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 א/א −336

 :مقدمة

مل أتوقع أن يكون هذا الباب هو أآثر األبواب قبوال من
األصدقاء، ألنىن أتصور أنه يقدم معلومات ناقصة ألهنا تتعلق
بنشرات بعضها طويل فعال، وال أظن أن متابعى احلوار عندهم

ملتابعة احلوار، لكن يبدو linkالوقت للرجوع إىل آل رابط 
أن فكرة احلوار، حىت لو آانت مفتعلة هكذا، هى سر اجلاذبية،

 .حىت لو مل نلم بتفاصيل املوضوع الذى نتحاور حوله

 "!!عالربآة" –يالّال 

**** 

إجابات ألسئلة ليس هلا إجابات(: ملف احلب والكراهية
"1("  

 ")2"إجابات ألسئلة ليس هلا إجابات (

 مروان اجلندى . د

وصلىن أثناء قراءة الفروض أنىن متفق معك ىف أن أآثر ما
أختيل ذلك على نفسى هو احتياج، وحاولت أن" حبا"نسميه 

قبل زواجى ووجدت أن شعورى وقتها باحلب آان رغبة ىف أن
 . جبوارى أرآن إليه " آخر"يوجد شخص 

 . أعتقد أن الرتاجع قد يعىن اهلروب على األقل بالنسبة ىل

هل ميكن أن توضع أو تصاغ هذه الفروض على هيئة لعبة
 : آاألتى 

 ؟ ..... إن أآثر ما نسميه حبًا هو 

 ما مدى فاعلية هذه الفكرة؟ و

 :حييى. د

من حقك وحقى أن نشعر برغبة أن يوجد شخص جبوارنا: أوال
 .وأن تكون هذه هى بداية عملية مستمرة ميكن أن تسمى حبا
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برنامج الدخول"إذا آان اهلروب جزءا من :ثانيا
، فهوالبشرية النشطة املتخلقة أبدا، ىف العالقات "واخلروج

 الرائعة أيا آانت مسماها،أمر يبقى على هذه العالقة 

أما اقرتاحك اللعبة فأظن أنه جيد، لكنىن دائما: ثالثا
أفضل التحايل للحصول على اإلجابة األعمق من حتريٍك موقفّى،
وليس بطلب تعريف لفظى، فمثال اقرتاحك هذا لو مسحَت ىل أن

 : أعدله، فإىن أراه أآثر آشفًا لو صيغ على الوجه التاىل

طب أنا.. سميه حب ال هّوا حب وال حاجة باين اللى بن"
 )أآمل... (بقى أفّضل اعترب إنه

 ناجى مجيل . د

ملاذا االهتمام بتعرية الكراهية وتسليط الضوء على
رمبا أوافق على ذلك مع املرضى وذلك. الوعى هبا مع األصحاء

 . لالضطرار العالجى 

تساغ يصلىن من الفرض حتامل من قبلكم على احلب آأنه غري مس

 . واضح ومثري ومفيد جدا " استبعاد"ما ذآر حتت عنوان 

 :حييى. د

آيف وصلك أنىن أقصد إىل تسليط الوعى بالكراهية بني األصحاء، 

أنا أوافقك متاما بالنسبة هلذا التحذير لو آان ذلك
واردا، لكن ما العمل وقد جاءت االستجابات من األسوياء

 اوفنا عليهم، الطيبني أطيب وأصدق وأعمق من خم

 يبدو أننا نضع سقفا حلرآتهم ليس من حقنا أن نضعه؟

 عبري حممد رجب . أ

حتدثَت عن أن الكراهية هى طبيعة بشرية نفضل أن ننكرها
 ) احلب(حلساب متادى هذا االحتياج املتبادل 

هل حتمل مسئولية الكراهية الىت تسمح بتوليد عالقة
 مسئولة هى مساوية متامًا لتحمل مسئولية احلب؟ أيهما أصعب؟ 

 :حييى. د

ال شئ يساوى أى شئ آخر متاما، املسئولية هى املسئولية، وهى
عندى تبدأ باالعرتاف بالطبيعة األصلية للبشر، لو أننا عرفناها

وعيا بشريا - تربية وممارسة - ائهاآما هى، مث العمل على احتو
 .قادرًا على اإلحاطة والتكامل، وليس فقط، على الضبط والربط

   أمحد صالح عامر. أ

احلب والكراهية ورغم آل ما أعرفه ومسعته وعشته من هذه
املشاعر إال انىن مل أفهم قط معاىن احلب، وآذلك الكراهية، مع

قد متيل إىل أحد الطرفنياىن آثريا ما أشعر ببعض املشاعر الىت 
 .وأحيانا أفقد هذا الشعور) راهيةاحلب، الك(
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 :حييى.د

بصراحة عندك حق، أرجو أن تواصل معنا تقليب صفحات هذا
امللف الصعب، ودعىن أعلن لك أنىن أقرتب مع التمادى ىف تقليب

)احلب والكره(هذا امللف هبذا العمق من اقرتاح إلغاء اللفظني 
رمبا جند آلمات أآثر إحاطة :يتخلق منهما وغريمهاحلساب ما 

 . وتكامال

طبعا اقرتاح خائب، ومهرب سخيف، لكنىن مازلت أخشى أن
 .ننتهى إليه مضطرين

 بسمة حممد . د

التفسري من أى.التفسري: تعرف إيه أسوأ حاجة ىف األلعاب
 !نوع

 :حييى. د

التفسري،أوافقك يا بسمة على أن أسوأ شئ ىف األلعاب هو 
آما أنه يبدو أن أسوأ شئ ىف النقد هو التفسري، أيضا، ورمبا

ما. آان أغلب تفسري القرآن الكرمي هو أيضا من هذا القبيل
 العمل؟

نقلت استجاباتك احملدودة لأللعاب مع سائر: ملحوظة(
االستجابات وسننشرها مع سائر االلعاب، ولألسف قد نضطر إىل

 )التفسريآنذاك، ما العمل؟

ولكن دعينا نثبت جانبا آخر من رأيك ىف موضوع آخر وهو
 :آالتاىل). الضحية(مسئولية اىن عليه 

 بسمة حممد . د

باشتغل آتري مع الضحايا ىف شغلى اجلديد رغم إىن....
مبفهوم املسئولية اللى تعلمته منك، وهو مفيد جدًا، جزء آبري

فيه لكن.....منهم بيلبسوا الدور ده و ده بيعطلهم آتري 
تكسر(مسؤلية الضحية دى خالص  أمور تكسر القاعدة بتاعة

 وآفاية قصة أسرة واحدة من دارفور) قواعد آتري احلقيقة
احلقيقة اللى بيشغلىن ساعتها هو مسؤليىت أنا وإحنا. مثال

 "ضحايا "اللى مش) البىن آدمني(

  

 :حييى. د

ىف" بتنيزودهتا ح"أشعر يا بسمة أنىن ) بل آثريا(أحيانا 
الىت أمحلها للمجىن عليه هكذا، وصلتىن منك  حكاية املسئولية

عن آل من" اللى مش ضحايا"اآلن فكرة جديدة عن مسئولية 
 .اجلاىن واىن عليه معا

 فكرة تزيدىن مسئولية، 

 !!؟"هوا أنا ناقص"باهللا عليك يا بسمة 
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 حممد أمحد الرخاوى.د

 الندية، وصراع تفتيح مسام الوجود مث االصطدام..
باالختالف، مث اآتشاف احلب برغم آل ذلك مبعىن احلاجة إىل جوهر

مث الوالف على هذا اجلوهر حىت دون اجلوهر، أو عمق العمق،
فهمه، ولكن احلياة به، مث االنفصال لالتصال، لتبدأ احللقة

 األبدية من جديد، هى جتربىت اخلاصة جدا،

 آشف هذافهو معىن أى معىن سعيا إىل أما عن تعريف اإلميان 
ودون اختيار إال -  صبغة أزلية فعال آدحا طول الوقت -املعىن 

 .هذا االختيار

 :حييى. د

 !!!ياه

أخريا يا حممد أستطيع أن أنصت ملا تقول دون اإلسراع
 باحلكم عليه أو احلكم عليك، 

رمبا أمكنىن ذلك حني الحظت أنك ختلصت أآثر فأآثر من
 ، الوثقانية الدامغةأحيانا، وآذلك  االستشهاد القاِمع

 .الكالم عن خربتك أآثر ثراء وعمقا من الكالم بآرائك

 برغم أن اإلميان ال حيتاج إىل تعريف إال أنه وصلىن اجتهادك

دون اختيار) أى أمر(باهللا عليك آيف يكون األمر : وأخريا
 أين االختيار إذن؟!! إال هذا االختيار

 :أميمة رفعت. د

تك اخلاصة مع املريض الذى آرهته، و إستوقفتىنقرات خرب
مل أحترك، ومل أعلق !آرهت الشاب آرهًا ال مثيل له(هذه اجلملة 

زجر أو رفض، ولدت الكراهية ىف هذه اللحظة بكالم حمدد فيه
وتساءلت أيهما سبق. الىت مل تتحرك فيها بالتحديد، اللحظة

ؤقت أو رمباامل املشاعر أوال فتسببت ىف هذا الشلل: اآلخر
السكون املتحفز الذى يسبق العدوان، أم أن هذا السكون

هو الذى بدأ أوال فتسبب ىف والدة مشاعر املتحفز للجسد
 الكراهية؟ 

 هذه اللحظة؟  ما األفكار الىت دارت ىف رأسك ىف

 هل آان هناك أفكار أصال؟ 

املشاعر على آل هل جتد صعوبة ىف تذآرها بسبب هول وطغيان
اها ىف هذه الثواىن املعدودة؟ آم من مستوى للوعى تدخلما عد
للسيطرة على املوقف، أى على وجودك الشامل، حينئذ

التفكري الذى توقف مث حيث يربراملشاعر و يربر السكون و حيث على
 على والدة مشاعر أخرى مصاحبة و مربرة أو رمبا مناهضة

 للشعور األول؟؟
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 :حييى.د

هذا االهتمام وهذه اجلدية من أآثر ما يؤنسىن منك يا...
أن أجيبك على آل اسئلتك) وال أريد(أميمة، لكنىن ال أستطيع 

ما يسمى) أو يرحب بـ (هكذا، آما أنىن لست ممن يرآز على 
اللهم إال إذا أتى عفوا introspectionالتأمل الذاتى 

ال يكون(أثناء حماوالتى االبداعية، وساعتها ال يكون آذلك 
بل نسيجا آخر يستمد زمخه من خربة داخلية ال) تأمال ذاتيا

أذآر تفاصيلها طبعا، وهذا ما سوف أشري إليه بعد مقتطفك
 .التاىل

أما مشاعرى أثناء هذه الصفعة وُبَعْيَدَها فأستطيع أن
 . لفظ واحد هكذاأوجزها ىف

 "...ال"....."ال).."بُنْط ألف"... (ال.."

 "ال"،..أبدا، جدا" ال.. "

 آما شرحُت سالفًا. متاما. مث توقفُت

اخل..مث إىن الحظت اهتمامك باللحظة واجلزء من الثانية
وأعتقد أن هذه الفرصة هى من ضمن ثروتى احلالية، وإن آنت

النقد أو اإلبداع أعجز عن أن أوصلها لآلخرين، إال ىف
 .أحيانا

 :أميمة. د

لقد تعرضُت من قبل لتجربة مماثلة مل تزد عن ثوان معدودة
تكن املشاعر املولودة حينئذ مشاعر آراهية ، وال أعرف ، ومل

التعاطف واحلزن والغضب، آان آيف أمسيها فقد آانت خليطا من
أخا هذا عندما حكت ىل مريضة أثناء الفحص األوىل هلا أن

أمام) سنوات 10(أخذ يرآل إبنها بشدة ) وهى أرملة(زوجها 
عينيها حىت مات ولصالته الوثيقة باملسئولني بالقرية، دفن

تسمرت ىف مكاىن، لقد. الولد وأغلق امللف دون عقاب للجاىن
 وأتذآر جيدا والدة هذه املشاعر اجلياشة احلادة املؤملة ىف غمضة

كري أو رمبا آان الرتآيز،عني، وأتذآر أيضا أنىن فقدت التف
وخلفية للموضوع، بل أن األمور فلم يعد هناك موضوع واضح

وشعرت بأنىن أريد أن) املوضوع واخللفية(ساحت على بعضها 
أبكى وهذا هو ما نبهىن ملا أنا فيه، فأتاىن تفكري سريع

إنىت بتتقمصى املريضة وقصتها وال إيه؟ دى ميكن بتعملى إيه؟(
رباطة جأشى ولكنىن مل وأسرتديت )؟ delusionsتحىت تكون ضالال

 أسرتد قدرتى على الرتآيز والتواصل إال بعد أن رددت آخر مجلة
قالتها املريضة ببطىء حىت أعطى نفسى فرصة ألستجمع ما تبعثر

 مشاعر من أفكار و

 :حييى. د

 أحرتم هذه الدرجة من التقمص، وأفرح هبا وأعرف فائدهتا، 

تأثريها على الكفاءة العالجية،لكنىن أحذرك من 
 .واملسئولية املوضوعية ولكن دعينا نكمل مشارآتك وتساؤالتك
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 :أميمة.د

ال ميكنىن) وقد أثرت ىف آثريا أنا األخرى(بعد جتربتك هذه 
أو العواطف أو اإلنفعال إال آكائن حى له أن أرى املشاعر

طغيان وتأثري وجود ويشغل حيزا و ينبض باحلياة، آائن له
ويعيش ورمبا ميوت ليولد من جديد أى أن له دورةقوى يولد 

نعيشه هكذا دون تفكري أو فهم أو تنظري؟ آيف. حياة 
 فرضا؟ أنتجاهله وهو يفرض نفسه علينا

 :حييى. د

، لقد مسعت هذا"العواطف آائن حى"يبدو أن هذا فرض مهم 
االقرتاح من صديق ومل أمتكن بعد من مناقشته تفصيال، بصراحة،

 صدق حدسى العلمى من خطورة االستمرار ىف جتريدحني وصلىن
العواطف وحبسها ىف ألفاظها تصنيفا أو تعريفا، احرتت ىف
األمر خشية أن يصل ىب األمر إىل موقف عدمى بشكل أو بآخر،

إن"وحني أبلغىن صديقى هذا رؤيته الىت تقرتب من رؤيتك أى 
 أسارع ىفمل أمتاَد طويال ىف نقدها آما مل" العواطف آائن حى

قبوهلا، لكنىن سوف أعيد النظر ىف هذا االحتمال الذى أقبله
"تعدد الذوات"من حيث املبدأ ألنه يتناغم مع منظوماتى عن 

إىل ما ال اية، أما آيف ميكن االستفادة من هذا الفرض، دون
عن آليتها وعن آلية الوجود -واحدة واحدة–فصل العواطف 

 .قدرتى احلاليةفهذا ما ال يقع ىف دائرة 

 :أميمة. د

سؤال أخري للفضول العلمى و أرجو أال تظن أن الغرض منه
 :احلدود الوقاحة أو ختطى

هذه التجربة، أقصد  هل تشعر بأى لذة عند ذآرأو تذآر
املشاعر القوية حلظة والدهتا برغم أهنا مشاعر عند تذآر هذه

راهتمآراهية؟ آنت دائما أتعجب هلؤالء الذين يبطئون بسيا
أمام مكان حادث على الطريق، ينظرون ويعلقون ويا حبذا لو

مث أرى على وجوههم.احلطام عظيما وجبانبه جثة أو دم  وجدوا
 .ملا يرونه إبتسامة خفية أو نظرة إلتهام

آنت أعيب عليهم هذا حىت ضبطت نفسى مرة أختلس النظر،
ملاذا؟ هل) أن أجد جثة أو دم( الرغبة  وىف نفسى نفس

قوية وجياشة اإلنسان حباجة دائمة إىل مشاعر غري عادية،
 تزلزل وجدانه وآيانه ليشعر بوجوده؟

 :حييى. د

دعيىن أحرتم تسلسل مشاعرك، وجرأتك على الكشف واالعرتاف،
فهذا يذآرىن مبا سبق أن سجلته من خربة شخصية ىف ثالثية

الرحالت،الىت هى مزيج من السرية الذاتية وأدب " الرتحاالت"
وآنت مرتددا ىف نشر تفاصيل هذه اخلربة اخلاصة خشية سوء

)1985اإلنسان والتطور (الفهم، لكنىن أثبتها منذ ربع قرن، 
76 – 74مث سجلتها ىف ترحاالتى اجلزء األول الناس والطريق ص 

 :وإليك بعض نصها برغم طوله
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وحني. حترك الرآب بطيئا، مث تزايدت السرعة تدرجييا... 
الذى عطلنا، تبني لنا أن ست عرباتوصلنا إىل السبب 

قد أصنب بالقلب والتحطيم واالحنراف واخلراب) تقريبا(
حسب َقَدره، وليس حسب. ، لكل حسب َقِدرْه، نعم...والتلف
فاملسألة ىف حوادث الطرق السريعة التتوقف على املخطئ. خطئه

تصيب. فحسب، وإمنا على حسابات القدر أيضا، ورمبا قبال
ل من تصاَدَف أن جاوَر السبب أو املتسبب، آل مناحلادثة آ

حاذاه أو تبعه أو اقرتب منه، أو حىت حاول تفاديه، ومل ُتَتح
احلادث ىل فرصة طويلة للتأمل ىف الوجوه والتفاعالت جتاه هذا

املتعدد الضحايا، وال أنا حاولُت ذلك، تعّلمُت أن احلوادث
الوجوه الناجيةأن ) أو تصورت(حملُت . تغرى باحلوادث

والعابرة احمليطة باحلطام والضحايا، بدت ىل أقل تفاعال من
تعبريات ال تتناسب مع حجم اخلراب ومنظر اإلصابات،. توقعاتى

وبديهى أىن خمطئ ىف حكمى؛ إذ آم مضى من الوقت منذ احلادث،
وبالتاىل آم تغريت تعبريات الوجوه، وآم آانت لْفتىت غري آافية

املشاعر، مث إن هذا التبلد املتناسب طرديا معلتبني حقيقة 
.هو رمحٌة بنا، وليس نقصا فينا) حسب توقعاتى(حجم الكارثة 

مل إذن بادرُت باهتام هؤالء اخلواجات ـ: وأراجع نفسى أتساءل
 .هكذا ـ بالتبلد غري املتناسب مع املوقف؟

أجد ىف داخلى اّتهاما قابعا يرتبص بأهل الغرب مجيعا، وهو
ز أن يصفهم بالالمباالة، والربود واالستعالء مبجرد أن تلوحجاه

هذه املرة حماولة" الطبيعة"ومبا أىن ملست من . أى فرصة لذلك
أن ُتصاحلىن عليهم بشكل أو بآخر، فقد فتحت باىب ورجحت خطأ
أحكامى، واستمعت إىل مهس وجهة النظر األخرى تتسحب من داخلى

 .أيضا

املفروض أنه عـُرف باملبادرات ألسُت، وأنا الشرقى، 
االنفعالية، هو من َضبَط نفسه متلبسا أآثر من مرة، بغري
ماُيحب الناس أن ُيـظهروه من أسى وشفقة ىف مثل هذه

 .املواقف؟

وأنا أمر -هأنذا أعرتف آيف آنت أشعر ىف بعض األحيان
الزراعى أساسا،(حبطام سيارة ىف طريق مصر اإلسكندرية 

آنت أشعر بشعورين معا، أحدمها،).. درجة أقلوالصحراوى ب
وهو األقل أمهية ىف هذا املقام هو شعور الشخص العادى من
شفقة وأسى وتعجب مما يثري الدعوات بالرمحة للمصاب، والسرت

أما الشعور اآلخر الذى مل أحدث به أحدا من قبل، فهو. لنا
ما ملشعور غريب ال خيلو من قسوة، وخيتفى وراء هذا آله 

أتبينه حتديدا وإن آنت ال أستبعده، شئ مثل ظل راحة أو
بديهى أىن مل أقبل هذا الشعور أبدا، فما بالك. ملمح فرحة

وقد آنت أآاد أشعر هبذا. باآلخرين لو عرفوا عىن بعض ذلك؟
،"شئ ما"لـ" بشكل ما"الشعور اآلخر وهو يـُخرج لسانه 

رج لسانه لطمعنا، رمبا هو خي"فكٍرة ما"، لـ "شخص ما"لـ
، أو أنه خيرج"آف عفريت"وغرورنا ونسياننا أننا مجيعا على 
أية سيارة، مبا ىف ذلك -لسانه العتمادنا على قوة السيارة

 ومدى متانتها، وحذق قيادتنا، ومبلغ  -سيارة احلياة
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مهارتنا، أو أنه خيرج لسانه لغرورنا الذى حيدد لنا دقة
الوصول إىل هناية الرحلة أو). أى وصول(، "الوصول"ميعاد 

هناية النجاح، مث جند ماهو أدق توقيتا وألزم وصوال وهو هناية
 . املهم أنه خيرج لسانه والسالم. احلياة

هوطبيب نفسى، (وحني جترأت ذات مرة، وأحملت إىل زميل ىل 
عن هذا الشعور) تلميذى وهو اآلن رئيس قسم ىف جامعة ما

الغريب غري املناسب جتاه مثل هذه احلوادث أمام هذا احلطام،
آنُت آمل أن يفهمىن، ويشارآىن التساؤل، واثقا أنه لن جيرؤ

، أو يصدر حكما فوقيا، أو يسّمى عرضا بذاته،"يشّخصىن"أن 
أصال، ينفى وجوده، مع فإذا بزميلى هذا يستبعد هذا الشعور

أنه شعورى أنا، وأنا الذى أحكى عنه، لكّنه اعتربىن أمزح،
وعذرتـُـه، فهو اليتصور مبا يعرفه عّنى، أنا الذى أآاد أذوب
رقة على طفل تعرت ساقه جبوار أمه النائمة عنه ىف يوم

.غري هذه الرقة" شىء"بارد، ال يتصّور أىن أمحل بني جوانىب أى 
ؤآد له أن هذا وارد وأىن ال أمزح، وأىن مسئول عنهوحني رحت أ

، فأبتسم!!وغري خائف منه، حنَّى وجهه بعيدا وفتح حديثا آخر
 .خجال وجماملة، وأعذره، وأسكت

"األخرى"منذ انكشف عىن غطائى، وأنا أصاحب آل املشاعر  
مصاحبة لصيقة، وأعرف أنىن هبا أآتمل، وأن الفرق بني

ليس ىف أن اخليــّـر دائم الفضل رقيقاخليــّـر والشرير، 
احلاشية، ىف حني أن الشرير قاسى القلب جاهز احلقد، وإمنا
الفرق هو ىف قدرة اخليــّـر على أن يعى ويرّوض شّره بااهدة
والتقبل واملسئولية، ماضيا ىف اجتاه واحدّيته املبدعة من

ن ناحيةناحية، صاباَّ طاقته خلري الناس، بتلقائيٍة حتميٍة م
أخرى، دون إنكار اجلانب اآلخر من نفسه، ودون رفضه وجوده

 .الشر ال يكون شّرا إال إذا انطلق مستقال. من حيث املبدأ

 ) انتهى املقتطف(

أعرف يا أميمة أن املقتطف طويل، لكنىن شعرت أنه قد
يكون مفيدا ىف هذا السياق الذى حنن فيه اآلن، خاصة وأنه

عشرين عاما، وقد نعود إليه حني نناقشآتب منذ أآثر من 
إن املشاعر البدائية ال تكون بدائية إال"الفرض الذى يقول 

أما إذا تصاعدت لتتكامل مع ما، إذا توقفت عند البدائية
هى قادرة أن تتكامل معه فهى ضرورية ليصبح البشر

 اخل...بشرا

                                  :أميمة. د

..الطفل أن يكره؟ نعم  وهل يستطيع: ؤالكأما عن س...
 رأيت اطفاال..يكره مواقفأ ويكره أشياء بل ويكره أشخاصا

صغارا جدا ينفرون من بعض الكبار رغم تعودهم على رؤيتهم
طعاما بعينه ورمبا يتقيأونه إذا بال أى سبب واضح، يكرهون

مفهوم لنا حنن ما أجربوا على تناوله، يكرهون أشياء بال سبب
الكبارفقد آانت إبنىت تكره الرمل وال تضع قدميها فيه

 ...شاطىء البحر حىت بلغت الثانية من عمرها إطالقا على
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من يكرههم وتظهر هل هناك من يكره األطفال ؟ نعم هناك
على و جهه معامل النفور رغم ما يدعيه من حب هلم ألن اتمع

يرفضون اإلجنابآراهيته الغري مربرة، أعرف أناسا  يستنكر
أوالتواصل مع عقلهم لكرههم بكاء األطفال أو تربيتهم

 ...الصغري

 وال) الكراهية( نعم أعتقد أننا خلقنا هبذا الشعور
 ..نستطيع التنصل منه

 :حييى. د

لقد طال الرد عموما، فامسحى ىل أن أؤجل مناقشة هذه
وقتاجلزئية إىل أن نتناوهلا مع ما وصلنا من االستجابات ىف ال

 . املناسب

 على الشمرى. د

ملاذا حيدث هذا هبذه يقال ماُحب اال حِب ْولد الولد، ولكن
 الدرجة الشديدة؟

من وجهة نظرى ان الكره واحلب مكون اساسى ىف حياتنا نفسيا
ىف بعض األحيان سواء على   أال نعيش صراع داخل انفسنا. وعضويا
هذا   وغري الوعىاالفكار او املشاعر وعلى مستوى الوعى  مستوى

ماذا نسمى الصراع على احملور ىف اجلوانب العقلية والنفسية
 اما احلب والكره فهما وجهان) البناء واهلدم(البيولوجى 

لعملة واحدة فنحن نكره الذى التتوفرفيه العديد من العناصر
 .ىف عملية احلب   الىت حنبها والعكس صحيح) حمسوسة او جمردة(

 :حييى. د

على أن أصرح أنىن ال أفضل أن أختزل حىب. ا دامسح ىل ي
 ألحفادى إىل ما يسمى اإلسقاط أو االمتداد أو ما شابه

- 12نشرة (براءة األطفال آذلك أرجو أن تقبل حتفظى على 
10-2007 ( 

:ت أنىن أنطلق من منطلق بعيد عن حكايةوأخريًا لعلك ال حظ
وجهني لعملة واحدة، وأيضا عن الصراع مبعىن التضاد، وذلك ىف
حماولة تقدمي مفهوم آخر حلرآية الضّدين إىل ثالث حيتويهما،

 فأين الصراع، وأين العملة وأين الوجهني، 

 .شكرًا، ودعنا خنتلف

 هاىن احلناوى. د

حلياة تنقلب فيه موازينحني نصطدم بواقع مؤثر حاد ىف ا
السابقة حيدث ىف العقل ما هو اشبه بلحظة) خرباتنا( معرفتنا
عندما اعلن –قال ارمشيدس  يوريكا او وجدهتا آما–االهلام 

