلى
Parasitism 

يستفيد 
ويعيش على 
حساب الطرف 
اآلخر معتمدا 

عليه، 
مستهلكا 
طاقته، 

ماصٍّا (
 ). غذاءه

يصاب بالضرر 
من هذه 

العالقة 
االعتمادية 

املاصَّة، 
 .املستهلِكْة

) الزواج(االرتباط 
االستعماىل، الذى 
تصل فيه االعتمادية 
الطفيلية إىل درجة 
أن يستعمل أحدمها 
اآلخر لتفريغ 
ب شحناته على حسا

انسانية هذا اآلخر 
ومنائه وحقوقه، 

الرجل    :فمثال
يستعمل املرأة أُمّاًً 
أو جماال للتفريغ 
على حساب آياهنا 
واستقالهلا، أو 
تستعمل املرأة 
الرجل آممول 
   للمصاريف أو

للجنس،    مُذَبْذب
فيعاق ويُستنزف 

 .فقط

االرتباط بال 
 دعم 

Amensalism 
آسف للرتمجة (

 )مؤقتا

يعاق أو
يصاب 

بالضرر 
نتيجة هلذا

 االرتباط

ال يتأثر ال
ضررًا وال

فائدة، 
وآأن أثره
السلىب على

الطرف 
اآلخر هو

نتيجة 
 ثانوية 

أو (مثل الزواج 
الىت تدفع    )العالقة

فيه الزوجة مثن 
العالقة دون أن 
يتأثر الزوج إذْ 
ميضى ىف طريقه 

الناجح (املستقل
 يستعملها ) عادة
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االرتباط بال 
 دعم 

Amensalism 
آسف للرتمجة (

 )مؤقتا

يعاق أو
يصاب 

بالضرر 
نتيجة هلذا

 االرتباط

ال يتأثر ال
ضررًا وال

فائدة، 
وآأن أثره
السلىب على

الطرف 
اآلخر هو

نتيجة 
 ثانوية 

أو(مثل الزواج 
الىت  )العالقة

تدفع فيه
الزوجة مثن
العالقة دون أن
يتأثر الزوج إْذ
ميضى ىف طريقه

الناجح (املستقل
يستعملها ) عادة

االرتباط 
التحطيمى 
 التَّْهلُكى

Synnecrosis 

يتحطم 
ويعاق حىت
التهلكة 

من خالله
وبسبب هذه

العالقة 
 .الثنائية

يتحطم 
ويعاق 

حىتأيضا 
التهلكة 

من خالل
وبسبب هذه

العالقة 
 .الثنائية

مثل الزواج أو
العالقة الىت
تعطل االثنني معا
حىت لو أرضتهما
بعض الوقت،
إرضاًء طْرفيا
يربر بعض
االستمرار حىت
التهلكة، ويبدو
أن هذا النوع
على خطورته حيقق
نزوعًا عدميا

 .لكال الطرفني

 تعقيب حمدود وتنبيهات هامة

ىف البداية أن أتوقف عند عرض هذا اجلدول هكذا،خطر ىل 
يتصرف رفضا وقبوال، وإعادة) الزائر(ألدع خيال القارئ 

 تشكيل آما يشاء،

 :مث تدارآت األمر ألضيف ما يلى

  :أوال

، ليس أساسا"يتضرر"أو  ،"يستفيد"املقصود بتعبري 
الفائدة املادية أو النفع القريب الظاهر، ولكن املقصود هو

تكون هذه العالقة الثنائية هى أيضا لصاحل حياة، بقاء،أن 
او دفع مسرية منو الفرد ىف ذاته لذاته، وىف األحوال األحسن ال
تقتصر الفائدة فقط ىف االسهام ىف أن يتحقق الفرد بذاته
لذاته من خالل هذه العالقة، ولكن أيضا هو ينطلق منها على

 .ا تعُد بهامتداد مسرية منوه، لتطوير ذاته إىل م

أما الضرر فهو عكس ذلك متاما، أى أن تكون العالقة على
حساب احلياة والبقاء، وحتقيق الذات، مث متتد اإلعاقة إىل مسرية

أو) مثل االرتباط الطفيلى(النمو سواء آان ذلك حلساب اآلخر 
 ).مثل االرتباط التحطيمى(على حساب االثنني 

 :ثانيًا

 أنواع هذه الرتابطات وبعضها، ال ميكن وضع حد فاصل بني  
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ففى حني تتصف أحياء بذاهتا بنوع خاص من الرتابط، فإن
، وتتكرر دورات منوهالذى حيمل تاريخ آل األنواعاإلنسان 

خالل عمره آله،عدة مرات على مراحل متعاقبة، هو) تطوره(
آائن جدير وجاهز أن ينتقل من نوع من الرتابط إىل آخر،

منوه، أعىن منومها، آل علىتبعا حليوية جتربته، وتفتح مسار 
 "معا"حدة، و

أموت فيك ومتوت( هتلكة، أو حىت طفيالفقد يبدأ االرتباط 
حىت إذا استنفد أغراضه يفيق أحد الطرفني أو آالمها) فيّا

 .فينقلب تعايشيا أو حىت تكافليا

والعكس صحيح، فقد يبدأ تكافليا لنفع االثنني آل على
او ينتهى عمره االفرتاضى نتيجةمساره، مث ُينهك أو ُيستهلك، 
من -مثال–حني تنسحب املرأة : سوء تعهده، فينقلب طفيليا

اتمع األوسع، من العمل، من الناس، تلقائيا أو بفعل
استقالهلا، أو حني ُينهك الرجل أو يكسر فتتنازل عنفاعل، 

معتِمًدا: لسبب ما، فيرتاجع عن مسريته لتتبناه املرأة رضيعيا
 إخل...لقا فيصبح طفيليا عليها، وهكذا مط

 :ثالثًا

إن االنتقال من نوع إىل آخر ال يسري ىف خطى تصعيدية أو 
، وإمنا هو يتذبذب تطورًا أو نكوصا حسبخطيةتراجعية 

املراحل، وحسب تأثري عامل الزمن سلبا وإجيابا، وحسب الوسط
 .تنوعهااحمليط، وحسب الظروف الضاغطة وبقدر الفرص املتاحة و

  :رابعًا

إن فرص التحول من نوع من الرتابط إىل آخر تظل متاحة 
باستمرار، وىف نفس الوقت هى تتأثر بثقافة اتمع احمليط
وأيديولوجياته وقيوده، ومساحة احلرية، والسماح بالتغري

 ).إبداع الذات خاصة(وفرص اإلبداع 

 :خامسًا

ُن بأشكالإن عالمات فشل نوع من هذه الرتابطات ُتعَل
أو(خمتلفة، ليست قاصرة على إعالن االختالفات الزوجية 

بالطريقة املباشرة، فقد تظهر ىف شكل َعَرض نفسى) الثنائية
أو مرض نفسى، أو جسدى، أو رمبا يعلن الفشل من خالل تغّير

التواصل اجلسدى أو(ُمنذر ىف أى من جماالت التواصل بينهما 
آما قد يتجلى أو) إخل... لك الفكرى أو الوجداىن أو آل ذ

يتفاقم اخلالف مع ظهور سلوك ُمَباِعد ىف ذاته، أو تداخل بديل
حيرك مستوى آخر من التواصل ألحد الطرفني يبعده عن شريكه

 .بشكل مباشر أو غري مباشر

 :سادسًا

إن ظهور أى من إنذارات أو أعراض فشل أى نوع من هذه
إلعادة النظر،) على مفرتق الطرق" (مفرتقية"األنواع يعترب فرصة 

 ومن مث إمكانية التقدم حنو نوع أآثر إجيابية وأطول عمرا، أو 
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قد حيدث أنه بإعالن الفشل متاما رمبا تظهر ألى طرف من االثنني
 .مسرية أجنحأو لكليهما فرص أخرى بشكل أو بآخر، فيبدأ 

 :سابعًا

إن املطلوب ليس هو اإلصرار على البداية بداية جيدة
من أول الطريق، ألن ذلك أمر صعب، مث إنه) تكافلية مثال(

حيمل خطر أن تكون املسألة خاضعة لنوايا حسنة ال أآثر، أو
لصورة نظرية مثالية معقلنة، دون توافر مقومات التكافل

 .ءه على أرض الواقعاحلقيقية لضمان ممارسة بّنا

 :ثامنًا

–مع ضمان حرآية التطور من حيث املبدأ  –إن أية بداية 
بعد ومن(بأى نوع من الرتابط قد تتيح فرصة لتطوير العالقة 

إىل نوع أفضل) خالل أزمات منو العالقة، ومنو الطرفني أيضا
 ...وأفضل حنو التكامل

 :تاسعًا

رسة املفتوحة لكلإن احرتام مسرية الواقع من خالل املما
االحتماالت هو الذى يسمح لدورات النمو والتصحيح باعطاء

وليس(أآرب فرصة حلرآية النمو باملراجعة والتصحيح الفعلى 
 )جمرد إعالن اخلطأ أو االعتذار أو الرتاجع إىل ما يشبه العكس

 :عاشرًا

 .إن هذه آلها فروض قابلة للمناقشة واالختبار مع الشكر

 :اخلالصة

نطالقا من التذآرة بأن اإلنسان حيمل ىف ترآيبه احليوىا -
البيولوجى أغلب أنواع األحياء، ومن مث أغلب تنويعات
العالقات، فمن احملتمل أن تكون معظم هذه الربامج العالقاتية

ومن مث فإن جناح أو فشل مثل هذه. الثنائية جاهزة ىف ترآيبه
نشيط حرآيةالعالقات الشديدة الصعوبة قد يتوقف على ت

النمو بصفة عامة، أآثر مما يتوقف على انتقاء وتفضيل نوع
بذاته غري حاضر بالضرورة ىف وقٍت بذاته وغري مضمون

 .استمراره

إن حرآية النمو ذهابا وجيئه، نكوصا وتطور، اقرتابا -
وابتعادا، هى الىت تسمح لكل هذه التنويعات أن تدخل

، مرورا باآلالم املصاحبة،التجربة وخترج منها بشكل مرن واعد
 .وتعرضا للمضاعفات احملتملة

إن الذى يسمح باحلفاظ على األمل ىف هذه العالقات -
الثنائية الشديدة الصعوبة والضرورية ىف آن، دون أن يعاق
هوأو يضار أحد الطرفني أو آليهما بشكل دائم أو متزايد، 

عتبار حتمية، وحنن نضع ىف االدعم حرآية النمو هذه ألطول وقت
الىت تساعد على ذلك، ليأخذ آل طور اإليقاع احليوى وقوانينه

مبعىن  -البسط اإلبداعىمع  املمارسة املستْوِعَيْةإْذ تتبادل –حقه 
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أن املسرية حتتاج إىل وقت لالمتالء باخلربات احلسنة وغري ذلك
املمارسةوهو ما أمسيته هنا  Filling Phaseطور امللء (

، حىت إذا امتألت مبا ال ميكن اإلضافة إليه، فإن)املستْوِعَيْة
الذى Unfolding phase البسط طورالنبض احليوى يطلق 

تصاحبه عادة أزمة منو، لو أحسّنا معايشتها، فإهنا تعيد
 ،..تشكيل العالقة على مستوى أعلى آما ذآرنا

 .وهكذا

- Dorland's Medical Dictionary (24th Edition) W.B' 
Saunders Co. Philadelphia and London، .1967. 
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א−229 א א:א "א"""מא

 .الشعر ليس له حمتوى

 .الشكل هو نفسه احملتوى

 ال جيوز أن تبحث فيه عن رسالة أو معىن،  

 الشعر يكون شعرا إذا جنح أن حيرك وعيك إىل ما حترك إليه،

 .ال أآثر

 ، "هذه هى"أنت تستقبل القصيدة فتقول 

 أو تصمت وتكتشف أن َثمَّ شيئا قد حترك داخلك، أو خارجك،

 أو لعلك ترفضها، 

 .لكن رحيها يعاودك دون استئذان

 عثرُت على هذه القصيدة، وال أذآر هل ُنِشَرت من قبل أم ال 

 غالبا ال

 فأنا ال أنشر شعرى

 وال أحد يطلب نشره

ىف، "آرمي شوقى. د"سألت نفسى السؤال الذى سأله ىل اإلبن 
أين أصنف حماوالت إبداعى، هل هى 2008- 3- 28 بريد اجلمعة/حوار

وآنت قد عجزت عن   من النوع اخلالقى أو من النوع التواصلى؟
عليه، وقلت له عليك أنت أن تقوم بذلك وختربىن إن جنحت،   الرد

وآنت أآاد أعلم أنه لن ينجح، وحني عثرت على هذه القصيدة ،
أصًال، رحت أحاولالذى مل ينشر " مقامات"وهى آخر قصائد ديوان 

أن أصنفها فعال آما طلبُت من آرمي، وفشلت، مع أنه خيل ىل أنىن
صنفت املقامة األوىل من النوع األول واخلامسة من الثاىن، مث عدت

 .فنظرت ىف التصنيف، وتراجعت

اآلن هبذه املقدمة الىت آمل  قلت أنشر هذه القصيدة هنا
يم ألنواع اإلبداع،أن يكون فيها اعتذار آاٍف عن هذا التقس

مع أنىن ما زلت ال أتنكر له، أو للفكرة من ورائه، لكنىن
أشعر بعد آل االعرتاضات الىت وصلتىن أّن علّى أن أراجع األمر،
وىف نفس الوقت أشعر أنىن لن أتراجع عنه إال من حيث آلمة

بنوع خمتلف ، رمبا ينتهى األمر إىل توصية"تقسيم أو تصنيف"
  أآثرمتنوع للنقد ال
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من اعرتض، ومن واقع هذه التجرية، أن األمرأوافق آل  
حيتاج إىل إعادة نظر، أو إعادة تسمية أو إىل مزيد من

 .اإليضاح، أو غري ذلك

مث لعل إقدامى على نشر مثل هذه القصيدة ىف هذه النشرة
هل: الصديق فأسأله) الزائر(يشجعىن أن أستسمح القارئ 
 .أعاود مثل ذلك بني احلني واحلني؟

مبدعو"يتفضل  آمًال ىف أنبدون عنوان أيضا  القصيدة
بوضع العنوان الذى يرونه مناسبا؟ فكم أْثَرْتِنى" التلقى

تلك العناوين الىت وصلتىن تعنون تلك القصة القصرية الىت
برجاء وضع ما تشاء من"جديدة قصة قصرية (نشرهتا مؤخرا 

، حيث وصلتىنمجال الرتآىوخاصة عناوين الصديق  ،)عنوان
وآأنه أعاد آتابة القصة باعتبارها نقدا إبداعيا متميزا،

 من جديد آما وصلته، فنبهىن إىل ما آتبُت ، 

 ؟!!أليس هذا دور النقد

  
 )1( 

 آلُّ البشْر، مثل البشْر،
 هنر التافهْني،آل التفاهِة ترتوى من فيض 
 آل األماىن الطيبة، هى طيبْة،

 إال األماىن الطيبْة،                 
 والناس أيضا طيبون،

 ...إال أنا             
 إال قليال حنرقٌُْه
 أو نسـرقٌُْه

 إال آما الح األزْل
 إال آما عاد األمْل
 إال آما قال املثْل

  
 "!آذا" "آذا"إال خرافة أننا حنن الذيَن 

 ن قبل أْن قاَل القدْرم
)2( 

 وتفتحْت آفاُق ما بعد األفْق،
 وترعرعْت أشجاُر سهل اخلالديْن،
 وامتدَّ وعُى الناِس حنو اُملنتَهى،

وترددْت أحلاُن آون الكون حىت ُزلزلْت زلزاُلَها، ىف جوف ليل
 متاِمها،

البشْر،وتكامل اهوُل ىف املعلوم ىف املنظوِر ىف اخلاىف على آلِّ 
وجتّمع التاريُخ ىف أعماق خلق اهللا قبل َتشَوهوا،
:وختايلْت أشواُق أنــَّـا مثلهم 

)3( 
 مضى حثيثا ىف ثنايا نبِضَهاـن

 تقسو، إذا سّد اُملحاُل طريقَََها
 وتلُني عنَد املقصلةْْْ             
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 يرنو إليها جوَع آلِّ الطامعْني  
 فارتَوىإال الذى عاش األنَني                

 على العرش استَوى  :ثـُـمَّ                   
 : لكّنُه                                 

 ... ليس آمَا                                     
  
       )4 ( 
 ما زلُت أخطُر ىف بقايا ِذْآِرَها
 ما زلت أنتظُر الوفاَء بوْعِدَها
 ما زلت ألتمُس الطريَق لُوّدها

 ازلت أحتمُل الوقوَف بباِبَهام
 ما زلت أفزُع من بوادر صدِّها

 َحْسَب ِمزاجها،  فتـُوزِّع الربآاِت
 وينال آلُّ الناس منها ما تيسر من عطايا ُحبِّها

 لكنهم ال يرتُوون بفعل فاعٍل هبْم                   
 ... إال إذا                                      

)5( 
 "أنا"هى ما ": األنا"تلك  ال مل تكن

 اُملىن  أحالم  آان إال ظـلُّ ظنِّ الوهم  ما
   دْعهْم آما َحِسبوا بأّنا مثلما نبدو َلُهْم،

 ".....آذا"ولُيقِسموا، أنا 
 ،"قد قاَلُه...... "أو أّن من قال الذى هو قاله،

 ...".أننا  أّنأ" :الح  و أننا لسنا سوى ماأ             
آمثل عرائس الظل الىت قد علَّـقوها من" معه"ولْريقـُصوا 

   خيوٍط، خافيْة،
 ....حىت إذا  

      )6(   
 .....أّما أنا ،  

 "أنا: "فـلسوف أرفض أن أآوَن أنا       
 "لنا" "عنها"ولسوف أمضى باحثا       

   سأظلُّ وعدًا غامضًا،
 ،"أنا"ليس                      

  
 لكّنه،   لكّنه،                         

 " .أنا"هو ليس إال ما أآوُنه                          
  
)7( 

 إال آما طارْت وّملا تْنَجِلى
 إال آما عادْت، آما خـُـيِّل ِلـى

 إال آما هَى أينعْت،     
 فرتعرعْت،                

 وتكاملْت،                          
 ومتايلْت،                                       

                               
 .فتماوجْت                   

  
               "جـُـنَّـِت: ُجـنَّ إنساٌن مَن اُحلْسنِِِ  فلْو"
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ىف صدر البهو جلست السيدة:قصدت املبىن األبيض األنيق
اجلميلة، واجتمعنا إليها فراحت تتحدث عن شرآة اإلنتاج

ورحبنا بالشرآة وصاحبتها ومضى. الفىن الىت قررت إنشاءها
ومل خنتلف إال حول. آل منا يدىل برأيه ىف اإلنتاج والعمل

.آان رأيها أن حيدد األجر تبعا لالتفاق معهافقد . األجور
وآان رأىي الذى أيده البعض أن حيدد األجر بنسبة ثابتة من

.وأجلت املناقشة إىل جلسة أخرى. تكاليف الفيلم أو املسرحية
وقلت لزمالئى إن األخذ برأيها جيعلنا حتت رمحتها وإن النسبة

 .توضح األمر وتغلق الباب أمام االنتهازية

وبعد العشاء أقيمت. تنا السيدة مع آخرين للعشاءودع
وما ندرى إال والسيدة تتجرد من ثياهبا. حفلة موسيقية

 . وترقص عارية وبصورة غاية ىف اإلثارة

قررت أن أبتعد عن الشرآة. واستقر رأىي بصفة هنائية
 .وصاحبتها

***** 

 القراءة

وقد -على ندرهتا –هذا حلم من األحالم الىت تصلىن فاترة 
مثلما حدث(تعلمت من املشارآة، واحرتام رؤية اآلخر، 

أال أتعجل ىف إصدار مثل هذا احلكم فالفتور) 40بالنسبة حللم
بقدر  -أنا  –قد يكون سببه املتلقى  -آما اعرتفت من قبل –

ما قد يكون دليال على حق املبدع أن ترتاخى حدة إبداعه
 .أحيانا

قام بتعرية هذه السيدةوصلىن هذا احللم باعتبار أنه 
اللعوب الىت تستغل حاجة الناس للعمل واملشارآة واإلنتاج،
تستغل ذلك لصاحلها املادى، دون اعتبار ال للفن وال للعدل وال

وهى تضرب عرض احلائط بأى رأى إال رأيها، آما أهنا  لألخالق،
قد تلجأ لكل الطرق لتحقيق مأرهبا، هذا النوع من

ل ال يتورعون عن استعمال آل الوسائلنساء األعما/رجال
لتحقيق أغراضهم، وامتام الصفقات سواء على موائد العشاء

 .أو ىف أماآن أخرى
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مل يصلىن التعرى هنا آنوع من اإلغراء لتمرير الصفقة
بشروطها، إذ لو آان االمر آذلك، ألخذهتم الواحد تلو اآلخر

السيدةسرا، آل مبا حيتاجه حسب شخصيته، لكن أن تتجرد هذه 
متاما هكذا من ثياهبا مث ترقص عارية وبصورة غاية ىف اإلثارة

 .، فهذا تعرٍّ آخر، حيتاج لنظرة أعمق

أما النهاية، فقد رجحْت ىل ذلك االنطباع الفاتر األول
أآثر ، هذا االنسحاب اهلادئ احتجاجا أو حبساب املكسب

ليس من" قررت أن أبتعد عن الشرآة وصاحبتها"واخلسارة 
بيعة هذه األحالم عامة، وال هو من طبيعة أحالم فرتة النقاهةط

الىت بلغت" اإلثارة"خاصة، ُترى ماذا تبقى من آثار تلك 
غايتها، وهو ينسحب، هل انسحب وهو أآثر إثارة، أو رمبا
تنقلب االثارة إىل ثورة، وقد حتدث نقلة أآثر غموضا،

ك لنا هناية احللموبالتاىل أآثر تنشيطا وحتوَّال، وُحْلمًا، ترت
 .آيف شاء... مفتوحة ينهيها آلٌّ مّنا مبا شاء

.......... 

.......... 

أن املسألة آلها ليست صفقة فنية وال اتفاقا فجأة خطر ىل
 .وال اختالفا على طريقة األجور

خطر ىل ما آاد يصاحلىن على احللم، لكنىن خفت من استسهال
 . قراءته رمزًا خالصا

 ،البيت األبيضليس سوى  بىن األبيضاملخطر ىل أن 

غري ممثلة ىف آونداليزا" (أمريكا"وأن السيدة ليست إال  
 )...رايس بالذات، فهى ال تصلح هلذا احللم حتديدا

العْوملىبعد طرح مشروع االنتاج الفىن  –هنا يصبح التعّرى 
هو -مقابل معونة ثابتة بعد االتفاق معها ألْمَرَآِة األتباع

تبجح أمريكا دون حياء ىف عرض وفرض شرآتها اخلاصة بشروطها
اخلاصة إلدارة شئون عموم البشر، وحيدد األجر حسب االتفاق
معها مبا يسمح هلا مبواصلة نشاط فرقتها من خالل التحالفات

وىل،الثنائية، وغريها، ومن مثَّ الغزو املسلح دون قرار د
وتروجيها ملبدأ القتل الوقائى آحق مشروع لألقوى، ورفضها
توقيع معاهدة آيوتو للحفاظ على البيئة، ووقاحتها ىف فرض
استثناء رجال قواهتا املسلحة من احملاآمة أمام احملكمة

إخل، آل ذلك هو نوع... اجلنائية الدولية على جرائم احلرب
رة وظاملة ومتبجحة،من التعّرى الفاضح، المرأة قوية وفاج

تأىب إال أن تكون هى صاحبة الرأى األوحد وهى تعرض بضاعتها
 .وتفرض شروطها الىت ال تناقش

الذى منعىن أن أمتادى ىف هذه القراءة الثانية هو ما حدث
، فتعرى أمريكا مبا سبق ليسغاية ىف اإلثارةعِاِر " رقص"من 

حة مقززة، غايةرقصا، وال هو غاية ىف اإلثارة، وإمنا هو وقا
ىف إثارة االمشئزار والغثيان، قبل تفجري الثأر فالقتل

 . القصاص، أو ما شابه
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ُثم إىن مل أستسغ طريقة االحتجاج ىف هناية احللم باللجوء إىل
االبتعاد عن الشرآة وصاحبتها، مل أَر أهنا الرد املناسب على

 .مثل هذه الوقاحة القارحة، وال حىت الرقص العارى املثري

أن تعيد قراءة احللم والنقد من -عزيزى القارئ–أدعوك 
 .جديد على هذا األساس أيضا، أو أصًال

 يا ليتك تفعل وتقول ىل ، أى القراءتني وصلتك أقرب؟

 .أو لعل عندك قراءة ثالثة أو رابعة

***** 

 50حلم 

آنت أتطلع إىل امرأة فاتنة تسري ىف الطريق، فاقرتب مىن
آان براق العينني. ت أمرى اذا أمرتجبرأة ومهس ىف أذىن اهنا حت

واتفقنا على مبلغ وأصر على أن يأخد. منفرا ولكىن مل أصده
وضرب ىل موعدا ولكن عند. نصفه مقدما فأعطيته النصف

اللقاء آان مبفرده واعتذر بتوعك املرأة وآان على أمت
وآان يقابلىن. استعداد لرد املقدم ولكىن صدقته وأبقيته معه

وخشيت أن تسئ هذه املقابالت. حاىل ويطالبىن بالصربىف حلى وتر
مسعىت فأخربته أنىن عدلت عن رغبىت ولن أسرتد املقدم ولكن عليه

ومل يعد يقابلىن ولكنه آان يلوح هبا ىف أآثر. أال يقابلىن
وضقت به آما آرهته وقررت. األماآن الىت أختلف إليها

جابر رأيته واقفاسيدى   وىف حمطة . االنتقال إىل االسكندرية
 . وآأنه ينتظر

***** 

 القراءة

الراوى احلامل هنا ال يرتدد ىف السماح للطبيعة الفجة
بداخله أن تتوجه إىل ما تتوجه إليه، املرأة فاتنة ، وهو
جاهز، لكن األمور تتطور إىل شىء آخر، وسيط دخيل يقفز
بينهما ليتمم الصفقة، انقلبت املسألة من نداء واحتمال
:استجابة إىل صفقة هلا مثن ومقدم ومؤخر، ومثل آل الصفقات

 َتحتمل التالعب والتأجيل واملغالطة وآل شىء،

نالحظ أيضا أن الرجل ذو الربيق املنفِّر ىف عينيه، ال 
يعتذر بتوعكه هو، ولكن بتوعك املرأة، وأتصور أنه حني آان

وأن مل يكن جادا،  آان على استعداد لرد املقدم يزعم أنه 
صاحبنا حني صدقه مل يكن يصدقه فعال، وأنه آان يتصور طول
الوقت أنه ميكن أن حيصل على مطلبه بشكل ما ولو تأخر مهما
تأخر، وحني طال الزمن مل يعد مثَّ مفر من تبني احلقيقة والرتاجع

ىف حله) ال يالحقه(والتضحية باملقدم، ظلَّ هذا املنفِّر يقابله 
 .الصربوترحاله، ويطالبه ب

اللصيقة ىف احلل والرتحال، حمل" املقابلة"إحالل آلمة 
ىف أحالم أخرى، جعلىن أميل أآثر إىل" املالحقة"أو " املتابعة"
 من الداخلأن أقرأ هذا الوسيط الدخيل  
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هذا التفسري جاهزا آلما الحت ىل ) من الداخل(يقفز ىل 
تنويعات املالحقة ىف اإلبداع واملرض على حد سواء، حيضرىن هذا

بشكل خاص حني أآتشف أن املالحقة تتواصل حىت بدون سبب التصور
واضح ظاهر، أو حني نتابع املالحقة وهى تظهر ىف أماآن ال
نتوقع فيها املالحقة، أو حني ختتلط املالحقة باملقابلة أو اهلمس

 .اخلفى

مث إن املفروض أن الذى يالحق هو صاحب احلاجة دافع املقّدم
إزاء تتبعٍّ غامض أآثر منهاوليس العكس، إذن حنن هنا ب

مالحقة آتلك الىت أحملنا إىل ضرورة العودة إليها ىف الدراسة
 ).47حلم (الشاملة 

"الواحدية"هذا اآلخر بداخلنا حني ينفصل عن حرآية  
ONENESS يظهر لنا ىف املرض ىف صورة أعراض معروفة هى بعض
أصوات أصوات ُتعقِّّب،من املرتبة األوىل، " شنايدر"أعراض 
هذا الداخل اآلخر" اخل..أصوات تالحق، )أحوال املريض( ُتناقش

هو ذاٌت مالِحقة ملّوحة، مىت انفصلت قبل التمادى ىف التفسخ
فإهنا متضى تعرى املسائل، وهى تظهر هنا ُمسقطة ىف صورة هذا

اإلعجاب بامرأة فاتنة هو عرض  القوّاد املقزز، فهو يعلن أن
صاحبه أن يتقدم إلمتام صفقة حمددة للمضاجعة، مث هو يدفع

املعامل، وهو يكشف أن العزوف عن تلك الرغبة ليست زهدا
حقيقيا أو تغريا ىف املوقف وإمنا هو يأس من حتقيق الصفقة،
وهو يريد أن يتخلص من إحلاح الرغبة ىف املرأة، وأيضا من
تعرية نفسه أمام نفسه، خببطة واحدة، فيتنازل عن املقدم،

للداخل،  العزوف، ليتخلص من هذا االنفصال املزعجويعلن 
 .وما ترتب عليه

هذا التفسري من داخل الذات يرجحه أيضا أن احللم ينتهى 
 بظهور الرجل ىف حمطة سيدى جابر وآأنه ينتظر

 ينتظر ماذا؟ 

 من هو املفروض أن ينتظر؟

هذا الذى دفع املقدم بدون مقابل؟ أم ذلك الذى آنا
غ من صاحب احلق، خشية أن يقلبها جدا ويطلبنتوقع أن يزوِّ

 املقّدم؟

 .البد أن هذا الذى ينتظر إمنا ينتظر شيئا آخر

***** 

 من هنا نبدأ

.........                                         

.......... 