ارهاصات نظرية الكثافة والطفو –قبل عقله  –مبشاعره 
واقول مبشاعره ألنه عندما اطلق الكلمة آان ما زال متأثرا

وعرق آثريا ىف سبيل معرفتها حلقيقة قد تعببنشوة الوصول 
    ......سنوات قبل ذلك و آان نتاجها تلك الثمرة 
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 :حييى.د

امسح ىل يا هاىن أن أتوقف عند هذه املقدمة، وإن أعدك أن
ىف بريد الحق ألا طويلة جدا وقد طال -لطوهلا –أرجع إليها 

 .أميمة وأخشى أن ميل القارئ.ردى على د

 مدحت منصور . د

 قررت يوم اخلميس أن يكون يوما أتناول فيه ماآنت قد 
لذ يل من الطعام حيث سأجري جراحة يوم السبت و أثناء

حمفوظ َخَفت ابنيت أحد عشرة عاما البحث يف الثالجة و جدت فسيخ
اخلطرية ورائي حتاول بكل الطرق منعي عن تناول تلك الوجبة
بوضوح حيث أني مريض باملرارة و آان الوقت مساء و قد رصدت

بني إثنائي و يف نفس الوقت عدم مضايقيت و آنت حريهتا املريرة
الرعاية و املسئولية قبلها قد قرأت عن نور و أدرآت أهنا

رغم تفاوت السن و أسأل هل تلعب األمومة دورا يف ذلك خصوصا
ابين علي جاءني اآلن يعرض علي املاء حيث سأبدأ الصيام أن

التدخني فقلب الدنيا على رأسي دمبعد مخس دقائق و ينبهين لع
 .أآرب و ترآين يف حرية

 :حييى. د

 اإلجابة، نعم، شكرا، 

 ربنا يطمنا عليك، 

 ويفرحك هبم، 

 .وبالعكس

***** 

  كومةبني دموع الشعب ونفاق احل: جدوى الكتابة: تعتعة

 أسامة فيكتور . د

انا معرتض على ما تصدره احلكومة من قرارات متخبطة ليس
هبا من الدراية وال التخطيط شئ حىت أن ذهىن ذهب بعيدًا ملشروع
توشكى وما به من إخفاء وتسرت على اخلسائر والفشل بل

جدوى الكتابة بني دموع الشعب"وربطته بتعتعة هذا األسبوع 
فاستقر 74وبعد آتابة تعليقى قرأت حلم  ،"ونفاق احلكومة

 .بداخلى ما وصلىن

 :حييى. د

 أخريا وصلتك ربطة مل يقصدها احللم وال التقاسيم 

 هذا طيب، لعله خري

 وليد طلعت

 طب وبعدين يا أستاذ وايه رأيك ملا حىت ابراهيم عيسى
ميشوا ىف اجلنازة احلارة رد اهنم بيعاآسوا احلكومة؟  وجمانينه

 البنا؟ ويهد عشان التطهري؟ طيب يبىن عشانمني 
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وجهة نظرك انا طرحتها وانا بعيد خالص عن آل ما له
بالثانوية، وآان زمالئي الكبار اللى إيدهم ىف النار عالقة

 ايدينا ىف املية مافتكرش لكن هل انا وحضرتك. مش متقبلينها
 

 رأيك بس فيه حاجة غلط بتحصل لناسنا، وّال إيه

 :حييى. د

قال يا وليد أن يديهم ىف النار، أظن أن يديهم ىفومن 
 ".أوراق ثقافية أو عواطف ثلجية المعة"

 )حريوحوا مننا فني؟(لكن إىل أين سيذهبون منا 

 بل ومن أنفسهم؟

 مىن أمحد فؤاد. أ

 متفقة جدا أننا فعال ال نعرف معىن االمتحان، وال وظيفته

 :حييى. د

ن، دون أن يكون قاصرًاىف رأىي أن علينا أن حنرتم االمتحا
 على امتحاناهتم،

آما أن علينا أن حنرتم النتائج الىت تصلنا بعد 
 االمتحان، لننطلق منها، وليس لنقفل امللف عندها

 ما رأيك؟ 

 مىن أمحد فؤاد. أ

 :بصراحة متعجبة من صراحتك حني تقول

فجأة ضبطت نفسى أمارس نفس االستسهال الذى بدأُت"
 "الكتابة ألهنى عنه

توقعت أن الفرد آثريا يضبط نفسه ولكنه ال يصرح بذلك
 أمام اجلميع ومن وجهة نظرى هذه قوة

 :حييى. د

وال أبرئ نفسى من احتمال"! منظرة"على شرط أال تكون 
 !!ذلك

 هالة محدى البسيوىن. أ

آل من انفصل عن"مش عارفة فيه مجلة أثرت فيا أوى 
 "أصله، يطلب أيام وصله

ترجع تاىن على الرغم من أن سىن صغرية إالنفسى أيام زمان 
أن نفسى أيام زمان ترجع تاىن أيام فيها برآة وراحة وعدل

 وخري آتري

 :حييى. د
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أعتقد" إخل..آل من انفصل عن أصله "هذه ليست مجلىت أنا،
أظن أنه ال يريدىن أن(أنىن قرأهتا عن صوّىف فارسى ال أذآر امسه 

ىف أن –أقول آان يرغب وال  –أذآر امسه بقدر ما أنه يرغب 
 .هذا، وأن أعمل به). أنقل قوله

هل الحظت يا هالة أن من انفصل عن أصله ال يسعى أن 
وصله،" يطلب"بقدر ما أنه ) مبعىن الرجوع فعال(يرجع إليه 

بل أنه ال يطلب وصوله، بل أيام وصله، وهكذا آل آلمة هلا
والطلب هوموقعها يا شيخة، احلرآة هى احلياة يا شيخة 

 حتقيقه،

إال –مل أآن أعرف ان عالقىت بالبحر هى آذلك، آنت أحسب 
حول) أى آالم(أا رياضة، خاصة وأنىن تعلمت العوم  –قليال 

سن الستني، بعد أن هتتكت غضاريف رآبتاى من العدو على
األسفلت مع مرضاى، ومنعىن األطباء من أن أواصل العدو، مث إىن

ام السباحة وبني البحر، وقارنتهماأدرآت الفرق بني مح
بالفرق بني نسمة هواء التكييف ونسمة صباح يوم خريفى، مث

صديقىت اجلديدة، حفيدتى األخرية، أدرك" نور"بفضل  –هأنذا 
أن املسألة ليست فقط آذلك، وإمنا هى احلرآة من األصل إىل

 ..املطلق وبالعكس

 !! مانوبصفة عامة أنا ال أبكى أبدا على أيام ز...

 هل آان ميكن أن نتواصل هكذا أيام زمان؟

 هالة محدى البسيوىن. أ

معىن االمتحان بالنسبة ىل هو أنه مينح قدراتى وجمهودى
ويؤهلىن ألن أشغل وظيفة مناسبة لقدراتى وجمهودى، لكن ليس

 معىن االمتحان أن يعجز قدراتى وحيسسىن بالفشل واليأس 

 :حييى. د

وال: لفظ التعجيز لوصف الصعوبةال أوافقك ىف استعمال 
أوافقك على الشعور بأن أحدًا يريدىن أن أشعر بالفشل

 واليأس، 

أنا أعترب اليأس نقطة سكون استسالمى قبيح، ال تتم من
 خارجى أبدًا،

أما االحساس بالفشل فهو أمر وارد وهو جزء من حرآية 
 احلياة الستمرار احملاولة،

ك التحدى، مث إنه يبدو أنهالتعجيز له أيضا وظيفة حتري 
ال يوجد شئ امسه التعجيز، حنن الذين نضع لقدراتنا سقفا

 نقيس به ما نسمية التعجيز،

 "ال تعجيز"الشعر والكدح إىل ربنا يعلنان أنه  

الواقع اآلخر هو التحدى املنتظم ملا يسمى آذلك احللم  
 التعجيز،
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 .الوعىوأخريا فيبدو أن املوت نفسه ال يعجزنا عن حرآية 

 إسالم إبراهيم أمحد. د

السياسة هى العمل على إرضاء"أنا معرتض على تعبري 
فالسياسة ىف مصر هى العمل على إذالل اجلماهري وسرقة" اجلماهري
 الشعب

 :حييى. د

هذا املقتطف الذى تعرتض عليه هو آالم عضو جلنة السياسات
ة هىأن السياس -على ما أذآر –وليس آالمى، وقد رددت عليه 

 علم أو فن حتريك اجلماهري لصاحلهم، 

مث إىن ال أوافق آثريا على تعميم اهلجاء هكذا آما جاء ىف
 .تعقيبك مع اعرتاىف أن به بعض احلقيقة

                      إسالم إبراهيم أمحد. د

وصلىن أن اإلعالم املصرى حتول من وسيلة للتثقيف متتاز
 .ىف صاحل السلطة وأصحاب املال بالشفافية إىل إعالم موجه حقري

 :حييى. د

 ليس فقط اإلعالم املصرى، 

إن املافيا وجتارة الدواء واملخدرات والسالح يقومون
بالواجب اإلعالمى لصاحلهم عرب العامل، وأنا ال أعرف مصري
اإلنسان املعاصر إذا استمر احلال على ما هو عليه، وعندى

على -ن قد غرق هو اآلخرأمل ىف االعالم غري الرمسى، وإن آا
ىف خدمة األصولية والرتغيب والرتهيب -الناحية األخرى

 .والتسطيح

 .ربنا يسرت

**** 

 )76 – 75حلم ( ،)74 – 73حلم (": نص على نص"تقاسيم 

 73حلم : أسامة فيكتور. د

مل أفهم التنقل ىف الزمان واملكان هل هو دعوة للبحث عن
 جديد، هل هو دعوة للتطوير والتغيري؟

 :حييى. د

اإلبداع، بليا أخى، للمرة األلف ليس املطلوب أن نفهم 
يصلنا منه شئ، أو أن نتغري من خالله ولو  أن يصلنا، أو ال

 .واحد ىف األلف دون أن يصلنا أى شئ

 : أسامة فيكتور. د

مل أفهم االنتقال أو االرتباك بني قتله ألمه وترشيحه للوزارة
 مث انتقاله لبيت القاضى حيث سعد زغلول موجود، هل له عالقة؟
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 :حييى.د

 أنظر الرد السابق

 إسالم إبراهيم .د

 هل هذه النقالت هبذا الرتتيب حمسوبة وهلا سبب؟

وهل نسيانك وعد الرئيس بالوزارة دليل على الرفض رد
 االنسان للبساطة لكره الشعب هلم؟

 :حييى. د

يا عم إسالم، أرجو أن تقرأ ردى على أسامة حاال، حىت ال
 .ختتزل قراءة اإلبداع هكذا

 إسالم إبراهيم. د

نه يوجد ىف مراحل التاريخ احلديث للشعب املصرىوصلىن ا
آمية هائلة من املتضادات اللى تبني اننا شعب مش فاهم

 حاجة؟

 :حييى. د

 ال أوافق، 

وجود املتضادات ال يعىن أبدا أن شعبا ما، أو فردا ما،
 "مش فاهم حاجة"

 إا طبيعة حرآية احلياة،

ت معا، الاملطلوب النظر ىف قانون وحرآية هذه املتضادا
لنرفض إحداها حلساب األخرى، ولكن باعتبارها وحدات والف

 مفتوح النهاية؟

 73حلم : رامى عادل. أ

ومل, وانتبهت امى بصوره آاريكاتورية وتسمرت مكاهنا
وظننت بالشقة وبأمى.أدرى هل لذلك صله باعماىل السفليه

 وعادت أمى تلوح ىل بغضب الفته ناهية, الظنون مرة أخرى
ورحت أقبل, عن استلهائى بالبنات عن دروسى املهمة إياى

الضحك وخلفها  يداها راجيا أن تعفو عن زالتى وهى ىف منتهى
 .فوتوجراف جلدى الغاشم

 :حييى. د

 أنا موافق، مع أىن خائف من التعليق على استثنائك هكذا

 74حلم : رامى عادل. أ

,اخىوخفت على , بسبب سؤاله  واندفع الدم اىل نافوخى
ارجوك يا رائف ان تاخذ حبوب حسن, يائسا ىف خبث واجبته
وظنون ال مثيل,فانت لك شطحات ال تطاق  )احلقيقية(النيه 

 امام الشاشه  ورائف ساآنا,هل تشك ىف عقلى يا رجل, هلا
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تقرا فنجان اىب ىف  واذا بامى, بال وعي  اىل املطبخ فتسللت, 
آتاب  والقط ميزق, واىب يتثائب مبكر ىف غرفتهما ,غفله منه

املذياع من ومل ادرى اال والسباب يتقاذف!شفقه  الرخاوى بال
 .اعصابي فلم امتالك. موجه لكل املصريني

 :حييى. د

استثنائى لك يا رامى هكذا، يثري الشك أنىن أحتيز!! نعم
لك، أو حىت أنىن أخرتع شخصيتك ألّسرب ما أريد إبالغه على

 لسانك، 

 ماذا أفعل؟ وهم بذلك يلغونك؟

 75حلم   :حممد أمحد الرخاوى .د

التقطىن وعى فائق ان وما بني رجال االمن وزفة العوامل
اتدثر بنفسى وهبذا الوعى الفائق آى ال اسجن حتت اقدام

 زائف وال ان اسحق ىف مهزلة غري مسؤلة انضباط

ال اسكن ىف خمدعك حىت ال اصدق: وما ان ظهرت الفتاة حىت قلت
  آى ينكشف ما ال ينكشفانك السكن والواصل السعى 

 :حييى. د

سوف أفّوت لك هذه يا حممد يا ابن أخى حىت أشجعك على
 .النهج اجلديد، ورمبا حىت ال يكون رامى هو اُملْسَتْثَنى الوحيد

**** 

 قْدرليلُة : املقامة الرابعة

 وليد طلعت . أ

  : الـْمَضى    العمر   من   خري الىت    القْدِر   ليلة ىف "

    , والبلْه    والدماثة   واملهارِة الشطارِة  إىل      الغزاة   يدعو

 إنَّ "\:  بأنه   املعاَد   القوَل   نرّجُع   ياشباب   هيـّا    يدعون
  ".\ أوال   السالمَة 

  ,  ودَها   يطلُب   املوُت ميضى    حيُث ,  املؤجـَِّل   السحق   بؤرة ىف   

  , علـَـَنًا   فتخونـُُُه

 موج   فوق متطـَّـى    ملن   السماح   يرجو ,  متبتـِّـال   راآعا   فرينو 
 ىف الوعى  غـَـْرقـَى    سراِب   خلَف   املد 

 . الشفْق   زحِف 

 , ينبلْج    مل  الذى   النور   بؤرة ىف    

 . تُدْر   ملَّا الىت    البَؤر   بؤرة ىف    

 .خبـَْر ومل يلحقـْه فعٌل أو ، ..ولَـَّى واُملْبَتـَدى 
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 هنالك فارق آبري بني مستوى اللغة واالداء بني هذا املقطع
البدايات مزعجة جدا أحيانا ولكن لعل  .وما سبقه من النص

. آان األمجل واألسهل ىف التلقى هذا املقطع رغم أنه األبسط
هذا املوقع وأشكر لك اتاحة أنا سعيد جدا بالتواصل معك عرب

ملعلم الفرصة ملن مل يتمكنوا من أن يكونوا صبيانا ومريدين
ماهروأصيل أن يتواصلوا معك ومع هذا الكم اهلائل من الفعل

لنا ىف عمرك وشكر لك هذا األمل اجلميل االبداعى أطال اهللا
 فينا الذى تبعثه

 :حييى. د

الربآة فيكم يا شيخ، وهل أنا أساوى شيئا دون مشارآتكم
 .هذه

 وليد طلعت . أ

أو عرفه آما ينبغى –حىت من حمبيه  –ال أظن أن أحدا ...
 .هكذا القصائد البشرية احلية عادة آما يستحق،

ىب شوق غريب ألن تعرفىن  يا أستاذى أظنك تتحدث عن نفسك
امتىن لو تقرأ ىل واخشى اىل حد.وأعرفك رمبا مل يفت الوقت بعد 

يا  ساناديك باألستاذ أم تفضل  بعيد من التعرى ىف حضرتك
القراءات املمكنة هلذ أحاول معك أن أفك اجلبس بكل  معلم

أموت من اجلمود أآاد.وأعتقد أنه يتحلحل شيئا فشيئا
احسدك على. والتصلب لكن ال بأس فقد بدأت الشحن من جديد

 وأحسدهم عليك وأرجو أن أتواصل معهم يومااألصدقاء  هؤالء
 ما

 :حييى. د

آل هذا، أنا) ال تقول فقط(أى جبس يا وليد وأنت تعيش 
عادة أحذف هذا النوع من التعليق اخلاص بشخصى، ليس من باب
إدعاء التواضع، وإمنا ألنه يبعدىن عن نفسى، ومع ذلك ترآُت

 أغلبه ترحيبا بك

حماوالتى ىف وعى من أخاطب، الذى يرضيىن هو أن أرى نتيجة
هذا ما أتصوره حني. ىف رد فعله أو حتريك حماولته هو ال حماولىت

 ،"الشحن من جديد"تكلمت عن 

أما حسدك ىل فهو على العني والرأس، وهو لن يصيبىن بأذى،
بل بالعكس، مع أن ىل رأيا ىف ما إذا آان َمْن تشري إليهم هم

لكن ألنىن أتوقف طويال عندأصدقائى، ليس ألنىن أنكر ذلك، و
معىن الصداقة مثلما أتوقف عند معىن احلب، للبحث ال للرفض

 ... 

 وها حنن أوالء حناول معًا ىف آل اجتاه

**** 

  2008 – 7 – 18بريد اجلمعة / حوار

 وليد طلعت. أ
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وبأنانية تامة أن نستمر ىف هذا العطاءيا معلمى أرجوك 
وال حترمنا منه مع آل االحرتام لألعزاء الذين ينصحون... 

 بالتوقف، يا أخى أنا ما صدقت لقيتك

 وان آنت عارف انه مش من حقى   عندى طلب تاىن

لغة شوية، شايف ان انا بادعى اىن من اللى ممكن يقروا
مش  ع أوسع من الناسالعرض واحلوار أصعب من اهنا توصل لقطا

خنبوية شوية وانا ماعتقدش ان من عايز أقول اهنا آتابة
أهدافك فالنشرة تكاد تبدو انك تتواصل بس مع اللى اتربوا

  اديك واتلقوا عنك على

لكن دى فرصة ذهبية يا أستاذ انك تتواصل مع آتيري قوى
من اللى حمتاجني يتواصلو معاك

ما صدقت لقيتك زى ما قلتلكدى بقه يا استاذنا ما انا  خد
من حقك تكرهىن من حقك جدا فأنا اهلش... البداية طبعا  قبل

العنيف والغىب أحيان آترية صور بتتكرر مع دورات احلياة بس
استىن ألىن فعال.. استىن استىن ملا تشوفىن و أنا غرقان ىف اخلجل 

بالبساطة اللى بتطفى بيها سيجارة.. مش حابب تكرهىن .. 
 ...ما استحقش النظرة دى ... رغم آل حاجه  ..

-I-   

 سحابة صيف

 الوش املكرمش ده أنا.. وال سحابة صيف ..   حزن

...ايه ده .. ايه .. مش حلوة اللقطة .. متقلش  أله
وخايف م الشتا ماخالص خلصنا برد عيل. بتغنوا  انتوا لسه

وتنوى... تلم اجلاآت على جسمك .. بريتعش ع املوسيقى  و.. 
الساقع زى طراطيف... الوالع  تاخد غطس ف ليل القاهرة

 ومش عايز يبطل خبط ف دماغك..  صوابعك

وما"\ ليلة ساخنة" \عاطف الطيب يعمل  ما آانش الزم
وال.. شتيت ماليكة  معمرهاش... السما .. آانش معاده وياك 

بيحاول.. عمر برد الليل اتدفا بلحاف حتته شخص وحيد 
طعم احلاجات بيتغري ف ليل الشتا.. عامل بقاله عمر لل ينتسب
 و الورق و املوسيقي وارتباطك باألوضه و السرير.. 

التليفون.. وتتلوى ف املاسكات .. مالحمك بتخاصم الطقس 
انكب الشاى.. مش هو صوت البنت . صوت البنت .. جبد  أزمة

ملقتلهاش.. عزلتك آخر قصيدة  وولعت ف.. على ورق الرسم 
تتكلم حتاول.. مع وجودك املتحرك ف الدنيا آأنك حى .. معىن 

وبدل.. فمتشوفش غري آخر قصيدة احترقت .. عن آخر لوحة 
وتروح مولع.. تقريبا بتعيط  تسيبها.. ماتقول معلش 

 سيجارة من أى حد

آأن.. برتاقبك  وتعاآس أى بنت حلوة ف السكة و هيا
األتزان.. الليلة دى .. والزم هترب .. آونك مافيش فجأة 

 املمكن الوحيد
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 من رد الفرجة.. اهللا يرمحها .. هو املوت حتت حلاف جدتك 
 عن احلب والكراهية  ومبناسبة الكالم

 :حييى. د

 .أثبتُّ رسالتك آلها دون تعليق، ترحيبا بك أيضا

 .رمبا حنن أحوج إىل مثل ذلك بني احلني واحلني، أو أآثر

 وليد طلعت. أ

 وأنا_نظرى وبشدة منذ أن بدأت أتابع اليوميات لفت 
انطباعات وردود رامى الىت وبوضوح تنبئ عن_حديث عهد بذلك

تعرفنا به اليوم آنت أود أن أقرتح فمن قبل أن  وعى متفرد
أهنا ستشكل عليه وعليكم ان جتمعوا هذه التعليقات الىت يبدو

آتابة رامىذآرتىن .ىف جتاورها منوذجا ابداعيا له خصوصيته
رغبة(أعدت قراءهتا وأحببتها لعزت األمري  برواية طاملا

تتح ىل الفرصة أتصور بشكل أو آخر ان آاتبها الذى مل) سرية
 لتتبع مسريته بشكل آاف قد اقرتب اىل حد آبري من آتابة خربة

لكن يا معلمى شخص هبذا االختالف و الزخم مثل.خمتلفة أيضا
اىل جتربته اخلاصة عندما نتحدث درامى هل يصلح آنموذج نستن

املوقع والول صرت من مدمىن هذا.عن الفصام وعن اجلنون عموما 
مرة ومنذ زمن بعيد أرتبط بشاشة الكمبيوتر اىل هذه

 . اوارتبط بأى شيئ اىل هذه الدرجة.الدرجة

 :حييى. د

جاءىن مثل ذلك من تعليقات على مسامهات االبن رامى، وآل
يعطله مثل هذا الرتحيب بشطحه عن مواصلةما أخشاه هو أن 

 .مسريته الصعبة

 منري شكر اهللا. د

ىف– ولك اخليار –منري أنك .الحظْت يا د"): وصلىن قولك(
رفيق اآلن وقد. حاجة إىل أن تشارآنا احلوار الذى بدأ مع د

ميتد، ألن املسألة ال تقتصر على إجابات أو توصيات حلالة
إىل رؤية ائكة أرجو أن نصل فيهابذاهتا، وإمنا هى قضية ش

 .عملية مفيدة نسبيا، أما التنظري فأظن أنه سوف يكون أصعب
" 

بالطبع سيكون ىل الشرف أن  !!!?أفوت هذه الفرصة  وآيف
رفيق وآل الزمالء. والتفاعل مع د أشارك ىف املناقشة واحلوار

 .واملشارآني ىف هذا املوقع اجلميل

 اللقاء إىل

 منري شكراهللا

 :حييى. د

 .شكرا وىف انتظار املزيد ِمن مسامهاتك
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 وليد طلعت.أ

امتدادا جلزئية اللغة ومستوى الطرح ىف املوقع وىف
  احلوارات

شئ مجيل بالتأآيد ان يكون احلوار عرب املوقع مع ناس
املوقع والتواصل من خالله يكون امتداد متونسني بيهم وان

 االستاذ واسع للمدرسة للجمعية للمستشفى لفكر

 لكن الزم نسأل آم واحد مقعدوش مع د حييى بيزوروا املوقع

وآام واحد من اللى بيزوروا املوقع بيشرتآوا فاحلوارات
والقضايا املهمة اللى بتتطرح

 حاجز معني بني الناس واملشارآة وهل فيه

 هل مستوى احلوار احيانا بيفقده شئ من عفويته
ناس اهنم يتلقواوتلقائيته واألهم محيميته فيفضل آتري من ال

املستمعني واملتفرجني حىت لو آان مساعهم بس ويقعدوا ىف دآك
اجياىب وبيساهم فتغيريهم

رصد حضرتك لتعليقات االصدقاء مقطع مقطع ىف الدقة الشديدة
نتعلم من وأحيانا آلمة آلمة قد ما هى بتديلنا فرصة

حضرتك ونستفيد أآرت من آنز وجودك والتواصل معاك ميكن
من انه يعرض نفسه للوقوع حتت جمهرك م عدد قل أو آثربتحر

 العميق

- ميكن بتكلم عن نفسى واحتمال دى انطباعاتى األولية 
وما تشرفتش حبوار مباشر مع -وانا واحد جديد عاموعة آلها

قبل آده اال دقيقة أو اتنني خللوىن وبصراحة رغم انه حضرتك
أفضل التواصل معاك حوارييك من أمنيناتى اىن اآون واحد من

معاك براحىت زاخرج من التداعى األنوى عن بعد عشان اتكلم
دهوارجع اقول ان اصل من اصول منهجكم هوا التطور والنمو

العفوية والتلقائية تكاد تكون غاية من خالل اللعب وان
زى ما....) الفصيحة والثرية و(وان التعبري بالعامية 

ويته وداللته وسهولة التواصلحضرتك رصدت بيفرق آتري ىف عف
املهم جنبا اىل جنب مع الدقة فاعتقد انه من.من خالله

ىف علم واملنهجية والكالم ىف املليان خصوصا ملا نكون بنتكلم
 وبنتعلم الزم برضه حنط ىف بالنا تنويع األداء

عارف امجل دورية باتتبعها هيا دورية احلوار بتاعة
  اجلمعة

من فيها آتري، وبتكون مساحة نشوف فيهاميكن الن االصوات 
 محيمية خاللكم أصدقاء جدد وبنسمع وبنقرا تعليقاتكم االآثر

 :حييى. د

   أهال

 .عالربآة
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 وليد طلعت.أ

 مع حماولة االشرتاك ىف اللعب ورغم اىن قريت قبل آده بعض
االلعاب وردود االصدقاء ورغم اىن حاولت أآون عفوى قدر
االمكان وما امسحش لنفسى بالتفكري ووزن األمور لصاحل صورتى

 اللى احبها تكون مش وحشة قوى 

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

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

اآره وال قادر ما آنشى حزين، حكمة ال انا قادر....
ليه .ر بيغرق النوارعالبح جدودى علمتىن الصرب، لكن وعيت

اىن اآره -اتكلمت عن الكره وليه ملا  اخلوف ده اىن اتكره
سذاجة ده اهنزام زايد ده وال  قلت مش قادر واستدعيت احلزن

حابب اقول اىن باآتب لك يا استاذ ومامربجعش للى آتبته يعن
حلظى لنص قدمي واملقاطع اللى فاتت زى ما واستدعاء  تداعى

رد الفرجة اللى اجزاء منها دى من ديوانبعتلك قبل آده 
ومن بعده عايش ىف  سنني تقريبا ولسه مانشرتوش 8اتكتب من 

  شبه مجود

 :حييى. د

آسف يا وليد، لقد نقلت اجلزء اخلاص ببصريتك وبتقلباتك
أثناء استدراجنا لك بالتواء طبعا لتلقى استجابات منك

حني جنمع آل رغما عنك آما يبدو، نقلتها لتناقشها معى
االستجابات الىت وصلتنا، وقد اآتفيت ىف بريد اليوم مبا أيت
به رسالتك بصراحة، آما أىن فرحت الآتشافك آيف استدعيت
احلزن ليقوم بالواجب ىف موقف يبدو ظاهريا أنه ال يستجلب

 احلزن 

 .ولنا عودة ىف قراءة ذلك

نتفاهموعن عدم مراجعتك ملا تكتب، فهذا يتيح لنا أن 
 .باجلرعة األوىل الىت تكون عادة أصدق

**** 

أعراض الرأس ىف الفصامى، والعني: ")7(استشارات مهنية 
 "الداخلية

 وليد طلعت. أ

 الولد حالة

 زى نبات ضل

 اختض بشعاع مشس معمروش

 احترق

 حاول خيرج من دماغه
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 فامتصه السكوت اللى حواليه

 ملا رجع و

 ماقدرش يستحمل الدوشه

اندفاع غريب للكالم معلش يا أستاذى حاسس اىن آان عندى
لكن يبدو ان السماع ىف   معاك وطرح انطباعاتى األولية

حد ميكن اتعلم حاجة اساعد بيها.املرحلة دى أفضل آتري 
 أشكرك

 :حييى. د

فضل، ومىت يكون االندفاعال أعرف مىت يكون االستماع أ
 .أفضل

 .دعنا نرحب مبا يكون

 عبدالفتاح حممد ابراهيم. أ

وأهم...... زمان " اإلنسان والتطور"انا قرأت جملة 
باحلكمة واخلربة احلياتية بدون تكلف مامييزك انك تربط العلم

 .أو طنطنة مثقفني وأنا عاوز أتعلم منك أى حاجه

 :حييى. د

 هّوا أنا حايشك؟يا راجل باسم اهللا، 

 2008-7-28) ساعات(وليد طلعت 

اجلنان يبقى أحلى من بوسة حبيبتك، وانت هناك، على...
جسمك، معدش غريك حافة انتحار

غري دماغك، و آله وراك، هناك، و ألول مرة، هتشوف نفسك من
 ما حد يشوه صورتك

 :حييى. د

أحيلك يا وليد إىل رامى عادل يؤنسك آما يؤنسنا
 .فنؤنسه

**** 

  األرض السابعة: قصة قصرية

 وليد طلعت 

واهللا يا أستاذ محستىن للقراءة ىف الروايات وباملناسبة من
أين تنصحىن أن أبدأ قراءتك؟ بالشعر أم الرواية أم االعمال

األعمال العلمية أبدأ بالطبع سأتواصلأى  العلمية ومن
يوميا انشاء اهللا من خالل الدورية وهى تدفعىن وتفتح ىل

 لكن أتنصح مبسار ما حملاولة.الطريق للدخول على باقى األعمال
هذا الزخم)التماس مع والتواصل قد تكون أقرب(احتواء 

 علمي-الفن اهلائل من األبداع
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 :حييى.د

 أهال

الرواية ىف املوقع ببالشإبدأ من حيث تريد، وعموما فإن 
 ).األجزاء الثالثة(

 حممد أمحد الرخاوى

 لقتل اخلرافة مل يشفه  اقتحام عبد السالم املشد للسيدة
هوشخصيا وآانت أزمته هى آيف تتوالد او تتوالف اليقظة

بالضعف املتناوب احلتمى ىف آنف و مع الفجة دون التحامها
 فردوس الطبالوي

الفحولة فهو من افقر خلق اهللا االاشك آثريا فيمن يدعى 
النتيجة هى لتكون!!!!!!!!!! ان يتكامل مع فحولة املرأة

 املودة والرمحة

 :حييى. د

لست متأآدا يا حممد إن آان تقطيع بعض ثالثيىت هكذا إىل
ما ينفع آقصة قصرية هو مفيد أم ال، رمبا تضمن دعوة ضمنيه

يهتم هبا إال قالئل، برغملقراءة أو نقد هذه الثالثية الىت مل 
أن اجلزء األول والثاىن ناال جائزة الدولة التشجيعية سنة

1980 

املهم أنىن رحبت بكالمك عن فحولة املرأة، فهذا ما ال
يفهمه الرجال فريوحون يتهموا باالسرتجال إن هى مارست

 !فحولتها الفخيمة، آأنثى رائعة وقادرة

**** 

 !)آيف يكون اجلنون حال؟) (6(استشارات مهنية  

 حممد أمحد الرخاوى. د

تعريف اجلنون او لنكن اآثر وضوحا الفصام بكل غموضه هو
اساسا آما ذآرت ىف مداخالتى يوم اجلمعة هو فقدان تضفر

فعل القاصر احلتمى اآلىنال مستويات الوعى مع البصرية مع
 آدحا طول الوقت

تتكثف الرؤية لدرجة اما عن اختيار اجلنون فهو عندما
-معوقة دون تفريغها اوال باول ىف هذا الفعل القاصر 

 .ىف انتظار الكشف طول الوقت -حملاولةالوعى والبصرية املصاحب

دائما ابدا آمحور وجود  االميان واضيف هنا حتما وجود 
اسى من تكامل اى وجودومدد اس

 تعىن شيئا دون اميان فاحلياة ال

  فاالميان هو احلل بال شك

 !!!!!!!! االميان وفشل الكفر واختيار اجلنون هو فشل

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2580



 I08I2008>01א – אא

 :حييى.د

وصلتىن فكرتك بغموض أقل، وسررت من اجلمع بني فشل اإلميان
 .وفشل الكفر معا، آما فرحت برتاجع استشهاداتك املعطلة

 حممد أمحد الرخاوى . د

 آخرن، تصويبا ملا جاء ىف تعليقى على اختيار اجلنو عفوا،
مجلة ىف التعليق هى فشل االميان املشوه وفشل الكفر، وليس فشل

 والكفر االميان

 :حييى. د

أظن أنه تصويب الزم، مع أن املعىن وصلىن آما تريد دون
)وليس اإلميان" (فشل االعتقاد"إيضاح، رمبا األصح أن نقول 

 وفشل الكفر 

يا حممد أنىن مل أعثر على آلمة باالجنليزية تقابل تصور
وأحيانا إىل Beliefوهم يرتمجوا أحيانا إىل " إميان"آلمة 
Faith واالثنان أضعف من احتواء ما تشري إليه الكلمة

 العربية 

 ماذا نفعل؟ هل هذا آالم؟

*** 

 عصام اللباد. د

Beautiful strong psychological interpretation. 
Thanks.  

Playing the role of the left wing (however i am 
not) I would like to add,for the beginners that: 

There could be other simple possible explainations 
of some of the symptoms and signs mentioned 

Does the patient take any of the typical 
antipsychotics, or anticholinergic medications which 
might cause blurring of vision and consequently 
headaches upon attempt to read, and also anhyrdosis 
(lack or decreased swaeting) and in addition might 
cause visual hallucinations of the Lilliputian type 
if close to the toxic level?  

Is it possible that the patient has an organic 
brain lesion that could be responsible for the 
psychosis itself, headaches, visual disturbances and 
inability to focus? 

These are just questions from the other side of 
the scientific moon. 
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 :حييى.د

 .عصام على مشارآتك. أشكرك يا د

لست متحمسا لرتمجة ما يصلىن منك إال إن آنَت قد نسيَت(
العربية متاما، مع أنىن أقدر فيك احتفالك ليس فقط

سوف أرد: بالعربية، وإمنا بالعامية املصرية اجلميلة، املهم
وهذا(يفهم منه من ال يعرف اإلجنليزية عليك ردًا خمتصرا قد 

قد يفهم منه: أقول) حقه أآثر من حقك أن تكتب باالجنليزية
 )حمتوى رسالتك ضمنا

أختلف معك يا عصام أنك متثل اجلناح اليسارى، رمبا ألنىن
أتصور أنه مت توصيف ما هو يسارى وما هو مييىن مؤخرا بشكل

ك متاما، رمبا ألنجديد، واألرجح عندى اآلن العدول عن ذل
، مقابل ما هو"متحرك"من هو : "التوصيف األْوىل بالنظر هو

 ".ساآن"

أما وجهة نظرك ىف احلالة فهى على العني والرأس برغم انىن
ىف األعراضأحتفظ طول الوقت على الرتآيز على أولوية التفكري 

األغراض"احرتام على حساب  اجلانبية واحلرص على جتنبها
 ، والعمل على حتقيقها" العالجية

وقد أشرت إىل ذلك طويال خالل النشرات طوال هذا العام وىف
مواقع أخرى آثرية، لكنىن أعذر الزمالء الذين ميارسون املهنة
ىف اخلارج وسيف احملامني وشرآات التأمني على رقاهبم طول الوقت،
على حساب العلم والعالج، على أن تعقيبك هو مبني لوضع آل

 .الت ىف االعتباراالحتما

 .شكرًا

 2008-7-29وليد طلعت . أ

 باقدم رجل وأأخر رجل ...

 ومش عارف اآتب وال اتلهى على عيىن احسن وافتح ىل مقال
 اوفصل من الكتب املليانة بعرقك ودماغك وآفاح مش قادر

_مش بطال يعين_حىت ىف القصة دى وده مدخل آويس   يتخىب
لقيت ان اللى دار_و النفس وامبارح آنت بادخل اغوار

  واملبدع  عامل النفس   ان العامل  قريب من بعضه  فباىل
ده حكم بدائى وانطباعى_مبيعرفش خيىب نفسه فابداعه الفىن 

ميكن ملا اعرفك اآرت استوعبك اآرت واحبك اآرت وأوىل جدا واهللا
براسها وانا باآتبلك واآرت وعدوانيىت الغبية اللى بتطل

شوية تصور انا بربرها بعجزى عن التواصل معاكاحيانا تقل 
_وآأن لك دور ىف انك حترمىن من اىن اآون واحد من والدك

معلش  ما صدقت لقيتك استطراد جامد لكن زى ما قلتلك انا
هنالقى فردوس القصة  ستحملىن نرجع مرجوعنا يا استاذ للنص

ورشايفة شوفان غريب وحاد وبتحاول تقرا عبد السالم والدآت
بشكل حسيته مش بتاع فردوس قد ما هوا حييى البس عباية

عبد السالم واآتماهلا ودقتها طول اجلمل فاحلوار مع  فردوس
 اتنني  وحتليليتها اتقل شوية من اهنا تكون حوار ىف البيت بني
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متجوزين وعندهم مشكلة ميكن آامن افضل لو تقطع احلوار مع
احلوار وتقصرنظراهتا يطول   وشها حرآتها بعض الوصف لتعابري

انا حبس ان آل عمل فىن مجله فتكون اآرت واقعية واآرت انسانية
او علمى هوا درس جديد وطرحك له للنقاش بيكون حماولة
الشراآنا ىف شوفانك مبا فيه شوفانك لنفسك، ومعلش تاىن ان

اللى آنت باستعجل ومش مدى لنفسى الفرصة ادخلك بشويش
الكهف واآتشفت ان فيه ى اهلمينفعش مقولوش اىن آأىن صحيت ز

 معاك عامل آامل ورايا لسه ماعشتوش ومستمتع مبعايشته يوميا

 :حييى. د

آما قلت البن أخى –شكرا على رأيك ونقدك، وأنا مرتدد 
حول ما أفعله من تقطيع بعض أجزاء رواياتى إىل قصص -حاال

قصرية، وىف انتظار رأيك ىف الثالثية متكامال حني تقرأ األجزاء
واملنشورة مؤخرا ىف) املوجودة فعًال ىف املوقع جمانا(الثالثة 

وىف اهليئة العامة). اجلزء األول الواقعة( – 2008دار مرييت 
 ".ملحمة الرحيل والعود: "اجلزء الثالث: للكتاب

**** 

 ثورة ضرورية!!) 2008(الوجدان واللغة والرتمجة 

 مشرية أنيس. د

آالم حضرتك عن املشاعر اللى احنا عادة نسميها سلبية
 ...يؤآد و يؤصل عندى فكرة ان من حقى أحس آل املشاعر...

أقرا البنىت آتاب حلو جدا ومرتجم طبعا عن ازاى آنت
لى ىف شكله و آمانلالختالفات الل بتقبله...الواحد حيب نفسه 

وانه من ملا لقيتهم آاتبني عن الغضبفاختضيت قوى ...مشاعره 
 ..حق البىن آدم 

.د"وآمان دلوقت ىف مدرسة السلوآيات االدمانية ىف احلرية 
 وتوآيد. ادونا التعبرياالجياىب عن الغضبايهاب اخلراط ملّا 

و...احلاضرين لقوا مشكلة فيه  لقيت إن اغلبية... احلقوق
 مرة ان احنا آنا بنسمع آالم ألول

 :حييى. د

 شكرا على مواصلة مشارآتك يا مشرية 

سلمى ىل على ابنتك، ولو مسحت ىل أريد أن أهديها هذه
 :األغنية عن الغضب الىت آتبتها لألطفال

 الغضب من حقَّى برُضْه،

 .الغضْب ِمْش آلُّه يعىن زى بعُضْه

 ما هو الزم إىن أغضْب،

 .ِإللِى ِيـِغـِْضْبملا حيصل 

 الغضْب للحق واجْب
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 الغضب مع بعض ضّد املفرتى،

 .ضد غاصْب  يبقى ثورة ضد ظاْمل، 

 بس يعىن، 

 لو َغَضْب آده والسالْم         

 زى آورْه فرقعْت، ملا شاطها اجلون قواْم

 بعد ما دخلت شبكـُْتـْه                           

 عاملها يدارى خيبتـُْه راْح                         

 يبقى مش هّوا اللَّـَانا قصدى عليه،

 !!!!نعمل ايه؟

 إمىت ، وإيه، : ملَّا نغضب ننتبه 

 وليْه؟  ضد مني؟ وْلحّد فْني؟ وبكاْم،

 ملا تغضْب وانَت مش قادر حتس،

 .باللى جنبك                    

 يعىن تتفجر وبْس ،                     

 ,باللى عندك               

 تبقى باظت حسبتْك، مهما حاولت

 يبقى طاش سهمك ياريتك ما غضبت

  

 ّملا ازّعق وي خالص دا مش غضْب

 دا ساعات ميكن يكون قّلـة أدْب

 باّمجع يا خسارة،  ملا باغضب وانفجْر، مش

 يفلت املعيار آإىن وحش آاسر لسه طالع من مغارة 

 بالـِْغـى ِحّسى.... بانَسى نفسى، 

 :ألقى إّنى ............جيروا مّنى،

 مرمى منبوذ َغْصب عىن         

 لّسه جّوْه، .. إمنا غضىب اللى هَوا، 

 ".هّوه"ده يا خويا حاجه تانيه، بس 

 لو وّجهنا طاقته ناحية اللى اللى يستاهلها  آه دا

 بس يورثها اْلعـــاِمْلها...راح تكون ثورة بصحيح، 
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بيتفّرج علينامش تروح مثرهتا للى آان

 واحنا نتسوح ونرضى مرة تانية باللى فينا

 

موجودة ىف) سرية ذاتية+ أدب رحالت (الرتحاالت الثالث  -
املوقع ملن شاء باان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2585



 02I08<I2008א – אא
 

I08<I2008>02א

337− 

 تعتعة

 "إطلع بقى يابن الكلب"

ما هذا؟ يا فتاح ياعليم، الساعة مل تصل الثامنة صباحا،
واهلواء منعش برغم حر أمس، والشمس علت بأآثر مما توقْع، املوج
الناعم يرتاقص فوق سطح البحرية الىت تصبح آل يوم أنظف فأنظف

أن اتسعت فتحاهتا على البحر، فراح يغسلها آل صباح، مث بعد
يداعبها. يظل ميشط شعرها حبنان طول النهار، ويعقصه بالليل

يتسرب   وحيتويها، يأخذ منها، ويعطيها، فتثق فيه، موُجُه
إليها، ال يقتحمها دون استئذان، فتحتضن موجه بكلـّها، ومها

 .م آخر، وطعم آخريتبادالن األدوار، ملوجها املقتِحم زخ

 "قلت لك اطلع آفاية آده يا وسخ انت واخوك"

الصوت اخلشن النشاز، التفت   ما هذا؟ هنا؟ هكذا؟ ما هذا
حوله فلم جيد إال آومة من السواد يتحرك داخلها آيان بشرى
غالبا؟، هل ميكن أن تكون هى مصدر ذلك الصوت؟ متأآد هو أنه

ن ىف املاء خرجا مبللنيصوت رجل، الطفالن اللذان آانا يلعبا
يعدوان حنو الكومة السوادء، مث يتجاوزاهنا، هو يسمع عن مثل

لبعض شؤون الرجال، وأحيانا شؤون   هذا التخفى املسهـِّل
النساء، ال يوجد مربر للتخفى هنا، من املؤآد أهنا امرأة مهما
خُشن صوهتا، هو يعرف نساء صوهتن هكذا، آانت أمه تسخر من

حني تعود من السوق وتنادى عليها بصوهتا األجش أن" بخالىت زين"
 .تفتح، لعجزها عن أن تدق الباب ألن يديها مشغولتان مبا اشرتت

صحيح أن املكان غري مناسب هلؤالء الناس، لكن هؤالء الناس 
أصحاب املكان الذين. حيضرون مبكرا جدا، ويدفعون الرسوم
ميلكون مبان حجبت الطبيعةاستولوا عليه من الطبيعة رد أهنم 

عن الناس، ال يستيقظون قبل العصر، وال يوجد قانون معلن هنا
مينع فرط التغطى، وال فرط التعرى، رمبا يصدر بعد قانون املرور

 .إذا زادت احلوادث والضحايا، ضحايا ماذا؟ ضحايا آل اجلارى

 ؟"سياسة هذه أم اقتصاد"

ف أمس بعد أنقفز السؤال إليه وهو يطالع عناوين صح
    محد. أخربه رجل الكشك أن الوقت مبكر بالنسبة لصحف اليوم
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  اهللا أنه ال يفهم ال ىف السياسة وال ىف االقتصاد، إذن ملاذا عاد
السؤال إىل ذهنه اآلن؟ ال يوجد حوله ما يربر ذلك، لكن ماذا

 .يفعل وهو حيمل هم البلد عاجزا

 ؟"ملك أم آتابة"

طيب،! هبذا السؤال اآلخر؟ الُقـُرعة؟؟طيب، ما الذى جاء 
قرعة على ماذا؟ على من يأخذ اجليش األبيض على رقعة شطرنج

ما املناسبة؟ مباراة أمس مل تكن ىف الشطرنج،!! احلزب الوطىن
آانت مباراة آوتشينة، مرابعة، الواد يقش، الورق بتالتني
لوالبصرة بعشرة، وقد آسب عشرتني متتاليتني، مع أنه تناز
عن أن حيسب بصرة الكومى بعشرين حني بّصر به بسبعة سباتى،
وحسبها بعشرة فقط، طيب هل التوريث بصرة ألنه ال توجد ورقة
 أخرى على األرض؟؟ فيها ماذا؟ وعلى املتظلم أن يلجأ إىل اهللا؟

 ؟"نورس أم حدأة"

للتو من رحم   ذلك الذى الح بعيدا ىف األفق وآأنه ُوِلَد... 
 .ل هناك فرق بني النورس واحلدأة؟ حمصلة بعضهاالسماء، وه

فجأة تذآر احلوار الذى التقطه أمس من حتت الشمسية
ااورة، وظل عالقا بوعيه، مث ها هو يطل من ذاآرته دون

، فرد"يبدو أنىن أحبك: "استئذان، هى الىت بدأت وقالت له
أنت مغرور"، قالت له "بل أنت حتبينىن بال أدىن شك"بثقة، 

بال أدىن"هلو أصدق ألف مرة من حكاية " يبدو"ىب، إن قوىل لك غ
نظر إليها بفرحة غري متوقعة، وقال وهو يكاد, " "شك

 .ذلك  "يبدو: "حيتويها بعينيه

سارع ينادى على بائع الفرسكا حماوال أال يسمع بقية
آم: احلوار، وحني اقرتب البائع عدل عن الشراء، وسأله

غيظا أنه ليس معه ساعة، مع أنالساعة؟ فرد البائع م
الساعة آانت تلمع ىف يده، أما ملاذا ناداه، وملاذا عدل عن

فألنه حيب الفرسكا، لكنه تذآر تلبك أمعائه أمس  الشراء،
ذلك إىل رمرمته الىت تدل على أصله،  وقد عزت زوجته

هل فرسكا هى نسبة إىل الفـُرس، حسب: ومل يسأهلا!! وتربيته
حسب املقطع األخري،" أِمِريَآا" خْطـَفا، أم إىل حروفها األوىل

طيب وهذا الذى جيرى علينا  ووقعها املوسيقى بالياء؟
وهى ختوفنا بفرسكا" فرسكا أمريكاىن"هل هو : وحولنا وفينا

 إيراىن، وأين فرسكتنا حنن؟

أثناء عودته للمنزل، مّر من جديد على آشك الصحف، ومل
ف اليوم، نفس عناوين أمس،وصلت صح. خيجل من بلل جسمه

 :وفجأة جاءته اإلجابة على السؤال املؤجل، فقال لنفسه بيقني

 هى سياسة واقتصاد معا،"
 وهل هناك فرق وقد خربومها معا؟: قال

 طيب، ما احلل؟: مث تساءل
 .احلل ىف الفروسية وليس ىف الفرسكا: قال بصوت مرتفع ليصدق نفسه  

 وابتسم للبحر، 
 أنىن أحبك" يبدو: "قائال فابتسم له البحر
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 آالم ومضاعفات التعرف على اآلخر

 ) من أول وجديد(

انا عايز آخد رأى حضرتك ىف عيان آنت :سعيد على.د
اتكملت عليه هنا قبل آده، هو مهىن ناجح، نسبيا، وآان
متشخص فصامى وقعد متوقف شوية عن ممارسة العمل، ودخل

 .املستشفى واتعمل شغل معاه واحتسن وخرج

)بلد قريبة نسبيا ىف وجه حبرى(الراجل مش من القاهرة،  
طرحت مشكلته قبل آده، هّواومتجوز وخملف ولدين، آنت انا 

  معايا بقاله سنينت ونص، وهو بعد فرتة من جلسات العالج،
بدأ يعلن من خالل زوجته تقريبا، يعىن، ان هو عنده ميول
جنسية مثلية، وآان بيطلب من زوجته أهنا تعمله حاجات، ومش

ليه بعد فرتة: عارف إيه، عشان يستثار، وآان السؤال هو
بدأت املشكلة دى تنطرح وزى ما يكون آدهطويلة من اجلواز 

 اتفقنا ان دى احلتة اللى فاضلة

هو آان ماشى آويس قوى ىف بقية احلاجات، عالقاته بقت 
احسن، وميكن هى دى احلته اللى آانت فاضله اللى آانوا
مكتّمني عليها، وبدأت مراته تطرحها، ودلوقىت نعمل ايه ىف

اللى فاتت اننا حناول مااحلكاية دى؟ حضرتك قولتلى املرة 
نزقش ىف السكة دى قوى وطاملا هو ماشى ىف الشغل، وهى مش

 مزرجنة قوى وحاجات زى آده، يبقى هنّدى اللعب،

يا عم سعيد خلى بالك إنه آان فصامى، وده مش :حييى. د
شىء شوية، مادام بريوح شغله وبيجيلك وبياخد األدوية، هّوا

 .انت عايز ختش قوى آده ليه؟

حاسس إن االعراض اللى آانت عنده، يعىن :سعيد على.د
 .الضالالت مثال زى ما تكون بتقرب مع ظهور احلاجات دى

 حاجات إيه؟ :حييى. د

 اللى أنا قلت عليها؟ :سعيد على.د

 حّدْد لو مسحت؟ :حييى. د
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هّوه لسه ناجح وماشى احلال، اجللسات تباعدت :سعيد على.د
حلد ما توقفت تقريبا لكنه جه من فرته آده، ورجع آلمىن ىف
التليفون وقال انا حمتاج أجى عشان حاسس ان فيه حزن

 . بيزحف، وبيزيد

 هو عنده آام سنة؟ :حييى.د

سنه، لقيته بيلح ان هو عايز جيى 43عمره  :سعيد على.د
وعدينا خوفه من النكسة بإن وإيه  مرات، 4وآده فقعدنا 

اسابيع 4يعىن، ما احنا مع بعض، وبطل ثاىن وبعدين من حواىل 
جه وقاىل انا عايز اقول حاجه وبتاع، قولتله ايه؟ قاىل انا

رستهاتغريت مع مراتى، زى ما يكون حصل آده الول مره ىف مما
مع زوجته أهنا بقت تقريبا آويسة، أو خمتلفة والسالم، زى ما
يكون آده وصلته حاجة جديدة، وبرضه زى ما يكون احلاجة دى
بالنسبة لزوجته وصلتها، بس لألسف مع آده بدأت تظهر عنده
ضالالت على زوجته، يعىن زى ما يكون حاجه آده دخلت جديدة،

 .وقلبت املوازين، إجياىب وسلىب

 يعىن إيه؟  :حييى.د

ساعات يشك اهنا هى آده خمابرات، وبدأ يعمل :سعيد على.د
عليها حكايات إن األمور اتغريت، عشان تعرف حاجات عنه،

 .وبعدين بريجع ىف آالمه

 طيب وشغله  :حييى.د

 .. لسه ماشى ميه ميه  :سعيد على.د

 السؤال بقى؟ :حييى.د

هل املفروض يعىن ان احنا نكمل ونزود اجلرعة :سعيد على.د
 ونشتغل ىف احلته دى وال برضه نتجنبها 

 أهنى حته؟  :حييى.د

حتة ان هو شايف ان دى حاجه مراته عملتها :سعيد على.د
عشان تورطه مع خمابرات وحاجات زى آده، أنا مش شايف ان ده

لهتطور جيد قوى، صحيح انا شايف ان دى حاجة يعىن فيها نق
وفيها حرآة، لكن مش عارف اشتغل معاه ىف احلته دى، أصله
بقى متحمس وخايف، ازاى يعىن بعد ده آله أفضل اخلى احلاجات
دى حاجة ثانوية، واشتغل ىف حاجات تانية؟ هل أخليىن زى ما
انا بعيد واخلى املوضوع ده ييجى بشكل عفوى منه، وال افتحه