 وبعد، 

 بعيدا عن احللمني
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 :خطر ىل ما يلى ) 50(حني الحظت أنىن قد وصلت إىل احللم رقم 

أن أتوقف عن قراءة األحالم –استئذانكم دون  – أن أقرر 
 ،)قد متتد غصبا عىن(نقدًا لفرتة حمدودة 

أحتاج ملا أما أسباب هذا القرار فهى أنىن اآتشفت أنىن  
مبا ىف ذلك من اآلن لكى أهنى قراءة آل األحالم   يقرب من عامني

،)أسبوعا ال أآثر 52السنة (مناقشة بعض ما يصلىن حوهلا ، 
إن آان رىب سوف يسمح ىل هبذا -بداهة -متأآداوأنا لست 

الوقت أم ال، وىف نفس الوقت وجدت عندى مسودات نقد ألعمال
حتتاج لإلهناء، وهى ليست أقل أمهية، من بينها تكملة حمفوظ 

القراءة اجلامعة لألصداء، وتكملة الوعود الىت جاءت ىف هناية
قراءة السراب،قراءتى البادئة ىف ملحمة احلرافيش، مث إعادة 

قراءة ابن فطومة مقارنة بساحر الصحراء لكويهلو، وآذلك 
ورمبا أهم من آل هذا حتديات قراءة حديث الصباح واملساء، بل
وأهم من األهم هى دراسىت حلضرة احملرتم، آل ذلك جاهز فعال أو

 آاجلاهز، فماذا أفعل ؟ 

 هل أواصل قراءة األحالم على حساب آل ذلك؟

أوال من توصيل هذه الرتآة وفاء لصاحبها،أم أنتهى  
 لعلها تصل إىل اصحاهبا قبل أن أقضى؟

ال يقتصر األمر على إشكالة الوقت، وإمنا ميتد إىل تساؤل
حول موقع النشر وطريقته، فهل تستوعب هذه النشرة

تلك األعمال النقدية املطولة الىت -آما أحملت سابقا -اليومية
ى حلقات اعتبارا بطبيعة مثل هذاسوف أضطر إىل تقسيمها عل

النشر اليومى من جهة، ولصعوبة املتابعة من قارئ مزدحم من
 جهة أخرى؟

 .ال أعرف 

 أنتظر آراءآم

 )آما عودتكم(وال أعد أنىن سوف آخذ هبا 

- Schneider's First Rank Symptoms: Voices 
commenting voices arguing…etc. 
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 :مقدمة

األرجح، واهللا أعلم، أنىن على وشك التوقف عن إصدار هذه
النشرة اليومية، رمبا حني تكمل عامها األول، وهذا ما حدسه

الرتآى منذ البداية، لستالصديق واالبن مجال  -آِمًال –
متأآدا، ومازلت ىف حاجة إىل آراء آل من يهمه األمر، جبد واهللا
العظيم، اإلشكال هو أنىن لو ترآت هذه املهمة اليومية ألتفرغ
ملا هو أهم حسب ما يقوله الذين حيرتمون جهدى فعًال، هل سأآون
عند ُحسن ظنهم وأتفرغ فعال ملا هو أهم؟ أم سأظل أتنقل من
شجرة إىل شجرة، بل من غصن إىل غصن، دون أن أبىن عشًا أضع
فيه بيضى لرتعوه حىت يفقس، وقتما يشاء سبحانه والقدر

 والزمن والناس؟

االعرتاف باخلطأ قد يكون سبيال لتصحيحه، وقد يكون دافعا
لو آنت قادرًا على الرتآيز. لتطويره للحفاظ على إجيابياته

على -والفضل للنشرة  –اذا عثرت ىف عمل أساسى حىت يتم، فلم
آل هذه األعمال الناقصة هكذا، عشرات األعمال فعال شبه

 . آاملة، وهى مل جتد طريقها إىل أصحاهبا أصًال

هل يا ترى أستطيع أن أستغل النشرة وأحتايل إلصدار بعض
 ذلك مسلسًال مثال؟ 

 وهل سيحتمل ذلك الزائر أو القارئ؟ 

مَّ فهو استمرار االستمرار، ىفليست عندى إجابة، ومن َث
 .ىف وقٍت ما –حالة انتظار لقراٍر ما، يفرض نفسه 

 . بعض بريد اليوم يقرتح اقرتاحات حمددة ىف هذا االجتاه

 . دعونا نثبتها مث نرى

**** 
 2008-4-10) 222العدد : (أسامة عرفة. د

 :أقرتح ما يلى
 النقاهة يوم ألحالم فرتة  ·
 مرضا وعالجا: يوم للطب النفسى  ·
 يوم الستكمال آتاب الوجدان  ·
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 للنقد األدىب وأعمالكم األدبية يوم  ·
 يوم ألحوال الدنيا والبالد والعباد  ·
 مفتوح يوم  ·
 حوار اجلمعة  ·

 ومن املمكن داخل هذه األيام املتخصصة

أولويات الستكمال موضوعات ترون استكماهلا أن تكون هناك
ملقالة يوم السبت ملحق فقطأما عن مقالة التعتعة فتكون 

 وليست بديال عنها

 :حييى. د

"تنهيده"شكرا يا أسامة، ولكن أليست مقالة التعتعة هى 
أسبوعية تنظر ىف أحوال البالد والعباد، مث أنىن حاولت من خالهلا
أن أوفر يوما ألهنا هى هى الىت تصدر ىف نفس األسبوع ىف

 . طور هلا األولوية، وإن آانت نشرة اإلنسان والت"الدستور"

 : أسامة عرفة. د

آما أقرتح أن يصدر آتاب سنوى بكامل أعمال النشرة يكون
 .يصاحبوا أو ميلكوا التكنولوجيا بعد بني أيدى من مل

 :حييى. د

مجال الرتآى منذ أنشأ. أتذآر أن هذا آان هو حْدس الصديق د
–الذى ظل خاويا على عروشه  Forumاملنتدى اخلاص هبذه النشرة 

حىت اآلن، وأنا شخصيا لست آسفا على ذلك، ومازلت - تقريبا
شاآرا جلمال محاسه واحرتامه ملا أفعل، بل لعل اهللا أراد ىب خريا إذ
من أين آنت سأجد الوقت ألرد على بعض من يدخل املنتدى مشارآا

ىف حماولة جبد مثلك أو مثل مجال، ولو بإجياز آما أفعل يوم اجلمعة
 للحوار احملدود مع املشارآني األفاضل؟ 

وبعد التفريغ ىفبعد أن مضى ما يقرب من مثان أشهر، 
أظن أن الكتاب هبذا املنظر سوف يكون معيبا، 222يومية 

اللهم إال إذا تعهده من جيمع املعلومات ىف آل موضوع على
 ! بعضها على مّر السنني، يا ترى َمْن يعش

**** 

  2008-4-9) 222العدد : (أسامة فيكتور. د

مجال الرتآى املنشور ىف بريد اجلمعة. أوال أنا أوافق رأى د
آثافة سيل املعلومات واخلربات الغزيرةإال وهو  11-4-2008

املوجودة ىف هذه النشرات اليومية، لذا اقرتح إعادة بعض
ايام من االسبوع، 4النشرات اخلاصة بالفصام واإلدمان خالل 

أما الثالثة الباقية فإىن أرى أن تستدمي آما هى، خاصة حوار
بريد اجلمعة الذى يعطى فرصة هلضم ما جاء ىف ما سبقه من

 .نشرات خالل األسبوع

 :حييى. د

 اقرتاح متكامل يا أسامة، سوف أضعه حتما ىف االعتبار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1846
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 .وأنا أحاول إعادة تنظيم حياتى مبا ىف ذلك النشرة اليومية

**** 

 2008-4-11) 222العدد : (يوسف عزب. أ

انىن متأآد من ان هذا علم، وعلم متقن إال أنه...... 
التكامل، فقد بداهو شديد  -واألهم من ذلك- شديد االتقان

 فينا  شديد السهولة، شديد االقرتاب من نفس الواحد

 :حييى.د

أنا أخاف من حكاية -آما تعلم  -بصراحة يا يوسف 
هذه، ألن هذه الصفة بالذات ليست مما يفخر" شديد التكامل"

 !!؟"الاليقني"هبا العلم دائما، أين روعة ومصداقية 

 : يوسف عزب. أ

على والتصنيفات الىت أجريتموها") 222العدد ("مبناسبة 
 :أعمالكم ىف النشره دعىن أقرتح ما يلى

امتىن ان يكتمل ماجاء حتت حرآية االبداع وجتلياته: أوال
 وامتىن منه املزيد 

"ىف النقد" استطع االنسجام مع ما وضعتموه حتت بند مل: ثانيا
 الحيتاج إليكم او جمهودآم ىف رأىي انه - فقد أظهرت نتيجته

 :حييى.د

لست فامها، مع أن النقد هو أحب إجنازاتى إّىل، حىت أنىن
فرحت مؤخرا حني اآتشفت أنىن أمارس مهنىت من خالل ما أمسيه

 "نقد النص البشرى"

 : يوسف عزب. أ

ماجاء حتت بند احالم فرتة النقاهة هو ابداع امتىن: ثالثا
 .له التكملة

حمفوظ هوماجاء بالنسبة لبند ىف صحبة جنيب : رابعا
بالنسبة ىل عامل خراىف امتىن معايشة آل حلظة فيه وىف آل مرة

  اقرأها آنت اشعر بضيق النتهائها آنت

 :حييى.د

"ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ"يا يوسف، لقد ترآت هذا املوضوع 
بعد حلقتني أو ثالثة، ولن أرجع له إال بعد انتهاء نقدى

قدا ألعماله أيضا، هذالألحالم، بل رمبا إهناء، مسودات أخرى ن
برغم أنىن آسف هلذا التأجيل، ألن املادة الىت حتت يدى شديدة

 .الثراء فعال، ربنا يسهل وأرجع هلا يوما ما

 : يوسف عزب. أ

املسائل ماجاء حتت بند الفصام واحلاالت هو من اشد: خامسا
 غرابة علىَّ وبعدًا عىن
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 :حييى.د

هذا حاضر، سوف أراجع طريقة العرض، ولكن أذآرك أن
 موضوع يهم األطباء واملعاجلني، واملرضى وأسرهم، بشكل فائق

 : يوسف عزب. أ

أرجو أن تكمله فهو يعرض بطريقة: اإلدمان: سادسا
 . خمتلفة

هذه ترمجة ما قال يوسف وليست ألفاظه الىت خجلت من(
 )إثباهتا ملا فيها من مبالغة ىف الرتحيب بل واملديح

ذلكيب عن بعد وصلىن بعض العالج النفسى والتدر: سابعا
 تكتمل ولكن مقتطف وموقف من االعمال الرائعة الىت امتىن ان

 :حييى.د

أظن رأى األطباء واملعاجلني هو غري ذلك، ألن هذا املوضوع
ىف العالج –آممارسني  –بالذات هو موضوع عملى يفيدنا مجيعا 

 .بشكل مباشر

 : يوسف عزب. أ

مت حذف املديح(االلعاب، هى شديدة األمهية أيضا  :ثامنا
 )هنا أيضا

العواطف والغرائز أعتقد، انه علم حمض وهو علم: تاسعا
 يصلىن بشكل خيتلف عن الذى ذآرته لسيادتكم ىف بند أوًال، وال

 استطيع تقييم موقفى منه، أو الدعوة لتكملته من عدمه

 :حييى.د

 .ىن، أى واهللامع أن هذا يا يوسف من أهم ما يشغل

 : يوسف عزب. أ

"أوال"هى من نوع البند  رؤى وأراء وفروض وتنظري: عاشرا
 فال تتوقف

، ال استطيع ان اطلب من"إبداع خاص"و" أخرى: "حادى عشر
 سيادتكم االآمال فيه

 :حييى.د

 ملاذا يا ترى؟ هل هى سيئة إىل هذا احلد؟

 عمومًا شكرا، وسوف أضع آل ذلك ىف االعتبار، 

 .راشك 

 : يوسف عزب. أ

 اجلمعة امتىن من آل قلىب توقفه حوار: أثنا عشر
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 :حييى.د

 !!من آل قلبك يا رجل؟

 !! من آل قلبك –مل أفهم هذه الرغبة 

فكيف ميكنىن أن أوصل -من آل قلبك-لو أنا أوقفته ! طيب
 !لك رأىي الذى آتبته اآلن يا أخى؟ سبحان اهللا

**** 

 )2008- 4- 9(االحياء ذلك املوت االخر االموات : طلعت مطر. د

  رمبا ألهنا مسألة ختصىن شخصيا مقالة األموات االحياءأود التعليق على 

 :حييى. د

يا خرب يا طلعت، أنا أذآر أن هذه املقالة قدمية جدًا
ما الذى أعادك إليها اآلن والدنيا )2008-1-23بتاريخ (

 تضرب تقلب ىف مواضيع أخرى ال أآاد أالحقها آما ترى، 

 . عموما أهال بك أو حشتنا 

 : طلعت مطر. د

تذآرينا أو تذآريى أناهل أشكرك أو أعاتبك على  ال أدرى
من خارج القرب وآأىن بك شخصيا باملوت، فلماذا تنادى علينا

  أليعاذر هلم خارجا: املسيح وهو ينادى 

 :حييى. د

 !لست متأآدا

 . أنادى من خارج القرب أم من داخل القرب 

   :مطر طلعت. د

وأوجعىن وصفكم حلاالت املوت اجلمود، واإلحبار من شطى أعجبىن
تلميذ الستاذه وليس للنقاش وعندى بعض التساؤالت منلشطى، 

  او التحاور

 :حييى. د

إذا آانت تساؤالتك! هل هناك خطأ مطبعى؟!! لست متأآدا 
ليست للنقاش أو للتحاور، فلماذا تطرحها عالنية هنا اآلن؟
أنا أحب ذآاء السؤال آما تعرف، خاصة إن مل تكن له إجابة،

كذا، أما أن حتظر علّى أو علىوأسئلتك أغلبها يا طلعت ه
غريى النقاش، ولو بطرح سؤال آخر، فلم أفهم ما تعىن
بصراحة، هلذا سوف أُُِقّل قدر إمكاىن من التعليق ما أمكنىن، حىت

 . يتضح األمر

 : طلعت مطر. د

  هل املوت بالضرورة هو التكرار؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   1849
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أليست الشمس تدور ىف مدارها آل يوم منذ بدء اخلليقة
الفصول تتواىل بنفس الوترية مند أليستلتحافظ على احلياة؟ 

نافع االزل حىت تستمر احلياة؟ وان آان ىف التكرار ماهو
ومفيد، فلماذا املخاطرة وطلب التغيري؟ ونبض القلب إليس هو

  تكرار منتظم، إذا اختل آان املوت

 :حييى. د

"االيقاع احليوى"أرجوك يا طلعت أن ترجع إىل ما آتبُت عن 
الذى يبدو تكرارًا بالضرورة، مثل دورات القلب آما ذآرت،
ومثل دورات األفالك ىف مدارها، لكن بالنسبة إليقاع الدماغ

احليوى، وإيقاع الكون احليوى، والعالقة بينهما وبني) املخ(
 املطلق، فإن التكرار يأخذ شكال آخر،دوائر أخرى ممتدة إىل

ويقوم بوظيفة أخرى تعطى فرصا واضحة وغامضة حلتمية التغري،
مث إن التغيري ليس مطلبا ىف حد ذاته بقدر ما هو قانون لو

 .خالفناه أو عارضناه تتوقف احلياة 

 : طلعت مطر. د

  هل االحساس باملوت يعىن املوت؟ 

عرفته مل يفارقىن أبدا هذاإىن أعرفه متام املعرفة ومنذ 
وينشر إنه يقرأ ويشارك ىف الندوات ويتعلم وحياضر, االحساس

أحباثا ويقرأ الشعر ويذوب مع النغم وحيب ويكره ويتأمل بل
يوم وال يستطيع النوم إن تعثر أحدهم ، وحيمل مهوم الناس آل

وبرغم آل. وحيمل مهوم الكون آله وآأنه قد شارك اهللا ىف خلقه
 اليفارقه اإلحساس باملوت وآأن لسان حاله يقول مع حممودذلك 
 درويش

 ألىن اعيش بقرب حياتى 

  فال شئ يثبت أىن ميت

  والشئ يثبت أىن حى

 :حييى. د

ىف رأىي أن االحساس باملوت ال يعىن املوت، بل إنه الباعث
، لكنىنمللحمة احلرافيش جنيب حمفوظللحياة آما بينت ىف نقدى 

تراجعت عن ذلك جزئيا حني صاحلت املوت من خالل رؤيىت للعالقة
بني الوعى الشخصى والوعى الكوىن، وللنقلة بينهما، وعليك

ع إىل بعض ذلك حىت فيما نشرت هنا ىف نشرات اإلنسانالرجو
 )األرشيف( 2008-1-5،  2008-1-23 ،  2008-2-10والتطور 

**** 

 2008-4-15) الزواج(حممد أمحد الرخاوى . د

 وابس بيعيش 3زوج وزوجة  100آل   يا عمنا مازال ىف
 .العالقة املواآبة املكملة املتطورة

 :حييى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1850
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أرجوك يا حممد ال تثق آثريا ىف هذه األرقام املصمته، مث إن
علينا أن نتفق على تعريفات إجرائية قبل التعميم، هل

العالقة املواآبة"أبعاد : اتفقنا مثال عن ما تعىن حني تقول
 .مث لعلك تقصد التكاملية وليس املكملة ،"املكملة املتطورة

 حممد أمحد الرخاوى . د

يكتمل مع نفسه، ومع اعتقد أن الفرد ال بد ان حياول ان
 آثري من الناس الكون قبل وبعد الدخول ىف عالقة مع اخرى،

 يقف قبل ان يبدأ 

 :حييى. د

يا ابن أخى باهللا عليك، آيف يبدأ الفرد مع نفسه دون
فْرضًا - ؟ مث "إليه"آخر، آيف جيد نفسه إال وهو ىف رحاب آخر 

، آيف يبدأ ىف التحرك حنو آخر بعد ما"ماهو"بعد أن حيقق  -
 يكون قد حتقق والذى آان قد آان؟ 

يا حممد، لقد ُخِلقنا لبعضنا البعض من البداية للنهاية،
ّلق من خالل ذلك، لنكون ىف حرآية دائبة بأخطائهالنتخ

مستوياتوحسناهتا بال توقف، هل الحظت احتماالت التنقل بني 
 .التعايش طول الوقت

 حممد أمحد الرخاوى . د

للتكامل، فعندما يقفاملرأة أصال اآثر احتياجا  ....
حتتويه فتلتهمه وإما ترفضه فتحتقره وتستعمله الرجل أما

اعتقد ان اللولبية، من الظاهر، وتتكون آتل من التعاسة
 آل ذلك مرتبط بالتنشئة والبيئة ودرجة االستقالل النفسى من

العملية املعقدة، ومن َعَبر هو من السنني االوىل ىف احلياة
 .ى التاريخ آله لالسفالقالئل جدا على مد

 :حييى. د

واحدة واحدة، ملاذا آل هذا التعميم؟ من قال!! يا شيخ،
لك حكاية أن املرأة أآثر احتياجا، وأهنا تلتهم، وترفض
وحتتقر، يا رجل صلى على النىب وخّلها ىف سّرك وامسع معى آالم

 .رامى وقد حضره إهلام آخر

**** 

 رامى عادل. أ

هو منتهى –إن جرؤنا  –لنواآبها أن نصغى جيدا للمرأة 
 احللم الواعى النابض،

 تثرى آدميتنا،
 حتمينا من التفكك،

 ترّوضنا 
 تغمرنا،  

 تؤنسنا،
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1851
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 تسندنا، 
 !هى البحر اهلادئ 
 أْم أن جهلى أغراىن بفهمها يا عم حييى؟ 

 :حييى. د

جهل ماذا يا عم رامى، ياليت آل جهل يكون مثل هذا
اجلهل، أدعو اهللا أن تصل رسالتك البن أخى، أو حىت لك يا أخى،

 لكن هل أنت بقدر ما تقول؟ 

 !وال أنا يا شيخ

لكن إيالك أن حيمل آالمك معىن االعتمادية أو الرضيعية،
 هذا ظلم آخر يلحق هبا؟

يثور، أو حىت دون أنمث إىن أحذرك من البحر اهلادئ حني 
يثور، ولنحذق العوم جيدا، حىت وموجاته حتضنا، مث دعىن أمهس

، فقد رجحت"حوار مع موجة حانية ىف حبر هائج"لك بقصيدتى 
 أهنا موازية لقصيدتك

 تُغمُرىن

  ،  ببحرَها قطرتى    تذوُب

 َمَداِرَها ىف    أغوُص

....... 

  تدفَعُنى، 

 َفَتْنَحَنى،  ،  صَدها   رحاِب ىف    أتوُه

  . َلَها َفَاْنَحىن   

........ 

  تلُطُمىن، 

  تردِنى،

 احلنون؟ أّمَى  تراىن  مىت 

...... 

 الِوَسادْه   حتت   من     أطل

 تبتسْم

 والزبْد   الرَذاَذ   فألثم

 23/9 /1985  

**** 

              2008-4-11) 48حلم : (مدحت.د

بدأت املشارآة على استحياء وقد آنت أفضل الصمت فرتة 
 أطول من ذلك 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1852
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 :حييى.د 

أبدا، أهال بك، ولتعذرىن أنىن أقتطف ما تيسر من رسالتك
 . حىت أوىف األصدقاء اآلخرين بعض حقهم بشكل متوازن

 2008-4-9) 47حلم : (مدحت. د

 أصمتلكىن ال أطيق أن  معذرة أنا رجل مبتدئ ىف املوقع
:قال ىل 47احللم  .وأفضل تعلم القواعد باملمارسة, طويال 

أحتفظ بطفولىت وأرى طفولة اآلخرين وقد أنا طفل طيب ومازلت
البقالوة فيها, أصبحت مشوهة، فأحن إىل طفولة قدمية

آان والكنافة ورمبا نبوت الغفري تأصيال لطفولة قد افتقدهتا،
وا يكتفون بأن يطرحوكيكورون قبضاهتم زمان، وآان األطفال

بذلك بفروسية مل تعد موجودة أرضا فإذا سقطت اآتفى غرميك
 .اآلن

 :حييى. د 

، أو عالمة آسب"فرش حصري"لعل هذا هو بعض ما يعىن .... 
–اجلولة ىف املصارعة، أن تلمس آتفا اخلصم األرض معًا، لكننا 

أفراد الىت ميارسها" عالمات اإلذعان"ال حنرتم ما يسمى  –آبشر 
نفس النوع حىت ال يقتل بعضهم بعضا، ميكن أن تراجع يومية

 .لتعرف رأى إريك فروم ورأىي ىف مثل ذلك  والعدوان اإلبداع

**** 

 على سليمان الشمرى. د

استمتعت واستفدت آثريا من ألعاب التغري، او لعبات
اختلف آثريًا مع التعقيب الذى َشنَّ محلة علىالتغري ، لكنىن 

 املوجَّه التغري

 :حييى.د

 ربنا ينفع بك وال حيرمنا من مثل استمتاعك

 الختالف؟مث مرحبا با

 على سليمان الشمرى. د

أنا ال اختلف ىف ان التغري سنة آونية، فأنا أرى ان
االنسان عليه ان يتوافق مع التغري الكوىن، ويتفاعل بأجيابية

االختيارى، االنسان قد يتطفل على هذه السنن لكن مع التغري
 .يظل لدى االنسان القدرة على إحداث التغيري

 :حييى.د

 هو آذلك 

 لى سليمان الشمرىع. د

ىف الغالب تكون خاضعة أو ليست اتمعات األقل تطورًا
 متاما لسنن التغيري املوجودة ىف الطبيعة، أما إنسان اتمعات
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املتقدمة فهو قادر على إحداث التغري ىف البيئة، وىف نفسه
اإلنسان ان يعتز بذاته وأن لديه وانا اعتقد انه من حق

العزم اراد ذلك وعقدالقدرة على التغيري حنو األصل مىت ما 
 .بعد التوآل على اهللا

 :حييى.د

وإليك يا أخى. يبدو أن األمر غري واضح، ولعلها غلطىت
 :بعض التوضيح

االنسان يتغري بطبيعة آونه آائنا حيا على سلم التطور،
وله احلق، بل وعليه واجب أن يساهم ىف هذا التغيري حبسن

ها، وبتسخرياستعمال أدواته الىت له الفضل ىف ابتداع
لكن املسألة ال تتوقف عند. معلوماته الىت له الفضل ىف مجعها

هذا احلد، خاصة بعد أن تعملقت التكنولوجيا حىت آادت تصبح
 .عقلنا األحدث خارجنا، فتسّرينا وال نسّيرها

ىف رأىي يا سيدى أننا نعيش مرحلة طغيان املخ األيسر الذى
عقولنا األخرى، وهذا آاد حيتكر حسابات التغيري دون سائر

ليس من حقه بل إن هذا نفسه هو الذى يعرض اإلنسان
 .لالنقراض

مل يتغري آائن حى بأن جعل التمكني لغلبة اجلديد وإلغاء
 .القدمي، وإمنا حيتوى اجلديُد القدَمي ليكونا أآثر جّدة

ومن ناحية أخرى علينا أن نعمل حساب أن هذا املخ 
املافيا، والسلطة(ة قوى عمياء الطاغى يعمل اآلن حتت رمح

 ).األحادية، وغول االستهالك والتمييز العرقى

حنن لسنا مطالبون أن نتوجه إىل حلقة التطور وحنن نقول
 فنتغري،" نويت التغيري"

حنن مطالبون أن نتعرف أآثر فأآثر على قوانني احلياة،
واال ننسى تارخينا احليوى واإلنساىن، وأن نستعمل آل عقولنا
متضفرة، لتشارك ىف حرآية التطور، وىف هذه احلالة يصبح
التغري أضمن حيث يتواصل ىف االجتاه الصحيح، ويصبح أقرب إىل
دعم حرآية الطبيعة السلسة، منه إىل رسم ختطيط مسبق شديد

 .اإلحكام

 2008- 4- 14)اإلشراف والعالج النفسى(على سليمان الشمرى . د

وفقىن اهللا وساعدهتم ىف عضهمقابلت العديد من احلاالت ب... 
تستمر جتاوز مشكالهتم النفسية والسلوآية وبعضهم مل اوفق او مل

وآنت اردد بيىن وبني نفسى ومع زمالئى. احلالة مبواصلة العالج
لن ينجح العالج النفسى لدينا مامل: املقربني وأقول ما معناه 

املتواضعة ليسنظرى  يكن هناك إشراف عليه، واالشراف من وجهة
 مفيدا للمعاجل فقط، وبل وحىت للمشرف، آما هو احلال بني املعاجل

واملريض واملعلم والطالب فاذا غاب أحد طرىف املعادلة ترك تاثري
واحلمد هللا تطبيق ذلك - معى وزمالئى  -   قويا على النتيجة، ومت 

وهو مرآز أعمل فيه متطوعًا ليس هبدف مادى،(مبرآز إيالف 
 ).جدة - فة إىل عملى اخصائيا نفسيا ىف مستشفى األملباإلضا
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 :حييى.د

ربنا خيليك، وينفع بك، أنا ىف مرحلة اآلن يا دآتور مشرى
أحتاج فيها لرأيك ورأى آل من يهمه األمر، آيف استمر؟ وأى

 اخل،... األبواب له األولوية

الربيد اليوم، وإىل/ برجاء الرجوع إىل أول هذا احلوار  
 .222يومية 

 2008-4-14) لعبة املثالية(سليمان الشمرى على . د

إعادة بناء الوعى لعبة مجيلة جدا وتساعد بشكل آبري على
 بشكل اآثر واقعية

 :حييى. د

 أشكرك

وأدعوك مثل أصدقائى ىف هذا الربيد وغريه الذين حاولوا
لعبها آتابة، أن تلعبها بدورك، وحنن ننشر استجابات

انظر هناية. (أو غالباأصدقاء احلوار، دون تعليق عادة 
 )بريد اليوم/ حوار

**** 

 )2008-4-14: (عدىل الشيخ. د

سؤال آان يلح على آثريا وأعتقد أنه لدى اآلن الفرصة
 :لكى أجد له إجابة

 حماولة اغتيال جنيب حمفوظ عليه ىف آتاباته؟ آيف أثرت

األخرية هلا عالقة بتلك هل تكرار تيمة املطاردة ىف مؤلفاته
 الفظيعة؟احلادثة 

 :حييى.د

بريد حوار اجلمعةأميمة رفعت . أرجو أن تقرأ ردى على د
18-1-2008 

موجودة ىف أعماله آلها قبل" املطاردة"ىف رأىي أن فكره 
احلادث، بل وىف أعمال آثري من املبدعني، وهى مرتبطة باملوقف

وهو موقف غائى Paranoid positionالبارنوى ىف الوجود 
مرحلى عادى برغم سوء مسعة صفة البارانويا، وهو موقف

املطاردات ىف ، دعىن أذآرك أنه قد جتلت"الكر والفر والتوجس"
أعمال حمفوظ من قبل خاصة ىف رأيت فيما يرى النائم، ولياىل
ألف ليلة وليلة، واللص والكالب، والطريق، وغريها وهذا آله

 .حدث قبل احلادث آما تعلم

–أما أثر االصابة ىف إبداعه فأعتقد أن هلا فضل اضطراره 
أقول فضل –بعد تدريب ذراعه ويده املصابتان من سنوات 

اضطراره إىل آتابة هذا االبداع شديد اإلجياز والتكثيف والذى 
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أصداء السرية"ولو أن )أحالم فرتة النقاهة(نواصل نقده هنا
قد سبقت االصابة، واتصفت بنفس الصفات مع اختالف" الذاتية

 .واضح سوف نتناوله ىف الدراسة املقارنة

**** 

 2008-4-13)2-1(املثاليةلعبة : حممد أمساعيل. أ

آيف ميكن أن تتعرى املثالية وهى شئ آويس املفروض الواحد
يظهره، فكيف ذآرت أهنا تتعرى شيئا بعد شئ ىف اللعبة، البد

 .من تعريف املثالية أوًال

 :حييى. د

- 13هل واصلت اللعبة آلها يا حممد ىف النشرتني املتاليتني 
 ؟ وهل لعبتها أنت شخصيًا؟ 14-4-2008&  4-2008

اآتشفُت أن هذه األلعاب توصلنا إىل تعريف جديد هلذه 
خنترب حقيقة أبعادها ومستوياتالكلمات الىت نتداوهلا دون أن 

 .استعماهلا

 : حممد أمساعيل. أ

اآتشفت أن املثالية هى عكس ادعاء املثالية، وأنه ال
–للجنس  -اجلوع لألآل[توجد مثالية مع اجلوع ىف أى شئ 

 ].ألى شئ.. للنمو

 :حييى. د

 )!إنت اللى قلت(عليك نور أنت الذى قلت 

 )2-1(ة لعبة املثالي: نادية حامد حممد. أ

أوافق على أن قيمة املثالية قيمة خيتلط فيها املوقف
األخالقى مع الفلسفى مع الرومانسى مع النفسى، ولذلك

 .فتحقيقها صعب

 :حييى. د

لكن لعله قد وصلك يا نادية ىف هناية احللقتني آيف أهنا
ميكن أن تكون دافعًا رائعًا آخر، رمبا ال يسمى هبذا االسم، هل

 .وصلتىن ىف شعر قدمي، فحديث، عرب ثالثني عاما؟قرأت آيف 

السياسة ولغة الشارع ىف(تعتعة : نادية حامد. أ
 2008-4-12)3من  3اهلردبيز 

، ورغم ذلك"ما تفرشهاش سرياميك"أول مرة أمسع تعبري 
 .اهلردبيزأوافقك على أن املوقف السياسى واحلكومة بقت ىف 

 :حييى. د

، فهل مسعت"تفرشهاش سرياميك ما"يعىن يا نادية مل تسمعى 
 ىف "وهى أآثر ندرة، أنا أعتقد أنك استعملت " ىف اهلردبيز"
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، بتلقائية أآثر، ألننا فعًال ىف اهلردبيز، أما"اهلردبيز
، وهى ليست إال معجنة طني لزج،"سرياميك"الذين يقلبوهنا 

 .فمنهم هللا، ولنا

**** 

 )2-1(سر اللعبة املثالية : أمحد صالح عامر. أ

آل ملا نتكلم عن مفاهيم زى املثالية ألقىمش عارف أنا 
نفسى ماآنتش عارف أو فاهم هو ميكن الكالم عن حاجة حاسس

 .بيها يفقدها معناها

 :حييى. د

 ".نعم"بصراحة : حييى

 3من 3تعتعة السياسة ولغة الشارع : أمحد صالح عامر. أ

الكالم عن السياسة دائما وحال البلد يشعراىن باهلم
ال أصبح حمال، مش عارف، ميكن آل الكالم دهواحلزن، ألن احل

جوايا لكن ملا بامسعه احس أىن خمنوق جدًا ومش عارف أفكر وأحس
 .حبزن وتعاسه وأقعد أبكى حلاىل

 .ال حل، ال مفر من احلديث دون أمل ىف التغيري أو صالح احلال

 :حييى. د

،"رفاهية اليأس"مل أجنح أبدًا أن أعيش يا أمحد ما أمسيه 
، ومن اهللا)اإلنسان على نفسه بصريه(سيكون حسابنا ألنفسنا 

أصعب ألف مرة لو مل نساهم، ولو آل عل حدة، ىف رفض اليأس،
 بالعمل اآلن، واحدا واحدًا دقيقة بدقيقة،

 .هذا فرض عٍني إذا اقام به البعض مل يسقط عن الكل 

**** 

 2008-4-11حوار اجلمعة : حممود حممد سعد. أ

ىف هذه اليوميات حرية أحيانًا تعكس اخلوف من أجد بالفعل
االهتمام مبوضوع على حساب املواضيع األخرى، وأحيانا اخلوف من

 .التطرق ملوضوع دون إآماله مما يثري خلطا لدى القارئ

 :حييى. د

 شكرًا

 .وأنا أيضا أجد ذلك، وأسعى هذه األيام إىل حسم املوقف

**** 

سياسة ولغة الشارع ىفال(تعتعة : نرمني عبد العزيز. د
 2008-4-12)3من  3اهلردبيز 

 أرى أن اللغة هى حرآية تنشأ لالنتماء لفكر معني، وحيث 
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التهييس"أنه ىف الفرتة احلالية الفكرة السائدة هى 
 .فطبيعى أن تظهر هذه اللغة" واملزاوالت

 :حييى. د

ليس بالضرورة االنتماء لفكر معني، ولكنها االنبثاق من
 ".شنكلبات"معني، فالظاهر أن املوضوع آله واقع 

 2008 - 4 – 9) 222العدد : (نرمني عبد العزيز. د

حتتاج للمزيد من" العدوان واإلبداع"وصلىن أن يومية 
 التوضيح

 :حييى. د

 حاضر 

**** 

وحلم – 47حلم (أحالم فرتة النقاهة : أسامة فيكتور. د
48 (10-4-2008 

القراءة حسيت بغم وحزن، وملاقبل أن أقرأ ) 47(ىف حلم 
قرأت القراءة خطر بباىل ماذا نفعل؟ هل نفتح مدارس نعمل
فيها اللى آنا بنعمله واحنا صغريين زى اللعب على الرمال

بالطات وغريه 7واللعب بالطني والصلصال ولعب استغماية و
 وغريه من اللى اتربينا عليه وعايشني بيه، حىت اآلن؟

أننا مقبلون على أيام ستكون فيها شعرت من هذا احللم 
الطفولة بال خيال، وبال مساحات للحرآة أو التنفس أو

 اإلبداع، وسوف تنمحى براءة الطفولة؟

 :حييى. د

لقد حسبت أن جيلكم قد ُحرم أيضا آل! ياه يا أسامة 
هذا، أوافقك متاما وإن آنت ال أعرف السبيل إىل تطبيق ذلك

الق واحلسرة آلما رأيتهم يقتلونعمليا، أشعر بالغم واالنغ
حلساب) ىف االت والربامج املصرية(اخليال واحلرآة عند األطفال 

 .الوعظ املسطح والنصائح البلهاء

األيديولوجيا"الصحة النفسية و: أسامة فيكتور. د
 2008-4-8" املفتوحة

آلما أبدا أفهم وأستوعب نظريًة ما أظن للحظات أهنا
لوقت إال وأآتشف انىن حمتاج لنظرية أخرى أواألمثل، وال مير ا

نظريات إلدراك إنسان ما أو مريض ما أو طبيعة أعراض مرض
املريض، واضطر ىف آثري من األحيان أن أقيس اإلنسان بشخصى
ومنوى وتطورى وإذا فشل ذلك أجلا ملا هو مكتوب ىف الروايات

آثريةوأخرى " العطر، وذاآرة اجلسد"والقصص العاملية أمثال 
أو أقيسه مبريض آخر قد يكون مشاهبا له ىف أعراضه أو ىف سبب

 .توقفه واحتجاجه
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 :حييى.د

وصلتىن مرونتك وأمانتك ضرورتان، ومها مستان ملمارسة
 مهنتنا الصعبة،

 فرحت هبما

**** 
 تعريفات

هذه ليست ألعابا ولكنها استجابات أمينة للدعوة
الصحة النفسية –اإلنسان : الضمنية لتعريف املفاهيم األربعة

 العالج –املرض  –

الصحة النفسية واأليديولوجيا" آما وردت ىف نشرة 
 )2008-4-10" (املفتوحة

 بدون تعليق

 : يامسني عاشور. د

  :االنسان هو

آائن حى معقد التكوين، يتكون من عدة مستويات دائمة
  ...على املستوى األفقى والرأسى ...احلرآة والنمو

 :الصحة النفسية هى

مع الذات واحمليط وما يشمله من أخر توافق احلرآة والنمو
 ...إخل, ، أحداث

 :هو املرض النفسى

حبيث... عدم التوافق بني النمو واحلرآة ، والنفس واحمليط
 أو حيدث شلل حتول دون التوافق حيدث فجوة بينهم

 :العالج هو

حماولة للسماح بالتحريك والنمو مع املالحظة عن بعد
 .عند اللزوموالتدخل 

ولكىن مسحت لنفسى أن أعرب أعتذر إذا آنت بعدت عن الطب
 )!!عامة الدعوة. (بكلى

 بريد األلعاب

فضلت أن أهنى بريد اليوم، مثل األسبوع املاضى بفقرة
االستجابة لأللعاب أثبتها ىف آخر الربيد دون تعليق، خشية أن
يساء الفهم إن أنا عقبت على آل استجابة، وآأىن أقوم

 بتأويل أو حتليل نفسى وهذا غري مطروح هنائيا،

وىف نفس الوقت خطر ىل أن أعرض استعدادى للتعليق الذى 
البد أن نعتربه جمرد بداية حلوار قد يثرينا، وذلك بالنسبة

 ملن يطلب مثل ذلك حتديدا
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 .وأخريا فأى اقرتاح آخر هو مطروح للمناقشة 

 .شكرا 

- 10(املفتوحة األيديولوجيا "لعبة الصحة النفسية و: أوًال
4-2008( 

 : أسامة عرفة. د) 1(

باختصار هو) يعىن اإلنسان(أنا رأىي هو إن البىن آدم  -1
 آيان قابل ملختلف االحتماالتيعىن 

حبق) يعىن إنسان يعىن(بىن آدم  عشان الواحد يبقى -2
 وحقيق األصول يعرف اللى له واللى عليه

ويستمتع ينتجاإلنسان الصحيح نفسيا هو إللى عارف  -3
 .ويتأمل ويشارك ويصلي

أناما هو الصحة النفسية حاجة نسبية برضه، بس يعىن  -4
 مدى شايف أهنا هلا طيف أو

ّملا أعجز عن الفعلأنا أعترب نفسى مريض َنفسى بصحيح  -5
 الصرب أو

ممكن ىف وقتما هو آل الناس مرضى نفسيني ، أنا قصدى  -6
 ما يعانوا ويتشوشوا ويتلخبطوا

 عيب ومتعدديبقى بقى العالج الزم يكون وقائى ومش  -7
 املستويات وأحيانا طيب

توصيف حمتاجةبصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت يعىن  -8
 دقيق وثقافة جمتمعية وبالش ننفسن آل حاجة

البد منطب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم مها يعىن  -9
لكن مني اللى آل فرتةالكشف عليهم قبل التخصص وما يضرش 

 !!!....هايكشف عليهم وهو يعىن اللى 

النفسى حاجة تانية خالص، قصدى إنه ال يا عم املرض -10
وما نفرق بني ما هو مرض وما هو معاناة وما هو إجرام

 .هو نطاعة

 : أسامة فيكتور. د) 2(

باختصار هو) اإلنسان يعىن(أنا رأىي هو إن البىن آدم  -1
 وقبول وحماولة فيها فشل وجناحيعىن حب 

حبق) يعىن إنسان يعىن(عشان الواحد يبقى بىن آدم  -2
 وحقيق األصول يشوف نفسه وغريه زى نفسه وحياول

متوازن أو يبحثاإلنسان الصحيح نفسيا هو اللى يبقى  -3
 عن التوازن واالعتدال ىف الصفات والعالقات وغريه

أنابرضه، حبس يعىن ما هو الصحة النفسية حاجة نسبية  -4
 صحيح نفسيا وإحتمال ابقى فيا شئ من املرض النفسى
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أشتغلأنا أعترب نفسى مريض نفسى بصحيح ملا أبطل  -5
 وأحب الناس باللى فيهم حلو ووحش وأبطل أحب وأآره

معرضني للمرضما هو آل الناس مرضى نفسيني، أنا قصدى  -6
 واملرجعيةالنفسى مبختلف تعريفاته واتمعية 

 جمتمع عالجى مش بس دواءيبقى بقى العالج الزم يكون  -7

لعبة حمدشبصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت يعىن  -8
 وهى مسئولية.. فامهها إال قليل 

بىنطب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم مها يعىن  -9
 آدمني قبل وبعد الطب النفسى ومن حقهم أى حاجة حىت املرض

إنهال ياعم املرض النفسى حاجة ثانية خالص، قصدى  -10
 .اعرتاض أحيانا ىف حمله وأحيانا مش ىف حمله

 حممود حممد سعد . أ

هوباختصار ) اإلنسان يعىن(أنا رأىي هو إن البىن آدم  -1
 يعىن آيان يتحرك ويتفاعل

حبق) يعىن أنسان يعىن(عشان الواحد يبقى بىن آدم  -2
 هدف وحقيق األصول يكون له

 مايكونش عبء على حداإلنسان الصحيح نفسيا هو اللى  -3

حبس يعىن أناما هو الصحة النفسية حاجة نسبية برضه،  -4
 سليم أوى

ملا أفقد سيطرتىأنا أعترب نفسى مريض نفسى بصحيح  -5
 على نفسى

 أنا قصدى فيهم حاجاتما هو آل الناس مرضى نفسيني،  -6

 مش عارف يكونيبقى بقى العالج الزم  -7

يعىن ستارة ملهبصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت  -8
 حاجات آتري

مها يعىن نفسياطب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم  -9
 آويسني

قصدى إنهال ياعم املرض النفسى حاجة ثانية خالص،  -10
 تدهور ىف الشخصية

هذه االستجابات متت دون تفكري عميق وغري متأثرة :مالحظة
 .بالغة العلمية

 )2008-4-13( 2-1لعبة املثالية : ثانيًا

 : مشرية أنيس. د

نفسى أوقات لدرجة اىن خبنق% 100انا احب امشى صح  -1
 ومش بساحمها على الغلطآتري 
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اقدر أعك وأغلطبرضه  ما انا!! ... قال مثاىل قال  -2
 وأبقى بشر

دا انا لو .. هّوا ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو جعان -3
 بشوف قدامى واآيد هأغلطجعانة مش 

عشان آده انا.. مافيش أسهل منه  الكالم عن املثالية -4
  أآرب بق ممكن يتكلم عنها

 انا اعترب نفسى أى آالم.. غري آده  .. طبعا مثاىل ونص -5

اللى تغلب به يا عم.. بيضحكوا علينا باملثالية،  -6
 انا شخصيا مليانة عيوب.. العب به 

بس يا ْخساره انا.. حصلش  مثاىل ما الود ِودى ابقى -7
 بشر

 اختنق جبد انا ممكن.. لو الناس آلهم بقوا مثاليني  -8

امنا انا برضه ها.. ممكن تسخر مىن لو شوفتىن مثاىل  -9
 نفسي حاول أقبل

وآمان، الشطاره اىن أبقى مثاىل !!مش قوى آده  -10
 قابلة عيوىب وشايفاها آويس

 : رامى عادل. أ

انا احب اتصرف التصرف الصحيح ميه امليه لدرجة اىن -1
 .ببحث داميا ىف املستقبل الغامض املبهم

 .ايضا يوتوىب، آه واهللاقال مثاىل قال انا  -2

هل ميكن ان يكون احدنا مثاليا وهو جائع انا لو -3
 .اى سلطه انا آنت خنقتها -حيكموىن على سلطه 

من اجل ذلك اناما اسهل ان تتكلم عن املثالية  -4
 .فضتها سريه

طبعا انا مثاىل ونص لو االمر ليس آذلك انا اعترب -5
 .عربيد ومقضيهانفسى 

هم خيدعوننا هبذه املثالية من أجل ذلك انا قررت اختلى -6
 .أحالمى،ـ عن أسطورتى الذاتيةعن 

يالو آان االمر بيدى لصرت مثاليا ال مثيل له لكن  -7
 .خساره املولد انفض

ىف هذه احلال انا ميكنىنلو ان اناس صاروا مثاليني فعال  -8
 .ان اجتوز واخلف

من اجلائز ان تسخر مىن اذا رايت آم انا مثاىل لكىن -9
 .ايضا هايف وممكن ابيع القضية

 .مثاليا وواقعىليس اىل هذا احلد، الشطاره اىن اآون  -10
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אא−232 א، !!א،،

تعتعة

 أمامك؟" أحدب"ما الذى حيضرك حني ُتذآر آلمة 

،"أحدب نوتردام"أنا شخصيا حتضرىن رائعة فكتور هوجو 
ليست القصة، وإمنا الفيلم والفوازير، حيضرىن غور األمل على

جورج"ىف الفيلم، آما أرى دموع " تشارلز لوتن" وجه 
وهو ينهنه) ابيض واسود(ىف فوازير أوائل الستينات " سيدهم

ىن آنت زيكيا خبتك يا خشب، يا خبتك يا خشب، ياريت"مدندنا 
 ".بقلب من خشب

آانت صورة األحدب نفسها قد اقتحمتىن حني بدأُت آتابة هذه
قفا الشعب املصرى والسياسة، إْذ قفز إّىل ابن"التعتعة عن 

الرومى يذآرىن بتشكيل بديع، رمسه لألحدب، وآأنه يصفنا
اليوم، وقد أصبح الضرب على القفا موضوعا تناقشه الصحف

قلت هذه فرصىت أن أعلن. ة السلطة بالناسواحملاآم ىف عالق
وهو احلب )بعد تعتعة األسبوع املاضى(للناس مدى حىب للفصحى، 

الذى جعلىن أعتذر للفصحى حني اقتحمىن الشعر بالعامية
فأآرر هذا املقطع باستمرار حني ُيـشتبه: )ديوان سر اللعبة(

، أصل احلدوتة املرادى آان آلها حّس، واحلس"... : ىف أمرى
طلْع ِلى بالعاّمى بالبلدى احللو، والقلم استعجل، ما حلقشى

تفوتة حس، معلشىيرتجم لتفوته أيها مهسْة، أو ملسْة، أو ف
النوبة، املّرا مساح، واهى لسة حبيبىت، حىت لو ضّرهتا غازية

ال أجد. نعم، الفصحى ما زالت هى حبيبىت األوىل ".بتدق صاجات
الناس"ولغة " اللغة الشبابية"تعارضا بني دفاعى عن دالالت 

وبني عشقى للغة العربية الفصحى، ومن ذا يستطيع" البيئة
يرى بن الرومى يصف هذا األحدب بكل قسوةأال يعشقها وهو 

وسخرية، حىت يزيح من أمامك صورتْى تشالز لوتن، وجورج
سيدهم معا، لكنك ال متلك إال اإلعجاب بتصوير ابن الرومى

 ساحمه اهللا

:األخدع: ال بد من تفسري بعض ألفاظ البيت األول مسبقا 
رأس فوقّمجاع مؤخر ال: والقذالأحد عرقني على جانب الرقبة، 

 القفا
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 :ابن الرومىيقول 

 قُصَرْت أخاِدُعُه وطاَل قذالـُُه

 فكأنـُّه مرتبٌَّص أن ُيْصفعا

 وآأمنا ُصـفَعت قفاُه مّرًة

 وأحسَّ ثانيًة هلا فتجمَّـَعا

هل الحظت البيت األخري، وآيف ميكن أن يذآرنا مبا آل إليه
حال شعب ظل أغلبه يصفع على قفاه من آل سلطة داخلية

يد أو حىت راح يستشعر ىف آل حرآة وخارجية سنني بال حصر، 
تشوحية ذراع، أو حىت من مساع هسيس ورقة شجرة جافة، أو صوت

سيارة مسرعة، يستشعر قدوم الصفعة الثانية) فرملة(آابح 
فيتجمع حول نفسه بأن تندفس رأسه ىف أعلى جذعه، ليخفى
رقبته ىف عمق مصاحله اخلاصة جدا، إن استطاع، وهو يتلفت

را ينتظر الصفعة الثانية واملائة، وبال عدد؟ميينا ويسا
 !)لكن يبدو أنه بدأ يتحرك مؤخرا، يارب(

قلت ىف البداية أنىن آنت أنوى أن أآتب اليوم عن
فإذا ، ىف أمثالنا العامية وعالقته بالسياسة، "القفا"

بقفا أحدب ابن الرومى يتصدر خياىل فيجرىن إىل هذه الفرصة
عشقى للفصحى اجلميلة، مث هأنذا أجدألعلن من خالهلا حقيقة 

أفكارى تتنقل بعيدا عن القفا، ولكن ليست بعيدة عن
؟"أحدب"هل يعرف القارئ أصل آلمة : السياسة، فأتساءل

 :فيحضرىن بيت شعر لكعب بن زهري يقول 

 آل ابن أنثى وإن طالت سالمته

 يوما على آلة حدباء حممول 

 )واآللة احلدباء هى النعش(

)على ما أذآر(هذا بدوره بيتا ألىب العالء املعرى فيجر 
 :يقول

 ما آل نطٍق له جواٌب

 جواُب ما تكره السكوُت

 واعجْنب المرؤ ظلوم

 مستيقن أنه ميوُت

فأقول للمعرى، عندك حق ىف العجب، لكنك أخطأت حني تصورت
أن هذا الظامل، الذى قد تصل به غفلته أن ميارس ظلمه من

، حقيقة أو جمازا، باستباح أقفية الناس،خالل هذه اإلهانات 
 . ميكن أن يستيقن أنه ميوت أصال

قفا"أحاول أن أجرجر نفسى للموضوع األصلى عن عالقة 
بالسياسة فأجد التعتعة قد قاربت االنتهاء،" املصريني

 بروعة    – متهيدا لتعتعة قادمة –فأآتفى بتذآرة القارئ 
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بنيالفصحى وهى تستعمل القفا جمازا وحنن نقرأ هذا احلوار 
)جنيب حمفوظ(ىف ملحمة احلرافيش " مساحة"سليمان الناجى وابنه 

 "142ص " 

 ماذا تعلمون عن لعنة العمر؟  -

 فيقول مساحة 

 إنه ينقلب نعمة بني أحضان الراحة  -

 فيعقب سليمان

 "قفا احلياة"ويطمع اآلخرون فينا، ما أبغض   -

 هل للحياة قفا ؟؟!! ياه

 فلماذا يا شيخنا مل تبلغ املسئولني بعض ذلك؟  

 اآلن الشعب قد جتمع حول نفسه خشية الصفعة التالية؟

أَو مل يبلغ هؤالء املسئولني التعبري اازى اآلخر أن :مث 
يعىن هرم، أى بلغ من العمر عتيا، يقول شاعر آخر"رّد قفا"

 : ال أذآر امسه

 إن تلَق ريَب املنايا أو تـُرد أذى

 ال أبِك منك على دين وال حسب

 أليس هلذا أيضا عالقة بالسياسية جدا؟
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I04<I2008>20א

אא−233 אמ

 قبل موضوع اليوم

بعد أن وصلتىن احتجاجات غري قليلة تعرتض على احتمال
توقف هذه النشرة اليومية حلساب أولوية إمتام ما جيب علّى
إمتامه، وآنت فعال أعد العّدة إلصدار ثالثة آتب عن اإلدمان

فبدأت ىف مراجعة) ثقافة اإلدمان، والوقاية منه، وعالجه(
  –شديد باختصار  –مسوداتى، ناويا أن أوظف النشرة 

لإلشارة إىل ما أقوم بتحديثه حاال، وأغلبه ىف املوقع فعال،
 . ميكن أن يلجأ إليه من يهمه األمر

أثناء مراجعىت مسودة آتاب اإلدمان األول، وجدت ما يصلح
هل ميكن أن يتم ذلك،: لنشرة اليوم لبداية التجربة، قلت

هىشريطة أن حتتفظ النشرة بطابعها، وتكون وظيفتها األهم 
 أن تفتح أبواب احلوار آما تعودنا؟

يوم"هل يكون ىف ذلك حل جزئى ألغلب األيام فيما عدا 
 ؟"التدريب عن بعد"، و"حوار اجلمعة"، "حمفوظ

 ليس أمامنا إال أن جنرب 

 اإلدمان   عصر ىف    اجلديدة   القيم

فيما يلى عرض حمدود، لقيم من عندنا، ومن عند غرينا،
دء أو دعم أو تكريس ظاهرة اإلدمان بكلميكن أن تساهم ىف ب
 .سلبياهتا ومضاعفاهتا

اختالف القيم املسئولة من ثقافة إىل ثقافة برغم توحد
الظاهرة ، يبدو ىل من أهم ما أريده توصيله عرب هذه النشرة

 :اليوم

 !!من عندنا : أوال

  والتعليم   الرتبية   من   مثال ) 1( 

 رةواملباش   االستسهال :  قيمتا

قبيل وأثناء امتحانات ،  عام   آل   أتابع عادة ما جيرى 
    أسئلة   صعوبة   حول  - مثال-يثار   الشهادات العامة، مما
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 أتابع   وأروح ،  تلك   أو   املادة   هذه ىف    العامة   الثانوية
 أو ، " العامة   الثانوية   عذاب "  مثل ،  احملتجة   الصحف   عناوين 
 بعد   ما   هدوء "  مث  ،" العامة   الثانوية   مسألة ىف    الالمعقول "
، اخلطرية   الدالة   العناوين   هذه   آخر إىل   " العامة   الثانوية 
، النائحات   واألمهات ،  املتشنجات   البنات   صور   عن   فضال   هذا 
 مزعج  وهو  آثري   ذلك   وغري ).... يكاد   أو (  املعتذر   والوزير 
فأمسح للغيظ أن يغمرىن خاصة وأنا أالحظ مباراة حامية ،  يغيظ 

بني صحف املعارضة وصحف احلكومة ىف التباهى بالوقوف جبوار
 . "!!الغالبة"الطلبة املساآني واالشفاق على األهاىل 

 الظاهرة   هذه   بني مما يدفعىن للربط  غيظا   امتلئ   نعم
 ظاهرة   وبني )  صعوبة أى    ومن ،  االمتحانات   صعوبة   من   الصراخ (
  . اإلدمان الىت استشرت وتتزايد آل يوم 

 ذلك؟   آان   وآيف   قيل 

  : فأقول 

 مع   تتفق   ال   ومفاهيم   لقيم  -  نية   حبسن   رمبا  -  نروج   إننا 
هى   مث ،  املادية   إمكانياتنا   تناسب هى    وال احلاىل،    حتضرنا   مرحلة 
 ظاهرة   فيها   تــتـرعرع الىت    األرضية   بعض نظرى    وجهة   من   متثل 
  . اإلدمان 

، الرتبية   جمال ىف    يقع   واملفاهيم   القيم   هذه   من   آثري 
 الطب   جمال ىف    يقع   ما   ومنها ،  السياسة   جمال ىف    يقع   وبعضها 
  .  القانون   أو   االقتصاد   وأحيانا 

 ومها  مستمر   تزايد ىف    قيمتني ىف    ننظر   دعونا   الرتبية   جمال   فمن  
    العامة   الثانوية   حكايات موسم امتحانات   به   ما ُتذآرنا   بعض 

 هلاتني   نروج   إمنا   أننا   إعالن   هو   إمنا ،  هكذا   حيدث   ما   إن
 : األساسيتني   نيالقيمت 

 االستسهال  )1(

    واملباشرة   )2(

  :  فمثال ،  االستسهال   عن   أما

 االمتحانات   أن  - معهم   فتعودنا  - أبناءنا   عودنا   لقد 
 حق   من   هو % 100  تقدير   يصبح حىت  ،  سهلة   تكون   أن ينبغى  
 مبدأ   وهذا ، !!!)  أمكن   إذا   النجيب   وغري (  النجيب   الطالب 
 يتعلم   أن   البد   النبغاء   أنبغ فحىت  ،  أساسه   من   تربويا   خاطئ 
 مهما   أداء أى  ىف    الضرورية   اخلطأ   نسبة هى    وما ،  املمكن   ماهو 
، بالصدفة   اخلطأ   هو   وما ،  احملتمل   اخلطأ   هو   وما ،  درجته   بلغت 
 الطبيعية   احلياة   قوانني   من   هذا   وآل ،  باإلمهال   اخلطأ   وماهو 
  . السليمة   الرتبية   مبادئ   من   تكون   أن   قبل 

على   أوالدنا   لتنشئة   ضمنية   دعوة   فهو   ذلك   غري   أما 
 لآ وىف   ، اآلخرين   لوم وعلى  ،  احللم   تقديس وعلى  ،  اخلطأ   استحالة 
     ظاهر   استسهال   من   فيه   ما   هذا 
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 :املباشرةعنوأما 

 املعلومات   آــم   لقياس   االمتحان   يكون   أن على    دأبنا   فقد 
 التصرف على    القدرة   لقياس   وليس  ، الذاآرة   خمزن ىف    احملشورة 
 فأصبحت ،  اللغات   امتحان ىف  حىت    ذلك   حيدث ،  املشكالت   إزاء 
 مبثابة هى   - مثال   العامة   الثانوية ىف   - املقررة   الرواية 
 قراءة   تقرأ   رواية   تعد   ومل ،  الورق على    وتسكب   حتفظ ،  النصوص 
 واقع   من   الصياغة   وإعادة ،  املتجدد بالتلقى    تسمح  ، نقدية 
  . احلوار 

 حيفظ   نصا   أو ،  يستعاد   تارخيا   وليست   رواية هى    فلماذا
 إذن؟ 

 عن   حتفظ )  مثال   الفرنسية ىف  (  أصبحت   اإلنشاء   مواضيع وحىت  
 بكلية   التحقوا   الذين   الطلبة   لبعض   أعجب   آنت   وآم ،  قلب   ظهر 
 ناهيك  -  سليمة   بفرنسية   واحدة   مجلة   نطق   يعرفون   ال   وهم   الطب 
30على    حصلوا   أهنم خيربوىن    وهم  -  والعربية   بل   اإلجنليزية   عن 
 شخصيا   سارآوزى   مسيو   أن   أشك   تقدير (  الفرنسية ىف   30على  
  )  عليه   حيصل   أن   ميكن 

 املخدرات؟ بتعاطى    وذاك   هذا   عالقة   ما   ولكن

 أن   ولعلنا نالحظ   متأنية   بأمانة   األمر ىف    نظرنا   إذا 
  مبالغة   لصورة   ميكن أن يكون أحيانا جتسيدا   املخدرات تعاطى  
 واملباشرة ،  االستسهال   القيمتني   هلاتني 

الوعى   تغييب   من   احلسية   اللذة على    احلصول   أسهل   فما 
  . بالكيمياء 

 والوحدة   األمل   من   للتخلص   مباشرة   أآثر   طريق   يوجد   ال   آما 
  . واليقظة   املواجهة   مراآز   وتنومي الوعى    تعتيم   طريق   مثل 

 جمرد   وهوليس  ، فراغ   من   ظاهرة   ليس   املخدرات فتعاطى    إذن
 لقيم مرضى    جتسيد   -أيضا –هو    وإمنا ،  مادة   وفرة   أو ،  خلق   سوء 
 .ندرى   أن   دون   نغذيها   سائدة 

 السياسة   من   مثال ) 2( 

 والتعميم   اإلمجاع  : قيمتا   

الشموىل املمتد بتشكيالته   احلكم   عودنا ،  السياسة ىف 
 قيمة   من نعلى    أن ،  القبلية   األخالق   أضافت   آما املختلفة، 

 املرشح   جناح ىف    االرتفاع   الشديدة   النسب   حنرتم   وأن ،  اإلمجاع 
  ،  املبالغة   قيمة   ميثل   وهذا ،  االنتخابات   من أى  ىف    الفائز 

 بد   ال   العريق الدميقراطى    البلد ىف    احلصيف السياسى    أن   مع 
 املائة ىف    الستني   تفوق   نسبة على    حزبه   أو   هو   حصل   إذا   خيجل   أن 
  ) مثال (

ينبغى   ال   أهنا   مؤخرا   تتبني   راحت   نفسها   العربية   واجلامعة   
 أآثر   منذ   عليها   تصر   ظلت الىت    تلك   اإلمجاع   مبسألة   تفخر   أن 
  . سنة   أربعني 
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 أن   نستطيع   ال   فنحن ،  التعميمقيمةاملبالغة   هبذه   يرتبط
 يتعاظم   مث   ومن ،  النسبية   موضوعية   أو ،  الكسور   منظر   نتحمل 
    شئ   ال   أو   الكل :  مبدأ 

 :ميكن أن تكون آما يلى   املخدرات تعاطى    عالقة

-   وآبارا   صغارا  -   تعود   قد   وعينا   أن   املخدرات تعاطى  يؤآد 
النهائى،   واحلسم ،  املطلق   التأآيد   من   املطلقة   الصورة   هذه على  
 بال ،  األبيض   أو   األسود   رؤية على  ،  أو ...  إما :  منطق على    تعود 
 مؤملة   قةإفا   فإمـا ،  مأزق ىف    وعينا   فنشأ  والتداخل، وسطى،    ظالل 

وهى - تقريبا –األمور آما هى    لكل   رؤية مزعجة تفرض علينا 
إذا مل حنتمل، –وإال  (،  الوضوح اإليالم ألهنا شديدة   شديدة   رؤية

  ). التخدير   غيبوبة (=   الزؤام   فالنوم ، فهو )وحنن ال حنتمل

 نفسه   جيد  - رغري اُملَفّس   الضيق   عند   خاصة -  نفسه   جيد   الشاب 
 أحد على    اليقني   ذلك   مثل   له   حتقق   آيميائية   وسيلة   أمام 
 ومطلقة   سريعة   وسيلة   إال   هو   ما   خمدر فتعاطى  ،  اجلانبني 
 :  أحيانا 

، املواجهة   أمل لتجنب   أو   الغموض   اختالفات على    للقضاء
  .. ذلك   بعد   يرتتب   ما   ذلك على    وليرتتب 

 الطب   من   مثال ) 3( 

 والتسكني   امليكنة :  قيمتا   

   : ماذا جيرى   ننظر   دعونا ،  خاصة النفسى    والطب ،  الطب   جمال ىف 

 فن   حمل والتسكيىن،  ،  اآلالتى، والتكنولوجي   الطب   حل 
يأتى   املريض   وأصبح ،  عامة   الألم   وفن   التطبيب   وفن   التعصيب 
 بعض   من   طلبت   ما   وآثريا ،  ليـعـاجل   ال ،  لريتاح   الطبيب إىل  
إىل   يوجهون   حني مهنىت،  يعلموىن    أن على    يصرون   اللذين مرضاى  
، يا دآتور   ترحينا   مفروض   إنت :  قائلني   والتقريع   اللوم 
 أو   الباب على    الالفتة   قراءة   يعيدوا   أن   منهم   أطلب   آثرياما 
 الطبيب   هو إمسى    يسبق الذى    اللقب   أن   ليتأآدوا   الروشتة على  
 وليس   العالج هى  وظيفىت    فإن وبالتاىل   ،" املرحياتى "  وليس   فالن 
  . فحسب   الرتييح 

 القانون   حيث   تقدمامل   العامل ىف    وخاصة ،  عامة   واألطباء 
من قبل شرآات  منتظم   مخ   غسيل   عملية   فريسة   يقعون  - يالحقهم 

 الدعاية   بفضل األدوية، وشرآات أدوات الفحص املعقدة، 
حىت . أخرى   من ناحية   اخلطأ   من   واخلوف ،  ناحية   من   املفرطة 

 غاية   يكون   أن إىل   - مثال -النفسى    التطبيب ىف    احلال ينتهى 
) للبالهة   األقرب (  الغامضة   اإلشراقة   تلك   تطل   أن   هو   املراد 
 هذا   تعاطت الىت    احلسناء   وجه على    بدت   مثلما   املريض   وجه   على 
  ". العلمية"   االت إحدى    غالف على    واملرسومة   أوذاك   الدواء 

 بعمل   نفسه   الطبيب حيمى    أن هى    الطب   ممارسة   أصبحت   ذلك وعلى 
 من   قدر   أآرب   إعطاء   مث ،  هلا   لزوم   ال الىت    األحباث   من   قدر   أآرب 
  . دمتم و   العبوس   بعد   االبتسام   حيقق حىت    الكيميائية   السعادة 
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 الوجه   هذا   أن )  مرضانا   وغري (  مرضانا   وعلموا   علمونا   نعم 
 من   فالغرض   ذلك وعلى  ،  العباد   رب   من   املراد   غاية   هو   الباسم 
 بأن   الصحة   موفور على    احلصول   هو   يكون   وأن   بد   ال التداوى  
 حبوب   هو   احلديث   العصر   وعسل ، " العسل ىف    نوما "  للمريض   حنقق 
 .آيت   وآيمياء ،  آذا 

إىل   احلديث،   الطب   بفضل ،  اإلنسان   مفهوم   هكذا ينقلب 
 بالطريقة   وتلميع ،  آيت   وشحم ،  آذا   زيت   ينقصها   ماآينة 
  . آيمياء ىف    آيمياء   وآلها العالىن،    بالعقار   وتوجيه ،  الفالنية 

 اإلدمان؟   بظاهرة   ذلك   عالقة   فما 

 الوجه سوى    ليست ، امليـكىن التسكيىن،    للطب   الصورة   هذه   إن 
 أظهرت   األمينة   األحباث   من   آثريا   أن حىت  ،  املخدرات   لظاهرة الطىب  
 من   آوسيلة   ذلك   يفعلون   إمنا   للمخدرات   املتعاطني   من   نسبة   أن 
 بذاته   لنوع املتعاطى    انتقاء   أن حىت  الذاتى،    العالج   وسائل 
 يعانيه الذى  النفسى    االضطراب   بنوع   يرتبط   قد   املخدر   من 
 ذلك؟   غري   الطبيب   يفعل   وهل الطبيب؟  إمشعىن  ،  بآخر   أو   بشكل 
 ")التداوى الذاتى"وهذا بعض ما يسمى بـ فرض (جمرب،    واسأل 

  " هناك "  من   أمثلة :  ثانيا

  :  يقول   احمللية   األمثلة   هذه   آل على    رد   مثة   لكن

 من تعاىن    أصال   الصفات   هذه   فيها   ليست   جمتمعات   إن ،  عندك 
 ، اإلدمان :  الظاهرة   نفس 

اليابان(أو الشرق أقصى ) اخل..األمريكى ( الغرىب    فاتمع 
 وما ،  وحديث   قدميا   وتوابعه السوفييىت    الشماىلأو   عامة ) اخل..
 يستغرق   بل  ، االستسهال   من تعاىن    ال )  ينافسه حاال ومستقبال 
وهى ،  الوقت   طول ينبغى    آما   وواجبه   عمله ىف    منهم   الواحد 

 ئش   فكل ،  السهل السطحى  باملعىن    املباشرة   تعرف   ال   جمتمعات
 آيف   تعلم   جمتمعات   أيضا وهى  اجلدوى،    وحساب   املمتد   باحلساب 
هو   آما   شئ   ال   أو   الكل :  مبدأ على    تسري   وال ،  الغموض   تتحمل 

 عندهم   االنتخابات ىف    تعترب الفائز   وهى ،  احلال لدينا غالبا
 وآل ،  ساحقا   انتصارا   انتصر   دق )  مثال (  املائة ىف    ومخسني   بسبع 
 قيم   تقديس ىف    نتبعهم   أننا   صحيح ،  عندنا   ذآرت   ما   خالف   هذا 
 واضح   وارتباطه "  الرفاهية   جمتمع "  مثل قيمة   إلينا   صّدروها 
 الواسعة   االختالفات   أن   إال ،  مثال .. وامليكنة   التسكني بقيمىت  
، االستسهال :  األوىل   األربع   القيم ىف  خاصة   الذآر   لفةالسا 
 القيم   عن   تساؤل إىل    منا   حتتاج  ، والتعميم ،  االمجاع ،  واملباشرة 
 أن   مع ،  خمتلف   بشكل   اإلدمان   ظاهرة تغذى  ، ف عندهم   تسود الىت  
 واحدة   النتيجة 

  : نقول   ذلك وىف  

يعىن   ال   هنا وهناك بنسب متزايدة معا   الظاهرة   اترتو   إن 
 تشابه   وال ،  املسار   وحدة   وال ،  األسباب   توّحد   بالضرورة 
 التفسريات   نستورد   وحنن   حنذر   جيعلنا   ما   وهذا .  املضاعفات 
  . البحث   ومناهج 
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 مثل   اجلديدة   للقيم   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   فإذا 
 لتأثري   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   وإذا ،  وامليكنة ،  التسكني 
، واالغرتاب   اإلعالن   بوسائل الوعى    لتلويث   والتعرض ،  املافيا 
 تواتر ىف    معهم   االتفاق   من   واحدا   جانبا   يفسر   قد   هذا   آل   فإن 
 قيم   عن   البحث   ذلك   بعد   علينا يبقى    مث ،  اإلدمان   ةظاهر   حدوث 
 القيم   مقابل   عندهم مسئولة عن ظهور الظاهرة   سلبية 
  . عندنا الىت    السلبية 

 من   عندهم   فيما   البحث   وظيفتها   ليست اآلن   احملاولة   هذه 
 ومع ،  اخلاصة   صيبتنام على    بالضرورة   ترآز هى    بل ،  سلبيات 
 إلظهار   تعداد   جمرد  -  باملقابل   عندهم   ما   بعض   أعدد   فسوف   ذلك 
  . املصب   توحد   رغم   املنبع   اختالف 

  : اإلنسان   وتقديس البشرى    الغرور قيمة  -1 

 قيمة   جند .... عندنا   واملباشرة ،  االستسهال   مقابل ىف  
، سواه   دون   اإلنسان   تقديس إىل    وصلت   قد   عندهم البشرى    الغرور 
 إهناء ىف    احلق   له ،  شئ   آل على    قادر ،  نفسه   ملك   لديهم   فاإلنسان 
 عندنا   وليس ).  بالغيبوبة (  تشويهها   أو )  باالنتحار (  حياته 
  . الدمار   هذا   بكل   الفخر   هذا   آل 