ت، وإيه عالقة التغري دهأنا وأنكم ىف إن العالقة أزاى اتغري
 بالنكسة اللى شعر بيها قبل ما تيجى؟

 :شوف يا سعيد :حييى.د

 دى حاله تدل على تطورك بشكل جيد جدا  :أوال

احلالة تشخيصها صعب ، فصام، عايز إيه أآثر من :ثانيًا
آده، وبعدين هّوا مّر بأزمة جامدة اضطرته خيش مستشفى، ومع

 حت تعمل عالقه طويلة، وبتقيس ذلك إنت أخدهتا بشجاعة وجن
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مبقاييس جيده جدا حىت ملا قلت إنه أصبح متحفز مع انه مش
عارف ايه، أنت الحظت إن ده احسن من الرخامة واالستسالم،

 .يعىن إنه بيتحرك، ودْه دليل على إن مسارك آصنايعى ماشى

والنقطة اإلجيابية برضه انك إتعاملت مع التفاصيل
بأولويات عملية، يعىن أنت احرتمت الصعوبة، ومادقيتش قوى ىف
تاريخ أو مشاعر ميوله اخلاصة، وخدت بالك من دور زوجته
االجياىب الحظت ده بسرعة، والحظت إن جيوز إن ده آويس، وحاجات

 آده

إمنا خلى بالك إن دى مش هناية املطاف، والزم حنرتم خوفه
ر إنه أول ما احتسن، وبقىوحزنه اللى ظهروا دلوقىت، الظاه

حياول يرتبط بآخر حقيقى ولو بدرجة نسبية، احترآت خماوفه،
وده وارد ىف الفصامى اللى بيلم نفسه صح بفضل عالج طويل
آده، ومعاجل صبور، العيانني دول لو استمروا بيبقوا آويسني
جدا ، زى ما يكون املرض حطّم العالقات اللى مش هيا، وىف نفس

له الشجاعة إنه يكشف عن نوع اجلنس اللى هّواالوقت إدا
حاسس بيه لكن مش موافق عليه، حاجة آده، والربآة ىف صرب
مراته ومساحها، وطولة بالك يا أخى، أظن آل ده هّوا اللى
شجعه إنه إن بعيد النظر ىف احلكاية، فقرب منها بشكل جديد،
والظاهر إنه شكل حقيقى ولو بنسبة بسيطة، بس إيه موقف

 .األدوية معاه لو مسحت

جمم 10هو بياخد جرعة متوسطة، يعىن بياخد  :سعيد على.د
 .جمم وقرص أآينيتون100ستيالسيل وبياخد قرص نيورازين 

 طيب وشغله؟ :حييى.د

 ال لسه متام زى ما هو  :سعيد على.د

طيب يا أخى انت عمال تبىن انت وهّوه ىف بىن آدم :حييى.د
ثاىن، خلى بالك مرة ثانية ده آان فصامى وعمال بيلملم
نفسه، واحنا دلوقىت ىف منطقة إعادة تشغيل العالقات من أول

"آخر"وجديد، وآإنه بيتحسس طريقه، يعىن بيتعرف يعىن إيه 
حلة دىمن أول وجديد، ويبقى طبيعى إن الرتآيز هنا ىف املر

يبقى على منطقة العالقات، ولو إهنا عملية صعبة، إمنا الدور
 ماشى 

 طيب والضالالت اللى ظهرت ناحية مراته  :سعيد على.د

ما هو ده دليل على بداية عالقة جديدة يا أخى، :حييى. د
ما تستعجلش، وىف نفس الوقت ما تفّوتلوش حلسْن احلكاية تكرب،

ع االستمرار ىف العالقة العالجيةأظن مع ضبط جرعة الدواء، وم
 اجليدة دى، لعبة الشك دى حاهتدى شوية شوية 

بس هو بيقول إنه مع النقلة دى، ابتدا حيس :سعيد على.د
حبزن وقبضة خصوصا الصبح، يعىن حضرتك تنصح ندى مضادات

  neurolepticsاالآتئاب مع النيورولبتات
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يعيش احلزنمستعجل على إيه؟ ما ختليه ! ليه بس:حييى.د
شوية، ده ظهور احلزن ىف املرحلة دى يعترب لوحده دليل على
احتمال نقلة جديدة حنو عالقة حلوة وصعبة وَجّد، إنت مش عارف
إنه بعد ما الواحد ما يطلع من احلوصلة بتاعته، ويعرف إن

ىف الدنيا، الزم يبتدى يشك، مش ده املوقف اللى" آخر"فيه 
وبعد آده يالقى إن اآلخر ده هوه نسميه املوقف البارانوى،
)يعىن هّوه مصدر االعرتاف ومصدر احلب(اللى بيعطى لوجوده معىن 

وىف نفس الوقت يكتشف إن العالقة فيها صعوبة لكن ضرورية،
 .اللى بنقول عليه" املوقف االآتئاىب"مش ده 

بس حلد امىت هّوا حايستحمل االآتئاب ده، مش :سعيد على.د
 .  أو بنسحب ميكن يفرآش تاىن

عندك حق، ما هو هنا بقى اللعب بالدواء، مع: حييى. د
العالقة بيك، مع دور زوجته الطيبة مع العمل، ماتنساش إنك
بقالك معاه سنتني ونص، وإنه ماتعرضش لنكسه جامدة تدخله
املستشفى ثاىن، وإنه لسه بيشتغل بنجاح يا أخى انت عايز

 تنهب

 شكرًا :سعيد على.د

 انت اللى شكرا:  حييى. د

........ 

 ":اآلن"تعقيب ختامى 

هذه النقالت األساسية واملستمرة الىت وصفتها أساسا مدرسة
باعتبار أهنا Object Relation Theoryالعالقة باملوضوع 

تطور عالقة الطفل منذ والدته بأمه، هلا أمساء لألسف تبدو
اتمرضية، وهى ليست آذلك، وسبق أن أشرنا إليها ىف نشر

ال نعىن الفصام Schizoidسابقة، حني نقول املوقف الشيزيدى 
، وحني نقول املوقف البارنوى أوSchizophreniaنسبة إىل 

 .االآتئاىب ال نعىن أيا من مرَضْى البارانويا أو االآتئاب

هلا أمهية خاصة ألهنا تشري إىل Position" موقف"مث إن آلمة 
وع من العالقة ينتقل منهاأن املوقف ليس إال حمطة مؤقتة لن

 .الطفل إىل موقع آخر وهكذا

املوقف الشيزيدى هو موقف يبدأ داخل الرحم حيث ال·
 .موضوع أصال وميتد بعد الوالدة لفرتة قصرية جدا

املوقف البارنوى يبدأ حني يتعرف الطفل على املوضوع ·
وهبذا "not me"" ليس أنا"ويعترب أن أيا منهما هو ) أمه(

آنوع من التهديد باخلطر، ومن مث يكون" املوضوع"يستقبل 
الذى يظهر ىف مظاهر الشك واحلذر" الكر والفر"تفاعله هو 

والتوجس وتناوب اإلقدام واإلجحام، آما قد يظهر ىف صورته
املرضية ىف أمراض الشك، مثال ىف صورة أعراض اإلشارة

 ).إخل..بيشاوروا علّى، بيتآمروا علّى (

 أما املوقف االآتئاىب فهو الذى يصبح اآلخر فيه ليس  ·
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االعرتاف(خطرا على طول اخلط، بل يثبت أنه مصدر احلياة أيضا 
أنوىف هذه احلالة يكون احلزن هو إعالن ) احلب –القبول  –

، لكن هذا الاآلخر أصبح ضرورة لتخليق الذات واستمرار منوها
ينفى أن وجود اآلخر ماثال أمام وعى مستقل هكذا هو هتديد
أيضا، ليس هتديدا باهلجوم هذه املرة مثل املوقف البارنوى

كن الرجوع تفصيال إىل آل هذا ىف دراسة ىفمي(وإمنا هتديد بالرتك 
النظرية التطورية اإليقاعية بدأت من )السيكوباثولوجى

 :هنا، لكنها أضافت ما يلى

 :وعذرا للتكرار 

إن هذه املواقف تتكرر باستمرار مع ختليق أية عالقة) 1
 .حقيقية، ومع استمرارها

متتدإهنا ال ترجع إىل عالقة األم بابنها فحسب وإمنا ) 2
األميبا/ من الوجود أحادى اخللية: جذورها إىل التطور احليوى

مثال املستغىن عن اآلخر، إىل مرحلة الكر والفر ىف الغابة، مث
 ".ليكون"مرحلة اإلنسان الواعى بأنه واٍع ىف حاجة آلخر، 

إهنا بذلك هلا جذورها البيولوجية، وليست جمرد ظاهرة) 3
 .نفسية عالقاتية فقط

 .تكرار خطواهتا الدائم، يسمح بتصحيحها الدائمإن ) 4

إن الثبات عند أى موقف من هذه املواقف، أو توليفة جامدة) 5
 ).اضطراب الشخصية(منهم، بشكل مستمر ينتج عنه توقف النمو 

إن تعرية أى موقف منها وتفجره، مث املضاعفات) 6
 .الناشئة عن ذلك ينشأ منه املوقف املرضى املقابل

تصحيح إرادى مكثف ألخطاء هذهسرية العالج هى إن م) 7
الىت ظهرت ىف شكل مرض، أو لتحريك التوقف إن استمر ىف املسرية

 .شكل اضطراب شخصية

ميكن –آما حدث ىف هذه احلالة  –إنه أثناء العالج ) 8
ترمجة ظهور هذه األعراض أو اختفاء تلك إىل حتريك عملية

 .النمو من جديد

هو يشمل" برنامج الدخول أو اخلروج"إن الربنامج املسمى ) 9
إعادة تنشيط هذه املواقف أثناء النمو تلقائيا، وأثناء العالج

حرآية االنتقال من املواقف ذهابا، ونعىن هبذا الربنامج قصدا
 .ىف نبضات حيوية متصلة: وحسب النظرية اإليقاعية -  وإيابا

النظرية التطورية إن هذا التطوير الذى طورته) 10
اإليقاعية يؤآد اجلذور البيولوجية للنمو، وىف نفس الوقت

 .يسمح بتعديل املسار بانتظام

أن األساس البيولوجى هلذه املواقف، مع مالحظة عمل) 11
العقاقري املختلفة على مستويات خمتلفة مرتبة هريارآيا ىف
مترآيب الدماغ، يعطى املعاجل الطبيب فرصة إعادة تنغي

 .إيقاع العالج بشكل أآثر أمانا نسبيا
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مثلما فعلنا ىف هذه احلالة –إن ترمجة ظهور األعراض ) 12
مبا –إىل إحياء حرآية النمو إلعادة التنظيم، حيّول العالج  –

من جمرد تسكني لقمع احلرآة، ما دامت –ىف ذلك العالج الدوائى 
استعادة حلن النمو زادت عن حدمها، إىل حماولة ترويضها إلمكان

 .األساسى

 وهذا ما نصحنا به الزميل املستشري

 ولنا عودة وعودة

 فال تضجروا من التكرار

حتورت بعض البيانات األساسية بالنسبة هلذه احلالة حىت ال -
ميكن التعرف على صاحبها، آما أن احلوار مل يكن حرفيا طول

 .الوقت إلمكان اإلجياز
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א−339 :אמ

 !!املالهى املعاصرة...

- 1- 

      عينك     إفتح

 تكسْب   أقِدْم

  األفعى    ألوالد   اليوم     احلظُّ

   عقرْب   لدغِة   من   ُولُدوا    من

 مكشوفْه     أمس طبخَة    ترتك   َْر إحذ

    سرََّك ُختِفَى    أن   اللُّعبة

 أوراق   ثالَثِة   وجه   َتقلب

    اللزجة الَعَرقِِ    حبات  ُتلِقى

   -  َصدَئْه   َنقٍد ُعملَة  - 

 وجهه املخفى    الولد   فوق

        ختسر . . . . .  تقلْب

 ؟  بالقل   البنت   أين

  : احلانه   وْسط   يدها   متسك

 " ٍ؟  شار   ِمن   هل"

 "؟ ٍ غاو  ِمْن   هل"

    هّيا   جرَّب

  ْ   الطلقة   وضع   أحسن

 الوجهْه   توجيه

    قدمك   ثبِّت

 زندك   هزََّة ئى هدَّ

 ،  البؤرْة   عني ىف    نفسك  تلقى
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 -حفرْهوالبؤرة

    دّوامْه   

    العاجْل   السحب   قبل   أسرع

    اآلِمْل   املوت   حول   دوران

    أآثر   تدفْع

    أسرع   تقذْف

     ترتاَخ

- 2- 

    انفضَّت   السوق

 ْالغيب ِ  رِحم ىف  ُختفى    مازالت املقلوبُة    واآلنية

      الُعهر   القهِر   الشهِر َ   أرقام

      تكسب   أقدم   عينك   إفتح

    جِّرب   إسحب

. . .   

   ْ، الورقة   ظهر على    صورُتك

 .  تتوارى

- 3- 

  املهجورْه    اخلاويِة   الكلمات   جتار   يا

    دعاره   السعد    أفيون

    أرجوحه   املخدع

    دّواره . . .   دارت . . .  دارت

      اخلاَنه   غري ىف    األثقل   الكرة   فتدحرجت

- 4- 

 أخلْع . . .  إخلْع

    األول   أنت

    األّوْل   أنت   بل

    أوَّْل   من   نلعب

- 5- 

      الوعد   السعِد   لساُن   خرج

   يتدّىل

  املومس   العذراء   جوف   من

 )1983من ديوان البيت الزجاجى والثعبان (

 )تغري العنوان، وحذف املوقف(
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I08<I2008>05א

אא :א−340

 )2من  1(فحصا للفروض:قبل قراءة االستجابات

 وحماذير   مقدمة

قبل أن نبدأ ىف مناقشة االستجابات لأللعاب الىت سوف تكون
املادة األساسية للتجربة اجلارية، فحصا للكره واحلب، ننصح

"جتارب حتريك الوجدان إلعادة النظر" 2008-6-3بقراءة يومية 
كراهية من خاللقراءة ىف قيمة ال" 2008-5-28مث يومية 
مث نقدم احملاذير التالية الىت أحملنا إىل بعضها "االستجابات

 :سالفا، خصوصا ىف اليوميتني السالفىت الذآر

التفسري املطروح هو نوع من النقد للظاهرة وليس: أوًال 
 " نقد النص البشرى"لألفراد، وذلك ضمن ما أمسيناه 

النقد قاصر على ما وصلنا من املادة املتاحة حىت اآلن  :ثانيًا

من البديهى أن هذا النقد غري ملزم وال هو صحيح ابتداًء  :ثالثًا 

وبالتاىل فمن حق أى مشارك أو معقب أن يفسر :رابعًا 
، وأنوأن ينقد النقد آما يشاءاملادة املتاحة آما يشاء، 

 . يرسل لنا أو اليرسل 

نكرر التنوية إىل أن العينة غري ُممثَِّلْة: خامسا
Representative لذلك حنذر من اإلسراع بالتعميم، لكنها

 ) ىف تصورنا(عينة إنسانية مهمة جدا 

لدينا حرج حقيقى ىف مجع استجابات فرد واحد،: سادسًا
وقراءهتا واالستفادة منها له ولنا مجيعا، احلرج ناتج من

نقوم بتشريح شخصيته، أو حتليل خشية أن يتصور أحد أننا
مطروح  نفسيته من هذه العينة احملدودة، وهذا أسلوب غري

أصال، وغري علمى، وهو ليس من ضمن منهجنا ىف قراءة بعض
 " هنا واآلن"الظاهرة البشرية ىف احلدود املتاحة 

حنن نفرتض أن االستجابات متت بأآرب قدر من  :سابعًا
الستجابة أن يقبل أو يرفض ماوميكن لصاحب ا التلقائية،

يريد، وأن يكتب لنا ما يشاء، آما ميكنه أن يعّدل أو يعيد
 االستجابة، وإن آنا ال ننصح بذلك، آما ال نعد بإدخال 
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اإلعادة ضمن النقد احلاىل، مع أهنا قد تكون مفيده لغرض آخر،
 .له هدف علمّى آخر

ونشرمن حق أى مشارك أن خيطرنا بوضوح برفضه مجع : ثامنا
 .استجاباته والتعليق عليها قراءة أو تفسريًا اجتهاديا

وسوف نؤجل قراءة االستجابات اخلاصة بكل فرد على حده، ىف
فإن مل يصلنا االعرتاض حتديداانتظار أى اعرتاض من أى مشارك، 

 .فسوف نعترب ذلك موافقة ضمنية من اجلميع

عةسبق أن قدمنا قراءة مبدئية بالنسبة للمجمو: تاسعا
وآان املشارآون سبعة،،  28/5/2008للعبة الكره يوم األوىل 

لكن العدد اآلن آاد أن يفوق العشرين مضافا إليها
االستجابات الشفاهية الىت وردت ىف برنامج قناة النيل

ورمبا أتاح ذلك) يزها بلون أو بنط خاصوسوف من(الثقافية 
فرصة أرحب وحنن نناقش آل لعبة على حدة من منطلق املساحة

مع التعرض الحتمال التكرار اململ، وإن آان ال مفر(األوسع 
 ).من بعضه

أن يوافينا آل من تفضل -دون إحلاح –نرجو : عاشرًا
شارآةبالتعقيب على هذه األلعاب تنظريًا حبتًا، مبحاولة امل

وهى موجودة آلها باملوقعلالستجابة بنفسه ملا تيسر منها ، 
ىف أرشيف هذه النشرات اليومية، مع التذآرة بأن صاحب

قد عرض بعض استجاباته شخصيا) حييى.د(والفروض املوقع 
 وسيعرض بقيتها ىف حينه أوال بأول،  )2008-6-24(يومية 

االستجاباتوالفكرة ىف ذلك هى إتاحة الفرصة ملقارنة 
 .من نفس الشخص مما يفيدنا ىف نقد املنهج اآلراءب

منعًا للمصادرة على(للتقليل من الوصاية اُملْسبقة 
 )املطلوب

فضلت ىف آخر حلظة أن أنشر آل االستجابات الىت لدينا حىت
اآلن دون تعليق لنعود إليها للمناقشة والنقد بعد أسبوع

فيما ال يزيد: (أوًالأمال ىف أن حنصل على نقد األصدقاء الضيوف 
 ).عن ثالمثائة آلمة لو مسحتم

أليس هذا أدعى الدعاء درجة ما من السماح، أو ما يسمى 
 !الدميقراطية؟

وقد نستمر ىف ختصيص يومْى الثالثاء واألربعاء هلذا امللف حىت
 ).ما رأيكم(نوفيه حقه 

 .هيا جنرب باهللا عليكم 

* * * 

 :لعبة الكراهية )اللعبة اخلامسة(نصوص استجابات 

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل
 ..انا 
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 :أسامة عرفة.د

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل أنا 
 وميكن خايف أتكره بأخاف أشوف آراهيىت للناس...انا 

 :أمحد عثمان. د

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل أنا 
 مش ضامن...انا 

 :مدحت منصور. د

بده، أصل أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى 
 .حباول أخيب...انا 

 : مشرية أنيس. د

آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل أنا ميكن باآره ناس
 عايزة اشوف نفسى ما بأغلطش...انا 

 :مروان اجلندى. د

بده، أصل ف لنفسىأنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرت 
 ميكن ما أستحملش الكره ...انا 

 :إسالم أبو بكر. أ

 أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل 
 مش باشوف ان ده بيحصل معايا... انا 

 :مجال الرتآى. د

برشة ناس، لكن صعيب علي باش نعرتف هبذاباآره أنا ممكن  
الرد. (ماحنبش هذه الصفة تكون فّيه لروحي على خاطر أنا

 )ذلك ألني ال أرغب أن تكون مشاعر الكره من صفاتي  : بالفصحى

 : أوسم وصفى. د

باحبأنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
      أآون حمبوب

 : نعمات على. د

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا
 باآره حىت نفسىخايفة اآون 

 :هالة ّمنر. أ

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
 باختض جامد من السواد اللى ممكن يكون جوايا 

 :نرمني عبد العزيز. د

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا  
 بأتوتر ملا أحس إىن متواجدة ىف الدنيا مع حد باآرهه 
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 :هيثم عبد الفتاح.أ

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل أنا 
 بكرهم وأخاف عليهم...انا 

 :مىن فؤاد. أ

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
..........    

 :عمرو دنيا. د

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل أنا 
          ماحببش أآون باآره ح...انا 

 :هالة محدى. أ

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
..........           

 :أمل حممود. أ

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
قدام نفسى، مع اىن  عايزه أطلع عاقله وحلوه

                               آدابة

 :ماجدة صاحل. د

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل أنا 
    أخاف أآون باآره عمال على بطال دون مسئولية

 : حييى الرخاوى. د

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده ):5-2008(   
 الزم احتمل مسئولية مشاعرى ودا حايبقى آتري علّىأصل أنا 

 : لبىن الغالييىن . أ

ناس آثري بس صعب أعرتف لنفسي بده، أصل أنا ميكن باآره
 حاجة تانية  مااعرفش ان آان ده آره وال أنا

 جمدى السيد. د

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل أنا 
 عايش بامليكانزمات...انا

 حممد غنيمى. أ

اعرتف لنفسى بده، أصل أنا ميكن باآره ناس آتري، بس صعب 
 اعاتباحاول اهرب س انا

 إيناس. أ

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أصل
 .لو آرهت حد مش ممكن أتواجد معاه أصًال...انا
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* * * 

- 8-11:استجابة نفس اللعبة ىف برنامج القناة الثقافية 
2004   

 :عمارة.أ

أستاذه رجاء أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده 
 بتعامل مع الكراهيه حبساسيه شديدة أصل أنا 

 : رجاء.أ

يا أستاذ حممود أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف
أنا أبقى ىف اللحظات ديه بيىن وبني نفسى بكتشف إىنبده أصل 

وله بسانا بكره الشخص ده ببقى جبانه جدًا ومقدرش أق
بيبان عليا يعىن ممكن مقدرش أقوله بلساىن بس ردود أفعاىل

 بتقول آالم بس معرفش الرساله بتوصل وال أله 

 :حممود.أ

مادلني أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل 
 ناوى أنزل اإلنتخابات اجلايه إن شاء اهللا أنا 

 :مادلني.أ

تري بس صعب أعرتف بدهيادآتور حييى أنا ميكن باآره ناس آ 
 ماحببش أعرتف بكل حاجه أصل أنا 

 :حييى.د

عزيزى املشاهد أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب أعرتف 
 خايف من نفسى بصحيح وعليهم بده أصل أنا 

* * * 

 : نقد هذه النصوص

 يوم الثالثاء القادم 

 وغدًا 

 ننشر نصوص لعبة واحدة من ألعاب احلب

 أوال أيضاأمال ىف استجاباتكم 
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 فحصا للفروض:قبل قراءة االستجابات

 )اجلزء الثاىن(

 :مقدمة

إحلاقا مبا ورد ىف نشرة أمس، نوصى بإعادة قراءة احملاذير
 ليست طويلة، الىت قدمناها فيها، وهى

مث ننشر اليوم ما تيسر من االستجابات على لعبة واحدة 
من لعبات احلب العشرين، مثلما نشرنا لعبة واحدة عن الكره

 أمس، وذلك دون تعليق أيضا،

 .أيضا نكرر مربرات ذلك آما وردت باحلرف الواحد ىف نشرة أمس

 )لوبمنعًا للمصادرة على املط(للتقليل من الوصاية اُملْسبقة 

فضلت أن أنشر آل االستجابات الىت لدينا حىت اآلن دون
تعليق لنعود إليها للمناقشة والنقد بعد أسبوع آامل، أمال

مع التوصية: (ىف أن حنصل على نقد األصدقاء الضيوف أوًال
 ).باإلجياز حىت نتجنب احلذف ما أمكن ذلك

**** 

 :نصوص استجابات اللعبة السابعة من ألعاب احلب

 ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن: اللعبه السابعة

 وليد طلعت . أ

 واحتب احب ....انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 أسامة عرفة . د

 أحب نفسي... انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 أسامة فيكتور . د

أحب نفسى........انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن
 .حيبوىن وأفرض على الناس أم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2601
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 أميمة رفعت.د

 .أحب نفسى........انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن

 : مجال الرتآى . د

أنا من حقى باش نتحب وحنبحىت لوآان مامثاش حىت حد حيبىن،  
 ")أحب اآلخر"وأن أحب " حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (

 مروان اجلندى . د

 أحتب... انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 مشرية أنيس . د

 احب نفسى لو قدرت... انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن

 نعمات على . د

 أحب شخص معني... انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 يامسني فؤاد . د

 أبقى موجودة.. انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن

 حممود خمتار حممود . م

ما أفقدشي .........انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن
  األمل

 مى حلمى . أ

 أحلم .....انا من حقى : لو ماحدش بيحبىن حىت

 عبري رجب . أ

 أحب وأحتب... انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

* * * 

- 5-15: استجابة نفس اللعبة ىف برنامج القناة الثقافية
2004 

 :بسمه عباس.أ

أحب" انا من حقى: يا دآتور حييى حىت لو ماحدش بيحبىن 
 "آل الناس

 :حييى الرخاوى.د

أحتب" انا من حقى: يا دآتور أمحد حىت لو ماحدش بيحبىن 
 "غصب عن حبة عينك

 :أمحد حممد سيف.د

 "الزم حتبىن" انا من حقى: يا أستاذ أجمد حىت لو ماحدش بيحبىن 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2602
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 :أجمد حممد توفيق.أ

انا من حقى: يا أستاذ عبد السالم حىت لو ماحدش بيحبىن 
 "أحتب"

 :عبد السالم. أ

أحتب" انا من حقى: يا دآتور أمحد حىت لو ماحدش بيحبىن 
 "وأحب

 :أمحد حممد سيف.د

اللى" انا من حقى: عزيزى املشاهد حىت لو ماحدش بيحبىن 
 "حتالقيه فيا خيليك حتبىن

**** 

 :ملحوظة

الحظنا أن االستجابات أللعاب احلب العشرين مل تتعد أثنىت
بعد استبعاد املشارآني )مقارنة بلعبة الكره(عشر من ثالثني 

 .ىف برنامج القناة الثقافية، وذلك حىت تارخيه

 هل هلذا تفسري خاص؟ سوف نرى،

واألربعاء الثالثاءهذا، ونكرر عزمنا على ختصيص نشرَتْى 
من آل أسبوع ملناقشة هذه االستجابات واستجابات أمس، مبا ىف

لوفاءذلك تعليقات األصدقاء عليها، آملني أن يسهم ذلك ىف ا
 .بتغطية موضوع هذا امللف من خالل هذا املنهج، وغريه

 :ملحوظة هامة

 :دعوة جديدة

بعد فحص املشارآني ىف ألعاب الكره والكراهية تبني أن مخسة
برغم) 2(فقط هم الذين شارآوا ىف لعبة الكراهية الثانية 

أا وضعت الستكمال أبعاد هذا الوجدان املغطى، فهى أآثر
نكرر نشرها مع تكرار الدعوة لإلسهام من اجلميع، داللة، هلذا

وذلك إلمكان) 1(وخاصة ممن شارآوا ىف لعبة الكراهية 
 .الدراسة واملقارنة

 )2(إعادة نشر نص لعبة الكراهية 

 ........ أنا لو سبت نفسى تكره على راحتها ميكن -1

 .....الكره طبيعة بشرية إمنا أنا بقى  -2

 .....منطقة الكره دى أحسن أالقى نفسى خايف أفتش ىف  أنا - 3

...دانا .. الطيب أحسن، آره إيه وبتاع إيه،! ... ال.. ال  - 4

 ...على شرط أنا لو أحب حد بصحيح ميكن أمسح لنفسى أآره - 5 

بصراحة أقدر باحب آه، لكن  !هّيه تلصيمة وّال إيه؟ -6
 ......برضه أآره لدرجة اىن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2603
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ما هو أصلى.. باآرهشى حد إىن ماأنا أحسن ىل أصّدق-7
 ......يعىن 

 .....أآره، ما أنا برضه وإيه يعىن ّملا -8

 ......آده  أنا مش قد الكره إللى جّوايا، وعشان -9

 ياترى أنا مش عارف أآره، وال خايف أآره؟ الظاهر -10
 ......إىن

* * * 

 امللحق

قائمة بأمساء األصدقاء املشارآون للتذآرة، مع إعادة
، وألعاب احلب العشرين2للمشارآة ىف لعبة الكراهية  الدعوة

 .إلثراء املقارنات

لعبة االسم م
 الكراهية

لعبة احلب 
 برنامج

 لعبة احلب

اسالم أبو . أ )1
 بكر

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

شارآت ىف  أمل حممود. أ )2
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

 شارآت شارآت مل تشارك عبري رجب. أ )3
مىن أمحد . أ )4

 فؤاد
شارآت ىف 
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

شارآت  هالة محدى. أ )5
 5، 1   ماعدا
 ،7  ،8 

 مل تشارك مل تشارك

شارآت ىف  هالة منر. أ )6
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

هيثم عبد . أ )7
 الفتاح

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

وليد . أ )8
 طلعت

شارك ىف 
 2الكراهية 

 شارك شارك

اسامة . د )9
 عرفة

شارك ىف 
 1الكراهية 

 شارك شارك

شارآت ىف  ايناس. أ )10
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

أمحد . د )11
 عثمان

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

اسامة . د )12
 فيكتور

مل يشارك ىف 
 1الكراهية 

 شارك شارك

أميمة . د )13
 رفعت

شارآت ىف 
 2الكراهية 

 شارآت شارآت

أوسم . د )14
 وصفى 

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك
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شارك ىف  مجال ترآى. د )15
 1الكراهية 

 شارك شارك

عمرو . د )16
 دنيا

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

ماجدة . د )17
 صاحل

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 تشاركمل  مل تشارك

جمدى . د )18
 السيد

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

مدحت . د )19
 منصور

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

مروان . د )20
 اجلندى

شارك ىف 
 1الكراهية 

 شارك شارك

مشرية . د )21
 أنيس

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 شارآت شارآت

نرمني عبد . د )22
 العزيز

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

نعمات . د )23
 على

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 شارآت شارآت

يامسني . د )24
 فؤاد

مل تشارك ىف 
 1الكراهية 

 شارآت شارآت

حييى . د )25
 الرخاوى

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

لبىن . أ )26
 الغالييىن

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

حممد . أ )27
 غنيمى

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

حممود . م )28
 خمتار حممود

شارك ىف 
 2الكراهية 

 شارك شارك

منري شكر . د )29
 اهللا

شارك ىف 
 2الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

شارآت ىف  مى حلمى. أ )30
 2الكراهية 

 شارآت شارآت

 استجابة للكراهية22 ملحوظة
)1( 
 )2(   استجابة للكراهية  5
 مل يشارآوا    3

  لعبة(مل يشارآوا ىف  18
 )احلب الربنامج، ولعبة احلب

احلب    لعبة(استجابة  12
 )الربنامج ، ولعبة احلب
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 )79حلم(نص اللحن األساسى

عىن   غاب .  البحر على    املطلة   الصغري   الفندق   شرفة ىف    جلست
 طال   وملا . فتاتى   انتظار ىف  استغراقى    لشدة   اجلميل   املنظر 
على   واقرتح صباى    صديق   أيضا   وهو   الفندق   مدير جاءىن    االنتظار 
 ذهابا   أسري   ورحت   الشاطئ إىل    ذهبت . باملشى  أعاجل حالىت   أن 
 من   نفر   مع   سباحة   سباق ىف  فتاتى    أملح ىب    وإذا .  وإيابا 
، األعني   عن   بعيدا   ليسرتحيا   الصخرة إىل    هبا مضى    أحدهم     الشبان 
وأدرآىن   له   ال قرار   إحباط ىف    وغرقت   القلب ىف    طعنة   تلقيت 
  : وقال   الصديق   املدير 

  . للحزن   تستسلم   فال   الدنيا   حال   هو   هذا  - 

  : له   فقلت
 أتعلم   مل ولكىن    آثرية   أشياء   عرفت أنىن    تعلم   أنت  - 

 ساعة   وبقيت ،  الفندق   حديقة ىف    هادئ   رآن إىل  وأخذىن  ،  السباحة 
 تقبل فتاتى    رأيت   حبال،   متوقعة   غري   مبفاجأة   وإذا .  وهم   غم ىف  
.غضىب   من   شحنة   إلفراغ   وتوثبت ،  بالسعادة   الوجه   متهللة حنوى  
 مفهومة   وغري   متوقعة   غري .  جديدة   مفاجأة أتلقى  ىب    وإذا 
 مسحت   شاملة فرحة    تةبغ غمرتىن    فقد ،  إدراك أى  على  وتستعصى  
 تقابلنا   وهكذا   حيدث   مل   آان   ما   وآأن   آلها   األحزان صدرى    عن 
، آالعادة   املدينة ىف    للتجول   وذهبنا ،  مرة   آل   نتقابل   آما 
إىل   واجتهنا   تردد   دون   دخلنا   اهلدايا   بيع   مبحل   مررنا   وملا 
 عينيها فتاتى    وقلبت ،  واألفراح   اخلطوبة   هلدايا   خصصامل   القسم 
  : وقالت حتصى    ال الىت    اهلدايا ىف  

  .يكفى   ما   الوقت   من   لدينا   ليس  - 

  : برباءة   فقلت

  . لألبد   يكفينا   وقت   لدينا  - 

 التقاسيم

 يكفينا لنفعل ماذا؟: قالت

 يكفينا لننسى: قلت هلا
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 ننسى؟وملاذا : قالت

 حىت ال نتذآر: قلت

حنن نضحك على أنفسنا، حنن! وهل تصدق أن هذا ممكن؟: قالت
 .ال ننسى شيئا أبدًا

أفضل ما ميكن أن: قلت لنفسى وقد ُأغلقت مسام فهمى
أفعله هو أن أصمت، ودعوت اهللا ىف سرى أن تصمت هى أيضًا،
وطالت وقفتنا حىت نظر إلينا بائع اهلدايا وسألنا أن نطلب

قلتا نريد، أو أن نفسح ملن بعدنا حىت نستقر على قرار، م
البد أن: أنت الىت ختتارين اهلدية الىت حتبينها، قالت :هلا

فامتألت زهوا. خطيىب :قالتتسألني من؟ : أسأله أوال، قلت
وأنا أتصور أهنا ترد ىل ااملة، وتطلب أن أقوم أنا
باالختيار، واعتربهتا متزح وهى تتكلم عىن بضمري الغائب، فقلت

:وانتظرُت أن تشري إّىل أو تقّبلىن، لكنها قالت"أين هو؟، : هلا
هل نسيت؟: أية صخرة؟ قالت: فوق الصخرة، قلت ىف بَلٍه ذاهل

شعرت آأن العامل. ن أمامى وآأن األرض ابتلعتهاواختفت م
أى: انتهى ىف تلك الثانية، وحني أفقت وجدت نفسى أتساءل
 منظر من آل هذه املناظر آان حلما وأيها آان احلقيقة؟

وحتسست خنجرا قدميا آنت قد خبأته بني حلمى وقميصى،
وانطلقت أحبث عنها ىف آل مكان حىت اآلن، وأنا أترحم على

 .ىوالد

***** 

 )80  حلم(نص اللحن األساسى 

مجعتنا احلجرة القدمية أنا وأمى وأخواتى األربع وما أن
أغلق الباب علينا حىت تصاعدت الشكوى من الزمان والناس،
فأقبلت أمى علّى قلقة وأقسمت بكل ميني أنه ما من قول قالته

إذا: أو فعل فعلته إال بدافع احلب اخلالص فتساءلت أصوات
 حدث ما حدث؟ آيف

عليكم أن حتاسبوا أنفسكم أيضًا وأال: فقالت أمى بعتاب
 .تقولوا معى إنه املقَّدر واملكتوب

 التقاسيم

وراح آل منا حياسب نفسه بصوت بعضه مسموع والباقى
 نستسنتجه

أنا مسئولة عن أنىن أحببت، ووثقت: قالت أخىت الكربى
 .فيمن أحب

لة عن أىن مل أستطع انوأنا مسئو: قالت أخىت األصغر منها
 .أحب

وأنا مسئولة عن أىن مل أصدق أن: وقالت أخىت الىت تليها
 .أحدا ميكن أن حيبىن
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وانا مسئولة عن أىن صدقت أن آل: وقالت أخىت الصغرى
 .الناس حتبىن

أما أنا، فقد وجدُتىن أعيد ما بدأت أمى به وأقول لنفسى
بدافع احلب اخلالص، إذًا، أنا أيضا مل أفعل ما فعلُت إال: وهلم

 آيف حدث ما حدث؟

أو لعلها َتـمّن علينا، أنا. قالت أمى وآأهنا تفخر بنا
 الىت أجنبتكم ىف الدنيا هكذا، فما دخل املقّدر واملكتوب؟

فاجتهت انظار أخواتى حنوها الواحدة تلو األخرى بالتتاىل،
اج،وىف آل نظرة من آل واحدة منهن ما فيها من عتاب، واحتج

 . وأمل، وندم، ومساح، ورفض، ودهشة

وحني جاء الدور علّى جريت حنو أمى واختبأت ىف صدرها
أنا آسف، واهللا العظيم أنا آسف، مل أآن: أهننه، وأنا أردد

 .أقصد

 .بل أنت هكذا دائمًا: قالت
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 א/א −343

 :مقدمة

ألن الربيد بريد، وألن احلوار الذى نفتعله هو مصنوع، وبه
ما به من ظلم على احملاور الضّيف، فيستحسن أن يكون تعقيب

 . الزوار خمتصرًا ما أمكن ذلك، حىت ميكن حتقيق اهلدف منه

وليد طلعت. بعض التعقيبات، مثل تلك الىت اآرمنا هبا د
ئعة وبعضها نقدبعضها قصائد مجيلة را: تصل إىل بضع صفحات

 مطول، 

 .وىف مجيع األحوال يصعب صياغة الربيد ىف شكل حوار 

هناك اقرتاحات لتجاوز هذه الصعوبة، إما أن ننشر ما
على أن نشري إىل ذلك ىف" زوار املوقع"يصلنا مطوال ىف باب 

مقدمة الربيد، وإما أن جنعله ملحقا للربيد حىت نثق أنه سيصل
ألصدقاء املهتمني، أو أن نتوآل على اهللاإىل متابعى احلوار من ا

 الدنيا" ونبهدل"وخنتصر، وحتذف، 

 ؟..ما رأيكم

**** 

 78وحلم  77حلم :"نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 )80حلم (منري شكر اهللا . د

 :بطريقة رمزية قرأت احللم والنص على النص

 الدنيا أو اخلالق= قرأت األم 

فأقبلت أمى علّى قلقة وأقسمت بكل ميني أنه ما من قول"
:نقراها ميكن أن" فعلته إال بدافع احلب اخلالصقالته أو فعل 

الدنيا أو الطبيعة أو اخلالق خلقنا هكذا بكل حب وترآنا
]أو عدمها[وحنن مسئولون عن إختياراتنا  ذلك لنختار بعد

فإن هذا" بأننا مل نكن نقصد وحىت لو اعتذرنا وعما حيدث لنا
شاعرنام هل هى دعوة لتحمل مسئولية لن يغري من األمر شيئا

 و اختياراتنا وعدم التنصل من املسئولية الواعية حلياتنا؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2609
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 :حييى.د

 هذا بالضبط هو ما هربُت منه، 

عن مواصلة  –52بعد احللم  –هذا هو ما دفعىن أن أتوقف 
 النقد تفسريا، أو حبثا عن رمز 

 ".تقاسيم"هذا هو ما أجلأىن إىل ما امسيتة 

 .شكرا يا عم منري

فستجدىن جاهدت ألجتنب 52-1إن شئت أن ترجع إىل األحالم من 
 مثل ذلك، 

 .مث رفضت أن أآمل

 .شكرا

 .أآِمْل أنت إن شئت، على أن تتحمل مسئولية ما يلحق بالنص

 .شكرا

 حممد أمحد الرخاوى . د

 وصاية تتجلى حقيقة الفطرة ىف التلقائية دون تكلف وال

وسلم مع انطالق إبداعفاجتمع مديح الرسول صلى اهللا عليه 
جدىل مل يفهمه املشيعون، فامليت مل ميت أصال بل الفن ىف تناغم
 هو ىف وعى فائق

 موتتهم االوىل  ال ميوتون اال

 اآلن فقط عشت هذه اآلية

 :حييى. د

 لست متأآدا

 منري شكر اهللا. اقرأ أيضا ردى على د

 )79حلم (رامى عادل . أ

ىف مقاطع من أغنيةوانطلقت فجأة آل خماوىف، وجتسدت 
هجرتك، وتذآرت عيناها ورعايتها ومججمىت، واذا بضحكات

آرامة، واذا بالليل يقدم تنبعث ساخرة حمطمة ما تبقى ىل من
وصديقى ال السرتيح لكن التواصل. ىل راحة طاملا عانيت الجدها

الذى يدعى انه ملك اليونان، واذا باملمرض اللعني يرآل احد
 شكرا. واحلنني جيرفىن للقاء، أى لقاء. وىحن املرضى وهو ينظر

 )80حلم (رامى عادل . أ

 وتال ومنا، مرددين ان هذا خري من ان نفرتق، ورددت على
مسامعى ودادها، وجتاوبت معها بكلمات صدءه، ففغرت فاها آى

فقد الن جانبها لتنبهىن برقه ان النار تلتهم شيئا ما، ومع ذلك
 مع السالمه. حىب حجرها مؤآدا هلا وقودها احلجاره، فانزلقت ىف
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 :حييى.د

 يا عم رامى؟" وبعدين"

 !!وبعدين؟

 !!مازلُت استثنيك

 وبعدين؟

لن أحتمل مسئولية هذا االستثناء وحدى، سأحيلهم عليك،
 .ولو جزئيا

**** 

 2008-8-1حوار بريد اجلمعة 

 منري شكر اهللا . د

قلت: " أريد التعقيب على مجلة من حوار اجلمعة السابق
)يوميا 38باقى (لنفسى إن السنة قد أوشكت على االآتمال 

–حىت اآلن  –األرجح أنىن (واقرتاح الصديق مجال الرتآى خيايلىن 
 ...)"لن آخذ به 

بعد أن أصبحت أنا معتادا على الكتابة لك وهلذا املوقع
أشعر أن من حقى أن أطلب منك بالفم املليان أال تأخذ.. ل اجلمي

باقرتاح الدآتور مجال، بل أن تستمر ىف التواصل معنا حنن الذين
 .حنتاجك معنا وملناقشاتك والستشاراتك وهلذا املوقع البالغ األمهية

 :حييى. د

 ربنا يسهل

 منري شكر اهللا . د 

بينك وبني حفيدتكعن العالقة الىت بدأت تنشأ ........  
هذا احلب الذى ميكن أن] : وأرجو أال أآون قد جتاوزت حدى[ 

ولكن من ناحية أخرى ممكن. نعتربه برىء و صاىف و بدون غرض
املسألة ليست حب صاىف برىء فقط ال غري وإمنا ممكن أن: أن نقول

تشمل رغبة الطفلة الصغرية ىف اإلعتماد على الكبري و هى ترى
و. إخل... يوفر هلا مزيدا من احلنان والدلع  أنه ميكن أن

ممكن أيضا أن تشمل رغبة الكبري ىف التواصل مع األجيال األصغر
 .و رضاؤه بأنه مرغوب وحمبوب من طفلة ال تكاد تنطق

هل: نفس الشىء ىف عالقات احلب بأنواعها ومستوياهتا املختلفة  
و يعطى فقط بدونحنن الذين خلقنا أسطورة احلب املثاىل الذى حيب أ

على سبيل املثال األمومة وتصورنا هلا على أهنا –إنتظار لألخذ 
وآأن األم هذه هنر فياض وليست بشر من حلم" عطاء بال حدود "

ودم؟ أم أن احلب بطبيعته هو عطاء وأخذ؟ هل احلبيب أو احلبيبة
الذى يعطى احلنان واحلب ويأخذه يفعل ذلك من باب العاطفة

وهى ميكن أن.. أيضا " املنفعة"فقط أم من باب " ةالرومانسي"
 تكون منفعة وجدانية قبل أن تكون جسدية؟ 
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الذى اقصده هو حريتى فيما إذا آانت هذه املشاعرتعترب
وهل اإلستفادة.. مشاعر عطاء أم أخذ أم اإلثنني معا 

تنزل مبستوى احلب أو العاطفة الىت ال" األنانية"أو " املادية"
أدرى ملاذا نتصورها أو نفرتض أهنا سامية ؟ بالضبط مثل رغبىت

قع ألىن مثال أستفيد منهأنا ىف املزيد من التواصل عرب هذا املو
شخصيا و مهنيا وليس فقط من باب حب العلم واحلوار الفكرى

سواء ىف احلب أم" املادية"هل نعترب هذه اإلستفادة . السامى 
 secondaryىف العالقات األخرى شىء أشبه باملكاسب الثانوية 

gain  مثال؟ 

 :حييى. د

حلبيا عم منري، ما هذا؟ ما هذا؟ وهل فتحنا ملف ا
 ؟ !!والكراهية إال ملراجعة آل هذه املزاعم يا شيخ

أرجو أن تبحث عن ما سبق نشره وهو ليس قليال، آله ىف
")2008"الوجدان واللغة والرتمجة  2008-7-30نشرة (األرشيف 

ولة مستمره، وهى شديدة الصعوبة وحتتاج ملشارآة جادة،واحملا
هل تفضلت باالجابة عن العشرين لعبة اخلاصة بالكره نشرة

، واللعبات العشرين اخلاصة باحلب)2008-7-22(و )21-5-2008(
، ناهيك عن لعبىت)2008-7-22(، و)2007-7-15(نشرة 

الكراهية حىت نناقشها من واقع احلال وليس من تصوراتنا
 .عنهما

 وليد طلعت . د

ربنا خيليك بس.وهيا دى برضه قصيدة أطفال يا عمنا
يقروها الكبار ويفهموا ويتعلموا، مش بقلل من النص وال

اللى باحرتم جدا مساحة )االطفال(املتلقى املفرتض للنص 
لقى عندهم وامهية اننا نتوجه هلم جبدية، بالعكس اناالت
ان النص اوسع من انه يتصنف وغريه من النصوص املشاهبة شايف

 . اللى مسعتها منك

 :حييى. د

، وال أظن أنه يهمىن)وليست قصيدة(بل هى أنشودة لألطفال 
أن يفهمها الكبار، إال باألطفال الذين بداخلنا إن مل نكن

م متاما، إن أردت االطالع على آل أراجيزقد أجهزنا عليه
 .األطفال، فهى باملوقع

 وليد طلعت . د

موضوع استقطاع أجزاء من الثالثية ونشرها آقصص ده....
 ميكن لو منصنفهاش آقصص ونطرحها آأجزاء من.موضوع شائك 

الرواية قد يغرى اللى يقراه للدخول ىف عامل الثالثية،
لنص مكتمل ومستقل يوحى بان الن الطرح آقصة. ويكون أفضل

بذاته وده ممكن يكون حاصل فبعض املقاطع، ومقدر تعبك ىف
االنتقاء، مهما آان متاسكها لوحدها من عامل روائى آامل

 0)أحيانا(وللمقطع  اعتقد فيه ظلم للنص األصلى
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 :حييى.د

راجعت نفسى بعد احملاوالت احملدودة السابقة، وانتبهت إىل
أن هذا مدخل جديد لقراءة النص، وهو أقرب إىل منوذج

، حيث Hologram" هولوجرام"التصوير أو التسجيل األحدث 
متثل آل وحدة صغريه، آل الصورة، وليس جزءًا من الصورة، أما

شبه للدعايةتصنيفها على أا عينه من َنص أطول، فهذا أ
الىت تكتب، على غالف بعض الروايات تشويقا لقراءهتا، وهذا

 .هو ما مل أقصد إليه أبدا

، يبدو أنىن سوف استمر ىف....بعد إذنك ياعم وليد
اإلصرار على احملاولة، سواء آانت قصة قصرية، أم وحدة

 .متكاملة من بناء أآرب أمشل تكامًال

 وليد طلعت . د

اذنا انت رديت على دآتور عصام،وطبعا يا است.... 
ان آان دلوقت عايش باالجنليزى، ميكن تكون دى ومعلش اعذره

بيفكر وبياآل دلوقىت لغة التعبري األآثر عفوية عنده، ألنه
 بيها ... وبيشرب 

 :حييى. د

رمبا يا وليد، ألنك ال تعرف عصام مثلى، ال ميكنك فهم موقع
هو مصرى  –آما أعرفه – هذا التنبيه املوجه إليه، ألن عصام

)وهو تشكيلى أيضا(بل إن تشكيله  –عامّى عرىب حىت النخاع 
 .يصلىن بالعربية

 !.ال تقل ىل آيف 

 وليد طلعت . د

 يا أستاذ وبعدين هوا فيه حزب معارضة بيتشكل وال ايه ؟خري

 :حييى. د

 مل أفهم قصدك

 وال أرفض ذلك

 وليد طلعت . د

عصام.العارفني اقول ان آالم د حابب برضه يا استاذ وانت سيد
وآالم ناس آتري غريه، وانه آرت خريه طرح تصور معقول، ده رؤية

مانتجاهلهوش، لكن آالمه فتح الباب فاحتماالت تشخيص املريضة مهم
سائدة مبعىن اقدر اقول اهنا(عشان نتكلم شوية عن اجتاهات تانية 

 ).المىاالنتشار وآثرة املمارسني هلا وقوة ادائهم االع

 :حييى. د

أنا أرفض جتاهل أى َمْعلومة مهما بدت هامشية، فما بالك بالتشخيص
ليست هى ما يتفق عليه" احلقيقة"يا شيخ، مث إنىن أظنك تعرف أن 

األغلبية ىف مرحلة تارخيية معينة، إن ما بغلىن ىف هذه املسائل بعد نصف
 :قرن من املمارسة مل يعد حيتمل التفويت أو التقريب
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 أخفى وأخطر من تزييف النقود،تزييف العلم أصبح 

وغسيل أخماخ شباب األطباء، بل وأغلب األطباء، أصبح 
 أقذر من غسيل األموال أحيانا

أآاد أقول ملرضاَى أال يسرعوا بالشفاء حني أتابع ما ينشر
مما يسمى علما، وأجده يتعارض مع سرعة استجابتهم، ضد ما

 هكذا، يزعم املنشور من أن هذه العقاقري ال تشفيهم 

آثريا ما خيطر بباىل أن هؤالء العلماء ىف معاملهم أو وراء
مكاتبهم مل يروا بأنفسهم مريضا واحدا بلحمه ودمه، فهم
يتعاملون مع ما يصلهم من أرقام، وما حتت أيديهم من مواد،
مث يصدرون أحكاما، عادة لصاحل من يقبضون منه، أآثر منها

 !)وال مؤاخذة(الشعوريا حىت لو متَّ ذلك !! لصاحل املرضى

 .فأعذرىن والنىب يا عم وليد 

 وليد طلعت . د

ويتبقى مدرستكم الكرمية وغريها من احملاوالت اجلادة... 
معاآم أو مع غريآم على اللى مابتلقاش آتري فرصة إهنا تتدرب

ممارسة العالج النفسى مبناهجه املختلفة، ندرة وأقلية
آده اد ايه املوقع ده مهمعشان .ىف غالب الوقت  واستثناء

العلمية معانا ده فرض واد ايه تواصلك خبرباتك الفنية
)ضرورة قصوى.. حتمية تارخيية .. فرض آفاية .. تكليف (

وجيعله داميا عامر. من خالل باب االستشارات املهنية وخصوصا
 أستاذ يا

 :حييى. د

أنا لست معاجلا نفسيا يا وليد، وليس ىل مدرسة باملعىن
الشائع، بل إنىن أآاد أقول إنىن لست طبيبا نفسيا مبعىن الطب

،"مرضانا"املؤسسى، أنا وتالميذى وزمالئى منارس حياتنا مع 
بعضنا حكيم ناقد، وبعضنا متأمل أو متوقف ناقد أيضا،

 )يسمى مريضا(

مث نأمل أن يبارك اهللا فيما نفعل، ونعلم أنه سوف 
 .حياسبنا عليه

 اوى حممد أمحد الرخ. د

 أو belief or faith اوافقك على صعوبة ترمجة اإلميان اىل 
صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة وحنن له "\ ما شابه
فهى) املشى على الصراط(تقطيع الرواية اما عن "\عابدون

ما طلعت زمان آلها انا فاآر اىن قريتها اول فعال متقطعة،
كى للرواية، هىىف نفس واحد هى ليست رواية باملعىن احلب

أليس تعريفك الواقع اآلخر برؤية عارية لتساعد على الألم،
 "فن الألم"النفسى انه  للطب

 :حييى. د

 أشكرك يا حممد على موافقتك ومشارآىت حريتى، 
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وبالنسبة للقصص القصرية الىت تستقطع من الرواية مستقلة
وليد طلعت حاال، فأنا. لتمثلها، فأرجو أن تقرأ ردى على د

أآثر منها قصصا قصرية، أو أجزاء" ممّثلة وحدات"أعتربها 
مقطعة، ورمبا أنشر بعضها دون اإلشارة إىل أصلها، ألخترب

 !!املتلقني، جتربة أخرى

 ) االبن املسئول عن املوقع(إسالم أبو بكر . أ

 اهال ازيك يا اسالم-
 دآتور حييى احلمد هللا ازيك يا -
 ىف هذه الورطة؟تضعىن  معقوله يا اسالم -
 دآتور؟ ورطة يا أية -
 )مث فطنت إليها، فانا اعلمها متاما(