  : احلسابات   وفرط   التأمني   فرط قيمة  -2 

 منهم   الواحد نرى  ،  عندنا   والتعميم   املبالغة   مقابل ىف  
آما ،  حياته   من   الصدفة ختتفى    تكاد ، حىت  شئ   آل   حساب ىف    يفرط 

 تفلت   إذا   آيان   وال   بالحدود   يصبح حىت    يفقد توازنه   يكاد   جتده
 تسليم   أو   بغيب   إميان  -بسهولة-  يسعفه   ال   إذ ،  ما   حسبة   منه 
 تفلت   وآم ،  البشر   حسابات هى    البشر   حسابات   أن   ومبا ،  لقدر 
 فإنه ، )أو إعصار   أوزلزال نووى    مفاعل   آارثة (   مربر   بال 
 وهات ،  املفاجأة   خشية   وعيه   به   يثلم   ما إىل    حيتاج   أنه   يشعر 
  . ختدير   يا 

 : سعار االستهالك قيمة -3

ال تقتصر قيمة االستهالك على هذه اتمعات إال باعتبارها
قادرة على االستهالك الرتفاع مستوى املعيشة، بل إن هذه
اتمعات األآثر ثراء وإنتاجا تصدر إلينا هذه القيمة ضمن

كه، ألهنا تستعملنا آأسواق وأدوات منما تصدر ما نستهل
 مصلحتها زيادة قدرة أفرادها على االستهالك

عالقة هذه القيمة باإلدمان عالقة غري مباشرة، ألن آال من
، يعلنان حرآة)اإلدمان(االستهالك لالستهالك، وتغيري الوعى 

زائفة للحياة بشكل أو بآخر، وآما أن االستهالك يزيد من
تهالك، آذلك اإلدمان يغذى سعار احلاجة إليهالرغبة ىف االس

   .مزيدا من السعى لتعاطيه

 واحد   واخلدر   األسباب   تعددت :  أنه نرى    وهكذا 

 التأآيد   ضرورة   أآرر ولكنىن    الفروق   تعداد ىف  أمتادى    وال 
 : يقول   حق   ال   حتذير   ذلك على    يرتتب   ألنه ،  عليها 
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ىف   أننا   مسئوليتناموقعمننعلنأنعليناينبغىإنه
 مثل (  بذاهتا   ميادين ىف    معهم   نشرتك   قد ،  هذه   اإلدمان   حرب   جمال 
ننتبه إىل  أن ينبغى    ولكننا ، ) التهريب   ومنع ،  املافيا   حماربة 

رى مثل الوعىأخ   ميادين ىف        متاما   معهم   خنتلف ضرورة أن 
بالقيم السلبية وراء الظاهرة، وحماولة تطويرها أو

اخل، وال تتوقف ضرورة الوعى بالقيم على... إبداليها 
 فإذا  .القيم السلبية دون غريها، وإمنا ميتد إىل آل القيم

 عند   وقفنا ،  اإلدمان على    نتغلب   أن   ميكن   باإلخالص   أنه   مثال   قيل 
 اإلخالص   من   يكون   فقد عندنا   ومفهومه   عندهم   اإلخالص   مفهوم 
 أصبحت   مثلما (  عليه   ونتسرت املتعاطى    مهمة   نسهل   أن   عندنا 
 باب   من /  االمتحانات ىف    ألبنائنا   الغش   نسهل   أن   الشهامة 
  )  اجلدعنة 

يستغىن   قد   واإلميان   للدين   بالعودة   أنه   عندنا   قيل   إذا  و 
 أن   علينا ينبغى    فإنه الوعى،    تغييب إىل    حاجته   عن    املدمن 
من يتدين منهم ممن قد يهمه األمر   عند   التدين   بني   نفرق 

تغلب على قيمة التدين عندهم منظومات   حيث ،  أحيانا
اية األسبوع،اجتماعية اختيارية بعض الوقت، وبعض نشاط هن

وذلك قبل بزوغ دور(اخل، ... ودعوات صاحلة على الطعام
، هذا خمتلف متاما عن أغلب أشكال)الدين األصوىل ىف السياسة

 للنفس   الرتويج   بني   ما   ترتاوح الىت   الدعوة للتدين عندنا، وهى
 جهاد   دون   التسليم   تعميق   يشمل   مبا السكوىن  باملعىن    املطمئنة 
 وتعميق ،  اهللا   وجه إىل    الكدح   بني   ما   و ،  لألمانة   محال   متصل ذاتى  
  .  اخلالق   املبدع   بالغيب   اإلميان 

 الدين   ليس هو هو مفهوم   أن الدين آقيمة لدينا   املهم 
  . الغرب   يعرفه   آما 

  . ذلك على    وقس 

لبيات احملتملة قائمة علىتعددت القيم وجتلياهتا، والس
 .امتداد اغرتاب البشر

حىت ،  وعالجها   للمشكلة   مواجهتنا ىف    التحذير   وجب   هنا   من 
 االآتفاء   أو هى،    آما   اخلربة   نقل   أو ،  الرتمجة   جمرد على    نقتصر   ال 
 إذا   باألرقام   االخنداع   أو ،  حتتها   فيما   النظر   دون   بالعناوين 
  . تشاهبت 

  . آخر   حديث   آله   وهلذا 

 ملحق النشرة

حىت ال تكون املسألة جمرد مقتطف من آتاب، ولتظل النشرة
حمتفظة بطابعها، فكرت ىف آخر حلظة أن أحلق بنشرة اليوم هذا
امللحق بأقل قدر من التعليق، حىت تظل حمتفظة بغلبة الفكر

 ممارستنا الثقافية اخلاصةاإلآلينيكى من واقع 

 ولنعترب ذلك ضمن ما جنرب ىف مرحلة االنتقال هذه

 : بشرى مدمن" نص"مقتطفات من 
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بعض ما يقوله اإلدمان

هو شاب ىف اخلامسة والعشرين، مازال طالبا باجلامعة،
 يتعاطى آل شىء من مدة طويلة،

 جمرد عينات من نص طويل جدا 

  : من آالم األم

 هو ما عندوش أى نشاط ىف حياته، 

 إخل..... مالوش أصحاب ومابيخرجش غري علشان جييب خمدرات وبس 

 من آالم األب

يقول ىل إذا آنت –" عشان خاطرى"آنت أقعد اقول له  -
ها أبطل عشان خاطرك؟ سيبىن أنا" عشان نفسى"مش قادر أبطل 

 ما أعرفش أعمل حاجه غري وأنا ضارب

 :القراءة

مع مشكلة املخدرات، آمصدر للمعرفة، ليس فقط عننتعامل 
املخدرات، لنسرب غورها، ونتعرف على أسباهبا، ونتقى شرها،
ونعاجل ضحاياها، آل هذا وارد بشكل ما، وهو إثراء

على اإلنسان ، ندعوك لقراءة املقتطف السابق لتقوم للتعرف
 .أنت بالتعليق

 من آالم الشاب

يد اللى بأعمله ىف حياتى إىنالنشاط الوح  دلوقىت....  �
 بآخذ خمدرات، 

أنا مشكلىت الكبريه هى مشكلة آل املدمنني شخصية   �
 اعتمادية ، داميا مستسىن حاجة من بره 

، حاسس إن التغيري هاجيى من بره مش من جوه،.....،�
 وده مش هاحيصل، .... 

عارف إن مافيش حاجه ختليىن أبطل من بره، تفكريى   �
 . سلىب

الواحد آان بيعوض العالقات االنسانية باملخدرات،   �
، مش محل بقىاملخدرات مش ها ترفضىن أنا املتحكم ىف املوضوع

 أروح لواحد مثال يرفضىن،

الواحد مش مستحمل ها يروح يدور على ناس تََََجّرح   �
  املخدرات عمرها ما تقول أل،فيه، الواحد جمروج لوحده، 

وحدتى باحس إهنا أحسن من قعدتى على قد ما بأآره   �
 .مع ناس ختنق ىفَّ

ها تعمل) ها(يضرهبا ما يقولش   الواحد   املخدرات   �
 إيه يا واد ، 
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خالص مافيش حاجة بعد آده، أى حاجة الواحد يعملها   �
 ختلص ويدور على بعدها، 

آانت تريح أى) ها(البودرة ماآانتش ختلى فّيه    �
 مشاعر

آنت بأحس إىن مش حمتاج بىن آدمني ىف الدنيا، مش عايز   �
حاجة بعدها غري بودرة ثاىن، هى دخلت من هنا والدنيا سكتت

 من هنا 

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

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

 .يادتكمالربآة ىف س
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"א"א−234

 دعوة حمددة للرأى واملشارآة
 مقدمة

من أهم ما أسف عليه األصدقاء الذين طالبوا
باستمرارهذه النشرة اليومية، حىت لو آان هذا االستمرار

النفسية، "األلعاب"على حساب أعمال أخرى مهمة، آان باب 
بدأنا عرضها على حماولتنا مع األسوياء، وقد رآزنا حني 
 ).العالج اجلمعى(أآثر من املرضى 

نا، أن هذا اإلصرار علىوقد تصورت، آما بلغىن ضم 
   :األلعاب بالذات يرجع إىل عديد من األسباب من أمهها

   إهنا تسمح بقدر أآرب من املشارآة: أوال

إهنا تسهم ىف آشف أبعاد قيم شائعة بطريقة جديدة: ثانيا
 غري مألوفة

 إهنا تنشط التفكري النقدى بشكل أو بآخر: ثالثا

ربة أسوياء،إن أغلب ما نشر منها آان جت: رابعا
وبالتاىل ينتفى، أو على األقل يستبعد، النقد من خالل الزعم

 بأن ما يسرى على املرضى ال يسرى على األسوياء

 وغري ذلك

ىف هذه املرحلة االنتقالية من النشرة، أو –فكرت 
أن أقدم هذه األلعاب بطريقة -بالنشرة، إىل ما ال أعرف

دون استجابات أخرى، وذلك بأن نبدأ بعرض نص اللعبة
املشارآني، وأن ننتظر بعد ذلك وقتا آافيا يسمح بتلقى

، مث نعرض بعد ذلك)أسبوع مثال(استجابات أصدقاء املوقع، 
استجابة املشارآني ىف احللقة املسجلة، ورمبا يسمح ذلك مبقارنة

 .ما، أو تعميم حمدود ملا اآتشفناه من خالل اللعبة

للمشارآة بأآثر من لغة آما فكرت ىف نفس الوقت أن أدعو
آما تعلمنا من) العامية الفصحى، واللهجات احمللية(وهلجة 

 .الصديق مجال الرتآى
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 :هذا وذاك آان الباعث إليه عدة اعتبارات مثل

 زيادة مساحة املشارآة .1

 املقارنة بني االستجابة بالفصحى والعامية .2

وثقافتناالتعرف على بعض جوانب ثقافتنا عامة، .3
النفسية خاصة، من خالل التلقائية واملشارآة أساسا، بديال

 عن اخلطابة والتنظري املسبق

من خالل –للمختصني واملهتمني  –احتمال التعرف على مرضانا . 4
مشارآتنا خربات تقرتب من اخلربات الىت يعايشوهنا اختيارا أو اضطرارا

 الطريقة واخلطوات

أو غريها فكرت أن أعرض اللعبة لتحقيق بعض هذه األهداف 
 :من اآلن فصاعدا آالتاىل

مع تكرار التعليمات ىف آل(أعرض نص اللعبة مستقلة  �
 )مرة ملن يلعبها ألول مرة

  أعرض اللعبة بالعامية املصرية أوال �

 الفصحى ) اجلميلة(أعرض نفس اللعبة بالعربية  �

لعبةأطلب من الزمالء العرب، أن يعيدو صياغة آل  �
باللهجة احمللية آما فعل الصديق مجال الرتآى بالنسبة للهجة

:بأربع هلجات –ما أمكن ذلك  –التونسية، وأقرتح أن نبدا 
لبنان فلسطني(اللهجة الشامية  –اخلليج  –املغرب العرىب 

، أتصور أن ذلك قد)أخرى تذآر(العامية املصرية  –) سوريا
 من بعضنا البعض –ضمنا –يقربنا 

وإن آنت ال أحبذه بعد جتربىت الشخصية –أن يواآب ذلك  �
 !!استجابة إضافية ملن شاء باللغة العربية الفصحى، لعل وعسى  –

أال أعرض اللعبة آما جرت ىف حلقات الربنامج إال بعد �
 .أسبوع على األقل من عرض نصها مع الدعوة لالستجابة

ع قبل أووعلى من يشاء أن يشاهدها صوتا وصورة ىف املوق(
بعد أن يلعبها، أن يفعل ما يشاء، مث يعود إلينا، أو إىل

 )نفسه مبا شاء

 ما رأيكم؟

 هيا نبدأ اليوم بـ

 لعبة الطيبة

 قبل اللعب

برغم سخف التكرار ، فسوف أعيد ذآر هذه :ملحوظة
التعليمات، احرتاما ملن يلعب معنا ألول مرة، أما من وصلته
الفكرة، وجّرهبا من قبل فما عليه إال أن يتجاوزها ويدخل إىل

 :اللعبة مباشرة
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 طريقة اللعب ملن مل يلعب معنا سابقا

تقدمي آلية  هنا يقصد به" لعبة"إن استعمال آلمة 
وهى تقوم بتنشيط اخليال: لفظية حىت ميكن أن ينطلق من خالهلا

 و التلقائية فالكشف، 

 :املطلوب إن آنت ترغب ىف املشارآة هو

 ):بعد تالوهتا مباشرة بصوت عاٍل(أن ُتْكمل العبارة املقرتحة  �

 )الوصّى(بأقل قدر من التفكري  �

مشتمال الوجه والعيون(وبأآرب قدر من التمثيل  �
 ).واجلسد

 وأال حتاول أن تسارع بفهم أو تفسري ما قلَت �

 )ما أمكن ذلك(وأن تلعب آل لعبة بال استثناء   �

مجلة ناقصة، مث تكملها بأى  نفس ألفاظ  بأن تكرر  �
 آالم خيطر على بالك،

ال بعد أنأال حتاول أن جتيب بالقلم والورقة إ        �
 .حتاول شفاهة بالكالم املنطوق

مع نفسك أو   - ما أمكن ذلك  - أن تلعبها بصوت عال،   �
أو صديقة أو أفراد(مع صديق واحد أو اثنني يشارآانك 

 )األسرة

ال بد من تكرار العبارة نفسها بألفاظها، وليس  �
 االآتفاء بتكميلها

 أجهز آلما آانت االستجابة أسرع، آانت التلقائية  �

 حتاول أن تسارع بفهم أو تفسري ما قلَت  ال �

أن تسجلها لنفسك صوتيا، حىت ال -بل من األفضل  –ميكن  �
 تعتمد على الذاآرة

من حقك أن متزق اإلجابات، ومتسح الشريط، أو ترسلها �
أن  –إذا تفضلت بإرساهلا  –باسم جمهول، لكن يستحسن 

)ذآر أنثى، وال مؤاخذة(تذآر السن، العمل، والنوع 
 . باإلضافة إىل ما تشاء من معلومات

 لعبة الطيبة

 :اللعبه االوىل

فانا يتهيأ يل آل واحد بيفتكر نفسه طيب، دا انا شاي
 ...........اني 

 :اللعبه الثانية

 .....انا حاسس إني لو أبقي طيب اآرت من آده حالقي نفسي 
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 :اللعبه الثالثة

مش... انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو مش عارفين،  
 ........ميكن

 : اللعبه الرابعة

 ......آفايه طيبه وهبـَل، ده انا الود ودي !!! أل بقي 

 : اللعبه اخلامسة

...متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه طيب، عشن آده أنا انا مش 

 :اللعبة السادسة

دا أنا .... أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيب،
 ....أستاهل 

 :اللعبة السابعة

 ........أنا شايف  ؟؟ !!هى الطيبه ضد القوه وال إيه

 :اللعبة الثامنة

 .......حلسن  أحسن ىل أبقى طيب من غري مااعرف إىن طيب، 

 :اللعبة التاسعة

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب، طب ده أنا
 ..من الشعب ده لكن

 اللعبة العاشرة

 ..............الطيبة احلقيقية هى إىن

 وبالفصحى

 :اللعبة االوىل

، أنا"طيبا"منا يتصور نفسه شخصا   خييل إىل أن آل احد
 ....أنىن   شخصيا أرى

 :اللعبة الثانية

طيبا أآثر مما هو أنا طيب هكذا،  أشعر أنىن لو أآون
 .... فسوف أجد نفسى

 :اللعبة الثالثة

طيب وهو ال يعرفىن،"أنا ال أرحب أن يصفىن أحدهم بأنىن 
 ....أليس من املمكن أن 

 : اللعبة الرابعة

آفاىن طيبة وبالهة، لو أن األمر بيدى.. ال..ال..ال
.......... 
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 :اللعبة اخلامسة

أتصور أن هناك شخصا ضعيفا ميكن أن يوصف بأنهأنا ال 
 .......طيل، من أجل هذا أنا 

 :اللعبة السادسة

لو أنىن سكّت على الظلم حتت زعم أنىن طيب، إذن فأنا
 ......أستحق 

 :اللعبة السابعة

 ..أنا شخصيا أرى ... هل الطيبة هى عكس القوة، أم ماذا؟ 

 :اللعبة الثامنة

خشية.... ون أن أعرف أنىن طيب،أفضل أن أآون طيبا، د
 ....أْن 

 :اللعبة التاسعة

شعب"هل من اجلائز أن نصف شعبا مظلوما ومطحونا بأنه 
 ......، أنا واحد من هذا الشعب، لكن "طيب

 :اللعبة العاشرة

 ..............الطيبة احلقيقية هى أىن 

 :واآلن

ذاهل أطمع أن تسمحوا ىل أن يتناسب قرار االستمرار ىف ه
الباب أو ذاك من أبواب النشرة، مع قدر املشارآة بدءا من

 اآلن ؟ 

 .شكرا
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 اإلهداء

 لصاحِبِه   إال ُيـهَدى    ال   عمل   هذا
 لْك   فهو  ..... آنَته   إن

 الرخاوى حييى 
 حمتوى املقامات 

 املقامات العشر
 التاريخ اسم القصيدة م
 ؟؟؟؟؟؟؟ آْومة رعب 1

 !قبل القصيدة التالية 
 16/5/1989احلكمة    رأس دم   برآة  2
ظهرا   الواحدة   املرييديان سم   قطرة 3

 25/6/1989  
  9/11/1990  املقطم قلب   نبضة 4
 الرابعة   الساعة   املقطم بؤرة هجر 5

 13/5/1991 صباحا  
 1/7/1993  املومنارتر صمت   حلظة   6
 2005-4-10 يقظة موت 7
 2005-8-10 يقظة حّس 8
 2005-5-13املقطم  مهزة وصل 9
 2005-4-18 شعب  طيبة 10

 :مقدمة

  . سنوات   عشر   بعد   إال   إليه   أرجع   أن حىت     أجرؤ   مل ... 

 أو عشرين

 !!أو ثالثة 

وصله ما   أنه خيربىن    مل   عليه   اطلَع   ِممَّن   أحدا   أن   وأعرتف   أقر
 آان ينتظره منه،

 أو ما آنُت أنتظرهُُ له،
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 .حّتـى أنا 

 البعُض أَحـبَّه،

 واألآثر، ثاروا عليه، ورفضوه 

 خافْت منه: الندرة 

ما زلت   وأنا   حبسُتـه   ما   أصدر   أن    األوان   آن   وقد   َأَما   
 احلياة،   قيد على 

 آن األوان   فقد  

 :ملحوظة

 الىت اخرتهتا لكل مقامة   الصور   هذه   أحببت 

 . وجتريح   رفض   من   وذاك   هذا   يلقاه   سوف   ما   أعرف 

  . ليكن  

 . حدث   ما   هذا

 املقامة األوىل
 آْوَمـُة رعْْب

  
  شوِك ،  القوِل   ِجذر   عند   املكوَّم   الرعب   أيها   يا 
 الصـدِّ،   غـوِر ،  الوصـل 
  ْ. ِقف 
  . ُمطـَْهَمْة   واخليول   السـنـابِك   حتت التـُلــِقىن    
   النـابـِت   الوفـاِء   خـلـَف   واختبْئ   قْف،   
  ال   أحـرفا   امللوَِّن   الوْجـِه    املـتـعـدِِّد 
  ، ... تـنـطفْئ 

  .تكتمْل   ال
 .   قْف
وعـِى    بربيِق   حرُفـَها   املزيَِّن األخـَرى    تـطـلِب   ال 
  . ينبلْج   ملَّـا   الصبح 
   يـرتـسـم   َال الذى     بعد   ُيــقـَـْل   لـم ال .. .. ، ال
  ضـد ،  احلـرِف   ضد , إلسـَما    ضد الـرسـَم    ألنَّ ,  أبًدا 
  يغـــِمُد   سـْهـمـًا   الوجـِد   ضد ،  احلقِّ   ضد :  العـيـِن 
  . الزاحفة   الرمـال ىف    املفيدة   اُجلَمل 

  
 حــّولـَـْك؟   ماذا   حوُل   يا
  املكوَِّم الّربِع    املنـسـيـِة    القـارة   شـبـه أىِّ  ىف 

  الشبْك؟   خلَف     خاليا 
  صوَّرك؟   شـكـٍل أىِّ   ىف 
  

  نـوَم   أيقظْت اليمامـِة    عنقاِء شـكـلٍِ  ىف 
  يـنـاهـُز   السـِّياج   خـلـَف    رأَســه املـطـأطـِئ  
 أفـرزك؟   قـد الذى    العـمـَر 

  ال الـذى    عـاهـَدَك   البـكـر   احلياة   آالء فبأىِّ 
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 لـْك؟   آـاَن   قـْد  الـذى   العـهـَد   يـمـلُك 
  َبـعـْـَد ،  الُبــعِد   وهـِم خـلـفََ    ميينــَك   ُأمــدد

فيه اآلن، ليس اآلن إال من   أنـت   عـمَّـا   الَبعـِْد 
  .َسَلْك
  !  أحـلـَكـْك   ما
  طياِت   عمِق ىف  ,  املختبئ   الفجور   العجـز   أيها   يا
  ،  باملتهرِّ   الباسـم     احلياء 

  ، أغفلْك   ما
  ظلٍّ   وجَه ُتــخفى  محقاَء     مجرة للرسالِة    املهـيُأ    لسَت 
  . أشعلْك 
  للكياِن   يُك   ولـــم ،    ُتولد   ْمل   احلق   وأيـم :  قالْت   
املهجوِر ُآْفوا أو أَحْد، فظللَت مشروعًا    الغامِض 

  خاليا    املكوَّم   تدور آما الرََّحى ىف بؤرة الكهف
  .  الشََّبْك   خلف 
 , بالطِّـِني :  وجُهُه املـغـطَّـى    القمُر    فتحرَّك   

 ،  اجلـلـيلـِة   بالسُّحِب  
 ،    بالنـعـومـة، باللزوجة  

 .   بالـبـله ،  بالشـراسـِة
   
  رغـم   بعُد؟   يـأِت   لـم الذى    اليـوُم   ُأجهَض    هل
 املـنـتـظْم؟   املـخاِض 

  
  ، ماُولـْد    ليوم   تبَّا

 تـجـْد،   لـم   لعـَـــْيٍن   تبَّا   
 ، يـعـد   مل   لقلٍب   تبا 
   ، يداْه    تـبـْت  

 ، رؤاه   ُطِمَسـْت
  . آـَسـْب   مـا     عـنـه أغـَنـى    ما

..... 
 املـُـدوَّرْة؟      القوة

 القـُبَّرْة؟   ُعشِّ   وبـقـايـا   
    لقاْح؟   بال   تـفـوُح    رائـحـٍة    وريـاُح
  التوفيـِر، دفاتُر  ،   السـعـيد   احلـظِّ   ودوائـُر

 الـفائـدْه؟   سـِْعُر 
 .  اُملحاْل إىل    املآُل    آل
  ضـلَّ   عـقـربًا ُيـطـارُد    َعـقـَرُبـَهـا   دام   ما 
 السؤاْل، 

  املاثِل  السؤاِل   نـحـَو   طريَقـُه السؤالَُ    ضلَّ
  حنَو    بدوِرِه   السؤاَل   ضلَّ الذى    اخلطِو   املتمهِّـِل 
  نوِر      الكْدح   حبتِم خطِو   املوقنني   آـلِّ   آْدح   التساؤِل 
  يكون   شٌئ ،  أَتى   شٌئ ,  مَضى    شئ   آمـثـلـه ليَس    احلقِّ 
  ، آياْن   بال 
  . شئ   آلُّ    هو   لكنٌَّه   

 ،  األَنا   ينـتـظُر   الشرِق   حنَو   الشـوِق   بعـمِق   وجٌه
  . هـُـَنا ليسـْت 

وجٌه توارى حتت ظل الطفل جيرى خلف طيف سحابٍة 
 أمستها أم اِخلضر باسم اجلدة العذراء ضاعت حتت 
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صعق سنابك اخليِل الذى قد ظّل جيرى بعد خط هناية 
 .لُه هناية السبق الذى ما آان قطُّ

ذاك الذى قد أسرجوه لغري وجهة ...فرُس النّىب، 
صاحبه، فرس النىب املائل الرأس املطأطئ ذيله حنو 

 الشياطني الىت تلهو عميقا بعد غْور اهلاوية
فرس النىب فراشة الفردوس سحر امللتقى عند الذى 
ِمشكاته من زيت زيتون يقّطر شافيا سم املخاوف 

   .رؤىواملهارب واحملارق وال
ضاع الصدى ىف رجع ترديد النُّواِح على الفقيد 

 ".اَملاُوِلْد"
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التدريب عن بعد
سنة، دخل املستشفى من سنتني 27هو عيان عنده : تيسري.د

نيجريى اجلنسية، آان بيدرس آداب اجنليزى ىف االزهر وآان داخل
زى حالة بارانويا أو فصام بارنوى، آان فيه موقع ملغنيه
على النت وبيعمل شات عليه وآده، وبدأ يعتقد إن فيه

اقع،مؤامرة يعىن داخل فيها أطراف تانيه جوه النت وىف الو
وإن املسألة هلا عالقة باملغنية دى، وآالم من ده، وده آان

هو قعد حواىل شهر ىف املستشفى وخرج. سبب دخوله املستشفى
تقريبا املوضوع ده متصلح شوية، يعىن فضلت بس فكرة ان
املغنيه دى هلا صلة باملوضوع، وإنه متأآد ان آان فيه يعىن ىف

حماوالت للخبطته، لكن آل الشات آالم مابينه ومابينها، وان
االطراف التانيه اللى آان متصور إهنم مشرتآني ىف حكايته
بعدوا، و بقى شايف ان هو آان عيان يعىن وانه من قلقه من
املوضوع ده بتاع الست دى، آل احلاجات اللى آان بيفكر فيها
ساعة التعب آانت غلط، وبعد خروجه من املستشفى آان برضه

مش حاسس ان انا طبيعى، مافيش حاجه حمدده،لسه بيقول انا 
 لكن انا مش باستمتع باحلاجات، مش قادر استمتع باحلاجات 

 انت بتشوفيه من سنتني : حييى.د

 آه : تيسري. د

 فني : حييى.د

 ىف العيادة : تيسري.د

 عندى : حييى.د

 آه وابتدى معانا اجلروب آمان ىف العيادة برضه: تيسري. د

 تني دول جنح ىف دراسته؟ وىف السن: حييى.د

 جنح: تيسري. د

 وصل إليه؟ : حييى.د

 اخترج دلوقىت : تيسري. د
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 اخترج من آلية إيه؟ : حييى.د

ما هو طبعا، مش آان ىف املستشفى، وبعدين عالج: حييى.د
فردى، وبعدين عالج مجاعى، وولد متغرب، ونيجريى، ومش عايزه
يبقى فيه العواطف دى، هوا إيه اللى جد جديد عشان

 تعرضيه؟ 

 أل، الطرح ده موجود طول الوقت : تيسري. د

طيب احنا حنعمل ايه دلوقىت، ماهو حايرجع بلدهم: حييى.د
، إحنا بىن آدمني عايشني ىف واقع،!ح، فيها إيه يعىن؟بالطر

ميكن آان الزم تعملى حسابك أآرت شوية عشان إنت عارفة
ظروفه، وإنه مش مصرى، وإنه مسافر مسافر بعد ما خيلص
بعثته، يعىن املسألة باينة زى الشمس إن هلا هناية، وإن

التوقيتالنهاية مش بإيدنا قوى، يعىن احلالة حمددة املعامل، و
 مش ىف إيدنا زى ما يكون مصرى قاعد هنا، مش آده وال إيه؟

 أيوه : تيسري. د

ما من هنا تيجى ضرورة احلسابات وظهورها بوضوح: حييى. د
ىف التعاقد من البداية، وإننا ما ننساهاش مهما توثقت
العالقات، التعاقد ىف احلاالت اللى زى دى الزم يكون حمدد املدة

، أل الزم املشاعرتاخد خرب أول بأول، وإذا نسيتمش بس بالكالم
نفكرها، يعىن أنا مثال ملا بيجيلى واحد ىف أجازته السنوية
بيشتغل ىف السعودية، وأجازته تالت أسابيع أوشهر، الزم أحط

 ده ىف حساىب حىت لو ما مسيتشى اللى انا باعمله عالج نفسى، 

 سنواتأيوه بس ده آان مقيم ىف القاهرة : تيسري. د

ده يلزمك أآرت بالوعى بالنهاية، ماهو حايرجع: حييى. د
"طرح"حايرجع، يبقى آنىت تعملى حسابك إنه حايرجع بالـ 

ويسافر، على" طرح"بتاعه ده، وال يعىن هو حيسيبلك الـ 
دى، اهللا يساحمه فرويد" طرح"فكرة أنا ما باحبشى آلمة 

بوخ، هى عالقةرماها لنا واستحليناها، وملا ترمجناها بقت أ
محيمة بني البشر، تتسمى حب، تتسمى، ود، تتسمى اعتمادية
تتسمى حنية، هى وظروفها، مش ضرورى يعىن إنه بيطرح
العواطف اىل آانت عنده جتاه أهله وهو صغري، بيطرحها علينا
بدال منهم عشان حنلها أحسن، دى بعض جوانب اللى بيجرى

كاية، إحنا دلوقىتبينا وبني عيانينا، بس مش دى آل احل
بنتكلم ىف عالقة الواقع، باملرض، بالتحسن، باالعتماد على
املعاجل، بعواطف املعاجل مع العيان، دى آلها حاجات موجودة
دلوقىت، يبقى حنرتمها ونتكلم ىف إيه هوه التصرف اللى مينع
أآرب آمية من اآلالم واملضاعفات مع النقالت الضرورية ىف ظروف

إنك ما عملتيش حسابك، دى تيسريما بلومكيش يا أنا . العالج
مرحلة حا تتعلمى منها إنك ما تنساقيش وراء التحسن ىف
األعراض، وتنسى تنتبهى ملراحل تطور العالقة، مث إنك آان
عندك فرصة أآرب ختفف من حرارة العالقة بينك وبينه، مش
بتقوىل إنه دخل اجلروب سنة حباهلا، ما هى دى آانت فرصة إن

 .أفراد اموعة ميتصوا حبة من العواطف دى
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 يعىن أعمل إيه دلوقىت؟: د تيسري

، يعىن عايزانا احنا نعمل إيه بعد سنتني، وجايةحييى. د
تتكلمى وباقى من الزمن أسبوعني، فيه حاجة امسها تليفون،
وده أظن بينظموه بفلوس ىف بالد بره، وده أحسن، مش بس عشان
إنت بتضيعى وقتك وده حقك، لكن ده بيخلى العالقة أآثر

 موضوعية، وأآثر رمسية، 

 العلمية تبقى ازاى؟يعىن من الناحية : تيسري. د

، هوا احنا بنكتب شروط الطالقتيسريجرى إيه يا : حييى. د
وال إيه، قلنا هو ممكن يبعتلك وتروحى راده عليه، وميكن
حبيب القلب يرجع يكمل دراسته ىف مصر ما حدش عارف، أنا
باهزر طبعا، يعىن باتكلم جد زى ما انِت عارفة، أنا شايف

األوىل، وده مش عيب، إذا ما آانشىإن موقفك إنساىن بالدرجة 
عشان عواطفك احلقيقية، إللى هى ثروتنا جبد، ورامسالنا
برضه، يبقى عشان جهدك وفرحتك وحرصك إن التحسن اللى مت،
اللى خلى بىن آدم يتقلب من واحد فصامى وبيخرف، لواحد

هوه ده شوية يا بنىت؟ زى أى أم. ناجح، وطيب ومتعاطف آده
مثال يا شيخة، الكالم عن املوضوع هبذا الوضوحابنها بيهاجر 

بيدى طعم للمهنة، حىت لو ما شفتيش العيان ده تاىن خالص،
ده بيساعدك إنك ما تستخسريش عواطفك ىف واحد عيان تاىن

 . حاتعاجليه بعدين، زيه أو مش زيه، إحنا بشر

احلالة دى فيها حاجه واضحة وحمددة، مش حانقدر نعمل
، احلاجة دى هيه إنه مسافر بعد أيام، هوهفيها حاجات آتري

شهور مثال آنا اتكلمنا احسن من آده، أما خالل 3لو قاعد 
أسبوع او اتنني فبصراحة أنا استغربت بتطرحى احلالة ليه ىف
.الوقت ده، ميكن عشان تتونسى بينا، حاجة زى آده، وده حقك

 وال إيه؟ 

 الـ اإلشرافهو انا آنت طرحته قبل آده هنا ىف: تيسري. د
علشان قصة احساسه ان هو خمتلف، ومش قادر يستمتع دى،
وحضرتك آنت قلت اهنا حكاية ماهلاش حل سريع، وإن انا أخليه
يعمل نفس احلاجات اللى هو بيعملها بس بـطريقة خمتلفة،

 .واحدة واحدة، بس ما جنحناش قوى

 ؟طيب وىف اجلروب بيعمل إيه؟ قصدى آان بيعمل إيه :حييى. د

آان يعىن طول الوقت ىف اجلروب، يعىن آان فيه: تيسري. د
مشكلة برضه، هو أحيانا آترية آان ممكن يبقى قريب قوى،
ويشوف، لكن ما بيعملش عالقة، حىت إنه استمر فرته آترية

بص للى انت: بالشكل ده مع إن احنا بنرآز معاه، ونقول له
آويس،بتكلمه لو مسحت، وآده، هو ىف الفرته االخريه عامل شغل 

 يعىن فرقت معاه 

احلمد هللا، هو قعد سنتني معاآى قعد منهم ىف اجلروب: حييى.د
 قد ايه؟ 

 سنه: تيسري. د
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 انت معاآى مني ىف اجلروب : حييى.د

 دآتور أسعد : تيسري. د

، قصدى ىف...قول لك ما فيش لو، والال أ. ...لو: حييى.د
احلاالت اللى جايه، أما يكون فيه عالقة بتنمو بالشكل ده،
وعارفني الواقع، وتوقيت النهاية، ممكن تباصى لزميلك شوية
عواطف، يقوم بدور مخفف، تقوم ملا تيجى اللحظة اللى زى دى
تالقيها متر أسهل عليكى وعليه، مش آده وال إيه؟ هو أثناء

 جلروب آنت بتشوفيه عالج فردى برضه؟ فرتة ا

 آه : تيسري. د

 آان بيقعد قد ايه ىف آل مرة ىف اجللسات الفردية: حييى.د

 . ...تلت ساعه، ربع ساعه حسب: تيسري. د

اتكلمتوا ىف املوضوع ده اللى انت بتطرحيه دلوقىت: حييى.د
 مع زميلك بعد اجلروب أول بأول 

 ساعات : تيسري. د

 بعدين؟ و: حييى. د

بس فيه حاجة تانية عايزه أقول حلضرتك عليها،: تيسري. د
هوا دلوقىت بيحس حباجه يعىن زى تقل آده ىف مؤخرة رأسه،
وبيقول ان ده من بعد ما خرج من املستشفى موجود وانا
اعتربت ان دى حاختف شوية شوية مع الشغل ىف اجلروب، إللى حصل

تشري(حاجه زى تقل هنا إا بتزيد، بيقول انا حاسس انه ىف 
 . بتشدىن لألرض) اىل خلف رأسها

 السؤال بقى؟ : حييى.د

السؤال االوالىن انا مش فامهه قوى: هو سؤالني: تيسري. د
 احلاجة دى، وخايفه يكون ىف حاجه تانيه انا مش فامهاها 

 حاجه تانيه زى ايه؟ زى ايه يعىن؟: حييى.د

ها أى حاجه يعىنانا فكرت بس ماالقيتش ان لي: تيسري. د
 .تنفع، يعىن ما فيش مرض حمدد أعرفه يفسر شكواه دى

شوىف اما اقولك، املريض النفسى ده له جسم زى أى: حييى.د
واحد عادى، واجلسم بيعيا بأى مرض، برضه زى أى واحد عادى،
مش معىن إنه مريض نفسى يبقى آل ما يظهر عليه وجع، وال

ىف حالته النفسية بسرعة، ، نروح الزقينها..ورم، وال وال
خصوصا لو آانت بتزيد ما بتنقصشى زى ما انت بتقوىل، إحنا
دآاترة والزم نبقى مصحصحني طول الوقت لكل احتمال، على شرط
ده ما يعطلنيش عن مسرية العالج األصلية وحيِّود بيا الناحية
التانية، بس إيه اللى فكرك باملوضوع ده وهو بقاله سنتني

 وىل، من ساعة ما خرج من املستشفى زى ما بتق

 يعىن : تيسري. د
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أنا ما زلت بارّجح إن الشكوى دى داخلة ىف احلالة: حييى.د
النفسية، إمنا ده ما مينعشى إىن أعمل له أى فحوص تساعدىن
على حسم األمر خصوصا قبل ما يسافر، بس بالنسبة لإلشراف

شايف إن ظهور هذا االنشغال دلوقىت تيسريوتدريبك أنا يا 
دى له داللة خاصة بالنسبة للى آنا بنقول عليه، بالصورة

 يعىن بالنسبة لعواطفك حنوه، ومسئوليتك، وآالم من ده

 يعىن إيه: تيسري. د

  تيسريجرى إيه يا : حييى. د

هوا أنا اقدر: السؤال التاىن، عشان الوقت: تيسري. د
 اعمل ايه ىف خالل االسبوعني دول 

 هو انت بتحبيه الظاهر : حييى.د

 آه : تيسري .د

طيب خالص خليكى حبيه ما هى ثروة اهه، ثروة حبق: حييى.د
وحقيق، إحنا فامهني إن الثروة إننا نتحب، الثروة األهم
واألمجل إننا حنب، صحيح الفراق صعب بس، واحنا بىن آدمني، بعد
سنتني من العشرة، والنجاح، واموعة، والناس، آل ده ما

، مش آده وال إيه، حىب يا شيخة واليهونشى إال على ابن احلرام
يهمك، آله لصاحل البىن آدمني اللى حبق وحقيق، أنا شاعر إن
عواطفك دى مع عيانك ده جيدة جدا، انه يسافر ده فراق
حقيقى مش هزار، يعىن السماح لنفسك إنك انت تنشغلى بسفره
لصاحله ولصاحلك ده برضه، ده شىء إنساىن، مش ضرورى ان احلب

عليه حاجة حمددة، هوا نفسه حاجة حمددة،ومفيدة، لكليرتتب 
األطراف خصوصا ىف املواقف الواضحة آده، ربنا خلقنا مبواصفات
بشريه ما يصحش ندور على تربير هلا أآرت من آده، ألا خلقة
ربنا، يبقى ّملا نستعملها ىف مكاا، زى مثال إننا حنب، يبقى

تاىن، مش ضرورى ندور على خري وبرآة، احلكاية مش عايزة تفسري
قصص وحواديت، وطرح وما طرحشى، ورومانسية ومثالية وخيبة
قوية، ىف النهاية اما نيجى نالقى ان عواطفنا مازالت زى ما
ربنا خالقها، يبقى خري وبرآة، دى ثروه ألى حد، إنه حيب،
وبعدين حا يتحب غصنب عنه لو الناس مارست حقوقها إا هى

ب مني؟ ماهى الزم حاحتب اللى بيحب، يبقى حارخرة حتب، حا حت
ييجى عليه الدور يبقى من الكوتة بتاعة حب الناس اللى
حواليه، أنا عارف إىن شطحت شوية، بس ساعات باحس إن

 .احلاجات دى أبسط من إننا نصعبها من غري مربر

 يعىن أعمل إيه؟ : تيسري. د

هوه وغريه،حبيه يا شيخة، قريب بعيد، !! اهللا : حييى. د 
وربنا يرزق، وينفع بينا خلقه، بس برضه خلى بالك إوعى
تفتكرى إن دى مثاليه وال آالم من ده، إنت اللى آسبانة، دا
انا بيتهيأ ىل العكس، بيتهيأ ىل إن اللى احنا بنحكى عنه
ده هو عكس املثالية على طول اخلط، دا انا وصل ىب األمر إىن

مع الواحد يتوآل على اهللا وحيب  لقيت إن ار ما الدنيا تزنق
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حد آدهه بالعافية، من غري ما يقوله ومن غري ما يطلب منه
حاجة، يعىن الواحد حيب وخالص، يعىن هو ضرورى يعىن ياخد مقابل
وال يبقى احملبوب قدام عينه؟ مادام ربنا خلقنا بنحب، حنب

 ..يعىن زى ما خلقنا بنجوع وناآل ناآل، فيه أبسط من آده،

بقت بعيدة عن وعى الناس خالص، مع احلاجات دى على فكرة
أا بديهية، أنا مش ببالغ، يبقى حصل حاجة ىف خلق اهللا
خلتها بعيدة، إحنا مالنا، عيانينا يستاهلوا، وعايزين

ملا تفكرى ىف عمقها ممكن تالقيها تيسريده، عالربآة، إنت يا 
ابسط من التعقيدات االخرى، حىت لو ترتب على جمريات الواقع

زى اللى أحنا شايفينها عندك وغالبا عندى، ىف خربتىآالم 
أآاد أجزم إن الزمن داميا ىف صاحل الصحة مهما آان هناك ىف

 . حاالت حمدودة عكس ذلك

 وبعد

مازالت أغلب اآلراء تفضل أن أعرض اإلشراف هكذا بدون
عنوان وبدون تعليق، مع إىن واهللا عندى تعليقات مهمة جدا،

إذا سأل سائل عن أشياء حمددة وردت ىفإمنا ندعها للحوار 
  .اإلشراف
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 )52حلم(،)51حلم(

 51  حلم

وقف القطار دون وجود حمطة فتساءلت صاحبىت عن السبب
 .ولكىن مل أدر آيف أجيبها

واذا بكتائب من اجليش تطوقه فتقتحمه شاهرة أسلحتها
وساقت اىل اخلارج آثريين من ضباط اجليش الذين آانوا بالقطار

وقبض علّى فيمن قبض عليهم فرتآت. وعددا حمدودا من املدنيني
أمرنا اجلنود. وجدنا أنفسنا ىف صحراء. صاحبىت منزعجة خائفة

املسلحون خبلع بدلنا والبقاء مبالبسنا الداخلية، ولكنهم
وضعوا العسكريني ىف ناحية واملدنيني ىف ناحية، واخذنا نتهامس

 .أننا ضعنا وانتهى األمر

وتساءل. واحد بامسه وجاء قائد اجلنود ونادى علينا آل
 صوت منا

 هل تقتلوننا بال حماآمة؟ -

 :فأجاب القائد بصراحة -

 االمر ال حيتاج اىل حماآمة -

 . وحترك القطار فتذآرت صاحبىت

 القراءة

هذا حلم آخر من األحالم الىت تفرض نفسها لنقرأها رمزا مل
يعد له ضرورة أن ينوب عن املوضوع األصلى، تفرض مثل هذه

ة املرموزة نفسها على الناقد، ورمبا تسحبت الكتابةالقراء
 فرضت نفسها فرضا: إىل الكاتب بنفس الطريقة، أى 

الذى عاش هذه الفرتة مثلى ومثله ال يرتدد ىف قراءة هذا
 .احللم قراءة مباشرة

آان القطار قد توقف بنا فعال، دون وجود أى أمل ىف قيام
 توقف فيها قطار جيدد بعد هذه الوقفة، إذن فهى ليست حمطة ي
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جديد، التوقف هنا عجز عن احلرآة، ال أآثر، آان احلال قد
يعرفون أن شيئا ماوصل إىل التوقف التام حىت راح آل الناس 

رآابه، وقد يتزود بوقود، أو يراجع خط سريه، مث يقوم منال 
الفرتة ما بني حريق القاهرة ىف يناير ،..بد أن حيدث وإال

وحرآة يوليو ىف يوليو آانت وقفة مل تنجح ىف استثمارها تغيري
، وال)إخل..حسني سرى باشا، جنيب اهلالىل باشا، (الوزارات 

إشاعات تغيرياحلاشية أو تطهريها، وال حماوالت ىف دهاليز
عد أنانتخابات نادى الضباط، وال أصوات املعارضة احلقيقية ب

استبعد حزب األغلبية آالعادة، وال هتافات وهتديدات وجتاوزات
اإلخوان، حني وقف القطار هكذا لنفاد الوقود، أو غباء
السائق أو سلبية الرآاب انتهزت الفرصة آتائب اجليش،
وحتوطته واقتحمته، مث فصلت من فصلت من اجليش، ليتبني أن ذلك

ا تأمينا للكتائب الىتمل يكن ليعود القطار إىل سريه، وإمن
اقتحمت، أما املدنيني القلة فقد تكون إشارة ألن املدنيني مل
يكن هلم دور مباشر ىف تسيري األمور، ومع ذلك فقد استبعدت
آتائب اجليش املقتحمة آال من القلة والكثرة املنسحبة عن

 املشارآة على حد سواء،

ىف حمطة برغم أن أغلب هذه الكثرة رمبا تصورت أهنا وقفة
لتجديد الرآاب ومراجعة املسار فرحَّبت بالوقفة من حيث
املبدأ، بل وباهلجمة والتطويق قبل أن تتبني، بعد فرتة ليست

 .طويلة، أنه مل تكن مثة حمطة أصال

برغم" (مصر"مضطر اضطرارا أنا أن أرى صاحبته تلك هى 
ال، مصر احلقيقية آانت منزعجة فع)حتفظى املتكرر على مثل ذلك

ُسِحبت. برغم احلماس املبدئى، وإرهاصات احتمال حتقيق احللم
األرض من حتت اجلميع، اهنارت احلياة املدنية آأصل ىف جتديد
الرآاب ومراجعة املسار، ُحلَّت األحزاب، واسُتبعد أصحاب
املصلحة من املشارآة ىف القرار، وضاعت املعامل فهى الصحراء

 "ضعنا وانتهى االمر"

- أو حىت احلرآات الىت تثورت -تلحق الثوراتعادة ما 
مرحلة دستورية قانونية تستوعب نتائجها، فالعدل هو احلل،

 .واحملاآمات قادرة على أن تفرز اخلونة من األبرياء

 ما هذا التخريف باهللا عليك؟

احللم ينتهى آما انتهى األمر الواقع، وآما ميكن أن
آر يلبسون حلالينتهى حالنا هنا واآلن، برغم أن العسا

 مدنية، 

 ":اآلن"هل ميكن أن نقرأ هناية احللم باعتبارها أحوالنا 

 وتساءل صوت منا

 هل تقتلوننا بال حماآمة؟ -

 :فأجاب القائد بصراحة -

 االمر ال حيتاج اىل حماآمة -
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 لكن القطار حترك 

 حترك وترآهم ىف الصحراء ينتظرون القتل بال حماآمة

 أين صاحبته؟

 حترك هبا إىل اهول؟هل هى بداخل القطار، وقد 

أم أهنا تسللت من وراء هؤالء وأولئك تبحث عن وسيلة
 أخرى تنقلها إىل ما تستأهله؟

تذآر صاحبنا صاحبته بعد حرآة القطار، ُترى ماذا
 سيفعلون هبا؟ 

 إن آانت ما زالت بداخله

 فإىل أين؟

 !يا رب سرتك

فهى إن آانت قد جنحت ىف اهلرب لالستعداد أو إلنقاذ املمكن؟
 تنادينا لنقوم بدورنا اآلن وليس بعد،

 ..وإال

 فاألمر ال حيتاج إىل حماآمة
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 52حلم

 علينا   طرح   وهناك .  األزبكية   حديقة ىف    اجتماع إىل    دعينا
على   عام   مائة   مرور   مبناسبة   اجلليل   أستاذنا   بتكرمي   اقرتاح 
 واتفق .  اعرتاضه   منا   أحد   يبد   مل   ولكن ،  أحد   يتحمس   ومل   مولده، 
 زهرة   فيها قضى  الىت    اخلارجية   وزارة ىف    التكرمي   يتم   أن على  
  . مآثره   أآرب   وأجنز   عمره 

 من   واجتهت   املكان   ألتفقد   مبكرا   ذهبت   املوعود   اليوم وىف 
 ولكن   آعادته   مهيبا   أنيقا   انآ ،  املختار   البهو إىل  فورى  
على   عشقهن الالئى    احلسان   الفتيات   بوجود   املرة   هذه   ازدان 
  . العمر مدى  

 اآتسني   وقد   املطلوبة   باخلدمات   ليقمن   موحد زى  ىف    جئن
 احلسن   نداءات   بني   وحتريت   بشدة قلىب    خفق ،  الريان   الشباب   برونق 
الىت باملعاىن  صدرى    وجاش .  احلب   من   قدراته بأقصى  قلىب    وجاء 
  . التكرمي   خطاب ىف    سألقيها 

 القراءة

حضرىن أورليانو من مائة عام من العزلة الذى آان له ىف
خليلة، وأوالد منها يشبهونه بشكل أو) وموقعة(آل موقع 

 .بآخر

رج، الىت صاحبت آل هؤالءهذه احلياة احلافلة ىف اخلا
احلسان، الذين ظلوا حسانا وشابات برغم أن صاحبهم قد

–رمبا مثل أورليانو على ما أذآر  –بلغ املائة، العالقات 
آانت حلساب أرليانو أآثر مما آانت حلساب أحد آخر، رمبا
آانت االنتصارات آذلك، هل هذا هو سبب عدم احلماس إلقامة

مائة عام، ليست(العمر املديد حفل التكرمي بعد هذا 
، عزلة األستاذ اجلليل الرئيس عن)بالضروة من العزلة

الىت أجنزبرغم وفرة من عشقهن طوال رحالته    الناس واردة،
يقل لنا احللم ما هى أآرب مآثره،   ، ملخالهلا أآرب مآثره

وهل آان فتور احلماس ألن مأثره هذه قد اقتصرت على
اته وغزواته اخلاصة الىت تتمثل ىفمكاسبه الذاتية وملذ

هؤالء احلسان الالتى مل يستطع الزمن أن يلمس حماسنهن،
 فظللن يكتسني برونق الشباب الريان؟

آيف استطاع صاحبنا هكذا، وبكل بساطة أن جيعل قلبه
يأتى، أقصى قدراته من احلب، وآأنه يدير ماآينة عواطف

املنتظر ىف مثل هذا املوقف،التكرمي؟ آيف أزاح احلقد الطبيعى 
وهو الذى قد يفسر عدم احلماس لفكرة تكرميه رغم أنه
أستاذهم؟ وهل االجتماع ىف حديقة األزبكية، ىف حني أن احلفل
يقام ىف هبو وزارة اخلارجية يعلن اختالف االنتماء بني احملتفلني
واحملتفى به، فهم ينتمون إىل بلدهم، وهو ميارس حياته

لذيذة ىف اخلارجية مع من يتمتع هبن من صاحباتالزاخرة ال
 الشباب الدائم واحلسن املتجدد؟

 أن حتب غري أن تستحضر أقصى قدرات قلبك من احلب، 
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آما يبدو أن املعاىن الىت سيلقيها صاحبنا ىف خطاب التكرمي
 !!ليست تلقائية برغم أن صدره قد جاش هبا

لنفسه حىت ال خيطئ ويقول ما آان جيب" يسِّمعها"فبدا ىل أنه 
 أن يقال، 

 :وليس ما أعّده ليقال

 . ما دام األمر آذلك
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אא−238

 :مقدمة

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

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

 .جرت ىف برنامج القناة الثقافية، والىت سوف ننشرها قريبا

 " لعبة املثالية: "مجال الرتآى. د

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

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

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

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

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

 .ة الفرنسيةالبعد، أعلمكم استعدادى توىل الرتمج

***** 

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

 .صياغتها بالعامية التونسية

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

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

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

 )املثالية و أنا جائع، أآون أآذب على نفسي

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

 ) ىف حياتى أىن مثاليا أو تفوهت مبا يعىن هذا

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

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

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

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

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

 )الزمن يعتربونه ساذجا و قليل احليلة

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

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

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

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

 )تدرك معناها

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

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

 :حييى. د

 !معك يا مجال؟" وبعدين"

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

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

 .آلمة تقوهلا ىف آل اجتاه

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

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

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

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

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

 :حييى. د 

 أقرب مما نتصور ورمبا

  األيديولوجيا املفتوحة"الصحة النفسية و: الرتآى مجال. د

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

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

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

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

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

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

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

 :حييى. د

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

 !!ال يهمك

  فتوحةاأليديولوجيا امل"الصحة النفسية و: مجال الرتآى. د

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

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

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

 :املرض النفسى هو
 :عدم القدرة على

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

 :العالج النفسى هو

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

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

 :حييى. د

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

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

 باألعضاء واحلواس،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :حييى. د

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

 2008-4-18) حوار اجلمعة(: إميان. أ

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

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

 .اهللا يعطيك العافية املزيد،

 :حييى. د

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

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

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

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

 !!!!ليكن امسها اليومية غري اليوميةيومى فلتفعل و

 :حييى. د

 شكرا يا حممد، وسوف أفكر ىف آل اقرتاحاتك

  )آومة رعب(يومية : حممد أمحد الرخاوى. د

  احببت الشعر وآنته

 )الغائب طول الوقت احلاضر(بالغيب اعلم ان يقينك هو 

  فاذا آان آذلك وهو آذلك فهو اليقني

 فال جتزع حىت بعد املوت وان مت

 فاملوت هو الصحوة الكربى

 يقني وهو اليقني املا بعده

 " ولذلك خلقه"
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 :حييى. د

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

 ربنا يسرت، ويقدرنا يا شيخ

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

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

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

 حييى: د

 حاضر

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

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

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

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

 .آتاب عن الفصام

 :حييى. د

 ىف انتظار ندوتك أنت وحممد، وربنا يعمل ما فيه اخلري

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

 دآتور حييى ..معلمى واستاذى 

 لست انا السائل اعاله...خلط اوال هناك

 :حييى. د

 حصل خري، شكرًا لك وللسائل أعاله

 : عدىل الشيخ. د

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

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

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

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

 .نصوصا أدبية صعبة، آنت قد حنيتها جانبا سنني عددا

 : عدىل الشيخ. د

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

 :حييى. د

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

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

 "!اهللا يرمحك يا صالح"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :حييى. د

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

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1902



 25I04I2008א – אא

 :أميمة رفعت. د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .السديد اهللا يوفقك للرأى

 :حييى. د

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

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

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

 خلِّ اِمليَّه تبقى مّيه وواحًد"يعىن هى جاءت ىف هذين اليومني، 

 !!"عالربآة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . فشكرا لك). بالطبع

 :حييى. د

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

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

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

 .على مدى االستجابة واملشارآة

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

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

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

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

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

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

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

 على حضرتك آل ما يعطية، بس بصراحة خايفة

 :حييى. د

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

 .ىف آثري من األحيان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )أو النصف أسبوعية ، أو ما يراه أستاذنا(

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

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

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

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

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

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

 :حييى. د

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

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

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

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

 :حييى. د

 .آسف يا حممد، سوف أدخل حماورًا ثالثا دون استئذانك

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

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

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

 :حييى. د

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

 .املقارنات حىت بأبيه ىف مقتطف الحق

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

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

 :حييى .د

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

 .آيمياء، أو أى آخر يقوم عنه بكل العمل
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....حاسس إن التغيري هاجيى من بره مش من جوه،  :الشاب
 وده مش هاحيصل،

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

 :حييى. د

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

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

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

 :حييى. د

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

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

 .األحيان

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

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

 . ما تروحش حلد، وما تاخدش خمدرات تقول أل،

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

 :حييى. د

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

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

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

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

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

 .وسوف أرجع إىل آل ذلك تفصيال ىف األغلب
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ها تعمل ) ها(املخدرات الواحد يضرهبا ما يقولش :الشاب
 .إيه يا واد

 !مش فاهم :غنيمى. د

 :حييى. د

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

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

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

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

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

 :حييى. د

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

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

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

 :حييى. د

 .شكرًا. أيضا هذا تعليق طيب

 2008-4-21لعبة الطيبة : رانيا. أ

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

 :حييى. د

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

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

 : رانيا. أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .متلخبط ومش عارف يعمل ايه

 :حييى. د

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

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

د مقارنة بالعالج الفردى احملدورعالج مجعى تأهيلى ممت
 .التفاعالتى

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

 املقال بالنسبة للمقتطف الذى ىف هناية

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

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

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

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

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

 :حييى. د

 عندك حق، لكن برجاء احلذر من التعميم،

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

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

 ؟"ما يرجعش

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

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

 :حييى. د

 .أغلب اآلراء آانت عكس ذلك برغم أنىن أميل إىل رأيك

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

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

 حييى: د

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

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

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

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

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

 صحى؟

 حييى: د

 حاضر سوف أفعل ىف حينه إن شاء اهللا

 2008-4-18عة بريد اجلم: رامى عادل.أ

 هو انت مش حاسس ان النشره قويه آفايه؟

 ,لو اننا ملا حنس بضعفنا نتوقف تبقى آارثه

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

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

 تعرف انك مش لوحدك اللى بتبكي؛ لوحدك..وارجوك 

 اىل اللقاء اىب وصديقي 

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

 ماشى

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

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

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

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

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

 :حييى. د

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

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

 .هكذا ّعريتىن دون إذن

 .ربنا خيليك

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

 ذهب ومل يعد،
 ممتطيا الضباب الشائك،

 راقدا خلف سور التيه املفاجيء،
 العقا طينة االرض اخلليله، 

 حمتدا زاعما انه الرافض االوحد،
 فرموه بغصن الفل،

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

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

 .اله وهن
 .ال مل يان أن يعدل فقد عزم

 :حييى. د

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

 .املقامات ولو متباعدة

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

 انتابىن الرعب

 مل أفهم آل املعاىن

.اآلخرولكن أحسست أن سيادتك قد تكون ىف حماولة الستكشاف العامل 

 حييى: د

 رمبا

***** 

 "لعبة الطيبة"بريد خاص عن االستجابات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ثائرة

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

 2008-4-20لعبة الطيبة : رمي. أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شعب ذليل مهان

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

**** 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 و استسالمي وآارهة ضعفى

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

**** 

 2008-4-20لعبة الطيبة : رامى عادل.أ

 بالعامية: أوًال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 رامى عادل بالفصحى: ثانيا

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

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

انا ال ارحب ان يصفىن احد باىن طيب: اللعبة الثالثة 
 اليس من املمكن ان البسه خازوق
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ال ال آفانا طيبه وبالهه لو ان اال مر: اللعبة الرابعة
 بيدى القمتها قيامه

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

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

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

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

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

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

**** 
 2008-4-22: ماجدة صاحل. د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أعمل اخلريإىن  الطيبة احلقيقية هى: اللعبة العاشرة
 .وأرميه البحر
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 :حييى. د

 ماجدة،. شكرا يا د

 يارب قّدرك وقدرنا

**** 

 لعبة الطيبة: مدحت. أ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ده آله واخد على قفاه مش مسألة طيب

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

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

**** 

 لعبة الطيبة: أسامة عرفة. د

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

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

باحبش حد يقول علّى طيب وهو انا ما :اللعبة الثالثة
 ........االثنني مش ميكن ننخدع احنا... مش عارفىن، 
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انا آفايه طيبه وهبـَل، ده!!! أل بقى  :اللعبة الرابعة
 .....الود ودى أدى ناس آتريعلى دماغها

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

 .......يكون برضه طيب

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

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

 ........ تستخدم قوتك

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

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

 .... ملا بقى وأآرهىن حلد

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

 .........مساعدهتم الناس وأطلب

**** 

 )آخر حلظة(ملحق بريد 

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

 الثالثالعالقة العاطفية باملريض بني دوائرها 

 االنسانية  –الشخصية  –املهنية 

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

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

 .حب قد حيل األمر ىف زمن يتفاوت مداهاالنساىن األر

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

 حييى: د

 موافق

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

 فتح اهللا عليك يا شيخ

 2008-4-22) آومة رعب(يومية : أسامة عرفة. د
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أنا ال أفهم ىف الشعر لكن االحساس الذى غمرىن مع هنايتها
 .أهنا صفعة على وجه آل من وعى، ولكنه ارتعد وعجز

 حييى: د

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

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

 ..املدمنني ال يتحمل جرعة الوعى بعض

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

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

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

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

 .الفضيلة وشيوع آل ما هو متطرف

 حييى: د

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

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

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

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

 دعىن أختلف معك بشدة هبذا الشأن

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

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

 آخر وحقيقة أخرى بعد أن يتعمق موقعنا األول، 

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

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

لقد آرهت تعادلية توفيق احلكيم املائعة، وآرهتها أآثر
 حني لصقها باإلسالم،
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 أرجو أن تتحمل االختالف يا أسامة ما استطعت، 

 وأنا آذلك

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

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

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

 :حييى. د

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

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

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

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

 51احللم 

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

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

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

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

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

 .األصلى

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

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

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

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

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

  إستخدامه ىف القراءة ليس مقحما وال مفتعال؟
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تلجأ للرمز مستسلما مضطرا، وأتعجب وجدتك ىف هذا احللم
 ...األحالم لذلك فهو من أمجل ما قرات لك من نقد ىف هذه

 :حييى. د

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

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

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

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

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

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

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

 .بشكٍل حاسم) وابن سريين ايضا(موقف فرويد 

 .فعذرًا، وأهال باالختالف

 ولنا عودة
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تعتعة

"ىف آتابه عن ) العامل النفسى األشهر(فروم    إريك   أثار
 هل :  يقول   مزعجا   تساؤال  " 1973تشريح عدوانية اإلنسان 

 أنه   احتمال   عرض   مث  واحدا؟) حيويا(   نوعا   اإلنسان مازال 
 استقبالنا   يكون   قد ,  واألوطان   واأللوان   اللغات   الختالف   نظرا 
 جنسا   ال ,  متعددة   أجناسا   اعتبارنا إىل    وصل   قد   البعض   لبعضنا 
 . واحدا 

ال أظن أن املسألة تتوقف عند اختالف اللغات واأللوان
ا لذلك، اجلارى اآلن عرب العاملواألوطان وال يكفى أن نعزوه

يشري فعال إال اختالف حاد بني فريقني من البشر، اختالف ال حيدده
ختريف السيد دبليو بوش بتقسميه العامل إىل حمور للشر وحمور

حبسابات دينية، عنصرية، عسكرية، استغاللية، مالية،(للخري، 
ورقيها ، وإمنا يتحدد باختالف نوعية احلياة وأهدافها)فوقية

فالبد من -وهو غالبا آذلك –إن آان األمر آذلك . وتطورها
دراسة متأنية هلذا التعدد النوعى داخل اجلنس البشرى، رمبا
ميكن أن حيدد آل منا إىل أى نوع ينتمى، ومن مث يستعمل، ما
دام أصيب مبحنة العقل والوعى، آليات التطور ومنجزات

 . التاريخ للحفاظ على نوعه

قفْت معارف املتعجلني السطحيني عند قانون للبقاء متلقد تو
ليس(ثبت مؤخرا  ،"لألقوى  البقاء"نسخه عدة مرات يزعم أن 

ليس فقط مع أفراد ،"البقاء لألآثر تكافال"أن ): مؤخرا جدا
نوعه، وإمنا مع سائر األحياء، مث أضيف قانون أرحب يقول

 أخريا صيغ األمر، مث"البقاء لألآثر تالؤما مع حميطه مبا فيه"
فالتآمر!! ، ياه "البقاء لألذآى تآمرا"ىف صيغة أمشل تقول 

الكاتب للبقاء طبيعة حيوية منذ بدء اخلليقة، هذا ما بينه
أن": 11/9املؤامرة "ىف آتابه " ماتياس بروآز"األملاىن 

فلماذا! بقائى حيوى) برنامج(ىف أصوهلا هى قانون  املؤامرة 
اآتشفناه أو حتدثنا عن بعض آثاره آلما استعملناه أو

، ونصحونا بأن آل ما"بالتفكري التآمرى"علينا، اهتمونا 
علينا لكى نبقى أحياء هو أن نضرب تعظيم سالم لكل ما يصدر
عن بابا نويل األمريكى القاتل الفاجر الغىب، فهو أدرى

 مبصاحلنا ، ومستقبل أجيالنا القادمة؟
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هو مؤامرة ضد احلياة) األمريكية(ما جيرى حتت اسم العوملة 
ليس هلا أدىن عالقة بربنامج التآمر البقائى

، هذه)األمريكية" (مؤامرة العوملة"هذاماعنيته بـ .احليوى،
العوملة حتاول تشكيل العامل بقوانني ونظم صادرة من األقوى

يتصور أهنا ملصلحته مع أن هذا الغىب) ظاهريا وليس بقائيا(
األحياء تنقرض معا(مصلحته وليس فقط ضدنا  يطبقها فعال ضد

، فهى مؤامرة سلبية مدمرة،)إذا تشارآت ىف الغباء احليوى
 ).اجلنس الثاىن(وعلينا أن نعى أبعادها حنن الناس 

 .وال يفل املؤامرة إال املؤامرة

البقائية الىت أدعو للوعى هبا تتمثل ىف ما املؤامرة
جية اجلديدة عرب العامل،التكنولو  أتاحته لنا فرص التواصل

، هنا تستعمل آلمة)إجيابا" (عوملة املؤامرة"وهذا ما أمستيه 
املؤامرة باملعىن احليوى األصلى، وهذا ليس جتنيا حىت على

:تآمروا: "اللغة، فاملعىن األصلى للتآمر هو التشاور
، رمبانتشاور مع بعضنا البعض، حنن اآلن عرب العامل "تشاوروا

:ورمبا أيضا(البشر، حياول أن يدافع عن بقائه  آجنس ثان من
 )لصاحل بقاء اجلنس اآلخر معه تكافلّيا

من نفس املصدر الصديق الطيب –جاءىن ىف امليل مؤخرا 
لدآتورتنويه عن آتاب صدر حديثا ىف أملانيا أيضا  -الثائر 

يفضح الصورة املشوهة الىت يقدمها اإلعالم يورجني تودن هيجر
جيرى ىف العراق، تصورت أنه لو آان مؤلف هذالغرىب ملا 

الكتاب مصرى أو عرىب، إذن الهتم بالتفكري التآمرى والشعور
عدت أتأآد أن مؤلف. إخل ..بالنقص والدونية والتربير 

الكتاب أملاىن من أوربا، ومحدت اهللا أن من بينهم من هو آذلك،
يورجن" و ذآرتىن هذه األمانة واملوضوعية بكتاب ألملاىن آخر ه

بكل مقتل احلريرى ملفالذى عاجل فيه املؤلف  "آني آوليل
 .األمانة واملوضوعية، الىت وصلتىن أوقع من مائة حماآمة دولية