  ة؟اليومي: وقلت
 ايوه -
 ربنا جيعلها ىف ميزان حسناتك ان شاء اهللا  -

 :حييى. د

 ربنا يسهل

 إسالم أبو بكر. أ

:اخرى من فضه ختنق إصبعى ىف هنم مث رفعت يدى أريه ورطة(
 )دبلة خطوبة(

 اترى هذه يا دآتور -

 إسالم مربوك يا -

  اهللا يبارك فيك يا دآتور هذه ورطة أخرى -

لك يا دآتور حييى انه ليس هناك شيء آنت اود ان اقول
 نفعله اال و حنن متورطون فيه، سواء اذا آان عمل او زواج،

او حىت اجللوس على مقعد مل يكن ذهىن حاضرا مبا يكفى آى خيطر
ىف احلياه ورطة، فهل حنن حنسن بباىل هذا، ولكن وجودنا

هذا استغالهلا ونكون على قدر املسؤلية الكافية، اعتقد ان
 هو السؤال و اجلواب واملعىن

بالء حسنا، ىف وسعى ان اقول حنن على االقل حناول أن نبلى 
 . واهللا املستعان، قل آمني

 :حييى. د

 آمني

**** 

 ثورة ضرورية: !!)2008(الوجدان واللغة والرتمجة 

 وليد طلعت . د

 إهنا قفزة الوقت فوق اجلسد
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 آنا تناسينا خالفاتنا األبدية

 -دون التقاء طريقان-آنا ارحتلنا

 ولكننا

 تنازعنا لوعة البعدإذ 

 واختالف املواقيت

 حزًنا أصيًال إذ نتفجر

 يسموننا

 .شرآاء احملبة

 من حنن يبدو أّنا أحياًنا ننسى

  وندور نفتش عن أنفسنا

 حينا فينا

 الغري حينا ىف طرقات

 ولكن

 حني حناط مبن نأمنهم

 وخنالط دفًئا

 وشًذى مل نألفه

 نكون قلوبا حتكي حني

 مسواٍت رحبةوعيونا المعة خترتق 

 الروح نبتسم آثريا ألشقاء

 .ومننحهم أمجل ما فينا

 :حييى. د

 رحبت مبحاولتك الطيبة 

 ) دون اعرتاض(وىل عليها بعض التعليقات 

 "شرآاء احملبَّة"مثال، مل أحب تعبري 

 لكنىن رحبت مثال بالتفتيش عن أنفسنا

 "ىف طرقات الغري" 

 وهكذا

 شكرًا

**** 
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 حممود خمتار حممود.أ

آان سايق األوتوبيس وهى آانت قاعدة مجىب آلهمأبويا 
آانوا موجودين بس ماآنشى حد مهتم بيها غريى و أتكلمنا و

وملا صحيت من النوم آنت دفيان قوى سعيدة ضحكنا ومرت حلظات
ياه دأنا. ربنا محدت. وشبعان قوى وفرحان قوى و حزين قوي

بقية هى والدتى رمحها اهللا آلهم آنت عطشان قوى للقاء ده
 العائلة

 :حييى. د

 يرمحنا ويرمحكم اهللا

ما رأيك يا حممود أنىن أشعر أحيانا أن للرمحة رائحة
 !عطرة

**** 

 املالهى العصرية: إبداعى اخلاص

 وليد طلعت. د

  إفتح عينْك أقدْم تكسْب
  بيت الرعِب،هذا 
  تعاَل

 هيا هيا، قْم وتشجْع

  ان آنت ختاف األشباْح
  وختاف األقنعَة األوجْه
  فتعال الينا وتدّرْب
  خض جتربة اخلوف وشارْك

  ىف مقتلة الكون
  ..تعّلْم 
  صوِّْب

 واُقتْل
 ال تتأْمل

  بدل وجهك
 ُآْل، ال ختجْل

 مباْح أآُل اجليَف اليوم
 واخلمر هنا ليل صباْح

 العذراء ألجلك تأَثْمو

 وتدور تدور األرواْح
 ىف الساقية بغري نواْح
  فلُصْلٍب ُشدْت أيدينا
  وبرغٍم عّنا ُعريَنا

 وسخ العامل ُأْسقينا من
  وخسرَنا أمجل ما فينا

 قد سرقوا صوت مغنينا 
 اآلهات فعدمنا حىت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   2617
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 ونزلنا
  مل نأخذ ثأرا

  بل بايعنا ومتطعنا
  ورفعنا األعالم هتفنا

 السيد راعيناحبياة 

  أغمض عينك
 واحىن رأسك
 أغلق فاك

 تتكلم وال
  يرضى عنك السادة

 واعلم

 أن العدل اليوم ُمَحّرم

  قم ال جتزع
 والعب وارتع

 ناوْر
 داهْن
  نافْق
 واخدْع

 تشبع آل ما شئت لعلك

 :حييى. د

 آنستْنى مشارآتك

 هذا نص مّكمل

 شكرًا 

 مدحت منصور. د

ألوانات دعارة، قرب جرب،روليت، روليت، جتارة شطارة، 
تقول أل وال تقول آه، دور واجرى جترى العجلة وشى يا بغل ال

 .واحلم واخسر، عايزينكم يا محار ومحارة

 :حييى. د

 ...!!طيب

 محدًا هللا على السالمة 

 !ما هى أخبار العملية؟

 .ربنا يطمئنا عليك

**** 

 أسامة فيكتور. د

 وصلتىن وأعجبتىن فقرة

 أخلع... إخلع 
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 أنت األول

 األولبل أنت 

 نلعب من أول

 :حييى. د

 ال أعرف ما الذى أعجبك فيها،

 إياك أن تكون الظنون قد ذهبت بك إىل حيث مل أقصد،

 ومع ذلك، فأنا موافق جدا، 

 .لك ما ذهبَت إليه، حىت لو مل تعرفه حتديدا فهو رائع

 رامى عادل. أ

تغتالىن بعقيدهتا، تثنيىن عن اخلوض، ورمادية صيحتها ىف
تها، ومتلق ساآنيها، قرب املرفئا، والرآبفجر سوداوي

افاديها، تدمهىن بالرد القارص، حتتال, االشقي، تسألىن الشطء
 .علينا بصنيع الغى االوحد، تنسيىن الزورق

  

 :حييى. د

 أهال رامى

 رامى عادل. أ

,بعثر خطابي، خلته جوادا عابرا لدهليزي، رمقىن مبشكاته
ه القصوي، وآفه الراقصألوانه الزاخر, بعنقى زعانفه نشب

 باألجواء تنال مين، تسبقين

 :حييى. د

 تسبقنا،

 ال نتسابق

 ليكن

 فهو الرفض معا، لنا، بنا، آلنا

 ، 19/2/1981وإليك هذا املقطع من قصيده مل تنشر آتبت ىف 

 هيا حناول أن نتجاوزها باستمرار

...... 

...... 

-3- 

 ؛   اخلطوات مىن    تقفز
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  . أالِحُقَها

     ، أحلقـَُها

  . أحلقـُها   ال 

  ، مقطوعْه   األرجُل

  ، أعْني   بال   والسيقان

  شتَّى،   طرٍق إىل    تشري   األقدام   آثار

  . شوطًا   منها   بكل   فأسري

 -4-  

  ، األملُس     والوْجه

  .   املقطوع   والذََّنُب

  ، اهِض الوعِى      وجنني

  . أنفاَسْه     يلفظ

  ، األطفاْل     واأللفاظ   

  .  ْمأَوى   عن   تبحُث

  . جْدَوى   ال ... 

  . اُملْعَجْم   شروح   صفحاُت   ُغصَّْت

16/2/1981 

**** 

 " العني الداخلية"استدراك حول 

 عرفة أسامة. د

 أظن أن األمر متواتر فالعديد من املرضى خصوصا الفصاميني
يصف بعض العمليات العقلية ىف األغلب اجلزئية أو حتت الكلية

للتكوين النفسى وأحيانا يتخذ ذلك وآذلك الرتاآيب احملتملة
املرضى لغة أآثر تعقيدا أو رمزية أحيانا آأن يصف ىل أحد

وهبذا الرتتيب الذى أعتربه أن بداخله فار وقرد وقطة ومحار
بل وأزعم أنىن أستطعت بتجميع ما تيسر ىل من ..الدقة شديد

املنحى من بناء نسق افرتاضى للرتاآيب أقوال املرضى ىف هذا
باللغة والعمليات النفسية أفرتض أن له ما يوازيه

النيورونية مما مل يكتشف بشكل آامل بعد ولكن هكذا األمر إْذ
الآلينيكى النتاج املعملى ىف طرح الفروض،ا يسبق التأمل

وعلى املتأملني االآلينيكيني حتمل ما سيتهمون به بعدم
العلمية ىف هذه املرحلة من تطور هذا العلم وال يرتددون ىف

فمثال.. تأمالهتم فهذا أفيد للعلم على املدى األبعد  إعالن
االنسق الذى أفرتضه يساعدىن ىف فهم مرضاى بشكل أفضل آم
 يساعدىن ىف التواصل معهم بطريقة أجدى وميكنىن ىف استيعاب

 .الكثري من مفردات التناثر
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 :حييى.د

أرجو أن تصدقىن فأنت تعرف ما أعنيه(أشكرك يا أسامة 
، مث أرجو أن أبلغك موافقىت اإلمجالية على ما ذهبَت)بشكرى
رائع، لقراءة مرضانا، وأنفسنا، وهو "عملى"آمنهج إليه 

 ، "النص البشرى نقد"ما أصبحت امسيه 

 :مث تقبل مالحظاتى على تعقيبك آالتاىل

خاصة الذهاىن وبالذات(أنا أحذر من ترمجة رؤية املريض  :أوال
 من املرض" النشطة"إىل رموز أو حىت أعراض، خاصة ىف املرحلة ) الفصامى

أنا أبدا بالتعامل مع ما يقوله املريض باعتباره 
 "واقع آخر"

إىل أعراض أو رموز رد" خربته" ملاذا نتعجل ىف ترمجة 
 أننا نعجز عن أن نعيش مثلها؟

أيضا تقلقىن ألا تذآرىن" تأمالت"استعمال آلمة  :ثانيا
وهو ما Armchair psychology" علم نفس الكرسى الوثري"بفكرة 

 أرفضه متاما، وأوافق حىت السلوآيني ىف رفضه مع اختالف األسباب

ذلك متاما، لقد أتاحه لنا ما تقوله يا أسامة هو عكس
اهللا حني أتاح لنا فرصة أن نعايش مرضانا لنرى بأعيننا ما

إْن صدقْنَا وصّدقناهم–يرونه بأعني خربهتم حىت لو امسيناها مرضا 
 .؟ هذا واقع أوقع من الواقع"تأمال"فكيف تسمى هذا  –

، ولكن"عدم العلمية"لقد فهمت ما تقصده بـ  :ثالثا
مفهوم العلم األحدث فاألحدث، ليس فقط علينا أن نراجع

بالنسبة لعلمنا العملى، وإمنا بالنسبة لكل العلم، إن
فلسفة العلم وإضافات العلوم األحدث، الكموية والرتآيبية
والشواشية وعلم املعرفة قد غريت آل املفاهيم التقليدية،

 "ىف رحاب الطب النفسى احلقيقى. "وحنن األْوىل بكل هذا العطاء

 .كرًا مرة أخرىش

 وليد طلعت. د

أل أل بقولك أل متنطقش يا أخى خش اهتمد ونام عنيك.......
م القعدة عالباب ده هوا فيه ايه وبعدين بقولك امتققت

 .هيزعل هيزعل

يا أخى وانت مالك انت بينا، واحد وأستاذه إيش  ·
 )أربع صفحات(إخل ....إخل .....أخششك انت

 :حييى. د

على آل هذا اجلهد، والنقد، والشجاعة،شكرا يا وليد 
ولعلك قرأت مقدمة احلوار اليوم، وعرفت الصعوبة، حىت ىف نشر

، وهو حوار صادق"وليد اآلخر"حوارك الداخلى أو اخلارجى مع 
وحقيقى، مع أنك آتبته بشكل مرسل، وحبروف متشابكة مع
بعضها البعض، وسطور داخلة ىف بعضها البعض، مث أيته

 َنْسخ معظم القصة بإعادة
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فكرت أن أحيل نقدك وحوارك اخلّالق إىل باب زوار النشرة
 .اليومية ىف املوقع، لكنىن وجدت أنه ال يصلح حىت هبذه الصورة

 .ال أملك إال أن أشكرك، وأرحب بك مرة ثانية 

**** 

 !!)2008(جدان واللغة والرتمجة الو

 على الشمرى. د

اللغة هى وسيلة أساسية، وهى الىت بواسطتها نقوم
بتغليف مشاعرنا إليصاهلا لالخرين بوعى او بغري وعى واللغة
قد التعرب عن وجداننا بصدق نتيجة إلغراقها مبفردات النفاق

احيانا لألساليب اللغوية الفنية االجتماعى واستخدامنا
الرتمجة إلبداعية ممايؤثر على حقيقة املعطى وجوهره، آما أنوا

قد تساهم ىف تشوية املعىن احلقيقى بعد أن حولناه من وعائه
 .بديل احلقيقى اىل وعاء

لكن الشى املؤآد أن اللغة غري اللفظية او لغة اجلسد
حتتاج اىل مهارات متقدمة لدى اآثر صدقا ومصداقية، ولكنه

 .ودمتم وفك رموز وحتليل امياءاهتا املتلقى لقراءهتا

 :حييى. د

على، فقد وصلتك الرسالة، وال أعتقد أننا. أوافقك يا د
ميكن أن نستغىن عن اللغة املرموزة باأللفاظ، أو أن علينا أن
نسعى إىل ذلك، لكن علينا أن نعتربها لغة ضمن لغات آثرية،

لغة اإلشارة ،: بلغة اجلسد -مثال–ولعله قد وصلك أنىن ال أعىن 
للجسد لغتُه الكلية اإلبداعية اخلاصة املستقلة، ومن.. ال 

 .بينها لغة احلوار اجلنسى

أما موضوع الرتمجة فأرجو أن جتده تفصيال ىف املوقع حتت
  "بني تسطيح الوعى واختزال املعرفة مسئولية الرتمجة"عنوان 

**** 

 ملف احلب والكره 

 وليد طلعت. د

  أعيد الكالم لتالت مرة

 أل مش عارف ان آنت لعبت اللعبة دى آاملة قبل آده وال

 اخل)...مث لعبها(

..... 

..... 
 )إىل أن قال( 

 رغم اىن قريت بعض االستجابات إمنا ميكن اآرت حاجة..... 
عالقة بذهىن هيا لعبة العيادة اللى آنت حضرتك طرف فيها

 ايه بقولك ان املوضوع صعب  واد(مع جمموعة من اصدقاءك، 
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 آمان. وآاشف لو مت بتلقائية شديدة زى ما املفروض يكون
بس يلله التعليق واستقراء االستجابات مش سهل يا استاذ

 .والرزق على اهللا) شوفان آأىن ناقص(وماله خلينا نشوف 

 :حييى. د

غالبا سوف أرجع إىل ذلك يا وليد حني نعود إىل املناقشة
 . ونصف " ناقص شوفان"الشاملة، فقط أذآرك اآلن أنك 

 ..وأنا آذلك 

 .طبعا

 وليد طلعت. د

 )إخل........... (

........... 

املسمى(ان موضوع الكره ده مش عارف ليه حاسس .....
انه غالبا ما بيتبل جوايا مش مشبعىن وحاسس) العاطفة

لفكرة عدوانية ما مش عارف بتسقط عليا من اهنى خرابة
امنا األآيد اهنا مش) ماهى مش حلوة وانا واد طيب وقمور(

دا انا حىت مقطع نفسى املتداول بتعىن الكره الكره مبعناه
املهم ان فعال )فرسكا قرأت تعليقى علىمراتى قالت آده ّملا (

وحبق وحقيقى خالص ان العدوانية اللى بتتنطط دى ملهاش
خالص باىن باآره الشخص اللى متوجها له بالعكس دعوة

 مبحبهمش ما يلزمونيش بتتوجه أآرت للى باحبهم ميكن ألن اللى
. 

 :حييى. د

تكلعلك الحظت يا وليد أنىن أجلت نشر آل ما جاء ىف حماوال
لإلسهام ىف ملف الكراهية إىل حني ننشر االستجابات جمتمعة، وإن
آنت تعجبت منك، مثلما فعلت بالنسبة آلخرين من عزوفك، رمبا

)2008-7-15نشرة " ألعاب احلب العشرين("دون قصد عن لعب 
ما احلكاية ؟ ملاذا الرتآيز على الكراهية دون احلب؟ سوف

 .نرى

أما ما أثبته هنا فهو رأى هام سينفعنا لتحقيق الغرض
ميكن ملا نعرف نكره بعض مانضطرش نقتل"الذى ذآرناه سالفا 

 "بعض

 وليد طلعت. د

 اول مرة(لقيىن النهارده باقول لواحدة من املريضات 
عندنا هنا بنمارسه بشكل غريب ما هو الطب النفسى..اشوفها
وزعالنة ومستوحشة وعندها نقدر املهم املريضة حزنانة) شوية

والىن مش للموت آوسيلة للراحة املهم) مش متين(نقول تفكري 
لقيتىن بعد شوية آالم حلو) خجالن بصراحة(عاوز اقول تفاصيل 

بيهم باقول للمريضة واهم من آل حاجة الزم ربنا فتح عليا
زيك مامها آان قربه  مى حتىب نفسك ألن حمدش تاىن هيعرف حيبكتتعل
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منك واجلميل ان املريضة خرجت وانا حاسس بشىء من الرضا
وآاهنا يا عيىن اول مرة(ىف عينها زى ابتسامة وامتنان وشايف

نفسها حتب نفسها جبد وآانت من زمان تتكلم مع حد وآأهنا
ىف آسف لالختصار املخل لكن انا ملعوب.مستنية حد يفكرها

دماغى من اول مالقيتك وعشان آده براجع مع نفسى حاجات
وتصوراتى عن اللعبة آلها وميكن آتريه فممارساتى املهنية

العالج حاسس اىن بارجع تاىن لتصورى عن ما جيب ان يكون
 .وأصدى النفسى والطبيب النفسى قبل ما اتغرب

 :حييى. د

 عالربآة،

 لكن ال تبالغ لو مسحت، 

 ريق طويل طويلوال تتعجل، فالط 

وهو غري األنانية،(وأآتفى بأن أذآر لك أن حب النفس  
هو من أصعب ما حناول إرساءه ىف العالج اجلمعى،) بل عكسها

وأن الكالم فيه أو جمرد النصائح له فاعليه شديدة التواضع،
وأحيانا فاعلية عكسية لكنه أحيانا أيضا يكون أحسن من

 .قلته

التعقيد، وممارسة بالغة هذا أمر يتحقق بنضج بالغ
 املسئولية 

أن أحب نفسى حلساب اآلخر، الذى حيب نفسه حلساىب، فنحب"
بعضنا البعض ألننا بشر نستطيع ذلك، فيمتد ما نستطيعه

 اخل...إىل الناس " معا"

هذا حيتاج إىل عمر طويل نتحقق فيه لنتجدد معا، ال لكى
 .نتحقق فقط

 ما رأيك؟ 

 هذا؟وماذا وصل ملريضتك من 

 البداية طيبة، والطريق طويل 

 .لكنه حتمى لنكون بشرا

**** 

 رامى عادل . أ

بالقبض والبسط - اخلاصه- اخنرط يف اموع وماله، اما فلسفتك 
يا بروفيسور، فامرها سهل شريطة ان تبقي سرا والباقي علي
الدعم الدوائي ملدك وجزرك هكذا، فايقاعك اللذيذ يأسرىن، أمال

 يريد جتاوزك، أو ليس يفعل ما /يف التجاوز

 :حييى. د

 وَمل ال؟
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 !َتجاوْز يا رجل

-خصوصا زيك –هو أنا ىف ديك النهار إىن أالقى حد 
 .يتجاوزىن

**** 

 ملف احلب والكره تراجع أم مراجعة

 مروان اجلندى. د

التعليق اخلاص مبوقف األب من أنه قد يكون مسئوالأعجبىن 
عن تصرف االبن معه هبذه الطريقة املهينة وأعتقد أن االبن
 .وصل هلذا بسبب سلوك دائم من األسرة مماثل لسلوك األب السلىب

 :حييى. د

مبتابعىت لألب مؤخرا بعد ما آتبُت اإلشارة إليه، رجحت
فضل فيها، وإن آنتأآثر وأآثر هذه الرؤية الىت ليس ىل 

 تعهدت بتطوير الفرض، النابع منها

 .فأوافقك على موافقتك

**** 

 تأمل الصورة تطلع حقيقية: تعتعة

 مروان اجلندى. د

نهوصلىن مدى فائدة إدراك نوعية األمل، ومدى فاعليته، وأ
 هو احلياة، وآيفية أن الفرح يبطنه

 :حييى. د

8/8اجلمعة (سوف جتد ذلك أآثر آثريا ىف ندوة اليوم 
الذى" لغة اآلى آى"ىف تعقيىب األطول على هذه القصة ) باملقطم

 .آمل أن أنشره ىف يومية الحقة

**** 

 )12(اإلشراف على العالج النفسى 

 أسامة فيكتور. د

هو ممكن أى حاجة تطلع ىف أى وقت زى حكاية اجلنسية
املثلية بتاعة املريض ده، دا أنا آنت فاآر أن احلاجات دى
طاملا الواحد معداش بيها وهو صغري يبقى خالص راحت حلاهلا،

صغري مارس ممارسةلذلك أنا خايف أعرف هو العيان ده وهو 
 جنسية مثلية وال أل؟ وما تنظريك ىف حالة اإلجابة بال؟

 :حييى. د

 ليس ىل تنظري أو تفسري مغلق هلذه احلالة أو لسواها،
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وأنت تعلم يا أسامة أنه آلما حصلنا على معلومات أآثر
 آانت هناك فرص أآثر فأآثر، لرؤى أصدق وأصدق،

واملراجعةوهلذا حنن حنتاج أآرب قدر من املرونة، واملالحظة،  
 طول الوقت،

املسألة ليست مسألة تنظري، هى مالحظات ورصد نتائج
 واستمرار

 باستمرار

 .شكرا
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 ...!!מ−344

تعتعة

هل يولد اإلنسان إنسانا أم أنه يوجد مشروعا الحتمال أن
؟ ما هى احلقوق الطبيعية واحلقوق"بشرا سويا"يكون 

املوضوعة، والفرص املتاحة، واألنظمة املنضبطة، والرتبية
الصحيحة الىت تتيح الفرصة هلذا الكائن احليوى البادىء، أن

الوعى: ثلحيقق مشروعه، فيتخلق إنسانا يتمتع بسمات أعلى م
االعرتاف: والكرامة واالختيار، آما يعيش حقوقا أرقى مثل

 به، واحرتام رأيه، وإقامة العدل بينه وبني أفراد نوعه؟

تبدأ خطوات حتقيق هذا املشروع بأن يولد اإلنسان من ُأم
تتمتع هبذه الصفات، ىف أسرة متارس هذه الصفات، هى وحدة ىف

جمتمع هو جزء من عاّلم يسعى جمتمع يعرف وينمى هذه الصفات،
"إنسانا"إىل حتقيق هذه الصفات، فيتخلق الوليد مبرور الزمن 

 .له قيمة وآرامة ومعىن

 أين هذا مما حنن فيه اآلن ىف مصر احملروسة؟

لن أتعرض حلكم احملكمة ىف جرمية العبارة، فليس هذا هو
موضوعى ، وال هو من حقى، آما لن أتعرض آلالم الفقد، وال
لفجيعة األهل، وال للشعور بالظلم، وال لالشتباه ىف خلل

،"هنا واآلن"الضمائر، لكنىن أتساءل عن موقفنا حنن األحياء 
وما تبقى من الضحايا فينا، هل ماتوا وانتهْوا، أم أهنم

 مازالوا داخلنا؟

ما هى الرسالة الىت وصلت إلينا؟ آيف يتلقى أوالدنا 
هل يدفعنا ذلك، دون قصٍد، أن معىن اجلارى، قضاًء وإعالما؟

 أنفسنا أمام أنفسنا وأمام اهللا ؟ آيف؟" قيمتنا"نراجع 

من أساتذتى املستشارين أثناء" علم العقاب"تعلمُت من 
إسهامى ىف إعداد رجال القضاء املبتدئني أن للعقاب وظيفتني

أن يرتدع ارم فال يعود إلجرامه،": الردع اخلاص: "مها
سائر الناس أن اجلرمية ال تفيد،  حىت يعلم: والردع العام

وأن من يرتكبها منهم سوف يلحق به نفس اجلزاء الذى حلق
بارم اُملدان، ومن هنا جاءت حكمة عالنية احملاآمات إال
 للضرورة القصوى، هكذا يتعلم الناس من القانون وتطبيقه 
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حتت مسعهم وبصرهم آيف يسهم العدل أن يقّومنا لنواصل
اإلنسان"ىف جمتمع سليم، ويظل " أسوياءبشرا "مسريتنا لنكون 

، حىت لو آانت تلك"على نفسه بصرية، ولو ألقى معاذيره
 .املعاذير هى حكم احملكمة

شغلىن ردحا من الزمن اهتمام اإلسرائيليني باسرتداد رفات
موتاهم، وآيف يتبادلون حفنة من الرتاب وبعض العظام ومججمه

اخلطرين األقوياءاألحياء  بعشرات أو مئات األحياء من أْسرانا
، ما هى الرسالة الىت تبلغها حكوماهتمعليهم فور عودهتم

وإعالمهم هكذا إىل ناسها من األحياء مهما آانت مبنية على
 خرافات غبية وأساطري فوقية؟

فهمت مؤخرا، خاصة بعد التبادل األخري بني حزب اهللا
للمواطنتقول  -بذلك  –وإسرائيل أن احلكومة االسرائيلية 

أنت عندنا لك آل هذه: -ولو إيهاما وغرورا  –االسرائيلى 
القيمة حيا وميتا، ومن َثمَّ يتشكل انتماؤه لألرض الىت يعيش

، وللناس الذين) مع أنه اغتصبها من أهلها(عليها 
 .احرتموه، ولو دون أحقيته ىف ذلك

ما هى: رجعت للتأمل املقارن وسألت نفسى ذات السؤال
الىت ميكن أن تصل املواطن املصرى، خاصة األصغرالرسالة 

قضاًء وإعالما؟ أنا: فاألصغر، من املشهد اجلارى هذه األيام
شخصيا وصلتىن رسالة خشيت منها على صغارنا، رسالة مؤملة،

أنت ال تساوى شيئا، بل لعلك عبء علينا بوجودك: تقول
وإصرارك على إجناب أمثالك، أنت لسَت من حقك أن تواصل

 .مسريتك بشرا، أنت بال قيمة وال آرامة وال شىء

:حضرىن مصطفى آامل يغيظىن وهو يربم شاربه ساخرا ويردد
، فتقفز إىل"إىن لو مل أولد مصريا لوددت أن أآون مصريا"