آثري من الكوارث الىت جترى اآلن ىف العامل غامضة غموضا
وآلما زاد األمر غموضا، وزادت دعايتهم ضبابية شديدا، 

أحداث: ، خذ مثال"هتم الغبيةمؤامر"وأالعيب ، لزم البحث عن 
سبتمرب أو مقتل احلريرى أو قتل األطفال والعجائز ىف قرى 11

 إخل.... اجلزائر

الذى حيكم العامل اآلن ليس بوش وال آوندى وال سارآوزى وال
مريآل، الذى حيكم العامل هو هذه الشرآات العمالقة واملافيا،

لعوملةمؤامرة ا. وجتار املخدرات، وقّوادو الدعارة
هى الىت حتاك لصاحل هذه الفئات األربع وتوابعها) األمريكية(

ومن حيتمى هبا ومن يتآمر معها، وهى عملية إجرامية تغسل
عوملة املؤامرةعقول البشر لصاحل أقساهم وأغباهم، أما 

اجلارية على الناحية األخرى عرب شبكات التواصل العاملية
البشرى اجلديد الذى فهى ذلك الوعى بعيدا عن السلطات، 
 .يتخلق بنشاط متزايد

 .ال يفل التآمر إال التآمر
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راح يلهث بني السنني على حافة األيام وهو يبحث عن
اسرتاحة منعزلة بني اخلامسة والثالثني والسابعة والستني دون
جدوى، وأخريا وجده خاليا منتظرا ينفض عن سطحه أثار مطر

هو أقرب -ظهرية اليوم، راح يتأمله قبل أن جيلس عليه حميِّيًا
بحر بثقة وعتاب،لألريكة الرخامية وقد استقر يرنو إىل ال

فسمع هسهسة املوج تؤآد له آذب ادعاء اختفاء دلتا النيل
حتت موجاته، وال بعد مائة قرن، فاطمأن أنه ليس وحيدا متاما

 . آما آان حيسب

مع  ، آيف يفعلها وهو متزوج ويعول زوجته فقط،..طيب
 أن الرقم القومى استغىن عن إثبات ذلك؟

ذاآرته متتد من  خيوط، فرتك "وجدها"جلس وآأنه فعال 
داخل الرحم إىل داخل القرب، اختلط الفجر الغامض مع القبو

 .املرتبص ىف ظالم ال يعد بشىء

راح يتعرف على جسده ألول مرة بعد أن هطلت آل هذه
األمطار، هكذا فجأة، بعد أذان الظهر مباشرة، مع أن اجلو

ة منآان صحوا جدا ىف الصباح، فلم يعمل حسابه ألية مفاجأ
هذا النوع، اضطر أن يتخلص من أغلب مالبسه، وأن جيلس ىف
الشمس الىت أشرقت بعد املطرمباشرة غري عابئ باملارة القالئل،
فاملكان، برغم مجاله املتبقى من آثار عدوان آل من تربأ من
العدوان، مبا ىف ذلك عبد السالم احملجوب، ليس مأهوال ىف هذا

 .الوقت من العام

طر، حيب لون السماء بعد املطر، وحيب نفسه، رمباهو حيب امل
 .ألول مرة، ولكن ليس إىل هذه الدرجة

جفت مالبسه بنسبة تسمح له بارتدائها، وقد قاربت 
الشمس على املغيب، لكنه مل جيد عنده أى محاس الرتدائها آلها،
املطر ولون السماء، وهذا التعرى ىف الشمس، والشبع الرباىن،

جعلته فجأة يكتشف) شعر باجلوع طوال تلك املدة؟ملاذا مل ي(
أن له جسدا، وأن هذا اجلسد آله، وليس فقط احلواس اخلمسة،
له قدرة على أن حيس بكله، حىت لو آان املدخل إليه من أى

 .حاسة من احلواس اخلمسه
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مبجرد أن خطرت له هذه الفكرة، أو رمبا قبل ذلك بقليل،
أو لعل الفكرة قد جاءته بعد أن أحس هذا اإلحساس، ليس

شعر وهو جالس هكذا أن آفه آله قد: مهما ما الذى جاء أوال
امتأل حبفيف يدها البضة الىت المسها هذا الصباح وهى تسلم

فئ نابضعليه حبرارة بعد أن جاءت من إجازهتا، حفيف دا
مدغدغ ليس له صوت، آيف مل يلتفت آنذاك أن يدها بضة وليست

حتضره  آيف مل حتضره هذه األحاسيس ساعتها؟ مث ها هى  بيضاء؟
اآلن جديدة متاما مل يشعر مبثلها أبدا من قبل؟ وما عالقة
املطر بالتعرى بالشمس هبذا الشبع الرضا، آأمجل جتليات اجلوع

ذلك بامتالء آفه بيدها اآلن بعد ساعاتاملؤجـّل؟ ما عالقة آل 
تلك السمرة احملّمصة  من املصافحة؟ هى ليست بيضاء بل مسراء،

الىت تذآره بأىب فروة وهو يطقطق على اللوحة الصاج وقد جلس
حوهلا هو وأوالده ذات مرة، ال، وال حىت مرة واحدة، لقد خلط

ه ليس لهبينه وبينهم، أوالده مل يروا أبو فروة أبدا، مث إن
أوالد، هو الذى آان جالسا جبوار أمه، وآلما لفه الدفء
وأبو فروة يطقطق على النار، ازداد التصاقا هبا حىت آاد
خيرتق مالبسها ليطمئن أن حلمها احلى ما زال ىف متناوله، أبوه
منشغل بتقليب حبات أبو فروة على الصاج، وهو يسعل من

فخ ىف النار بفمه، حىتن  آثار الدخان الذى مأل رئتيه حني
استبدل ذلك حبرآات أسفل جلبابه النشطة وهى تعلو وهتبط

اهلواء النقى   احلجرة وطرد  بانتظام تقلب الدخان الذى مأل
هبذا  دون مقاومة، لعله مل يكن نقيا متاما، فرضَى اجلميع

 . اإلحالل اخلانق

اقرتب الشبح الذى بدا من بعيد آأنه يرتنح، لكنه حني
أقرب فأقرب تبني أنه ال يرتنح وال حاجة، بل هو يقفز أصبح

قفزات رشيقة نشطة متوازنة ما بني ساقه اليمىن املتحفزة
وتلك العصا الغليظة بوسادهتا املرتاحة حتت إبطه األيسر، وقد

بدا الرجل واثقا  .بقايا ساقه اليسرى تتدىل حوهلا  راحت
ملتحدية، اهلواءليس له عالقة بإعاقته وهو يتقدم بقفزاته ا

البارد ينعشهما معا فتلتقى نظرات العيون األربعة ىف وقاحة
الذعة، لكنها مرحِّبة ىف نفس الوقت، هبا شىء مثل العشم

 . املتبادل، املستعد طول الوقت لغري ذلك

اقرتب الرجل الشبح من الرجل اجلالس ىف رضا مرتقبِّ، فتبني
 بل هو سيجار حبجماألخري أن بفمه سيجارة غري مشتعلة ، ال

السيجارة وقد ارتاح على جانب فمه بني شفتني رفيعتني تدالن
على الذآاء واحلرص معا، طلب منه آأنه يأمره أن يشعل له
سيجاره وآأنه ونستون تشرشل عقب أن أفاقت بالده من
التهديد باهلزمية الساحقة، لكنه انتصر ىف النهاية، هو أيضا

أن تأآد من عقمه هنائيا، فانزاحانتصر ىف حربه معها بعد 
من على آاهله هم الثانوية العامة بعد أن ظل حيمله منذ
تزوج، مل يكن يرهبه ويؤجل زواجه شىء سوى خوفه من أن ينجب
ولدا يضطره للذهاب إىل املدرسة ذات صباح، ليسأل عن جمموع
ابنه الذى سوف حيدد ليس فقط مصري ابنه بل مصري األسرة

رمبا مصري اجلنس البشرى، مضت املدة بسالم، مثانية بأآملها، أو
 عشر عاما بالتمام والكمال، وبرغم تأآيد الطبيب األستاذ 
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أن عقمه هو من -حىت يعفيها من املسئولية –له ولزوجته 
النوع الذى ال يفرز حيوانات منوية أصال، استغرب أن يكون مث

البد أن هذا) CCO(مرض هبذا االسم حىت حفظ رمزه باالجنليزية 
املرض يعرف طبعه وأن اهللا رمحه به، فهو مرض يعفى صاحبه من
حفظ النوع ويكتفى بإفراز هرمونات الذآورة بوفرة، رمبا من
باب التعويض أو االستعباط، برغم ذلك، فقد ظل هذا التوقيت
انتظارا لنتيجة ابنه ىف الثانوية العامة يشغل باله طوال

تهت املدة بسالم، وها هو جيلس وقد بدأهذه السنوات حىت ان
 .يسرتد مالبسه قطعة قطعة مع تقدم دخول الليل

ُتـرى ماذا تفعل زوجته ىف هذه اللحظة حتديدا؟ الساعة
قاربت العاشرة والنصف مساء، آيف مضى آل هذا الوقت، البد
أنه يعيش بال حاجة إىل توقيت بعد أن ائتنس هبذا املقعد

لزمن، برغم ذلك نظر ىف ساعته مرة أخرى،القابع بني حلظات ا
املسلسل الذى تفضله زوجته انتهى من عشر دقائق، وهى ال حتب
القراءة، وال تعرف الكتابة، ومل جتذهبا ألعاب الكمبيوتر، ومل
حتاول أن تعدل عن حكاية املعاش املبكر، مع أهنا ىف املعاش طول

ها قالت لهعمرها، منذ استلمت الوظيفة، ورمبا قبلها، لكن
تربر قرارها أهنا ال حتب املدرسة وال التدريس، وال املدرسني، وال

ماالتالمذة، مل تقل له أبدا ماذا حتب، فحفظ عن ظهر قلب آل 
، هى ال حتب أًحدا وال شيئا، واآتشف دون جهد أن امسهال حتبه

يقع على رأس القائمة، برغم أهنا مل تصرح له بذلك أبدا، وال
مث إنه على يقني من أهنا ال حتب نفسها أيضا، بل إنبعكس ذلك، 

 .هذا قد يقع على رأس القائمة، حىت قبل امسه شخصيا

انتبه إىل الرجل الشبح ذى الساق املدالة حول العكاز ىف
سخرية راقصة وهو يعاود طلب إشعال سيجاره، ىف هذا اهلواء
الذى تزداد حرآته آلما تقدم الليل، وهو يعلم أن إشعال
السيجار غري إشعال السيجارة، وأن على مدخن السيجار أن
يدبر حاله بنفسه طول الوقت، مث إنه شخصيا قد توقف عن
التدخني منذ مخس وثالثني عاما، لكنه مل يتخل عن محل الوالعة

أو  دون داع مباشر، ساعده ذلك على أن يشعل سيجارة ألحدهم
مل يتوان، حىت عكس ماإلحداهن حسب مزاجه بني احلني واحلني، وهو 

ميليه مزاجه أحيانا، عن تقدمي خدماته اإلشعالية ملن يطلب
 .منه ذلك، أو يعرف عنه ذلك

بالنسبة هلذا الرجل الشبح فاألمر خيتلف، فهو سيجار وليس
سيجارة، مث إهنا تبدو معرآة من البداية وليست طلبا

مل ينصرف الرجل الشبح برغم االعتذار الواضح. واستجابة
الذى صرح به الرجل اجلالس بأنه ال يدخن أصال، قال له الرجل
الشبح أنه ليس معىن أنه ال يدخن أنه ال حيمل والعة اآلن ىف

ما ىف جيبه، -هكذا –جيبه، من أين هلذا الدخيل أن يعرف 
مثل أنه ليس معىن أنه"..لكن الرجل الشبح استطرد شارحا 
، هذا"تطاع إىل ذلك سبيالغري متزوج، أنه ال ميارس اجلنس ما اس

هو، إهنا الصدفة أنه حدس بنجاح أن جبيبه والعة، لكنه مل
يفلح أن حيدس أنه متزوج ويعوهلا، مث إنه ال ميارس اجلنس ال مع

 .زوجته وال مع غريها
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مالذى جعله حياول ىف هذه اللحظة أن حيدد لنفسه سنا بدال 
من الضياع وسط هذه املساحة الشاسعة بني اخلامسة الثالثني
والسابعة والستني؟ فقرر أن يكون سنه ثالث وأربعني عاما
ومخسة أشهر وأربعة أيام، مث مد يده إىل جيب سرتته، فظن
الرجل الشبح أنه سيستجيب ويشعل له سيجاره، لكنه أخرج
نتيجة صغرية أهديت له من أيام بعد عدم االحتفال برأس

ختارهالسنة مباشرة، ودون أن يفتحها لرياجع اليوم الذى ا
ملولده، قرر أن يكون اليوم هو يوم الثالثاء الساعة
الثانية صباحا، هو ال حيب الكذب، وقد يسمعه أحد وهو يقول

–، مع انه احتفل به "بعد عدم االحتفال برأس السنة"
وهو جالس على بعد آيلو ونصف -باملشارآة اإللكرتونية عن بعد

حفلة مل حتدث منمن بيت السفري األمريكى، حيث أقام األخري 
قبل، ألنه دعى إليها السيد البدوى شخصيا، ردا على زيارته

 .طنطا ىف احتفالية مولده

ليس هذا هو املهم، املهم أنه حني حتسس جيبه وجد أن 
الوالعة أآرب بكثري من حجمها املعتاد، حىت مألت آفه آلها، حسب
يةألول وهله أهنا حافظة املفاتيح، وأن الوالعة ىف الناح

األخرى الىت أثبتت أهنا خاوية على عروشها، فعاد إىل اجليب
األول فوجد أن احلجم أآرب وأآثر ليونة، وأنه يتصلب رويدا
رويدا، فطرد إحساسا آان قد حترك فيه مع استعادة جسده
لقدرته على اإلحساس حىت دون حواس، استعادها باملطر فالتعرى

ة من أيام املراهقة، وحىتفالسماء فالشمس، فَطَرَد ذآريات سري
وأآثر بعد الزواج، الشىء الذى بيده: بعد الزواج، يقصد

داخل جيبه يزداد برودة ويزداد صالبة حىت صار أقرب إىل أن
 .يكون مصنوعا من معدن استشعر ملعانه من فرط نعومة سطحه

انتبه إىل أن الرجل الشبح مازال واقفا ينتظر نتيجة 
جل الشبح بدوره رجح أن الرجلهذا البحث العلمى، الر

اجلالس ال حيب هذا النوع من البحث، وإمنا هو يكتب اآلن رواية
طويلة راح يقرأها ىف تعبريات وجهه بسهولة غريبة، وحني وصل

حرية الكاتب اجلالس ىف آيف ينهى روايته، قرر أن  إىل
 :يساعده، فسأله مباشرة

 ماذا بك؟ -

 فاجاب الرجل اجلالس دون تردد

 .هرالد -

 قال الرجل الشبح

 ماله؟ -

 قال الرجل اجلالس 

 "قحبة"ابن  -

 قال الرجل الشبح 

 موافق -

 قال الرجل اجلالس 

 أنا مل أطلب موافقتك، مث إىن قد أرجع عن رأىي ىف أية حلظة - 
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 قال الرجل الشبح

 أعرف عنك ذلك -

 قال الرجل اجلالس 

 أنت ال تعرف شيئا، وال حىت نفسك -

 قال الرجل الشبح

 أحتداك -

 قال الرجل اجلالس 

 قبلُت التحدى -

قاهلا الرجل اجلالس وهو خيرج يده الىت آانت ممسكة باجلسم
الشىء الصلب الالمع، وحني فعل ذلك مال الرجل الشبح عليه
وقد عدل السيجار الرفيع ىف وسط فمه استعدادا إلشعاله،
فأفرغ الرجل اجلالس ىف سقف حلقه ست طلقات دفعة واحدة، ومحد

 .أنه آان آامتا للصوتاهللا 

رّن جرس احملمول ىف نفس اللحظة، فلم يفزع، جاءه صوهتا
أين أنت حىت اآلن؟ شغلُت"غريبا وآأنه ليس صوهتا، قالت له 

عليك، عندى لك خرب يستأهل حضورك حاال، أنا أنتظرك، تعاَل
مل جيد ما يقوله ودم القتيل مازالو، صمت غري قليل "بسرعة

؟،"لكن ما هذا اخلرب أوًال: "ساخنا، استطاع أن يقول هلا أخريا
دون أن يدرى، ودون أن: ، قال"أنا حامل"قالت برتدد متوسط 

، قالت له ضاحكة لتأآدها"وأنا أيضا"يفكر ىف تشخيص مرضه، 
ال عليك، أنا قتلت: "، قال هلا"أنت ماذا؟"من أنه ميزح، 
آفى مزاحا،: "، ضحكْت أآثر وهى تقول له"قتيال منذ قليل

   " .أنا ىف انتظارك جبد، هذه الليلة حاجة ثانية

رآب التاآسى الذى وقف له دون إشارة واضحة، أعطاه
العنوان وهو يدهش أنه ما زال يذآر عنوان بيته، أخذ ينظر
ىف مرآة السيارة ليتأآد أنه هو، أحكم أزرار املعطف حول

قبته وقد تأآد أنه جف متاما، فجأة طلب من التاآسى أنر
يعود أدراجه متعلال بأنه نسى شيئا على األريكة الرخامية
  الىت آان جيلس عليها، استجاب سائق التاآسى بدون ضجر،

ودعا له أن يعثر على ما نسيه، وحني عاد إىل نفس املكان نظر
 ؟من النافذة فلم جيد أثرا ألى شىء، أين اجلثة

مل ينزل من التاآسى الذى تعجب قائده، فلحقه الرجل 
 موضحا بأنه قد عثر على ضالته ىف أحد جيوبه،

 وأنه آسف، 

 . وأنه شاآر 
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(א"""−241 "13(

 مراجعة حمدودة

 مدخل

مىت  حبيث ينتهى دورها  ,  االفرتاضي   عمرها علمية   نظرية   لكل
 قد   فإهنا   فعلت   فإن ,  نفسها   جتدد   مل   إن   هذا ,  أغراضها   استنفذت 
 أن   األمر   حيتاج   وقد ,  باالسم   احتفاظها   رغم   جديدة   نظرية   تصبح 
  .  اخللط   ميتنع حىت  األصلى،    امسها   من   تغري 

مناهج البحث، على    ينطبق   أن   ميكن   راألم   نفس
 . واأليديولوجيا

 .  احلضارات   ورمبا 

 . حقائق   ليست   النظريات

 .  نظريات   ليست   والفروض 

  .  متغري   عامل ىف    أصال   موجودة   غري   واحلقائق

هى   احلقيقة .  هلا   وجود   ال   املطلقة   أو   الثابتة   احلقيقة
ينبغى   ال الذى    األمر (  إليها   بالوصول   يـعد   مبنهج   حنوها لسعى ا 
  ).  به   الوعد   مبجرد   حتقيقه   إمكان   نتصور   أن 

 وقت ىف  ,  عامال   فرضا   آوهنا تتعدى    ال   النظرية، وقد   تظهر
 وإجيابا   سلبا   وظيفتها تؤدى    مث ,  إليها   الناس   حلاجة ,  بذاته 
 دخل   ما   إال   ومتوت ,  وترتاجع   تتضاءل   مث .  الناس   يتخطاها حىت  
  .  ليحتويها   بعدها   جاء   ما   مع   ليتكامل   منها 

 تعد   مل   جمتمعات ىف    فرويد   نظرية   حول دائرا    اجلدل   زال   ما
 .  سابقال ىف    احلال   آان   مثلما   إليه   حتتاج 

 عن   ماآجني   آولني   تأليف  2000  سنة   مؤخرا   ظهر   آتاب ىف   : مثال 
 ونظرياته   لفرويد وتفنيد   بنقد  قام مؤلفه   فرويد   نظريات 
آان هذا النوع من النقد مقبوال وقت ظهور.   ميكن   ما   أسطح   من 

النتشار -املربر وغري املربر -فـرويد وىف مواجهة الطغيان 
 أن يظهر مثل هذا النقد بعد مرور هذه   نظريته، لكن
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العقود وقد اختربها الزمن تطبيقا عالجيا، وإبداعا، وممارسة
بنفس املربرات الىت نقدت هبا باآرا، فهذا ما شعرت يومية، 

 .لنقد النقدأنه حيتاج إىل وقفة موضوعية 

،اآلنونظرياته    فرويد   من   حنن) وموقعنا(   موقفنا   أين  
ىف   منهم   إلينا   أقرب   لعلها   بل   عنا؟   بعيدة   ليست وهى    خاصة 
الراهن بعد أن ختطت اتمعات الغربية واملتقدمة   الوقت 

 املرحلة الىت احتاجت ظهور هذه النظرية وبررت انتشارها ؟
 خيتص   فيما   وبالذات ,  عنهم   متخلفون   أننا   باعتبار   ذلك 
 . اليوم   نامبوضوع 

 الفكر   فيها   انتشر الىت    احلقبة   تقابل   حقبة   نعيش   حنن  
التنازىل   العد   بداية   قبل ,  آنذاك   وظيفته وأدى  ,  الفرويدى 
العصر الفيكتورى   من حىت    أسبق   فرتة   نعيش   لعلنا   بل ,  الحنساره 
الفرويدى   الفكر   وانتشار   ظهور ىف    الفضل   له   آان الذى  
وازدهاره  الفكر   هذا   استمرار   يربر   ما   هو   هذا   ولعل .  آنقيض 

التربيرى،   ىف جانبه   خاصة , ىف تفسري حياتنا وإنتاجنا الفىن
وغلبة احلتمية السببية ىف تفسري آثري من نواحى سلوآنا وبعض

  .  اآلن حىت    ثقافتنا 

 النفسى؟   التحليل   وملاذا   فرويد؟   ملاذا

 .  الناس   ويشغل   الدنيا   ميأل   فرويد   مازال

    ميت؟ وإىل    ذلك؟   سر   ما 

) اسم (  آلمة   تقرأ   أو   تسمع   حني   ذهنك إىل    يتبادر   ما   إن
 بائع   أو ,  فرنسي ثانوى    طالب   ذهن إىل    يتبادر   ما   غري  " فرويد "
 إمام   أو ,  أمريكي   ناخب   أو ,  بلجيكي   فنان   أو ,  منساوي   صحف 
أو العب آرة ىف,  غربية   زفتا   مرآز   قرية سندبسط ىف    زاوية 

 فرويد   وبلغة .  احملتملة   التصانيف   آخر إىل   صفاقس ىف تونس، 
 ظاهر إىل    يقفز   أو (  ذهنك إىل    يتبادر الذى    هذا   أن   نضيف 
 تسمع   أن   مبجرد   أعماقك ىف    يتحرك   عما   خمتلفا   يكون   قد )  وعيك 
 إثارة على  ,  غريه   من   أآثر ,  قادر   أنه   يبدو الذى    االسم   هذا 
 تارخيا "  فرويد   من   أآثر "  مث   إن .  متضاربة   وأفكار   مشاعر 
  . كم بعض ذلك، وإلي وحاال 

  : يوجد   والتاريخ   السرية   نظر   وجهة   من   

!!) فرويد   قبل   فرويد ( :النفسى   التحليل   قبل   فرويد ) 1( 
أنا  أعتربه   ما   له   خطر الذى    املرضية   الباثولوجيا   عامل   وهو 
الىت   احلديثة   النيورونية   البيولوجية   النواة هو   شخصيا 
وإن(مباشر  عصىب  بيولوجى    منظور   من   النفسية   األمراض   تفسر 

آان فرويد قد تنكر له حىت مات ، ومل ينشر إالبعد وفاته
  .  The Project" املشروع"باسم 

 التحليل   نظرية   ومبادئ   إرهاصات   رائد   :الباآر   فرويد )2( 
 والثانوية   األولية   العمليات  - الالشعور  -  الشعور (  الباآرة 

  ).   األحالم   تفسري  -
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 الباآر   لفكره   واملكمل   الناسخ   بفكره  :املتأخرفرويد ) 3( 
 ما  -  النفسجنسية   النمو   أطوار  -األعلى    األنا  - اهلو  - األنا (
  ).  املوت   غريزة  -  اللذة   مبدأ   بعد 

 تالميذه   قدمه   آما   فرويد   وهو  : فرويد   بعد   فرويد ) 4( 
 عنه   املنشقني   دون (  الكالسيكية   مدرسته إىل    املنتمني   من   وشراحه 
  ).  له   واملعدلني 

 بال على    ختطر   ال   املراحل   هذه   آل   فإن فرويد،   قلت   إذا   إنك
 الطب دارسى    من   ثرياآ   أن حىت  ,  معا   الدارس حىت    أو   السامع 
" فرويد "  هو   ما   وعيهم على    يغلب ,  النفس   علم   ورمبا ,  النفسي 
  .  واحد   وحضور ,  واحدة   تارخيية   مرحلة   باعتباره 

 ال الذى  ,  املختص   غري   للشخص   بالنسبة   ، وأآثر، األمر   نفس
 يصله   مل -ىف األغلب  -   هو   بل ,  التارخيي   التطور   هذا   يعنيه 
   .  أصال 

 خمتلف، حسب   بشكل "  فرويد   هو   ما "  يستقبل   قد   القارئ   هذا 
  : ذلك   أمثلة   ومن ,  فعال   الشائع 

 هلفوات   الراصد ,  لألحالم   املفسر ,  لألخطاء   املربِّر   فرويد   -1
 ). استئذان   دون (  لألسرار   والكاشف ,  اللسان 

 أسقط الذى    واملعاناة   املشاآل   صاحب   اإلنسان   فرويد -2
 حبرفـية   العامل على    فرضها   نظرية ىف  الشخصى    وتارخيه   معاناته 
 .  مسبوقة   غري 

 الغرائز   عن   احلديث   سراح   أطلق الذى    الداعر   فرويد -3
 ). صحيح   وهذا غري (  النشء   سدفأف   اجلنس   واحرتام 

 املصريات   علم   عاشق املوسوعى    فرويد -4

فرويد اليهودى اخلبيث الذى عّرى األديان وأنكر اهللا -5
 !!لصاحل الصهيونية 

فرويد الذآرى السلطوى الرجوىل الذى ّمهش دور املرأة -6
  ألسباب شخصية

 الغائص التشكيلى    و الروائى    الفن   موجات   ملهم   فرويد -7
  .  الشعور   وراء   ما ىف  

 . هؤالء   غري   أو ,  هؤالء   آل   أو ,  هؤالء   من   مزيج   أو -8

 نتناوله بالنقد وحنن نتكلم عنه،   هؤالء   من   فرويد فأى 

الذى أشرنا إليه  ماآجني   آولني   آتاب وماذا فعل  
 ؟ وسنتناول بعضه هنا حاال 

 :تناسب املرحلة التارخيية، وانتشار النظرية

 ظاهرة   أو ,  ما   نظرية   انتشار   ودالالت معىن  ىف    ابتداء   ننظر
 انتشار   يكون   أن   ابتداء ننفى    حنن .  معينني   وزمان   وقت ىف    ما 
 . على صحتها أو سالمة منهجها أو مصداقيتها   دليال   ما   نظرية 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1930
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 جمتمع ىف  ,  بذاته   زمن ىف  األخرى    دون   نظرية   انتشار   يتوقف
 هلذا ,  العجالة   هذه ىف    حصرها   ميكن   ال   خمتلفة   عوامل على    بذاته 
 ماهية   منها   يتناول   ما   خصوصا  , نظرية أى    بأن   بالقول نكتفى  
 إمنا ,  همسار   توجيه   مث   ومن ,  سلوآه   تفسري   وحياول ,  اإلنسان 
  : أمهها   آثرية   عوامل على    انتشارها   يتوقف 

 وانتشرت   تلقوها   الذين   الناس (  إليها   الناس   حاجة ) 1( 
  ).  خالهلم   من بينهم و

 بالظهور   السماح   درجة   مع   احلاجة   هذه   إحلاح   تزامن ) 2( 
  .  فالشيوع 

. األحدث   ظهورالنظرية   وقت ,  قدماأل   النظريات   حالة ) 3( 
 النظريات   انتشار   مع       األقدم   النظريات   فشل   يتناسب   عادة(
  ).  مطلقة   قاعدة   ليس   هذا   لكن ,  األحدث 

 مبا   البازغة   النظرية   تستعملها الىت    اللغة   سهولة ) 4( 
  .  نقدا   بالتداول   هلا   يسمح 

على   مقتصرة   تطبيقاهتا   تكون   أال مبعىن  ,  جماالهتا   اتساع ) 5( 
 .  دقيق   ختصص ىف    واحد   جمال 

  ).  وعليها   هلا (  حوهلا   نقدية   حرآة   من   تثريه   ما مدى  ) 6( 

 التحليل   نظرية   انتشار   لصاحل   توفرت   العوامل   هذه   آل
 من   آثري ىف    اآلن وحىت    ظهورها   أيام   خاص   بوجه الفرويدى  النفسى  
  .  عندنا   ذلك ىف    مبا ,  البقاع 

نظرية التحليل النفسى ىف أواخر القرن التاسع   ظهرت   
عشر لتزدهر ىف أوائل القرن العشرين وحىت بعد منتصفه،

 لتطلق وحىت اآلن، وآانت احلاجة إليها بالغة وقت ظهورها 
 آان   فراغا   ولتسد ,  الفيكتورى   العصر   ضغط   من   الناس   احسر 
 ما   آل   إنكار ىف  للتمادى    نتيجة البشرى    الوجود على    جامثا 
, مبوسوعيته   فرويد   أن   آما . الوعى   سطح على    ظاهرا   ليس 
 تحايالم   متسحـبا   قدمها   قد ,  ولغته ,  وشخصيته ,  وغوايته 
الشرعى   املدافع   وآأنه   فبدا ,  مباشرة   داخلنا   هبا   ليخاطب 
 هو   ما   سراح   وإطالق   ) ىف عصره(قيود اإلنسان املعاصر    فك   عن 
   . بأعماقنا 

الذى العالجى    اإلهبار   أول   من   باب   آل   وطرق   فرويد   حتايل
حىت   األلغاز   حل   أو   السحر إىل    أقرب العادى    للشخص   يبدو 
مبا ىف ذلك التاريخ املصرى(  التاريخ   قراءة   إعادة 

 العظماء   سري   وحتليل الفىن    بالنقد   مرورا ) واألديان
   . والفنانني وتفسري األحالم 

, املريدين   وصغار   الناس   عامة إىل    طريقه   يعرف   فرويد   آان
 حيتاج   ما   إليه   يوصل حىت  ,  اجلهل   متصنعا   القارئ   يستدرج   آان 
 مقامات   من   شعرا   فرويد   يقتطف ,  املطلق   بصدقه   يومهه   أن 
)1924  سنة ( "  اللذة   مبدأ   بعد   ما "  الرائع   آتابه ىف  احلريرى  
  : نصه   هذا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1931
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 الفــرج   باب   ألطرقولكن    العرجىفرغبةالتعارجت

 مرج   قد   من   مسلك   وأمرق          آاهلى  على  حببلى  وألقى 

  .  حرج   من   أعرج على    فليس        اعذروا   قلت   القوم المىن    فإن

إىل   وأعاده ,  األملانية إىل    مرتمجا   الشعر   هذا   فرويد   قرأ
 الكتاب   هذا   يرتجم   وهو "  جناتي   عثمان   مدحم   املرحوم العرىب    أصله 
 من   موسوعيته على    هذا   فرويد   اقتطاف   يدل .  العربية إىل  
فمن منا حنن العرب يعرف أن احلريرى قال ذلك،(, ناحية 

 ناحية   من   بصريته وعلى   !!) ويستطيع أن يستشهد به هكذا؟؟
 أفكاره   لتقدمي   حتايله   طريقة إىل    مباشر   بشكل   يشري   فهو . أخرى 
, مرة   التواضع   يتصنع   وهو ,  ومقتطفه   قارئه   به   يستدرج   بشكل 
 فيلوح   داخلنا إىل    أفكاره   ميد   مث ,  مرات   والرباءة ,  مرة   واجلهل 
 التربيرب   ذلك   من   واألهم ,  التحرر   وإمكانية   باالنطالق   هلا 
 من   إليه   نضيف   ما   وإمنا ,  فكره   فقط   ليس   فنقبل ,  والتفسري 
, نفعل   وما ,  نريد   ما   تربر   مواقف   من  -خطأ أم صوابا -  عندنا 
  .  هنرب   وآيف 

األوىل   األيام   من   بدأ   قد   وجتاوزها   فرويد   نظريات   نقد   إن
على   حافظ   آما ,  حيويتها   أعطاها   ذاته   حد ىف    وهذا ,  لظهورها 
  .  استمرارها 

 ظل ىف    العصر   منجزات   خالل   من  -قراءتنا لفرويد اآلن    إن
 شجبه   جمرد   غري   آخر   مسارا   يأخد   أن ينبغى   -  اخلاصة   ثقافتنا 
 أو   تقديسه   اصلةمو   أيضا   وليس ,  إنكاره   أو   اهتامه   أو 
  : بالرتتيب   أنفسنا   نسأل   أن   علينا .  اتباعه 

 حتدثوا   ممن   أم ,  شخصيا   منه   فرويد على    تعّرفنا   هل  : أوال
    عنه؟ 

, عليه   وردت ,  منه   نبعت الىت    احلرآات   تابعنا   هل  : ثانيا
 ؟   معه   تكاملت   أو   وجتاوزته 

 مما ,  منه   أخذنا   ماذا :  حنن   لثقافتنا   بالنسبة  : اثالث
 ؟   فهمه   أسأنا   ومما ,  عنه   فهمناه 

, املهنية ,  عامة   ممارساتنا على    ذلك   آل   أثر   آيف  : رابعا
    والشخصية؟   واإلبداعية 

 وماذا ,  حنتاجه   مما   فرويد   فينا من تبقى    ماذا  : خامسا
 .نا من عطائه وآنا أوىل به عند   تضاءل 

 البديل   يكون   أن   بالضرورة   ليس   ؟   بديل   مث   هل  : سادسا
 .  خمالفا 

  :تذآرة برؤوس مواضيع ما حلق بفكر فرويد منذ آان

 قد يساعدنا على اإلجابة    الزمان   من   قرن   خالل   مت   ما   إن
 تنوع   فقد ، وهو ليس قليال،    وغريها   لةاألسئ   هذه   مثل على  
. منطلق   من   أآثر   من   والنقد   والرفض ,  والتجاوز ,  االنشقاق 
  : ذلك   من   ببعض تنويعات   بالتذآرة   هنا نكتفى  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1932
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آارل:  أشهرها ( عينهوعلىحياتهىفبدأتانشقاقات ) 1
علم:  وألفرد أدرلر ,  علم النفس التحليلىيونج  جوستاف 

  )النفس الفردى

 من   أو   احملدثني   الفرويدويون (  ألفكاره   وتعديل   تطوير ) 2( 
 من )  Post Freudians & Neo-Freudian(  فرويد   بعد   هم 
 إريكسون   وإريك   بل ,  فروم   إريك حىت  هورىن    آارين   أول 
  .  وغريهم   برين   وإريك 

 بالنقض، أو   أو بالنفى،    إما   وم ضاٍرتام وهج   إنكار  )3( 
  . السلوآى   النفس   علم :  الفريق   هذا   رأس وعلى  ,  باإلمهال 

ميثل( .  منه   وأمشل  ,من فكره  أبعد   هو   ما إىل    جتاوز   ) 4( 
ىف   غاص الذى  ,  يونج   جوستاف   آارل  : هذا املنحى بوجه خاص

 ليقدم ,  والبشر   الثقافات   تاريخ إىل  اجلمعى    الالشعور   عمق 
 هو   ما   وبالذات  Archetypes".  أرآيتايبس   النماذج   مفهوم 
وىف "  األنيما "  آامنة أنثى    الرجل ىف  (  الظاهرة   الذات   عكس 
  . إخل"  األنيمس "  آامن   ذآر   املرأة 

 ومن ,  مضطرد   بشكل فرويدى ال   للفكر    التجاوز   تواصل ) 5( 
 جند الىت  (  ،"إريك برين"الذوات لـ    تعدد   نظرية   ذلك 
تَقّدم على الىت  وهى  )  حال أى  على    يونج   فكر ىف    جذورها 

: على املستوى األفقى اآلىن   النفس   فهم   تقدم إْذ :    مستويني
Structural analysis الرتآيىب   التحليل =   التشريح   مرحلة 
 التفاعالت   مرحلة : على املستوى التفاعلى النمائى  مث 
 Transactionalالتفاعالتى    التحليل  =  املتقاطعة 

analysis .  

 أن   من   فبدال ":  املنطلق   عكس ": ضد الفكر الفريدى ) 6( 
 وضبط   علف   رد   أساسا هى    وحضارته   اإلنسان   إنسانية   تكون 
 النفس   علم "  حرآة   تفرتض ,  متفجر غريزى    هو   ملا   وربط 
هى   اخلرية   الطبيعة   أن  ) ماسلو   أبراهام :  مثال ( اإلنساىن 
 حنن   هو   ما إىل    تعد   مبا   تفجرت   تعهدناها   إذا   وأننا ,  األصل 

 ذلك   بعد   ما إىل    مث )  Self actualization الذات    حتقيق (
  )Self Expansion  الذات   امتداد :  أرييت (

 خربات   امتداد التجاوز حنو التأآيد على واقعية) 7( 
إىل   أقرب   خربات وهى  ,  الذاتي   املمتدة، واإلبداع   اإلميان 
 اخلربات   وبعض ,  آسيا   شرق   جنوب   ديانات   طقوس   ممارسات 
 أن   ميكن   هذا   آل .  اإلسالم   ذلك ىف    مبا   األديان   آل ىف    يةالصوف 
 النفس   علم   حرآة يسمى    ما   جمموعة   حتت   مباشر   غري   بشكل   يدرج 

 Transpersonal(الشخصية    عرب )  النفسي   والطب (
Psychology and Psychiatry( 

 ومن ,  طريقه   اختيار ىف    إلنسانا   حرية مطلق على    تأآيد ) 8( 
 يناقض   مبا )  الوجودي النفسى    التحليل (  هويته   ختليق   مث 
  .  البيولوجية   أواحلتمية   النفسية   للحتمية   التسليم   متاما 

  منظومات ىف  هريارآى  بيولوجى    هو   ما   بني تكاملى    توليف ) 9( 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1933
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 أآد   فيما ,  النمو   مدارج على    السلوك   الدماغ، وتنظيمات
 علم "  مقابل ىف  "  الوعي   نفس   علم "  القائد   هو   الشعور   أن

 اإليقاعية   النظرية   وآذلك )  إي هنرى  (الالوعى    نفس 
 املرض   بني   يربط   األول ).  السطور   هذه   آاتب (  التطورية 
العالقة  بني   تربط   انيةوالث ,  الصرع ,  والعقلي ,  النفسي 

 اإلبداع   ودورات   املرض،   ودورات ،  النمو   دورات باملوضوع، و
النامى اهلريارآى    التنظيم   مسار على  )  بالذات   احللم ىف  (
 . املتصاعد 

لنا اآلن، أو نقده، بواسطة ماآجني أو  فرويد   تقدمي   إن
 هذه   آل   من   حوله   الدائر   اجلدل   هذا إىل    اإلشارة   دون غريه، 

 عن   وإمنا ,  فرويد   عن   فقط   ليس   يضللنا   بأن   خليق   االجتاهات 
 .  بنا ى جير   أن   ميكن   وما ,  حولنا جيرى    وعما ,  أنفسنا 

 وغدا نكمل احلديث 

 ).علٌم وشائعاْت: (حنن وفرويد

الثاىن   العدد " ( نظر   وجهات : الكتب "  جملة ىف    له   موجز   ظهر  - 
  بدرالرفاعي   وتقدمي   ترمجة  -2000  نوفمرب   والعشرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   1934
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(א"""−242 "23( 

 علٌم وشائعات

 مدخل

 ثقافتنا ىف  ,  ناسنا إىل    يصل   ما   بعض تقدمي  نواصل  يلى    فيما
على أنه فرويد ىف املمارسة احلياتية وهو ليس,  اخلاصة 

 :بالضرورة آذلك

 حتليل   هو   وما ,  فرويد   هو   ما   بني   منـا   الكثريون   يرادف ) 1( 
 أشكال   أحد   إال   يعد   مل الفرويدى    التحليل   أن   مع ,  نفسي 
  . النفسى   التحليل 

 عالج أى    وبني النفسى    التحليل   بني   أيضا   الكثريون   خيلط ) 2( 
 مل   ذاإ   خاصة النفسى    الطب   ذلك ىف    مبا النفسى    للمرض 
على   ذلك   يقتصر   وال ،  أساسا   العقاقري   الطبيب   يستعمل 
, أعصاب   وأطباء   وعلماء   ومثقفني   مهنيني إىل    ميتد   بل   العامة 
  .  نفسيني   ورمبا أطباء 

," عقدة "  العامة   عند يسمى    ما   مع   فرويد   اسم   يرتادف ) 3( 
 تربير ىف    املغاالة إىل    نبادر   جيعلنا   مما  Complex  مرآب " أو 
ىف   عادة   سابقة   خلربة   تثبيت   من   حدث   مبا "  اآلن " سلوآنا  
  .   الطفولة 

 هو   عما   املبدع   بتصورات   اإلبداع   حماوالت   من   آثري   تتأثر ) 4( 
 تأثرا ,  نفسية   عقدة   هو   ماو ,  نفسي   حتليل   هو   وما ,  فرويد 
 يغلب   حني )  والقصصي (الروائى    اإلبداع ىف    مثال   خذ ,  مباشرا 
ينتمى   مما املاضى  ىف    سبب على    والتأآيد   إلثبات   اإلحلاح   هذا 
 يرتتب   مما ,  الالحقة   األحداث   ، ليفسرالنفسية   احلتمية إىل  
ىف   هذا   يقع   أحيانا .  العمل الفىن برمته   وتسطيح   مسخ   عليه 
 يـتناول   وأحيانا ,  بالنتائج   املقدمات   ربط يسمى    ما   إطار 
, حلها   مث ,  املسرحية   أو   الرواية "  عقدة "يسمى    ما   ضمن 
 األعمق   وغائيته   اإلبداع   ألصالة   عائقا   يعترب الذى    األمر 
 عن   ناهيك .  إليه   تنطلق   ما إىل    حرآيته   توليد   تشمل والىت  
 طبيب   حبضور   التافهة   احملاوالت   هذه   ملثل   املباشر   الظهور 
 املسلسالت   من   آثري ىف    وجاهل   فج   بشكل نفسى    حملل   أو نفسى  
   .  واألفالم   واملسرحيات 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1935
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 بتحديث   تقوم   أن   النفسية   احلتمية   هذه   إحلاح   من   بلغ ( 
 للفنانني   اجلميلة "  وسكينة   ريا   مسرحية "ىف    وسكينة   ريا   جرائم 
 وسكينة   جرائم ريا   تربير إىل    النص   حتديث   عمد   حني  - املتحدين 
) دالصعي ىف    أمهما   تقتل   األم   زوجة (  سخيف سطحى  حتمى    بتفسري 
أصال إال استجالبا لتعاطف ليس   النص   يتطلبه   يكن   مل الذى    األمر 

 . !!!)ضروريا مع سهري البابلى وشادية، ملاذا؟

 القراءات   ختتزل   ما   آثريا األدىب    النقد   جمال وىف  ) 5( 
 حتليل   هو   ما إىل  ,  النفسي   النقد يسمى    ما   وخاصة   النفسية 
 أجبدية إىل  النص   يرتجم   وآأنه   الناقد املنت   فيقرأ ,  النفسي 
  .  مستبعـِدة   وأحيانا ,  وقادرة   جاهزة   فرويدية 

, اآلن   فرويد   عن   فقط   ليس   نتساءل  آل هذا وغريه جيعلنا 
ما تبقى لنا من فكره، وإىل أى   منه؟   موقعنا   عن   أساسا   ولكن 

 أنا ونسىء فهمه؟مدى أس

   تبقي؟ الذى    هذا   نناقش   آيف  

    ماذا؟   ومنهم ,  منه   لنأخذ   حاوروه؟   من   نقرأ   آيف 

 ماذا؟   ونرتك

 تطور   ملراحل   عريضة   خطوط   لتقدمي   موجزة   حماولة يلى    فيما
 تهاعالق   وما ,  منها بقى    وما ,  يقابلها   وما   فرويد   فكر 
  .  األحدث النفسى    والطب النفسى    بالفكر 

 املرضية   الباثولوجيا   عامل   فرويد :  أوال  

 حاول   حني ،  بعد النفسى    بالتحليل   انشغل   قد   فرويد   يكن   مل
 خلل   تصور   خالل   من اإلنساىن    واملرض اإلنساىن    السلوك   تفسري 
 آما  - اخلاطر   هذا   أثبت   العصبية، وقد   اليااخل   بني   ارتباط 
 هذه   من   انطالقا   واملرض   الصحة   عن   آتيب ىف   -أمس  ذآرنا 
, فيها   نفسه   وجد الىت    القح   األآادميية   التشرحيية   البداية 
: أمساه   فيما   وضعه )  آنذاك   مستحيال (  تفسريا   بباله   فخطر 
أقصى إىل    هرب   أن   بعد   له   تنكر   لكنه  The Project ملشروعا 
 املشروع   هذا   نشر -آما ذآرنا -   رفض   أنه حىت  األخرى    الناحية 
  .  وفاته   بعد   نشر   لكنه ,  حياته ىف  

  :  التعقيب

 فرويد   عبقرية   إرهاصات   دالالت   أآثر   من   املشروع   هذا   يعترب   
 عن   احلديث   أصبح   الزمان   من   قرن   من   أآثر   فبعد ,  الباآرة 
 وإعادة   ومستوياته   وتربيطاته   العصبية   خبالياه   الدماغ   عالقة 
 متناول ىف    ذلك   آل   أصبح ,  والعالج   واملرض   الصحة ىف    تنظيمه 
  .  والتطبيق   والنقد   البحث 

 إن .  قيمته   من   يقلل   ال   الباآر   احلدس   هلذا   فرويد   رفض   إن
 تقييم   إن   بل .  تعود ملكه   ال   صاحبها   من   خترج   إذ   الفكرة 
وصلىن أن .  أصال   حقه   من   ليس   إجيابا   أو   سلبا ,  أبدع   ملا   املبدع 

 تقييم   الباآر العبقرى    ملشرعا   هلذا   فرويد   تنكر   يقابل   ما

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1936



 29I04I2008א – אא

ذاتى خاطئ أيضا لكن على الناحية األخرى، وذلك حني بالغ
 من   باعتباره   إال  -شخصيا–يصلىن    مل   آشف   قيمة   من  ىف إعالئه 

 أنظر (  "األحالم   تفسري "تعسفا، أعىن    وأآثرها ,  آشوفه   أسطح 
  ) بعد 

 أحد؟   إليه   يلتفت   مل الذى  "  املشروع "  هذا   من تبقى    ماذا

 بعد The Project    املشروع   هذا   عن   يدافع   من   هناك   يعد   مل
 . عنه   صاحبه ختلى    أن 

 خيتبئ الذى    االسم   وهو   احلديث النفسى    الطب يسمى    ما   إن
, امليكين النفسى    الطب   وأيضا ,  الكيميائي النفسى    الطب   فيه 
آيميائى   خلل   نتيجة   إال هى    ما   النفسية   األمراض   آل   أن   يزعم 
 توازن ىف    اخللل   عن   احلديث   بدأ :  وأخريا (  نقصا   أو   حمدد، زيادة 
 األساس   هذا وعلى  ).  اخللية   داخل ىف    خلل   مث ,  بعضها   مع   املوصالت 
اختزال   هذا، اخلطأ   هذا   بتصحيح   ذاك   أو   املرض   هذا   يعاجل   هو 

، فرويد مل يقدم مشروعه هبذا شديد لكن يف داخله حقائق مضيئة
 الطاقة "  عن   يتكلم   الباآر   فرويد   مشروع   إن االختزال املعيب، 

 املادة   هذه   عن   حديثه   من   أآثر "  العصيب   التوصيل "  و "  العصبية 
 عند   انقلبت   العصبية   الطاقة   هذه .  تلك   أو   الكيميائية 
 أمساه   ما إىل  )  الباثولوجيا   عامل   وليس النفسى    احمللل (  فرويد 
 بغريزة   وإحلاقها ,  العصيب   اجلهاز   عن   فصلها   بعد "  ليبيدو "
  .  اجلنس 

" فرويد   مشروع "ىف    ورد الذى    الطاقة   مفهوم   أن  نرى   إننا
والطب الشعىب    الطب   عنها   يتحدث الىت  "  الطاقة "إىل    أقرب هو 

ورمبا يكون, ) مثال "  الشاآرا ("  آسيا   شرق   جنوب ىف    البديل
أقرب إىل الطاقة اخلاصة الفعالة الىت أشرنا إليها قبال ىف

 آل   له   ويتنكر   ينكره الذى    ربجن ولورنز األمرأحباث تين
 مسعوا   ما   إذا   باحلساسية   يصابون   الذين   التقليديون   األطباء 
 الوصلة وغري ,  والكهرباء ,  الذرة   طاقة   غري   طاقة أى    عن 
 High Energy الفوسفور   جزيء ىف    جسيمة   بطاقة   بإفراط   املشحونة 

Bond ، إىل   خرج   فإذا ,  جمازيا   تعبريا   يعتربونه   ذلك   عدا   ما   وآل
 .أو شعوذة    نصبا   اعتربوه   املمارسة   حيز 

أحداس فرويد ىف   أن   نذآر   أن   املقام، هو   هذا ىف    يهمنا   ما
 :  اجتاهات ثالثة ىف    قد تفرعت "  املشروع "

 , والكيميائي امليكىن  النفسى    الطب إىل    االختزال :  األول -

 ما   تنظيم   استعمال فكرة   سوء   أو   استعمال   هو : والثاىن- 
, النفسي   التوازن   الستعادة   اجلسدية   الطاقة   تنظيم يسمى  

 )مثل اإلبر الصينية وغري ذلك(بواسطة ما يسمى الطب البديل 

تبادل وإطالق مستوياتهو حماولة تنظيم : والثالث-
الطاقة البيونفسية لتحقيق نوع من التواصل واألداء البشرى

وهو ما أشرنا(القادر على أن يستوعبها ويطلق إجيابياهتا 
:م.م.م سئوليةاملواجهة املواآبة املإليه فيما أمسيناه عالج 

 )حسب النظرية اإليقاعية التطورية للكاتب
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 والالشعورالشعور:ثانيا

 تبادل   أن   منذ و,  وجوده   مستويات   وتعددت   اإلنسان   آان   منذ  
 أن   لغة   بكل   يعلن   وهو , " حلمه - ال" مع    وحلمه ,  نومه   مع   صحوه 
واألديان، ,  األساطري   قالتها ، " ظاهر   هو   ما   ماوراء "  هناك 

،اليومى   واألحالم والسلوك ,  الشعيب   واملثل ,  الشعيب   والقص
 بديهيا   أمرا   زال   وما   ذلك   آان. ومعظم أو آل انواع اإلبداع

  .  عبقرية إىل    نظرية، وال إىل    حيتاج   يكن   مل   حبيث 

 تواضعه   بكل   وهو ,  ذلك   يعلم   من   أول   هو   نفسه   فرويد   إن   
 أنه إىل    خييل ". .   بقوله   صراحة   أعلنها   وذآائه اخلاص وحتايله 
  ". بداهة   األمور   أآثر   أآتشف   أن ىل    قيض 

 رائد   هلا   نظرية   الناس   آل   يعرفها الىت    البداهة   تكون   آيف
 ؟ الصورة   هبذه   ااالت   آل ىف    أثرت   اتوتطبيق   وآتب   وتالميذ 

النفسى   التحليل   نظريات على    تنطبق   ال   وهى   هامة   اإلجابة
حىت   أرمشيدس   أول   من   آثريين   ومنظرين   نظريات على    وإمنا ,  فحسب 
. رةالعباق   يكتشفها   مث   النظريات   تعيش   الناس   إن .  أينشتاين 
 هم   وإمنا ,  عندهم   من   شيئا   يضيفون   ال   العباقرة   أن مبعىن  
 أبدا   دائما جيرى    آان   ما   املتناول ىف    ورموز   بألفاظ   يعلنون 
 متناول ىف   - الكشفية   وصياغتهم   بإعالهنم -  اُملعاش   هذا   يصري   حبيث 
  .  األمر   لزم   إن   التطوير  و   يلوالتعد   واالستفادة   اإلفادة 

إىل )  مقسمة   الشخصية   أن   أعلن   قل   أو (  الشخصية   فرويد   قسم
 : هو   ما 

 القادم   اإلدراك تتلقى  الىت    النفس   من   املنطقة   وهو (  شعور  
 )  الداخل   من   وأيضا ,  اخلارجي   العامل   من 

تلى الىت    املساحة هى  و   ) الشعور   حتت ( الشعور   قبل   وما
 ميكن الىت    والعمليات   الذآريات، واألحداث   حيث   مباشرة   الشعور 
  إليها،   االنتباه   توجيه   مبجرد   الشعور   يستدعيها   أن 

 واألحداث   العمليات   آل   مجاع   وهو :  الالشعور   وأخريا
 ال والىت    الشعورية   الدراية   عن   بعيدا   الكامنة   والذآريات 
 نظريات   أآدت   وقد .  وحده   االنتباه   برتآيز   نستدعيها   أن   ميكن 
 ميكن   ال والذى  الطاغى    الالشعور   دور على    الباآرة   فرويد 
،) مثال   التنومي   أثناء (الوعى    تغري   مع   إال   حمتواه على    رفالتع 
 احللم   من   املتاحة   للمادة   املراحل   متعددة   تأويالت   خالل   من   أو 
 التحليل   عرب  Free Association  احلر التداعى    أثناء   خاصة 
 ال   أنه   اعترب فرويد   وقد .  ناللسا   زالت   خالل   من   وأيضا ,  النفسي 
الذى   وأن ,  الالشعور ىف    خيزن   أو ,  ينفي   وإمنا ,  أصال يـُنسى    شيء 
  .  الكبت   حيلة   هو   النشط بالنفى    يقوم 

إىل فتمادى    شديدا   فرحا   الكشف   هبذا   فرح   فرويد   أن   يبدو   
 وعيه   فاعلية   ينكر   بأن   اإلنسان   غرور   يضرب   فراح املدى    آخر 
 ظهر   فوق   تقف   بذبابة الوعى    شبه   أنه   قيل حىت  ,  أصال   وإرادته 
 إذا   الفيل   أن   تتصور   الذبابة   وأن , ) الالوعى   ميثل الذى  (  فيل 
  !!!  تقوده الىت  هى    فإهنا   حترك 
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 :التعقيب

 األمور   أآثر   يكتشف   مل   فرويد   إن   القول   ميكن   الصورة   هبذه  
رصانة ومتادى ىف   األمور   أآثر   تعرية   حاول   إنه   بل ,  بداهة  

 جعلت الىت  هى    املغاالة   هذه   أن   يبدو   .ذلك حىت تشوهت منه
 رفض إىل    فقط   ليس   هبم   وصلت   لدرجة   النار   عليه   يفتحون   خصومه 
. آانوا   منذ   الناس   عرفها الىت    البداهة   رفض إىل    بل ,  نظريته 
ىف   فرويد غاىل  الىت    بالنظرية   يقذفوا   أن   اخلصوم   هؤالء   أراد 
 فصدق   برمته   بالالشعور   معها   يقذفون   هبم   فإذا ,  قيمتـها 
 هؤالء  "  هبا الذى    بالطفل   السلة ألقى  "  القائل   املثل   عليهم 
 اخلفى عنا   وجودنا   أنكروا   فرويد   إنكار   أرادوا   حني   اخلصوم 
 ".  باملرة "

 حيرتم   فرويد   وبعد   قبل الشعىب    وغري ,  الشعيب احلكى    عموم   إن  
 فرويد   أعلنه   ما   آل   إن ".  الالشعور "  فرويد   أمساه الذى    هذا 
 هنار   ليل   الناس   ميارسه الذى    هذا يسمى    أن   استطاع   أنه   هو 
:أو غري علمية  علمية   شبه   أو   علميه   اخلليقة بأمساء   بدء   منذ 
،" مليانه   قلوب دى    دبانة   مش دى  "الشعىب    مثلنا   يقول   حني 
 وهو النفسى    التحليل   فكر   إليه   نبهنا   مما   أساس إىل    يشري   فإنه 
 مثل   يقول   وحني ، Displacement"  اإلزاحة "  ميكانزم   عن   يتحدث 
إىل   ينبهنا   فهو "  عوجه   األرض   تقول   ترقص تعرفشى    ما اللى    آخر 
صغريى   اطعم   من "  يقول   وحني  Rationalization  التربير   حيلة 
 حيلة إىل    يشري   فهو "  بطين   حالوهتا   نزلت   بلحة 
 فرويد   من   أقدم   أمور   هذه .  وهكذا . Identification التقمص 
 خطأ   ثبت   لو حىت    فيها   حقنا على    حنافظ   أن   علينا   إن .  بكثري 
  .  مجيعا   فرويد   نظريات 

 أن بدعوى    النفسية   وجود احليل   ينكر   أو   يهاجم   من   إن
 إنه .  واحدة   للحظة   ولو   نفسه ىف  حىت    ينظر   ال   هبا   قال   فرويد 
 من   وخيفف ,  نفسه   عن   اإلنسان   عيوب خيفى    العظيم   هذا الكبت   لوال 
. تستمر   أن   للحياة   أمكن   ملا ,  ما بالداخل   وقسوة عرى    فداحة 
هذا ليس دفاعا عن الكبت بقدر ما هو احرتام حلرآية النمو(

وىف ,  حيتمل   ال   آان   إذا   األمل   آتم ىف    حبقنا   االعرتاف   إن ).  ومراحله
 أن   منا   حيتاج   ال   مرحليا   واملهينة   املخجلة   الذآريات   إبعاد 
 أنه   زعم   حتت   هذا   آل   إنكار   إن .  فرويد   لهقا   ما   بكل   نؤمن 
  .  برمتها   البشرية   للطبيعة   إنكار   هو "  فرويدي "

 : ) أمسىف آتابه املشار إليه  (  ماآجني   آولني   يقول   حني

 تفسري   نعرف   حنن ,  أنفسنا   فهم   من   آبري   بقدر   نتمتع   حنن " 
 ومبا ,  دوافعنا   إدراك قادرون على  ,  ببساطة   ألننا   أفعالنا 
 ".  هى واعية   الدوافع   هذه   فإن ,  نقول 

  : يقول   أو 

 ميكن   حالة جانىب    من   أعرف   مل أنىن    هو   إذن   قوله   أود   ما ". . .  
 " ,. . . .  للكبت . . .  الذاآرة   احنراف   مثال   نعزوا   أن فيها  

   مث 
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 وأراها الفرويدى   الكبتفكرةجمـملىفأشككإنىن". . .
 الكبت   آان   إذا   لكن ، (!!!)  شعبيتها   من   بالرغم   خرافة   حمض 
لالوعى   بالنسبة ,  مث   من   آذلك   احلال   مؤآدة، فيكون   غري   فرضية 
 فكرة :  آبته جرى    ما   حصيلة   بأنه   يعرف   إنه   حيث الفرويدى  
 خترج   آلها   أيضا، فالفقاقيع   خرافة العقلى    الفقاقيع   إناء 
 " تكوهنا   مبجرد 

 بني   وما   األسود   والبنط   التعجب   عالمات : ( املقتطف هى انت 
 ، ) عندي   من   األقواس 

  :  ماآجني   يضيف

 العقلية حاالتى    أمنع   أن بإمكاىن    أن   وجدت   شخصيا   أنا " 
 آنت   وإن ,  اللسان   زالت ىف    الوقوع   من ,  تامة   بسهولة   الواعية 
  ".   واعية   ال   جعلها   عن   متاما   عاجزا 

  : آذلك   يقول

 أن علّى    لكن ,  عرفت   مما   آثريا   نسيت أنىن    من   يقني على  إنىن  "  
باملعىن   قمعت   واحدة ذآرى    أو   رغبة   أعرف   مل أنىن    أقرر 
ىف   ظاهرةال   الفجوات   من   الدليل، سواء لدى    وليس ,  الفرويدي 
 ذلك   مثل   عانيت أنىن  على    اآلخرين   شهادة   من   أو ذاآرتى  
  "  النسيان 

 التعقيب

 مثال   يستعمل أمى    إنسان أى    عليه   ميكن أن يرد   آالم   هذا
 من   صدر ما   فعال   به ذآرنا، يعرى    ما   غري   أو   ذآرنا   مما   عاميا 
 بدون   أو   الكبت، مع   أساسها   ميكانزمات   خالل   من   صاحبه 
 ,  أخرى   ميكانزمات   استعمال 

 فيها اللى    تلهيك، وآل   القحبة   تشتم   ال (  اإلسقاط : مثال 
 قال ,  اعرج   يا   الرقص   عن   حايشك   إيش (  أوالتربير  ,) فيك   جتيبه 
على   اتشطر   احلمار على  قدرشى    ما (  اإلزاحة   أو )  االآمام   قصر 
.  إخل ). . .  صابون   العرب   عند   آله (  التعميم   أو , ) الربدعة 
يعرى   حني   فرويد   وبعد   فرويد   قبل -الشعىب  الوعى    إن 
 حيددها   آما   حتدث   إهنا   يقول   ال  -  مثال  -  باألمثال   امليكانزمات 
 يعرف   ال   فعل على    تعقيبا العامى    املثل   يصدر   إمنااملثل، و 
 وراءه   ما   وإظهار   الفعل   بتعرية   يقوم   وآأنه .  فعله   مل   صاحبه 
 املثل   يطلق   بأن )  فرويد   عند الالوعى  يسمى    ما (الوعى    عمق ىف  
  .  موضوعية   األآثر   قةاحلقي   من   يقرتب حىت  املعىن    الفعل   يصف 

من درب -   الرجل   يعدل ,  جاهني   لصالح   الكبرية   الليلة ىف   
 للتجربة   االستجابة   عن   قوته   اختبار إىل    املدعو -شكمبة

 عم   يا   ال "   يقول   بأن , " وهوه   انت   واد   يا ,  القوة   ورينا "
 خيلق )  جاهني   صالح (  هنا   فاملبدع , " جديدة   البدلة سعيدة، دى  
 إيش : " حاال   ذآرناه الذى    القدمي   املثل   مقابل   جديدا   مثال 
, الناس   ليكمل".  االآمام   قصر   قال   ياعرج   الرقص   عن   حايشك 
 يزفه   وهو   اجلديدة   بدلته "ىف    اختبأ   من   تعرية ,  خاصة   واألطفال 
  ".  جديدة   بدلة   يابو ,  سعيدة   ها ها هأه "  مرددا 
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 إن "    الثقة مبنتهى نقده قائالماآجنيالسيدوحني خيتم 
 ال   شيئا   تكبت   أن   ميكن   ال   أنت ,  مستحيلة الالواعى    الكبت   فكرة 
 يعود   ال   فإنه   الوجود   هبذا   علمت   إذا   إنك ,  بوجوده   تعلم 
آالم امسهبالذمة هل هذا : ال نرد عليه إال أنه   "!!! الوعيا 

يصدر بعد حواىل قرن من ظهور نظرية هبذه القوة وهذا
العناد؟ نظرية تقول بعض ما قاله عامة الناس منذ عشرات

 الشعور   حكاية   -مثال –القرون؟ هذه النظرية تناولت 
 فرويدية، بل   وجهة نظر   باعتبارها   فقط   ليس هذه؟،    والالشعور 
 وبعده؟   فرويد   قبل   إنسانية؟   بديهية   باعتبار آوهنا  

 اآلن بني الشعور والالشعور؟" حنن"آيف نعيش 

الناظر ىف موقفنا اآلن بالنسبة ألى موضوع آان، خاصة
مسئوليتنا  عن   نتنازل      املوضوعات العامة، قد يالحظ أننا 

 أفعالنا وآأن )  شعورنا(مبحض وعينا  عن ما نأتيه ظاهرا
 زعم   وبالتاىل جند أنفسنا حتتة هى من صنع غرينا،  الظاهر 
 اخلرافة   أحضان ىف    ,الذى يتحكم فينا  لالشعور   التسليم 
  .  غامض   هول   مستسلمني 

وحمتواه" الشعورنا"مث إننا على اجلانب اآلخر نتنازل عن 
لذى هو قادر، ىف الوقت املناسب، أن يطلقالذى ال نعرفه، وا

سراح ما ينقصنا، نكتمل به وننمو باستيعابه ىف ظروف
لصاحل شعور ظاهر مصنوع، وهذا هو مامناسبة، نتنازل عنه 

 آلها   واألرقام ,  والتصرحيات ,  والعقائد ,  القضايا قد يفسر أن 
 فكرنا إىل  ينتمى    من   آل .  النهاية   حمسومة   اإلغالق   حمكمة   عندنا 
 آخر   احتمال أى    هناك   وليس ,  أآيد وحيد   حق هو على    ديننا   أو 
  !!). وال ىف الالشعور(

نستثمر سوء فهمنا لفكر فرويد لنعيش األوىل    احلالة ىف    حنن
 ىف ظالم استسالمى ملا ال نعرف

 اليقني   فرط   فرويد، من   ضد   نقف   الثانية   احلالة ىف    إننا   مث
 .  آخر   احتمال بأى    يسمح   ال الذى  ,  الثابت   الظاهر 

وغدا ننتقل إىل اجلزء الثالث واألخري من هذه املتابعة عن
 .فرويد وتفسري األحالم مث تشريح الشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   1941



 30I<04I<2008א – אא
 

30I04<I2008א

(א"""  −243 "33( 

 !؟!تفسري األحالم، وتشريح الشخصية، وما هو األنسب لنا 

ىف   جيلس   فرويد   آان  1895  سنة   يوليو  24  األربعاء   يوم ىف    
ىف   حدس   أهم   حسبه   ما   عليه   هبط   حني   بيده   بالسكني   ميسك   مطعم 
 وقد ,  الطعام   مائدة على    حفرا   التاريخ   سجل   أنه حىت  ,  حياته 
 أن   مثل ,  الشأن   هذا ىف     أمورا آثرية بسيطة وصحيحة   فرويد   عرض 
 لفرويد   ليس   أمر قدمي   وهو ,  ما   بشكل   احلامل   رغبة   حيقق   احللم 
 حيرس   احللم   أن   مثل   أو , ) العيش   سوقب   حيلم   اجلعان (  فيه   فضل 
 احلس   جمال إىل    تصل الىت    املثريات   يتضمن   أنه   حيث   من ,  النوم 
 أفكارا   فرويد   قدم   آذلك .  النائم   توقظ   ال حىت    حلما   فيقلبها 
آما ,  والظاهر   الكامن ,  للحلم   مستويني   مثة   أن   مثل   أعمق 