وعيى أغنية غنيتها يومًا مع فريق اجلوالة إىل الشام بأعلى
ىناسلمى يا مصر إن" 1954أصواتنا ىف شوارع بريوت سنة 

إن رمى الدهر سهامه،".. ، ألتوقف عند مقطع "الفدا
، آنا نغنيها بأعلى"أفتديها بفؤادى، واسلمى ىف آل حني

 .صوت، فتهتز الراحلة، ويصفق لنا الناس ىف الشوارع

آيف يفتدى شبابنا اليوم مصر بفؤاده وهذه هى قيمته
 آما تصل إليه من آل اجلارى دون استثناء؟

ذا يتزوج الشباب املصرى إسرائيليات،هل عرفنا اآلن ملا 
وملاذا ينتحر على شواطئ إيطاليا دون حاجة جلهود أصحاب

 !!العبارات

 وبعد

أخشى ما أخشاه أن ترتاآم أآثر فأآثر تلك الرسائل الىت
تصل شبابنا خاصة من مثل هذه التجاوزات والصفقات
والرتبيطات واإلهانات والظلم، فيمتلىء وعيه بشعارات

 :وهواجس عكسية، حضرىن منها مثال
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إنىن لو مل أولد مصريا، لكانت أمامى فرصة أن أآون" 
 ..."بشرًا سويا 

 ....."إنىن لو مل أولد مصريا، لفّضلت أن أآون "

 :أرفض أن أمتادى ألتقمص شابا مصريا آخر يقول

هل هذا!! يا خرب...."!! إنىن لو ولدت إسرائيليا" 
 !!ممكن؟

 .العلى العظيموال حوة وال قوة إال باهللا 

 هكذا أبدًا،" هذا"لن يستمر .. ال 

 .أبدًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2629



 10I08<I2008א – אא
 

I08<I2008>10א

)13(אאאא −345

 إبعد عن املبدع، وال ِتْتَخّالْش عنه

 :حممود نصر/ د 

، هى روائية مبدعة، مرتمجة وصحفية، لكن هى........
مبدعة أساسا، وهلا وزهنا، وآانت تعبت قوى، لدرجة احتاجت
تدخل حاسم، ومستشفى، وآده، وخرجت آويسة جدا، وتابـِْعْت
معايا بانتظام، وآان بداية تعبها إهنا آانت شغالة ىف

ت منرواية، وجت هلا آده أفكار خاطئة عن اضطهاد ومؤامرا
الناس، وحاجات من دى طول الوقت، آنت مديها مساح يعىن إن
إحنا نتكلم ىف احتمال إن احلاجات دى مش أآيدة على األقل مش

ومافيش داعى نطول ىف الكالم عليها، املهم رآزنا على  100%
االنتظام ىف الشغل واالنتاج، وبقت تروح شغلها بانتظام وهى

احلقيقة ملتزمة متاما، وآانتشغالة ىف نفس الوقت مرتمجة، و
ماشيه آويس، وبصراحة آويس قوى، بس طول الوقت تيجى
متأزمة، وبتعيط آتري، وتعرب عن خوف رهيب ىف البيت، وحاجات
زى آده، أنا بازود ىف الدواء وانقّصه على حسب األعراض
بتاعتها، ومابرضاش أزّود فيه عشان أحافظ على حيويتها

 .اعى بصراحةونشاطها الذهىن واإلبد

طب وبعدين؟ ما هو آله ماشى متام أهه، برافوا: حييى/ د 
 عليك أنت وهّى

فجأة، املرة اللى فاتت يوم احلد، جت: حممود نصر/ د 
 قالت ىل أنا اآتشفت إآتشاف مهول 

 !!خري : حييى/ د 

قولت هلا إيه؟ قالت اآتشفت إن أنا: حممود نصر/ د 
ربت ختلص الرواية بتاعتهاجمنونة، فقلت هلا إزاى ؟ آانت ق

علشان أراجعهم، آان فيه حاجات اجلديدة، هى ادتىن أول فصلني
 مش مرتبطة آده على خفيف بس ميكن العيب مىن

هى دى الست اجلميلة اللى اداتىن!! ياه :حييى/ د 
 روايتها هدية

 أيوه، هى بتقّدر إبداع حضرتك جدا  :حممود نصر/ د 
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آويس جدًا، رواية هو العمل اللى اداهتوىل ده  :حييى/د
 أصيلة جبد

أنا خدته معايا مخيس ومجعة، وبصراحة :حممود نصر/ د 
 . ماحلقتش أقراه آويس

هو عمل عايز يتقرا جبد، يتقرا وأنت قاعد أو :حييى/ د 
 حىت واقف، مش وانت متصطلح، إنت رأيك فيه أيه؟

 ان أصغر من سنها هى فعال موهوبة، وتب :حممود نصر/ د 

ماشى آمل آمل أنت شفت اإلهداء اللى هى :حييى/ د 
 آتبتهوىل 

 آه شوفته آه : حممود نصر/ د 

 واتغظت طبعا :حييى/ د 

 آه طبعًا  :حممود نصر/ د 

برافوا عليك، إنت مجيل شايف مشاعرك صح، آده: حييى/ د 
اىف السليم، آّمل بقى، جرى إيه بعد ما قالت اهنا اآتشفت إهن

 جمنونة وبعدين ؟

)اجلديدة(قالت ىل أنا سحبت الرواية  :حممود نصر/ د 
اللى هى آانت جاهزة خالص على أساس إهنا تقدمها للناشر،

 قامت راحت سحبتها 

 ليه؟ ليه عملْت آده !! يا خرب :حييى/ د 

اللى حصل إهنا ملا آتبتها، وأنا آنت :حممود نصر/ د 
ا شوية مالحظات وآده علىماشى معاها فصل بفصل وباحطله

الفصلني اللى اديتهم ىل، هى استعجلت وراحت إدهتا للناشر،
فقالت له أنا خلصت الرواية قال هلا آان آلمها استعجلها 

 طب ماجتيبيها

 وبعدين؟  :حييى/ د 

وطبعتها وقعدت  CDهى حطتها على  :حممود نصر/ د 
ختاريف تقراها بعد التنسيق، فاآتشفت بقى إن القصة فيها

زيادة، وحاجات من األفكار اللى بتقوهلا ىل ىف اجللسات، فاختضت
واآتشفت االآتشاف اللى قالت عليه ده، وراحت سحبت الرواية
وقالت للناشر أنا حا أجل نشر الرواية دلوقىت على أساس
إهنا حست إهنا آده بتظلم نفسها وبتظلم قراءها، على أساس

مافهمتش قوى عشان هى قالت ىلإهنا خمرفة ىف الرواية، أنا 
أنا حاسيب الرواية خالص دلوقىت، وحارآز ىف شغلى، أنا

 .بصراحة حسيت من جوايا إىن فرحت شوية

 ليه بس يا حممود يابىن  :حييى/ د 

أنا حقول حلضرتك ليه، ألن أنا حسيت إن :حممود نصر/ د 
 الرواية دى يعىن فيه حاجات آتري اوى راجعه لألفكار املرضية 
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بتاعتها يعىن بشكل غري مرتابط، حىت ىف الكتابات بتاعتها اللى
أنا شفتها ومعلم هلا عليها، يعىن بس ىف نفس الوقت خمضوض من
إن هى حاتعمل إيه إذا آانت آتابة الرواية نفسها آانت
بتديلها دفعة وّملة، يعىن بتحتويها شوية، زى مايكون
يادآتور حييى بتخش ىف حاالت فرآشة وتطلع منها برواية،
فرآشة وتلم، بس زى ما تكون املرة دى الفرآشة ماملتش على

بتقوىل رغم  شكل أحسن، فضلت شوية أفكار مرضية، يعىن لسه
اها عندهاإىن إآتشفت إن أنا جمنونة لكن لسه االعتقادات اي

 زى ما هى، يعىن البصرية مانفعتهاش قوى

وانت وال هى بتفرق بني األفكار انونة واللى :حييى/ د 
 !السؤال بقى ؟: مش جمنونة ازاى؟ املهم

 السؤال مش عارف أعمل إيه  :حممود نصر/ د 

إنت عملت عمل من أغرب ما ميكن ، مش عايز :حييى/ د 
أقول لك آالم جامد، بس انا متغاظ، وماسك نفسى، هى واحدة

مبدعة مبدعة، وروايتها اللى شفتها، وملا قابلتها 
وآلمتها، عرفت إهنا أصيلة فعال، تقوم انت، وانت دآتور
معاجل، تراجع عمل أصيل أثناء آتابته، وتبدى مالحظاتك، وال

قد وال حاجة، وحىت لو آنت ناقد يا شيخ، الناقدانت نا
مالوش دور أثناء الكتابة، إنت قارئ جيد صحيح ولكن فيه
عامل مهم ىف املوضوع، زى ما يكون انت خلطت دور املعاجل، مع
الصديق، مع القارىء مع الناقد، ماينفعش إنك انت أثناء

لة دى،العالج خترج من املوقف العالجى إىل موقف تاىن بالسهو
املبدع، مريض أو مش مريض، وهو بيشتغل ىف العمل، إذا آان
إبداع حقيقى يعىن مش فتة، ماينفعش أى آخر يقعد يراجع، حىت
هو نفسه ملا برياجع بيبقى بيدع من جديد مش بيبقى وصى على
نفسه، مايصحش يلعب فيه بالشكل ده، أنا ملا قدمت رواية

ثقافية بعد مخسة ومخسني سنةالسراب بتاعة جنيب حمفوظ ىف ندوة 
من قرايتها أول مرة، لقيت فيها مناطق لغوية شديدة
القبح، وتأآدت إن هو ملا قال لنا إنه ماقراش أى عمل له
بعد طباعته، إنه آان صادق وبيعلمنا حاجة، وأنا ملا جيت
أراجع دلوقىت الرواية بتاعىت عشان الطبعة الثانية طبعًا

تصليح، ماقدرتش أقرب هلا، اجلزء لقيت فيها حاجات عايزة
األول، الواقعة، ماغريتش فيه حاجه، غري غلطة مطبعية، آلمة

إمنا اجلزء التاىن بتاع مدرسة العراة، مع إنه. ناقصة، وخالص
لقيت نفسى ىف حرية شديدة جدًا، أنا% 100مكتوب بطريقة فنية 

وباعمل مراجعة، ومن حقى نفس املؤلف، وانا اللى بقراه 
غري، ودى طبعة تانية، لقيت ماينفعش، دا مش عمل علمى، وّالأ
تقوم تبقى دى طبعة مزيدة ومنقحة، أل، دى  آتاب مدرسى،  

 رواية آلها حوارات، وأحداث تلقائية، 

ماينفعشى يا حممود يا بىن إنك تراجع رواية لواحدة هبذه
األصالة، والعمق، واحدة بتخاطر مبغامرات الكشف حىت املرض،

أثناء آتابتها، وآمان تراجع هلا روايتها  وم تيجى انت تق
 ، ..ال.. ال .. تقول مالحظاتك وتربط بينها وبني أعراضها، ال 
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يا شيخ حرام عليك،!!! سحبتها من الناشر  وآمان تفرح إهنا
إنت طبعا عملتها حبسن نية، وباجتهاد رائع، لكن ده مش 

 حلو، ال لك وال هلا وال للعالج

ما أنا باسأل عشان آده، حسيت إن فيه :نصر حممود/ د 
 .حاجة الزم أتكلم فيها

هى إداهتا لك من خالل ثقتها فيك طبعأ وده :حييى/ د 
آويس، لكنها اداهتالك أثناء اهتزازها املرحلى، وهى الظاهر
خلطت هى آمان بني اهتزازها آمريضة وبني اهتزازها الرائع

للى عملته معاك ىفإن ا –ىف الغالب–آمبدعة، هى عارفة 
حكاية الرواية دى، مش حلو إبداعيا، أنا باتكلم من خربتى
 :اخلاصة وأنا باآتب، إمسح ىل أقول لك مأزق شخصى ميكن ينفعنا

أنا اآتشفت إن فيه حاجة معطالىن شويتني ىف انطالقىت ىف
الكتابة اإلبداعية، ما هو علشان تبقى مبدع حبق وحقيق، الزم

ه ىف وجودك، و ضلمه أوى وما تعرفش انتيبقى فيه حته ضلم
هيه أهنى حته، واحلدوتة بتاعتك اللى بتتسنج منك وانت

وتطلع من غري ما بتبدع، تالقى نفسك ختش ىف احلتة الضلمة دى 
خرجت، لكن تبص تالقى نفسك إمىت دخلت، وازاى : تعرف حتددها 

مش شايف إال الناتج بتاع العملية آلها، ولو مافيش حتت
لمه، ميكن ماتقدرش تبدع إطالقا، وبرضه لو احلته الضلمة دىض
 .متسنكره بالضبة واملفتاح، ما تقدرش تبدع برضه 

مشكلة جبد، يعىن إزاى أبدع وانا احلكاية دى عملت ىل 
متصور إىن شايف آل حاجة، أو بيتهيأ ىل آده، بأمارة إيه

اإلبداعما ينفعش، إمنا ملا تكون حته ضلمه وحرآية  !! يعىن
وتالقى نفسك الزم تعدى مبا فيها من زخم شديد جدًا شغالة، 

الربزج الضلمه ده، وانت بتعدى الربزخ، ومانتش عارف إنك
وتبص تالقى بتعديه، ساعات يتنور منك غصب عنك، فتكمل، 

نفسك الناحية التانية، وتالقيك طالع منه وف إيدك إللى
يكتبوا قصص، فيه القسمة، املتصوفه غالبا مأيقدروش

مايقدروش يكتبوا إال قصة خربهتم، وأظن أغلب الصادقني ما
بيكتبوش حاجة، حىت موالنا النفرى قالوا إهنم آتبوا عنه مش
هوه اللى آتب، أصل مش ممكن الرؤية اللى بتنور آل املسرح
بنور باهر قوى تسمح بإنك توصف أى حاجة بأى حد، عينيك

آلمتني ميكن يكتب حكمة هنا  بعض املتصوفة احللوين، تعشى، 
وبس، يشاور على موقف، وانت وخبتك، يا يوصلولك يا ما

إن يوصلوش، حاجة آده زى اللى عملها موالنا النفرى، إمنا 
فالنة جت، وفالن راح، املتصوف يكتب قصة أو رواية فيها 

 .وقاىل وقلتله، ال ال 

 يعىن إيه؟ :حممود نصر/ د 

هلولك إن اإلبداع، وحىت النقدإللى عايز أقو: حييى/ د 
وهو برضه إبداع، ما بيحاسبشى النص باحلسابات العادية،
وإن البىن آدم، مريض أو سليم، ما فيش فايدة، البد إنه
يتنيه سر غامض على نفسه، وعلينا، وإن احنا إننا نشتغل ىف

 اللى نقدر عليه، إننا خنلى آل واحد يواصل املشى، يكمل، 
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بتدى فرصة للمراجعة، لكن ال هيةيعيش، صحيح أزمات املرض 
وال العالج بيسمحوا مبعرفة آل حاجة آده عاملفتشر، الواحد
ياخد بإيد العيان بعد ما وقع، يقّومه، وميشى جنبه، واحدة
واحدة، وخنللى اللى جّوا جّوا إال لو فرض نفسه علينا، وعطل

نقعد  حاجة تانية، أما اننا  اللى احنا بنعمله، دى
سر، حىت ىف شغل املبدعني، أو ننتهزها فرصة وهات يانفحر، ونف

تفتيش، وفتاوى وتفسري، حلد ما يتهيأ لنا إن الدنيا نورت،
أو قفلنا على الزوايا الضلمة  وىف احلقيقة نكون أنكرنا

الرائعة اللى بتطلع لنا احلاجات احللوة دى آلها، فامسح ىل،
  رتار الكالمىسيبك من احلداقة بتاعة التحليل النفسى واالج

وخلى الناس تعيا وختف، والفتاوى العلمية اجلاهزة يا شيخ، 
وتضيف اللى تقدر عليه ما دام رجعت تاخد تقع وتقوم، 

 .وتدى

 وأنا إيش عرفىن؟ دلوقىت أعمل إيه معاها؟ :حممود نصر/ د 

إهنا تكتشف أهنا جمنونة من : شوف اما أقول لك: حييى/ د 
ا إهنا تسحب الرواية من الناشرخالل روايتها ماشى، إمن

وترجع تعدهلا مبوافقتك عشان االآتشاف ده، مش ماشى وال نص
على فكرة، دا أحيانًا تبقى املسوده أرقى بكتري !!!!! مللى

جدًا من التعديل، بقولك ساعات، مش داميا، املسودة بيبقى
إمنا التعديل يبقى ابتدينا التخطيط فيها سريع وتلقائى، 

وربنا يسرت  نور، ومنسك العدسة املكربة، واألستيكة،نولع ال
 . بقى

 يعىن أعمل أيه؟  :حممود نصر/ د 

أنا مش عارف، أنا خايف على العمل، وخايف :حييى/ د 
عليها، آرت خريك، إنت عملت حاجات آترية آويسة، هى ما دام
بتثق فيك يبقى تقدر توصل هلا، ولنفسك، حاجات آتري، الثقة

ما يصحش تبقى هى هى الثقة فيك آناقد، أو حىتفيك آطبيب 
قارئ فهمان، فض االشتباك بني األدوار اللى دخلت ىف بعضها ده
مهم جدا، وما دام هى تعرفىن بالصفات دى مع بعض، واحنا

تقابلوىن  متفقني آل أربع مرات أو حسب ما تشوفوا إنكم 
إنت تيجى املريض معاآم آل ما يلزم، فأنا رأىي إنك  وأشوف 

وهى، وأشد وداهنا وودانك قدامها، واحاول أبني لكم إن
اللعب ىف اإلبداع بالشكل ده يعترب وصاية ممكن تكون له

زفت، مش معىن آده إىن أهز صورتك قدامها، إمنا أقول  نتائج
اللى انا قلته دلوقىت بشكل تاىن، إمال إشراف يعىن إيه، إنت

 .عملت اللى عليك، وهى بنت حالل

هى آانت مرتاخية خالص ىف ختليص الرواية :مود نصرحم/ د 
األفكار اياها وهى بتكتبها على الكمبيوتر  حىت آان عندها

 .. ومع ذلك آتبتها بس 

ما أنا بقول لك أهه، أحسن حاجة تعملها  ) مقاطعا(   حييى. د
هى إهنا حتط اللى عملته بني قوسني من غري ماتقربله دلوقىت، وتروح

احلدوته دى شوية، وانت تبطل آالم ىف الرواية وال تأخدراآنه آل 
 منها وال فصل واحد بعد آده، وتلزم دورك آمعاجل
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أنا آان هدىف إن احلقيقه يادآتور حييى  :حممود نصر/د
 أنا أديها ثقة ىف الشغل يعىن 

يعىن حكاية إنك تزقها آرت خريك، لكن برضه،  :حييى/ د 
عشان ختلص الرواية شىء وإهنا تاخد رأيك أول باول ىف اللى

تقرأ رواية هى  بتكتبه دلوقىت شىء تاىن، ممكن إنك مثال
آتبتها من زمان وتقول رأيك، إذا طلبته، مبا يفيد العالج،

عدادهاإمنا إهنا تاخد رأيك ىف اللى بتكتبه دلوقىت، أثناء إ
وقبل تقدميها للناس فيفتح اهللا، خلى بالك هى مش مبتدئة
ناقصة تشجيع، هى خالص أثبتت نفسها فعال، وهى مبدعة فعال،

حمتاج تشجيع مش معىن آده إن أى حد مبدع مهما بلغ مش 
 !ورؤية وحىت تصحيح، وإال تبقى وظيفة النقد إيه بقى ؟

ابة، دى بعدأل ، دا مش بس أثناء الكت :حممود نصر/ د 
ما خلصتها تراجعت على أساس إىن أنا أبدى مالحظاتى قبل

 . التشطيب النهائى

يا بو حنفى دى خماطرة حقيقية، أنا مش باقلل :حييى/ د 
من قيمة مالحظاتك على اللى بتكتبه، إمنا اللى انت بتعمله
ده حىت لو بناء عن طلبها، دا ضد اإلبداع وضد العالج حىت

والنىب ربنا خيليك تاخد بالك من . نت آمانوضدها، وضدك ا
خلط األدوار تستشري مرة واتنني وتالتة، أنا باحب البنية دى،
وباحب شغلها، وىف نفس الوقت إحنا دآاترة، وصحتها وسالمتها

 .العني والرأس الزم يكونوا داميا على 

طيب إذا آان آده أجيبها حلضرتك بقى يوم :حممود نصر/ د 
   جى األربع اللى

ما تستعلجش عشان ثقتها فيك، أنا باتكلم ىف :حييى/ د 
املوضوع ده حفاظًا على الرواية وحفاظًا على العالقة معاك،

أنا ملا بيجيلى ناس مبدعني، هم مش بالش دلوقىت لو مسحت،  
آتري، تشكيليني، روائيني، خمرجني، شعرا، آالم من ده،

با،مابعاجلهمش، حلد ما واحده آتبت رواية عن حياهتا تقري 
أشبه بسرية ذاتية، ووصفت موقفى ده فيها، هى جوزها فنان
رائع، وآتبت إىن رفضت أعاجله بادعاء إىن خايف على فنه، هى
ما ذآرتنيش باالسم، لكن وصفت املوقف ىف القصة واستغربت إهنا
فاآرة احلوار باحلرف الواحد، مع إن احلكاية بقاهلا سنني،

قف ده آان بالغ الدقةالوصف اللى وصفتىن بيه ىف املو 
إنت".ّهو رجل يعرف آيف يتخلى"علّى  والداللة، هى قالت 

أنا عرفت من خربتى إن بتتخلى عشانه، مش بتتخلى عنه، 
حسن التخّلى نفسه مسئولية أآرب من شهامة التصدى، وأصعب، 

فتح باب ده، رفضت  أنا فاآر اىن ختليت عن املبدع   صحيح
والتقليب، مش معىن آده إن املبدعني مشالعالج النفسى بالكالم 

لو واحد  مفروض يعيوا، وإذا عيوا ما يتعاجلوش، أل طبعا، 
مبدع بيمر ىف أزمة شديدة معطلة الزم يبقى فيه تدخل علمى
مسئول، زى بنتنا دى، بس يكون دورنا دور عالجى داعم
باألصول، ساعات باحس ىف األحوال دى إن إحنا زى السنيدة آده

،"حتت الطلب" زى ما تقول   يد لبعيد، أو حاجة آدهمن بع
 .لو األمور أحتاجت قوى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2641



 10I08<I2008א – אא

 متشكر :حممود نصر/د

 .ربنا خيليك :حييى/ د 

  

  

 

األمساء وأية تفاصيل دالة على الطبيب أو : نكرر -
املريض ليست هى األصل، حرصا على احرتام أصحاب الفضل 

ويفيدنا ويفيد من مير ما يفيدهم  ىف أن نتعلم منهم 
 .مبثل معاناهتم، دون التعرض لشخوصهم
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א−346  אמ

 اإلبداع العلمى بني فقر النقد ورحابة الوعى العادى

 العالقة بني اجلنون واإلبداععن 

أثارت يومية أمس نقاشا جادا حول عالقة اجلنون باإلبداع،
وبرغم أنىن آرست حياتى، تقريبا، حملاولة سرب غور هذه

حرآية الوجود،"القضية، حىت آتبت فيها آتابا آامال هو 
، إال أن2007نشره الس األعلى للثقافة  "وجتليات اإلبداع

الفروض األساسية الىت قدمتها، مل يلتفت إليها ناقد أو طبيب
نفسى أو عامل نفس، ال بالنقد وال بالرفض وال بالقبول وال

 .بالتفنيد، هذا حقهم، وىف نفس الوقت مسئوليىت

اوز هذا املستوى من الصفوة،مث إنىن حني تصديت أن أجت 
وأآتب هذه النشرات اليومية ألى ممن يهمه األمر، مل أآن أعرف
مْن هؤالء الذين يهمهم األمر، وإذا ىب أآتشف خالل عام واحد
أن قلوب وعقول عامة الناس مفتوحة ألمثاىل أآثر، وأهنم
قادرون على حتمل مسئولية حتريك الوعى أآثر، وأن تساؤالهتم

 .ىل وهلم، وأن الدنيا خبري  مفيدة  فعال، وأن اعرتاضاهتمجادة 

ىف باب اإلشراف عن بعد ما دار من نقاش بيىن   حني نشرت أمس
وبني زميلى املتدرب، حول اإلبداع واجلنون، مل أآن أتصور ان يصلىن
النقد هبذه السرعة واجلدية، حىت بلغ بعضه حواىل العشر صفحات

،ال: بطوله، فور ظهور النشرة، ليقولوآأن صاحبه قد سهر الليل 
 .ليس هكذا إال قليال: ، أونعم ولكن، أو ليس آذلك: أو

املفروض أن يكون الرد عليه وعلى سائر األصدقاء آما
اليوم فهو  اعتدنا يوم اجلمعة مع الربيد واحلوار، أما

 .اإلثنني وهو املخصص إلبداعى اخلاص

 باهللا عليكم ما معىن إبداعى اخلاص؟  

 هل هو يعىن إلزاما أن يكون قصة أو شعرا أو أدبا؟

أليس ما جاء أمس ىف اإلشراف عن بعد، حني افرتضنا ضرورة
االعرتاف بوجود تلك الزوايا املظلمة الىت تفجر نور اإلبداع إذا
ما غامر املبدع خبوضها، وخرج منها مضيئا مبا تيسر، أليس هذا

ورة آيف يتفجر النورفرض علمى إبداعى، يقدم احتمال تشكيل ص
 من الظالم، وآيف يضىء الظالم الوعى من ورائنا لنبدع؟
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 إبداع هذا أم رص معلومات؟ وإرشادات تطبيقية؟

هبذا التربير حىت لو آان مفتعال، أنتهزهتا فرصة ألضم :املهم
إبداعى العلمى إىل هذا اليوم بدءا مبا أثري عن العالقة بني

 .اجلنون واإلبداع بسبب يومية أمس

أنتهز الفرصة، وهذا التربير ألطرح من جديد بعض إضافاتى
، فأقدم بعض فروضى" اإلبداع واجلنون"ىف هذه املنطقة، منطقة 

ملة الىت ختلقت من خالل اخلربة الشخصية، نقدا وإبداعاالعا
 .وممارسة مع مرضاى الطيبني املمزقني ىف آن

أعتقد أن ما سوف أقدمه هنا يوم اإلثنني حتت مسمى إبداعى
العلمى اخلاص قد يقتصر على مقتطف من نص سبق نشره أعيده
آما هو جلمهورى اجلديد األطيب واألآرم، أو قد حيتاج هذا

قتطف إلضافة بسيطة إىل املنت حتدد بني أقواس بلون خمتلف،امل
 .وتوضع بني أقواس، ورمبا حيتاج األمر إىل شرح على املنت أحيانا