 أن   فرويد   استطاع   وأيضا .  رائع   بشكل   بينهما   العالقة   تناول
 آلية   عمليات   باعتبارها  " األولية   العمليات "  أمساه   ما   حيدد 
 فيها   واجلنون، تستعمل   احللم   من   آل   هبا   يتصف   هالمية   متداخلة 
 عن   بعيدا   والرمزية   تداخلال   وفرط   واإلزاحة   التكثيف 
 العمليات   أمساه   مبا   العمليات   هذه   قابل   وقد .  الواقع 
 اليقظة   أثناء   الناضج   الفكر   يستعملها الىت  هى    و ,  الثانوية 
ىف   ويكون , " الواقع   مبدأ "  حيرتم الذى    املسلسل   املنطلق يسمى    مبا 
 حدس   وراء   األهم   اإلضافة هى    هذه .  واملراجعة   نقدال   متناول 
على   يضعها   مل   شخصيا   هو   آان   وإن ,  األحالم   لتفسري   ورؤاه   فرويد 
 احللم حمتوى    تفسري   خيدم   ذلك   آل   أن   تصور   فقد .  آشفه   قائمة 
- ذاهتا   احللم   لية وظيفة عم     تقدير دوره ىف وضع   من   أآثر 
  .  الصحيح   مكاهنا ىف   -  حمتواه   عن   النظر   بغض 

  :  التعقيب

 هذا   أن   الزمان   من   أآثر من قرن   بعد   الذى ثبت ىل،   إن
 حلقات   أضعف   رمبا آان   األحالم،   بتفسري   يتعلق   فيما   احلدس 
 تنظريه ىف    أسهب   ه، آما نظريته، وقد بالغ فرويد ىف محاسه ل 
 بعض   ليحشر   للتسطيح   اضطر نفسه   الوقت   نفس تعسف، وىف  حىت  
  .  رؤيته   لتكتمل   قسرا   التفاصيل 

,  الرغبة  حتقيق   أحالم على   الرتآيز   فهو   منه   تسطح   ما   أما
 املؤثرات   توعبيس   إذ   للنوم   حارس   هو   إمنا   احللم   وأيضا أن 
 حلمه   نسيج ىف    فيدخلها   بالتيقظ   النائم   هتدد الىت    اخلارجية 
  جائز   وذاك   هذا   أن   من   الرغم وعلى  ,  نومه   فيتواصل   منه   آجزء 
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 وال ,  احللم   ظاهرة   لتفسري   آافيا   ليس   أنه   إال ,  وجزئيا   أحيانا
 احللم   رموز   ترمجة ىف    مبالغاته   ذلك  إىل   أضفنا   فإذا .  لقراءهتا 
عن جذور طبيعة   هذا   حبدسه   ابتعد   آم   واخلاصة، تبينا   العامة 

  .  احللم وحرآية اإليقاع احليوى 

 من   أسطح   آانت   لألحالم   فرويد   منظور على    ماآجني   اعرتاضات
 عامل ىف    الالحقة   اإلضافات   من   بكثري   وأقل   فرويد   مفهوم   قصور 
اإليقاعى   والتنظيم   اإلنسانية   النفس   ملعرفة   األحالم   دراسة 
 فرويد على    ماآجني   اعرتض   فقد ,  ووظائفه   الدماغ   لرتآيب احليوى  
  ,  صحيح   غري   وهذا ,  فقط   الرغبة   لتحقيق   األحالم   جعل   أنه 

 : آجنيما   يقول ·

غري   لرغبات   أحالم هى    األحالم   آل   أن على    اإلصرار   ملاذا " 
 اإلصرار   هذا   إن ،  بوضوح   مشبع   منها   آثري   يبدو   وقت ىف    مشبعة

الىت   الالواعية   الرغبات   عن   البحث إىل    بالناس يؤدى  الذى    هو 
 متثل   األحالم   بعض   أن   ببساطة   نتقبل   ال   احللم، فلماذا   هبا   متيز 
 ؟. واعية   خماوف   ميثل   اآلخر   وبعضها ,  واعية   رغبات 

 : أيضا   ماآجني   يتساءل   و   ·

 أثناء   احلد   هذا إىل    ضعيفة   القمع   آلية   تكون   ملاذا " 
 ساعات   خالل   قوةال ىف    غاية   تكون الذى    الوقت ىف  ,  النوم 
ىف   دخل   قد   نفسه   الرقيب   أن   هذا معىن    هل . . . .  ؟ , اليقظة 
 أن الطبيعى    من   آان   لرغبات   باملرور   فسمح   النوم   أثناء   سبات 
  ويقمعها؟   هبا   ميسك 

، بةرغ   حتقيق   األحالم   آل   ليست   أنه على    ماآجني   يعرتض و  ·
    واعية؟   خماوف   ميثل   فبعضها 

 ذلك   حيدث   فكيف ,  توقظنا   األحالم   بعض   أن على    يعرتض   وأخريا ·
 ؟   واستمراره   النوم على    اإلبقاء   وظيفتها   آان   إذا 

 نشرت   أهنا   لوال ,  أصال   رد إىل    حتتاج   ال   االعرتاضات   هذه   آل
 نوردها   سوف   داللة   وأآثر   وأوضح   أهم   اعرتاضات   مثة   إن ,  حديثا 
 .  ماآجني   اعرتاضات على    اعرتاضنا على    التنبيه   بعد 

  : قائلني   ماآجني   أورده   ما على    نبدأ بالرد 

 . رغبة   حتقيق   جمرد هى    األحالم   آل   أن   يعمم   مل   فرويد   إن

 الفهم   أولويات   من   هو   واخلوف   الرغبة   بني التساوى    إن   مث 
 بزمن   فريد   قبل   معروف   أمر   وهو ,  الالشعور   للغة الدينامى  
 . بعيد 

 الشيء ىف    رغبتنا خنفى    آما أننا ,  فيه   نرغب   مما   خناف   إننا
 .  منه   اخلوف   بإعالن 

 يطلقها   مل   مقولة هى    للنوم   حارس   احللم   أن   مقولة   إن   مث
 قبضة   ضعف   فإن   وأخريا ,  األحالم   آل   هبا   ليفسر   تعميما   فرويد 
إىل   حاجة   دون ومنطقّى    وارد   أمر   هو   النوم   أثناء   الرقيب 
   . عميق   سبات ىف    راح   قد   الرقيب   باعتبار   السخرية 
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 ال   السطحيني   نقاده   مواجهة ىف    فرويد   عن   الدفاع   هذا   إن
 بالعمق   أهنا   أو ,  اخلط   طول على    سليمة   فرويد   نظرية   أن يعىن  
, العمق   هذا   بكل   ظاهرة   خالهلا   من   نفهم   أن   ميكن الىت    املناسب 
 مث   بدأ   قد   األحالم   عن   فرويد   قاله   ما   جتاوز   إن .  احللم أعىن  
 بعده   حتقق   ملا   نتيجة   الظاهرة   هلذه   رؤيتنا   اختلفت حىت    تطور 
لرؤى   نتيجة   وأيضا ,  ناحية   من   نيوروفسيولوجية   إجنازات   من 
 لسلةس   السطور   هذه   آاتب   قدم   وأخريا، فقد ,  األعمق   يونج   آارل 
 احليوى    اإليقاع   مدخل   من   واإلبداع   احللم   لفهم   الفروض   من 

 هبا   فرويد   فرحة   رغم   ومتعلقاهتا   األحالم   تفسري   نظرية   إن
  .  نظريته   حلقات   أضعف   لعلها   اآتشافاته، بل   أهم   ليست 

إليقاعلنظرية الكاتب ىف األحالم وا) جدا(إشارة موجزة 
 احليوى

 . احللم   ظاهرة ىف    بالنظر   األهم   هو   احللم حمتوى    يعد   مل ·

 باالهتمام حيظى  الذى    هو  - ذاته ىف   -  احللم   حدوث   إن ·
 . حاليا 

والدراسة، وهى   البحث   حمور   أصبحت   احللم   ظاهرة   إن ·
الوظيفى   التناوب   مونيةوهار معىن    لدراسة   األنسب   املفتاح 
 فقط   ليس ,  النشاط   تبادل   خالل   من   املتآلفة   الدماغ   ملستويات 
 النوابية   الناحية   من   ولكن ,  الفسيوجلية   الناحية   من 
 التناول   ذلك ىف    مبا )  احليوي   اإليقاع (  عامة   البيولوجيية 
   .النفسى 

 ومراحله   النوم   ورصد الكهربائى    املخ   سامر   ظهور   بعد  
 وظيفة   لفهم   املدخل   هو   الرسام   هبذا   األحالم   رصد   صار ,  تفصيال 
)Repatterning وأحكمه    أآمله :  الشىء   رّصن (  الرتصينية   األحالم 
. تنظيمال   بإعادة   التعلم   من   نوعا   تشمل الىت    الوظيفة وهى  
  .  حنكه   مل   أو   احللم   حكينا   سواء   ذلك   حيدث 

 ثبت   األحالم   من   واحلرمان ,  النوم   من   احلرمان   جتارب   خالل   من
هى )  حنكه   مل   أم   سواء حكيناه :  أخرى   مرة (  احللم   وظيفة   أن 
 , اجلنون   ضد   أمن   صمام   مبثابة 

األخرى   املستويات   لنشاط   يسمح   احللم   خالل   من   أنه   ذلك -
 أثناء   تنشط   أن   حقها   تأخد   مل الىت  )  الدماغ (  املخ   من 
 تأخذ   أن   هلا   يسمح ,  تطوريا   أقدم   مستويات وهى  ,  اليقظة 
  ,  املناِوب   التنشيط ىف    حقها 

 بطريقة   فتثور   اليقظة   اءأثن   تضغط   ال وبالتاىل  -
 حيل الذى  البدائى    الشاطح   التنشيط   درجة إىل    تصل   بدائية 
  .  املتكامل   أو   األحدث   التنشيط   حمل 

 : أيضا   ىف نظريته   السطور   هذه   آاتب   أوضح  -

 , العادي   الشخص   باعتباره إبداع   دوراحللم*

اليقظـة مستوى وعى    متناول ىف    ليس   بالقوة   احللم   وأن *
 ,  أصال 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1944
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الثواىن ىف    النائم   يؤلفه   ما سوى    ليس  احملكىاحللم   وأن *
 االستيقاظ   قرب   واليقظة   النوم   بني   وهو )  الثواني   أوأجزاء (
 ,  أثناءه   أو 

 مجلة   تكوين   خالل   من   يتم    )اإلبداع(التأليف    وأن هذا *
الىت   املعلومات   أجبدية  مما ىف املتناول قرب اليقظة من    احللم 
 . احلامل   النوم   نشاط   أثناء   حترآت 

 بواقع   ليلة   آل   ساعتني   الذى يستغرق  احلامل   النوم وأن *
يقوم بوظائفه  تظامبان   دقيقة   تسعني   آل   دقيقة   عشرين حواىل  

املنظِّمة والرائعة بغض النظر عما يتبقى منه ىف متناولنا
 . أثناء استيقاظنا لننسج منه ما حنكيه على أنه احللم

 اليقظة   قرب  - حلم   آخر   بقايا   من   حنكيه   ما وبالتاىل فإن *
و ما متكناه   ثوان   بضع إىل    الثانية   من   اجلزء يتعدى    ال   وهو  -

 .من التقاطه لننسج منه أحالمنا

 الفرتة   هذه ىف    حترَّك   ما هى  احملكى    احللم   إذن، فمادة*
 اليقظة   قبل   ما وعى    متناول ىف    قبيل اليقظة فاصبح   الوجيزة 
  .  حلما   نسميه   ما   منها   نؤلف   أن   لنا   يسمح   مما ,  مباشرة 

 : القول   ميكن   أنه   مؤخرا   احللم   وظيفة   بأمهية   االهتمام   من   بلغ   لقد  

, نفسه   النوم   من   أهم   هو   النوم   أثناء   احلامل   النشاط   إن 
 قال   آما -  وليس ,  لنحلم   الفرصة   لنا   تسنح لكى    ننام   وآأننا 
 .  النوم ىف    نستمر لكى    حنلم   إننا  -  فرويد 

 اإلجنازات   هذه   خالل   من   فرويد   عند   األحالم   تفسري   قراءة   إن
 ميثل   ال احملكى    احللم   أن   تنبه   لدرجة   نظريته تعرى  ,  األحدث 
 ُيـحسب   آان   وإن ,  األعمق   احللم   لظاهرة   بالنسبة   حقيقيا   جوهرا 
 أمسيناه   وهو ما (  الظاهر   احللم   بني   الفرق إىل    أشار   أنه   له 
 ما   يقابل   ما   يكون   قد الذى    الكامن   واحللم )  احملكي   هنا احللم 
 "نقد على نقد 0082-3-13يومية " ) بالقوة   احللم (  أمسيناه 

 مآخذنا أقدم ىف تسطيح األحالم

على نظرية فرويد ىف  ماآجني   اعرتاضات   أن   من   الرغم على 
 أهنا   إال ,  أصال   اعليه   يـُرد   أن   من   وأغلط   أسطح األحالم هى 

 من   موضوعية   بطريقة   فرويد   أحالم   نظرية ىف    للنظر   تدعونا 
  : التايل   الوجه على    جانبنا 

 خطيئة ىف   - لألسف -  فرويد   سبقت   العربية   ثقافتنا   إن
 إال ,  حينذاك   وأمامه   أمامنا   يكن   ومل ,  حمتواه إىل    احللم   اختزال 
 ترميز ىف    املبالغة   خطأ   ارتكاب ىف    حنن سبقناه  آذلك .  ذاك 
 ابن   فعل   مثلما   التعميم ىف    يغال   مل   هو   آان   وإن ,  احللم   عالمات 
 مازال   أنه   إال   قدمي   تاريخ   أنه   رغم   اخلطأ   هذا   إن .  مثال   سريين 
وتفسريه،  احللم إىل فهم    لعامة الناس عندنا    العام   املدخل   هو 

إبداع أصيل وصلبل إنه امتد لألسف إىل تشويه آثري من نقد 
إىل النقاد على أنه حلم، حني نبالغ ىف ترمجته إىل رموز

قد تورط أحيانا ىف ذلك) حمفوظ(جاهزة، حىت لو آان مبدعه 
 ."أصداء األصداء"، "قراءات ىف جنيب حمفوظ"

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1945
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اهلروىب   الشطح   طريق ىف  أخرى    خطوة   تقدمت   قد   ثقافتنا   إن   بل
 فيه   يقع   مل   خطأ   وهذا ,  التنبؤية   احللم   قيمة ىف    بالغت   حني 
  .  ىف حدود ما وصل إينا  فرويد 

 باعتباره ,  شديد   حبذر   يعامل   أن ينبغى    احللم حمتوى    إن-
   , جمهض   إبداع   من   ملتاحا   اجلزء 

 سياق ىف    مكثفا   نقدا   إال   قراءته   ميكن   وبالتاىل فهو ال-
  ,  الفردي   للوجود   األمشل الوعى  

 .  أصال   قراءته   لزمت   إذا   هذا

 هو ,  احرتامه على    وحنرص ,  احللم   من   نتعلمه   ما   أهم   إن-
 ,  املخ   ملستويات التنظيمى    التبادل   مببدأ   اإلقرار 

حىت   حتدث الىت    والتنظيمية   التعلـُّمية   العلميات   حنرتم   وأن-
  .  نيام   وحنن 

 يتعلق   فيما   خاصة ,  احللم   عامل   نشاط   بقيمة   اإلقرار   إن-
حىت ,  اليقظة   نشاط   مع   تكامله ىف    احللم   نقرأ   جيعلنا   بوظيفته 
 ,  تعسفية   رمزية   برتمجة   تفسريه   حماولة   أو ,  حمتواه   معرفة   دون 

إىل   االمتداد ىف    الذات   حبق   لإلقرار   األحدث   السبيل   هو هذا -
  .  النهاية   مفتوح   هو   ما   وإبداع ,  رفتع ال   ما 

أريىت   سيلفانو   أضافه   ما   بيننا،   شاع   وال ,  نعنت   مل   إننا   مث-
 احللم ىف    الغالبة   العمليات   بني   الوارد   التآلف   فرض   من 
ىف   الغالبة   وتلك )   Primary Processes األولية   العلميات (
 احلسابية   املنطقية (=  الثانوية   ، العمليات العادية   اليقظة 
 العمليات "  أمساه   مبا )    Secondary Processes السببية 
 معا   االثنني حتتوى  الىت  .  (Tertiary Processes)" الثالثوية 
. يهإل   احلاجة   أشد ىف    حنن الذى    األمر .  إبداعا   الناتج   ليصبح 
مع أن سيلفانو أريىت مل يتعرض لتفسري احللم باعتبار أنه(

 ).إبداع الشخص العادى آما أشرنا

 الشخصية   تشريح فرويد و:  واخري 

ننتقل اآلن إىل آخر نقطة ىف هذه الثالثية، وحنن نعيد
التعرف على فكر فرويد، وما وصل إليه حىت اآلن، وننظر فيه

لنقطة األخرية هى ما يتصل مبامن خالل ما يناسبنا ، هذه ا
قدمه من فهم عن ترآيب الشخصية اإلنسانية أو تشريح

 : الشخصية آما أمساه هو

 عرف   فيما   إليها   وأضاف   الباآرة   نظرياته   فرويد   جتاوز 
 حمددة   ترآيبات إىل    النفس   يقسم   راح   املتأخر حني   فرويد   بفكر 
 آان   وإن   مفيد   تقسيم   وهو , " األعلي   األنا " و "  اهلو " و " األنا "هى  
  .  الكثري   ينقصه 

  : بقوله   التقسيم   هذا   فرويد على    ماآجني   يعيب

  العقل،    داخل الثالثى    التقسيم   هلذا   فرويد   عرض   إن ". .  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "   1946
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 ساحة   العقل   أن   لو   آما ,  االنتباه   جلذب   منها   آل   تتنافس
 به   نقبل   أن   ميكن   ال   شىء   هذا   متحاربني، لكن   لفرقاء   حقيقية 
 ". ااز   سبيل على    إال 

 :التعقيب

ىف   لكننا ,  املخل   التبسيط   هذا   فرويد على    نأخذ   بدورنا   حنن
  : ذلك   وتفصيل   ماآجني   اعرتاض   نرفض   الوقت   نفس 

 ثالثة   أهنا   ليزعم   التقسيم   هذا   يطرح   مل   فرويد   إن
 مقارنة ,  عليه   يؤخذ وبالتاىل فإنه  .  فعل   ليته   ويا ,  تنظيمات 
" هو"بالـ  يعىن    أنه مثال، )  برين   إريك (التفاعالتى    بالتحليل 
واملكبوتة،   البيولوجية   الغريزية   الطاقة   جمرد )  "هى"الـ   أو (

 هذا   يعترب   إنه . والفوضى   الشواش   من   حالة ىف    فجة   قوة   وأهنا
ومؤثرة جدا، لكنها   ضاغطة   قوة   الغرائزى  البدائى    الدافع 

 حتت   وآأننا   آثارها   بال معامل ذاتية حمددة، أى أننا نعيش
ئيتهترآيبا له غا:دون أن نتعرف على معاملها   رمحتها 

عن آلية -ىف املرض –التطورية املختلفة، خاصة إذا ما انفصل 
من هنا ميكن أن نعترب تعامل فرويد. التكامل البشرى النابض

مبا ىف ذلك غريزة اجلنس، تعامال ديناميا مع الغرائز عموما، 
 . أآثر منه ترآيبيا حواريا حيتمل اجلدل النامى اخلالق

 رقيبا "  األعلي   األنا " أمساه    ما   فرويد   حدد   املقابل ىف 
بالرغم(اخلفي    الضمري   تشبه   بعمليات   يقوم   شعوريا   ال   وضابطا 

 آما يقوم بعمليات القهر,  )من تأآيده على عدم الرتادف
  . االجتماعى   التكيف   لصاحل الضمىن،  

 نقصهي   فرويد   عند   للشخصية الطوبوغراىف    التشريح   إن
وإن آان ال ينقصه احلس,  اهلريارآي املنظوماتى    التفكري 

 وأيضا ,  آذلك  اإليقاعى احليوى    التبادل   ينقصه   آما التطورى، 
يسري الذى    ،ينقصه البعد اجلدىل الغائى النمائى    هو ينقصه 

 أين إىل  بنا إىل غاية متعالية حمتملة باستمرار فيتضح لنا 
الرتآبيب التشرحيى، وهل يقتصر األمر   حرآية هذا  بنا   تذهب 

 والف   تشكيل   حنو   على دينامية التوازن، أم أن مثَّ سعيا واردا
األخرى   املدارس مفتوح النهاية آما قالت بذلك بعض  أعلى  
 والناضج ,  يونج   عندIndividuationالتفرد    مثل   خمتلفة   بأمساء 
 برين؟   إريك   عندIntegrated Adult   املتكامل 

بل  , لفرقاء   ساحة   الذات   جعل   أنه   إذن   فرويد على    يؤخذ   ال
 الشاعرة   الذات (  األنا   جعل   أنه   عليه   يؤخذ بالعكس، قد 

 حتت   تعيش   أهنا   مع ,  عداها   ما   لكل   الوحيد   املعرب هى  )  الظاهرة 
 ال  EGOألنه اعترب أن آل ما عدا هذه الذات الشاعرة   , رمحتهم 
ومن خالل  الغالبة   امليكانزمات   تأثري   حتت إال   نفسها   عن   تعرب 

 ).األنا(هذه الذات الشاعرة 

, الصدد   هذا ىف    فرويد   جتاوزتا   مدرستني إىل    اإلشارة   جتدر   هنا
 التحليل   مدرسة   والثانية ,  وضوعبامل   العالقة   مدرسة األوىل  
 تكون   أن   ميكن   املدرستني هاتني   آال من . ,) برين   إريك ( التفاعالتى 
النفسى   التحليل   مدرسة   من   أآثر   ثقافتنا   مع   تالؤما   أقرب 
 وما  -  املدارس   نبحث ىف   أن   هو   علينا   الواجب   إن . الفرويدى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1947
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مدارس ونظريات وافرتاضات2008-3-24يومية( -أآثراها
ىف مرحلة ما   شاع   ما   وليس   ثقافتنا   يناسب   عما  )أساسية

  .  أصال   علينا   تنطبق   ال   وسياسية   تارخيية   ألسباب 

 اإلجنليزية   املدرسة (  باملوضوع   العالقة   درسةخذ مثال م   
) وآخرين   جانرتب   مث   آالين، وفريبرين مبيالىن    بدءا النفسى    للتحليل 
 مع   تعامله على    يتوقف   اإلنسان   منو   أن   تعترب الىت    املدرسة وهى  
 ): غرائزه ىف    حتكمه على     -أساسا-وليس(  املوضوع 

إىل   يصل  " موضوع   ال "  حيث   الرحم   داخل   موقعه   من   ذلك   يبدأ
 عقب   الرحم   خارج   ميتد   الوضع   آذلك، هذا   باعتباره   اجلنني وعى  
 ورمبا (  أسابيع إىل    أيام   بضعة   من   ليستمر   مباشرة   الوالدة 
 تتحدد   مث , ) schizoid positionالشيزيدي    املوقف ويسمى  ,  أشهر 
" اآلخر /"  املوضوع   أن   اعتبار   خالل   من )  اآلخر (  باملوضوع   عالقته 
 هجوم   عالقة   باعتبارها   العالقة   فالسحق، فتصاغ   اهلجوم   خطر   حيمل 
 paranoid   املوقف :  والفر   الكر   موقف (  وبالعكس دفاعى  

position ( . وليس ,  فحسب   عدوا   ليس   اآلخر   أن   يتبني   الطفل   لكن 
 واحلياة )  األم   صدر (  احلنان   مصدر   إنه   بل ,  صرفا   هتديدا 
 الود "  موقف إىل    والفر   الكر   جمرد   من   فينتقل , ) لبنها (
 باعتبار )  الوجدان ثنائى    املرتدد   اخلائف   احملب "( احلذر 
 باالختفاء   يهدد   أيضا   لكنه   احلياة   مصدر   هو )  األم " ( املوضوع " أن 
 موقف   وهو ) depressive position   املوقف يسمى    وهوما ,  واهلجر 
 حبذر   فالبعد   االقرتاب   حماوالت   استمرارية   مع ,  الغموض   حتمل   يشمل 
 احلقيقى، إن البشرى    للنضج األوىل    األساس   هو   املوقف   هذا .  ودود 
, أمراض   من   املستمدة   أمسائها   من   بالرغم   املتتالية   املواقف   هذه 
ىف   فشله   أو   جناحه وبقدر  ,  شخص   آل   هبا   مير   طبيعية   مواقف هى  
 عدوانية   أو ,  حانية   طيبة   داخلية   مواضيع   تتكون   اجتيازها 
 ..إخلفوالف يتكون    متتالية   انشقاقات   خالل   من,  قاهرة 

 اإلجنليزية   املدرسة   باسم   املعروفة   هذه املدرسة هى 
 أو   القليل   أقل   عنها   يعرفون   عندنا   الناس . النفسى   للتحليل 
 موقفه   فرويد تأخذ على    مدرسة هى  و.  إطالقا   شيء   ال 
 يبدأ   فرويد   أن ترى    أهنا مبعىن  )  زعمها   حد على  " ( البيولوجي "
 التحكم على    بقدرته   اإلنسان   ومصري   مسار   وحيدد غريزى،    هو   مما 
 يأخذه   ما   أن   هنا   ونالحظ ,  اجلنس   أمهها الىت    الغرائز   هذه ىف  
 النموذج   اسم   حتت امليكىن  الكيميائى    للفكر   املنتمون (  األطباء 
 ضد   أنه   الفرويدي هو النفسى    التحليل على  )  البيولوجي 
 فرويد   تتهم   باملوضوع   العالقة   مدرسة   أن   مع ,  البيولوجي 
 يرآز   مل   فرويد   أن إىل    يرجع   ذلك   لعل .  البيولوجية ىف    باإلفراط 
" أوديب   عقدة "  خالل   من   إال   باآلخر   العالقة   وتنويعات   أمهية على  
 ).اإلناث   عند   يقابلها   وما (

 !! من منظور ثقافتنا 

 من   أنفسنا   نفهم أنه ميكننا أن    -ولومرحليا –األرجح عندى 
 بتضخم   يتعلق   فيما  ، خصوصامدرسة العالقة باملوضوع   خالل 
 املوقف (  والفر   الكر   موقف   عند   الطويلة   ووقفته   وجودنا 
 ىف يتجلى    ما   أآثر   ذلك يتجلى  ).  التوجسي البارنوى  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1948
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, عامة   بصفة   الغريب   أو ,  األقوى   باآلخر   عالقتنا   تفسري
إىل   أضف .  والشخصية أيضا  السياسية   مواقفنا  جمال ىف    وبالذات 
 املوقف (  الرضيعية   االعتمادية   ملوقف   غالب   حضور   ذلك 
 املوقف   هذا .  خاصة   العاطفية   عالقاتنا ىف    عندنا )  الشيزيدي 
 أوالفناء   باحتوائه )  احملبوب (  املوضوع يلغى    حرارته   ظاهر   رغم 
  .  فيه 

 هذه   لكاتب  -  اإليقاعية   التطورية   النظرية   أضافت 
 النضج   مراحل على    قاصرة   ليست   املواقف   هذه   أن  - السطور 
 مرتبطة   وأهنا ,  تطورية   بيولوجية   جذور   ذات   وأهنا ,  األوىل 
 جمال   ال   مما  , باستمرار   تتكرر   وأهنا ,  الدماغ   هريارآية   مبنظومات 
 )آتاب دراسة ىف علم السيكوباثولوجى(املقام    هذا ىف    لتفصيله 

الىت قد تكون مكملة ملا يتناسب معنا،   الثانية   املدرسة
 بـبساطتها   فاقته   لكنها   فرويد   استلهمت  وهى الىت 

 حدسه   آل   يستغل   مل   برين   إريك  - رائدها   آان   وإن ,  ومباشرهتا 
 Transactionalالتفاعالتى    التحليل   مدرسة ، هى -املتجاوز 

Analysis ) وهى ,  عبدالعزيزالقوصي .  د .  أ   املرحوم   ترمجة ه  هذ
  ).  اآلن حىت    بديال   هلا   أجد   مل لكنىن  ,  دقيقة   غري 

وقوى   أجزاء   جمموع   ليس   اإلنسان   إن   املدرسة   هذا   تقول   
 عدة   هو منظوماتى،    ترآيب   هو   وإمنا ,  بينها   فيما   متصارعة 
 Ego  الذات   حاالت =   بيونيورونية   منظومات   عدة (أناِسّى  

States    -  منظومة   آل   إن . ) إخل..حاالت العقل  -للذات   حاالت 
تتابع حسب ىف    السلوك   تقود   أن   احلق   وهلا ,  متكاملة   ذات هى  

, أخرى   اتذ أى    مع   تتبادل  وأن أى ذات قد  ,  املوقف واإليقاع
  .  سواء   علي حد   وبتغرياملوقف ,  احليوي   اإليقاع   طور   بتغري 

 متكامل   آيان   هو ,  املدرسة   هذه   نظر   وجهة   من ,  اإلنسان   إن
, وتطوره   ومنائه   وصحته   مسريته   أن   آما ,  بذاهتا   حلظة ىف    واحد 
ىف   الذات   حاالت   من   حالة   ظهور   بتناس مدى  على    تعتمد   إمنا 
مدى على    وأيضا ,  لظهورها   املناسب   واال   املناسب   الوقت 
 املواقف ىف    البعض   وبعضها   الذات   حاالت   بني   التبادل   مرونة 
  .  املختلفة   واألوقات 

, بساطتها على  ,  نوعية   نقلة   هو   الذوات ىف    التعدد   هذا   إن
  : آما يلى    مبراحل   فرويد   تتجاوز 

, الوجود البشري   لتكامل الضرورى    التناوب   حترتم هى  :  أوال   
العرضى املستمر، وخاصة من   الصراع   افرتاض   من   تتخلص وبالتاىل  

  حيث أنه ليس دائما صراعا لنصرة طرف واحد 

, الذوات   متعدد لإلنسان على أنه آيان بنظرهتا  هى  :  ثانيا
 ليس   تتناوب   أن   مجيعا   للذوات   بالفرصة   أجزاء، تسمح   عدة   وليس 
 .  اليقظة   أثناء   أيضا   ولكن ,  فحسب   واليقظة   واحللم   النوم   بني 

 ليست   نفسية البيو   التنظيمات   هذه   تتعامل مع   إهنا :  ثالثا
 وإمنا , ) نفسية   عقد (  ومثبت   ومكبوت   خمزون   ماض   عتبارهابا 
 حلظة   فبني وبالتاىل  ,  به   ومعرتف   وحمرتم   متاح   حاضر   باعتبارها 
  .  احلاجة   حسب   وتوافيق   تباديل   حيدث   أن   ميكن وأخرى  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   1949
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 منظور   من   وقبوهلا   فهمها   ميكن   النظرية   هذه   إن :  وأخريا
 منظومة , "ت ذا   حالة"  آل   متثل   حيث ,  ناحية   من  فينومينولوجى 
, والفكرية   والوجدانية   السلوآية   مميزاهتا   هلا   حاضرة   آلية 
  . البشرى   املخ   ترآيب ىف  النيوروىن    أساسها   هلا   أن   آما 

 يقابل   ما إىل    يةالطفل   الذات   ختتزل   أن   الشائع   اخلطأ   من   
 ما إىل    الوالدية   الذات   ختتزل   وأن ,  فرويد   عند "  اهلو /  اهلي "
 يقابل   ما إىل    الناضجة   الذات   مث ، " ه  عند األعلى    األنا "  يقابل 
 تقسيمة   ألن   شائع   خطأ   هذا   إن   أقول ".  فرويد   عند   األنا "
 ذلك   عدا   ما   وآل "  األنا "هى    واحدة   ذات   إال   فيها   سلي   فرويد 
 الذات   هذه   خالل   من إال    الظهور   حق   هلا   خفية، ليس قوى  
 إن. مباشر   غري   بتأثري   ولو , )Ego  اإلجو (آما ذآرنا   الواحدة 
 آلية   ذاتا   وليست   ضاغطة   فوضوية   طاقة   هو    فرويد   عند "  اهلو" 
 حق   له   ليس خفى    مؤثر   هو األعلى    األنا   أن   آما ,  متماسكة 
  .  أيضا   الظهورمباشرة 

إىل   يوجه   أن   ميكن الذى    النقد   أن   العجالة   هذه   من   يتبني
 تمنظوما   من   االقرتاب   عن   قاصرا   آان   فكره   أن   هو   فرويد 
, متناوب إيقاعى    تبادل ىف    هريارآيًا   املرتبة   الكلية   اإلنسان 
 األمر ,  والتشتت بالفوضى    مهدد   أو ,  متصارع   بالضرورة   وليس 
القوى   باختزال   نظريته   يصيغ   أن   اضطر   أنه   عليه   ترتب الذى  
. الواحدة   الظاهرة "  األنا "  عنه   وتعرب   حتتويه   ما إىل    الفاعلة 
 هذه   بني   الوالف   مسرية يرى    أن   فرصة   أمامه   يكن   مل   هنا   من 
 مفتوح   نام   والف ىف    فاملتكاملة ,  املتباعدة، فاملتحاورة   الذوات 
  .  النهاية 

 :وىف النهاية

 بني   والتبادل احليوى    واجلدل   التعدد والتصاحل   مفاهيم   لعل 
 التوجهات   بعض   من   أيضا   قريب   هو   الواحد   الشخص ىف    الذوات 
 أو الشعىب  (التصوىف    جانبها ىف    وخاصة ,  ثقافتنا ىف    الشائعة 
 من   باملطلق   التكامل إىل  السعى    دوام   خالل   من   وذلك )  اجلوهري 
 ". واحد  ىف   الكل "  قبول   خالل 

النظرية اإليقاعية"وهلذا حديث آخر حني نتناول بالتفصيل 
 .للكاتب" التطورية
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 النفسيةلشخصياتللصحة 
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي    - ) مدرسة العراة ـة يف  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   حكمة اانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

ـاالتت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  رح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - علم النفس حتت اهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: النفسي

ـية -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس الط
ـنفسوموال .. مثل -  جنيب حمفوظقراءات يف  - للممارس  قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء –تبادل األقنعة  – سويا مثل أمس
ـة ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  النفسية اجلمعية املصرية للصحةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 العربية للطب النفسيللمجلة مسئول التحرير املشارك  
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