 عن العالقة بني اجلنون واإلبداع

قبل اخلوض ىف طرح وجهة نظرى اخلاصة، اريد ان أعدد سلسلة
دمن الفروض، الىت قارب بعضها أن يصل إىل مرحلة النظرية بع
طول اختبار ىف النقد، واخلربة الشخصية، واملمارسة

 .اإلآلينيكية معا

وقبل هذا علينا أن نتفق على اللغة اخلاصة الىت سوف
 :نقدم أفكارنا هبا، آما يلى

ال يشمل التدهور التشرحيىما نعنيه باجلنون هنا  :أوال
، مثل الذى حيدث حيدث إثر التهاب بالدماغ، أو نتيجةاخللوى
م خباليا سرطانية، أو نتيجة لضمور فعلى ىف خاليا املخ ىفالتها

 )ألزهامير: أشهر اسم للتدليل هو(حالة عته الشيخوخة 

للجنون هو) الكامن ىف آل جنون آخر(املمثل األول  :ثانيا
 .بشكل حمدد الفصام

مبا ىف ذلك(عند آل إنسان   ما تثريه آلمة اجلنون :ثالثا
 ن بعضه البعض اختالفا شديداخيتلف ع) العلماء واألطباء

مثل القلق) العصاب(ما يسمى باألمراض النفسية  :رابعأ
واالآتئاب العصاىب، والرهابات املختلفة، ال يندرج عادة حتت

 ).الذى نفحصه هنا(اجلنون 

 اإلبداع ليس قاصرا على ما يسمى الفن :خامسا

 وال هو خاص باألدب والشعر :سادسا

 العلمى جدا هو يشمل اإلبداع :سابعا

 )إبداع احلياة(آما يشمل اإلبداع احلياتى  :ثامنا

هذه الفروض الىت سوف نقدمها هى ختتص بالعملية :تاسعا
اإلبداعية ىف املقام األول، أآثر من اهتمامها بالناتج
اإلبداعى، اللهم إال مبقدار ما يعلمنا بعض املمكن عن

 .العملية اإلبداعية الىت أفرزته
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التسرع بقراءة هذه الفروض مرتمجة إىل األجبدية الىت :عاشرا
ال حل  يرتتب عليه تباعد وغموض،  اعتادها القارئ من قبل،

 هلما إال بالرجوع إىل هذه النقاط العشرة

واآلن نطرح العناوين وبعض اخلطوط العامة للفروض ال أآثر 

 :اموعة األوىل من الفروض

 :وعالقتها بعملية اإلبداع، وعملية اجلنونعن عملية احللم، : أوال 

تتشابه البدايات ىف العمليات الثالثة حىت تكاد ·
لكل منها لدرجة العكس) الناتج(تتماثل، ىف حني خيتلف املآل 

خصوصا ىف حالة اجلنون واإلبداع، فمآل عملية اجلنون هوالعكس(
 )متاما ملآل عملية اإلبداع

لعالج اجلذرى، وإطالق قدراتالنقد، وا   على قدر ما يكون  ·
النمو، فعال بناء، وإبداعا مواآبا، ميكن حتويل أى عملية من

إىل االجتاه اإلجياىب، أو على األقل السليم،   العمليات الثالثة
فاإلبداع يتمادى، واجلنون يصبح حلما، أو حىت يفرز إبداعا

 .إجيابيا مع اإلفاقة، واحللم يصبح منطلقا لإلبداع، وهكذا

على قدر ما يكون اإلنكار والتجزىء والتشييئ جاهزا ·
إللغاء اخلربة، واغرتاب اإلنسان تتمادى العمليات الثالثة ىف

 . أنظر بعد) اجلنون اإلجياىب مث السلىب(اجتاه التفسخ والتدهور 

 :اموعة الثانية من الفروض
 عن العالقة بني العادى وانون واملبدع 

 تقسيم من حيث املبدأالفروض ترفض هذا ال ·

حالة جنونا يوجد شخص جمنون ألنه آذلك، لكن يوجد شخص ىف 
نشط، قد يتمادى ىف التدهور، وتسكن حرآته ىف أدىن درجات

 العجز والتفسخ، فيسمى جمنونا، 

خصوصا ىف بدايتها، هو احتمال" حالة اجلنون"ما نسميه  ·
 قائم عند آل إنسان

ال يوجد شخص عادى ، ولكن أغلب الناس يوجدون ىف حالة ·
، فإذا استقر فيها الشخص دون إبداعاحلالة العاديةتسمى 

مسى عاديا،) خاصة إبداع ذاته على مسار النمو(أو جنون 
أما الطبيعة النمائية فإهنا تفرض عليه حرآية مستمرة

تقالتعرضه للمرور حبالة اجلنون أو حالة اإلبداع، أو االن
 .فيما بينهما حسب ظروف آثرية حميطة

ال يوجد شخص مبدع هكذا تلقائيا طول الوقت، وإمنا آل ·
شخص ميارس النمو الطبيعى، يتناوب وجوده بني احلالة

بقدر سالمة دورية إيقاع النوم وحالة اإلبداع  العادية
واحللم واليقظة، وقد تفرز احلالة اإلبداعية إذا ما تدربت

تها وتوجيهها، قد تفرز إبداعا ميكن تسجيله عمالومتت رعاي
نابعا من خالقه مستقال عنه، وقد تقتصر على إبداع الشخص
ذاته وطريقة حياته، فكل إنسان مبدع بالضرورة، لكن

 .االختالف هو ىف جماالت اإلبداع وصوره وجتلياته
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بعد هذه املقدمة غري الواردة ىف األعمال األصلية املنشورة،
األصدقاء أن أجترأ وأنشر جدوال صعبا جدا ميثل هذهأستسمح 

املغامرة بالتفرقة بني هذه احلاالت الثالثة، بديال عن تصنيف
 :الناس إىل مبدع وعادى وجمنون مع التوصية مبا يلى

 يستحسن أال تقرأ هذا اجلدول مرة واحدة :أوال

ميكن أال تقرأه أصال اآلن، وتنتظر سلسلة الشروح :ثانيا
 د تثريها التساؤالت واالحتجاجات والرفضالىت ق

ميكن أن تعتربه فهرسا ملا سنتناوله الحقا ىف هذا :ثالثا
املشوار الطويل لعرض فروض العالقة بني اجلنون واإلبداع

 )واحللم آذلك(

ننصح بأن تظل حمتفظا بنشرة اليوم مطبوعة، حىت :رابعا
إلمكان  إذا عدنا إليها ىف يوم اثنني الحق، تكون حتت يدك

 املتابعة

 )تقريبا(وهذا هو اجلدول الفهرس 

 العادية، واجلنون، واإلبداع: مقارنة بني حاالت

ينبغى التأآيد منذ البداية، وبإحلاح متكرر، على أن
املقصود ليس التفرقة بني الشخص العادى واملبدع وانون،

آما يفرتض -العادية واجلنون واإلبداع الىت  حاالتوإمنا بني 
تتبادل بدرجات ومدد متفاوته عند آل إنسان بال -الفرض

 . استثناء

 :اجلدول اإلمجاىل: أوًال

 اإلبداع   حالة حالة اجلنون  "العادية"حالة 

 الوعى
الرتآيب (

 )املربمج

، ظاهر ،  واحد
على   عائد 
  ، نفسه املستوى  

 االستجابة   حمدد
 مستبعد ملا عداه 

،  متعدد ،  خمتلف
،  متماوج ،  متداخل 
 .مذبذب، منفصل 
  

،  خمتلف
ىف    متكاثف 
،  ضام   تعدد 
  به   حماط  ، حميط 
 يتكون بوعى  

 ضيقة ،  ظاهرة اإلرادة
 حمددة ،  اال 
،  الفاعلية 
، باحلرية   زاعمة 
 من   أآرب   بقدر 
احلقيقة، ومع 

ذلك وهى تبدو
.ضرورية أساسية

،  فاعلة ،  خفية
  حمصلتها ،  متعددة 
  . واقعيا   مشلولة 

  فاعلة
  ال ،  غائية 
إىل        حتتاج 
  معلن   قرار 
،  مسبقا 
ىف    متعددة 
  . تكامل 

، دائري   أو ،  خطي التوجه
 مغلق ،  بطيء 
 عادة 

،  متذبذب، نكوصي
  . منسحب ،  تفككي 

،  واليف ،  جديل
 متصاعد 
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طبيعة
 املعرفة 
  

،  حتصيلية
،  مفاهيمية 
،  منطقية 
  . آمية ،  حسابية 

،  عابرة ،  آلية   
،  مدغمة ،  منفصلة 
،  صورية ،  بدائية 

، عشوائية
 .تصورية

  آشفية
  متعددة 
،  املستويات 
  متعددة 
،  األدوات 
  متعددة 
،  املداخل 
،  متضافرة 
  . جدلية 

 الكشف
 )اإلدراك(

بالتحقق،   حمكوم
  واحلسابات 
املنطقية واحلس 

 .الظاهر

،  حلظي ،  بدائي
  ما   سرعان ،  يقيين 
 ينطفيء 

،  مشتمل ،  خمرتق
،  تكاملي 
  حوار ىف  يقيىن  
  . مستمر 

وحدات
  املعارف 
املعلوما (
  ) ت

ىف :  ساآنة
،  املتناول 
،  رمزية 
،  مفاهيمية 
 ذات ،  جتريدية 
واحد   سائد   اجتاه 

  صوب   آل   من   مثارة
،  متداخلة ،  وحدب 
  متعددة .  نافرة 
  متصادمة ،  التوجه 
  ظاهرة   لدرجة 
 أحيانا   الضحالة 

  آل على    نشطة
،  املستويات 
،  مرنة ،  حرة 
،  متداخلة 
،  متجددة 
إىل    ضامة 
  أآرب   وحدات 
  حمور   حول 
  ' ما 'غائى  

 مفاهيمية   آلية اللغة
 وجه   يستعمل 
 الكالم (  ظاهرها 
وانظر: مثال 

ملا يعنيه )  بعد
حمتواها، 

،  تكيفية 
،  اقتصادية 
 رمزية 

إىل    مفككة
  دون   وما   مفرداهتا 
  عن   عاجزة ،  ذلك 
  وظيفتها 
  ، ضاغطة التكيفية 
  عن   استقالهلا   حبرآة 
،  الرتآيب   آلية 
  مواز   ترآيب   آأهنا 

  . ومفكك

  مةملتح
  بالوجود 
ىف  الكلى  
  ختلق   حالة 
،  حية ،  مواآب 
  حبفزها   ملزمة 
،  املباشر 

تعيد إحياء 
الرموز 
بناتج 

حرآتيها 
 .املشتملة

 من   مفردة الكلمة
 رمزية ،  املفردات 
 خطي   سياق ىف  

ومنفصلة،   مستقلة
  عن 
  عيانية ، سياقها 
، ) ذاهتا ىف  (
،  عاجزة ،  عائمة 
  اإلمساك   حتاول 
،  لتقود   باملوقف 
  بال ،  فتفعل 
  قصرية ،  فاعلية 
 النفس 

  بذاهتا   حاضرة
،  سياقها ىف  
  مع   ملتحمة 
  الوجود   آلية 
  ذلك ىف    مبا 
  الوجود 
-  اجلسدي 
  غري ىف   -  مشارآة 
غائية،   -  متيز 

متجددة 
 .متخلقة أبدا
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 اآلخر
 )املوضوع(

أداة جزئية،
تكيفية، ىف عالقة
صفقاتية حمددة،
ضرورية مفيدة

 .غالبا

,  مرعب   هتديد   مصدر
  مصدر   أو ,  مطارد 
أو ,  مباعد   شلل 

احتواء ماحٍ، 
سيقابل عادة  

باإلنكار حىت احملو 
 .واإلعدام

ىف    حاضر
،  آليته 
  حتديا   فيمثل 
  وهو ،  صعبا 
،  وخمتلف ،  ممكن 
  . معا وضرورى  

باهتة، إذا الصورة
ظهرت أصال وآثريًا
ما تستعمل رمزًا

 .لغريها

  حسية (  بصرية
,  تنساب )  عموما 
,  تقتحم ,  تغمر 
,  متغرية ,  مستقلة 
عئمة، متداخلة،  

  . او راسخة مؤلفة

  حسية (  بصرية
)  عموما 
  قائمة 
،  بنفسها 
  لدالالت   خملقة 
،  جديدة 
  ملتحمة 
  بالوجود 
الكلى  
  واحلياة 
  املفاهيمية 
  القائمة 
  . فاملتجددة 

'املكد' 
  املدرك (
الكلى  
 ) الداخلي 

املعرفة 
  اهلشة

غري ظاهر ىف وعى
الصحو، مكبوت،

ـِر،  منتظ
فاعليته غري
مباشرة وغري

 .حمددة

  وعي   يف   حيل   قد
  العجز   مع ,  الصحو 
  يف   الظهور   عن 
  اخلارجي   السلوك 
,  معيقا   إال 
,  منافسا ,  مشوشا 
  . خملخال 

سعى  ىف    نشط
  استعمال إىل  
املستوى  
املفاهيمى  
على    للحصول 
  مشروعية 
ىف    احلضور 
  السلوك 
،  الظاهري 
  تكامل ىف    حمور 
ىف  تعبريى  
  . النهاية 

تتبعى، مسلسل، الزمن
 .خطى منتظم

  عن (  منفصل
  عن / الكلية 
  عن / الذات 
,  متجمد )  الواقع 
  ال   حيث (  مكاني 
,  دائرى )  مكان 
  . معاد 

  حميط ىف  حمتوى 
  مرتع ،  الوعي 
  حلرآة 
  القصدية 
،  والتكثيف 
ىف    متحرك 
  الذات   إطار 
،  املمتدة 
  بُعْدا   وليس 
  . عنها   خارجا 

 الواحدية
 'oneness
'  

إىلظاهرية، تشري 
سطحى جامد   إطار

حمدد بغض النظر
 .عن حمتواه

  أو   مفقودة
  ذائبة   أو   مهزوزة 
  بال   جمهول   آلٍّ   يف 
  . معامل 

ـة   حاضرة   ضام
 جماوزة 
  اطراد ىف    
 مفتوح 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2648



 11I08I2008א – אא

حدود
 الذات

حمددة بظاهر
السلوك وصورة
الذات البادية
للشخص أو
لألخرين أو هلما

 .معا

  أو ،  باهتة
  أو ،  متقطعة 
 خمتفية   أو   متغرية 

،  مرنة
،  مسامية 

قوية ىف آن 
  تتخلق 
  من   متنامية 
  الداخل 
  . معا   واخلارج 

االستمرار
 ية

موجودة ما
تعلقت هبدف

 .ظاهر

،  الهثة ،  قصرية
  تقطع ىف    متدفقة 
عشوائي    أو دائرى  

 .مغلق

،  متواصلة
،  متنامية 
  جماوزة 
،  للفرد 
  مفتوحة 
  . النهاية 

 
 :ملحوظة واعتذار مسبق

لست متأآدا إن آان على أن أواصل هذا املوضوع غدا على
 !!حساب ملف احلب والكراهية أم ال

 .شكرا
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 شرح حمدود حملتويات بعض جدول أمس

 :قبل املقدمة

 : أهنيت نشرة أمس باعتذار مسبق يقول

لست متأآدا إن آان على أن أواصل هذا املوضوع غدا على
 !!أم ال  "احلب والكراهية"حساب ملف 

 وها هو قد وقع احملظور،

لكنىن تقمصت  ال أآذب وأقول إنه قد وصلىن ما يربر ذلك، 
بعض أصدقائى ممن يأخذون ما أقول مأخذ اجلد، فتصورت مدى

 : احتجاجهم على أمرين

هذا التنقل السريع غري املتوقع بني املواضيع، :األول
الىت Flight of  Ideas"طريان األفكار"  وآأنه أصبح أقرب إىل
 يعاىن منها اهلوسى، 

هو مدى صعوبة أن أقدم فرض أمس عن حاالت:  الثاىن
هكذا بكل هذا الرتآيز دفعة واحدة العادية واجلنون واإلبداع

 جدول واحدىف 

وباعتبارى أحد زوار املوقع، ومتقمصا هذا الصديق األمني، فضلت
أن أختار طلب مزيد من شرح ما جاء ىف اجلدول مهما آان شرحا خمتصرا

واستجابة ىل، أعىن لصديقى الذى تقمصته، هأنذا أسرق
اليوم وغدا لشرح بعض ما ينبغى شرحه من هذا اجلدول الصعب،
:وإن آنت أعرتف ابتداء أن أى شرح لن يغىن عن قراءة األصل

، لذلك قد أضيف بعد لصق ما ورد ىفنون واإلبداعجدلية اجل
 .األصل، ما أراه مناسبا للنشرة، بلوٍن آخر وهامش أآرب

هذا علما بأن هذا الشرح ليس هو آل العالقة بني اجلنون
 واإلبداع طبعا،

ومازال على واجب شكر اإلبن الذى قدم احلالة يوم األحد املاضى ، 
جعلتنا نفتح هذا الباب   ادة الىتواملريضة املبدعة، والصديقة اجل

 .هكذا حىت حل حمل ما آنا فيه، ولو ملدة يومني بصفة مبدئية
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 : مقدمة

ال مفر من تكرار أن املقصود باجلنون هنا هو اجلنون األصل 
بعد استبعاد(أى جنون آخر   حيث يعِترب الكاتب –الفصام  –

اجلنون العضوى التشرحيى، الناتج عن باثولوجيا مادية
مثل فريوس أو سرطان أو تسمم، أو –داخلية حمددة  خارجية أو
مبثابة تشكيالت ،  ، يعترب أى جنون آخر هو)اخل....ضمور خاليا
- الفصام –للحماية من التمادى إىل هذا اجلنون   متوسطة، 

املتصف عادة بالتعدد فالتكاثر فالتفسخ فالتناثر
 .فالتدهور

رر اإلشارة أوهذا وسوف أقّطع اجلدول فقرة فقرة ، ولن أآ
التوصية بالرجوع إىل العمل األصلى حرآية الوجود وجتليات

 .ألهنا أصبحت حتصيل حاصل" اإلبداع

آما سوف أميز اإلضافات على النص األصلى، بعد إثبات ما 
ورد ىف ملحق الكتاب بشكل خمتلف، آما أهنا سوف تكون إضافات
ىف أضيق نطاق، آذلك سوف أقوم حبذف ما به إشارة إىل أجزاء

وسوف نضع نقطا مكان( –ما أمكن ذلك –أخرى من الكتاب 
 ).احملذوف

حالة 
 " العادية "

حالة
 اجلنون

  حالة
 اإلبداع 

 الوعى
ا/الرتآيب(

 )ملربمج
الربنامج (

احليوى 
 )الغائى

،واحد
،  ظاهر 
على   عائد 
املستوى  
  ، نفسه 

  حمدد
  االستجابة 
مستبعد ملا 

   عداه

،خمتلف
،  متعدد 
،  متداخل 
،  متماوج 
مذبذب،  

 .منفصل
  

،  خمتلف
ىف   متكاثف 
، ضام   تعدد 
 حماط  ، حميط 
بوعى   به 
 يتكون 

إىلتستعمل آلمة الوعى بصفة عامة ىف هذه املداخلة لتشري 
وهى ال تشري فقط ،"منظومة حيوية مربجمة، ِوَسادية، مشتِمـلة"

إىل الوعى الظاهر مبعىن الصحو والشعور واإلدراك، وإمنا تشري
إىل أى مستوى ترآيىب ىف هريارآية البناء احليوى البشرى، وهو

حاالت"بلغة علم املعرفة العصىب أو " حاالت العقل"ما يقابل 
وبالتاىل فإنه "إريك برين"، بلغة التحليل الرتآيى "الذات

ت تصعيدية متصاعدة للوعى، تعمل ىف حالةتوجد مستويا
اليقظة حتت إمرة إحداها آما ورد ىف أآثر من موقع ىف هذه

وهو: املداخلة مع احلديث عن تعدد الكيانات البشرية ىف واحد
 . من يظهر لنا شخصا قائما، أو فردا متميزا 

برغم هذه اإلشارة للتحديد بالتعريف املقرتح، فما زال  ·
"الشعور"، وبني "وعى"بني ما نعنيه هنا بالـ  اخللط واردا

، وبني الدراية الىت هى املعرفة"الالشعور"الذى هو عكس 
  awarenessالفكرية الظاهرة الكلية 
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1984األطروحة األوىل ونشرت ىف أبريل سنة  منذ آتبت هذه   ·
ىف جملة فصول اتسعت حريتى بشأن التعريف مبعىن الوعى، واألآثر

وبرغم أن ما جاء بعد التعريف هو أآثرصعوبة، مبستوياته، 
 .وضوحا وإيضاحًا من التعريف، فقد لزمت مراجعة ألفاظ التعريف

أنواع(حني أتيحت ىل فرصة االطالع على أفكار دينيت  ·
أنواع"وخاصة آتابه الرائع  )2007-12-25العقول نشرة 

تقابل عنده آلمة وعى آما" عقل"، وجدت أن آلمة "العقول
نستعملها هنا، فأصبح لدى يقني بأن املسألة ما زالت حتتاج

 .إىل البحث والتقصى

بعد أن تصادقت مع اهلندسة الوراثية من جهة، واملبادئ  ·
الباآر احلاسوبية من جهة أخرى، وجب الوقوف عند هذا التعريف

 "مشتملة مربجمة ِوَساديةمنظومة حيوية : بأنه 

إىن إذ أقر فرحىت هبذه اإلحاطة الىت تبدو ىف آلمات  ·
 :التعريف، أحتفظ حاليا على آلمتني

فقد تراجعت عن اعتبار الوعى" ِوَسادية"آلمة : األوىل  ·
تستقر فيه وتبدا منه الوظائف احملددة Matrix" وساد"جمرد 

 هنا زائدة بشكل ما " األخرى وبذلك تصبح صفة ِوَسادية

، فالوعى بصفته منظومة حيوية"مربجمة"آلمة : الثانية ·
أصبحُت أراه برناجما، ال مَربجمًا، برناجما آامنا، أو ظاهرا

 فاعال ىف نفس الوقت، ىف اتساق أو غري ذلك، 

 .ج إىل عودة وسيظل األمر حيتا

هو عادة إشارة إىل الوعى الظاهر،: الوعى ىف حالة العادية
، أو اليقظة وإدراك)مقابل الالشعور(سواء آان الشعور الفرويدى 
 . حبسب القوانيني العادية املعلنة –املاحول، أو السلوك اإلرادى 

منظومة ظاهرة تتعامل مع - هنا ىف حالة العادية  –الوعى 
والداخل على نفس املستوى الواحد الظاهر، وتظل مستوياتاخلارج 

الوعى األخرى آامنة معظم الوقت، وقد تتبادل بشكل ضمىن مؤقت
 .حسب املوقف، لكن التبادل املنتظم هو ىف حالة األحالم

حضور أآثر من :، مبعىن"متعِّدد معا: "الوعى ىف حالة اجلنون
ا يرتتب عليه التذبذبمستوى ىف تداخل مزدحم ىف نفس الوقت، مب

والتماوج واخللط، وأحيانا التصادم حىت اإلشالل فيما يبدو
األمر الذى ال يعىن غياب) حاالت الكاتاتونيا(جتميدا للوعى 

الوعى، وإمنا هو مجود عاجز نتيجة حلضور أآثر من مستوى معا،
 . متشابك متداخل متعدد معوِّق بعضه بعضا: آل منها 

،"بالوعى الفائق"يعرف  وهو الذى: بداعالوعى ىف حالة اإل
، ذلك أنه ليس وعيا"الوعى املشتِمل اخلّالق"وإن آنت أفضل تعبري 

يفوق غريه أو يعلوه، وال هو وعى واحد أفضل وأعلى مما سواه،
لكنه حالة ُجماع أآثر من مستوى بغري تسوية، وإمنا بتفاعل جدىل

العادى، لكنه يشتمله،متميز، خمتلف نوعيا عما يسمى الوعى 
 ، آما) أجبدية الوعى العادى(أجبديته  وغالبا ما ُيستعمل
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،استهانًة أو خوفاآما يشتمل مستويات أْقَدْم، ال تـُـسَتْبَعُد  
 .، فال تعود بدائيةتآلفا وجدالوإمنا تتداخل 

حبسب املرحلة  وتكون مظاهر حضور هذا الوعى   ·
يظهر ىف شكل خربة صوفيةوالتوقيت واحمليط واألدوات، فقد 

،"إبداع أصيل"إميانية فائقة، أو ىف أى تشكيل مما يقال له 
قد ينفصل  على أنه ىف هذه احلال األخرية، إبداع خارج الذات،

املبدع عن هذا الوعى إال قليال مبجرد أن يفرغ خربة إبداعه ىف
وقت بذاته، وقد يتبقى له أو ال يتبقى ما يضيف إىل وعيه

 .العادى 

اإلرا
 دة

ضيقة،ظاهرة
 حمددة ،  اال 
 زاعمة ،  الفاعلية 
 بقدر ،  باحلرية 
احلقيقة،   من   أآرب 

ومع ذلك هى تبدو
 .ضرورية أساسية

،خفية
،  فاعلة 
،  متعددة 
  حمصلتها 
  مشلولة 
  . واقعيا 

  فاعلة
 ال ،  غائية 
إىل       حتتاج 
 معلن   قرار 
،  مسبقا 
ىف   متعددة 
  . تكامل 

هى اإلرادة الظاهرة الىت: "العادية"اإلرادة ىف حالة 
يتعامل هبا القانون، ومواثيق حقوق اإلنسان، ومظاهر ما
يسمى الدميقراطية، ومعظم القرارات ىف معظم ااالت، وهى
ضرورية بصورهتا احلالية، إال أهنا ليست مرادفة للحرية، برغم

آل ما يثار حول احلرية، وهى ال ميكن -باتقري–أهنا حتتكر 
 .االستغناء عنها، وإمنا ميكن اإلضافة إليها

يبدو أنه من هنا تأتى إشكالة الشك ىف اإلرادة احلرة   ·
،"حالة العادية"ىف : عند العاديني أو بلغة هذا الفرض

فاحلرية هنا حمددة بظاهر مدى متتع الشخص بالقدرة على اختاذ
ىف) انتخاب شخٍص مثال( آخر" شعورى"دال من قرار ب قرار شعوِرى

حني أن مثل هذا القرار قد ال يكون حرا باملعىن اإلبداعى، أو
حىت باملعىن اجلنوىن، إذا ما أخذنا ىف االعتبار ما ال نعرف من

 املستويات األخرى لإلرادة الىت تتدخل ىف القرار،

ال صحيح أا مسألة مربكة، لكنها احلقيقة، فنحن  ·
نتكلم ىف السياسة أو ىف الغرام الثنائى، وإمنا ىف الطبيعة
البشرية الىت نسعى لتخليق الوسائل العملية الىت ال تقّزمها

 .على أرض الواقع

أعتقد أن السعى املستمر إلمكانية الوصول الحتمال  ·
اشرتاك مستويات أخرى ىف اختاذ القرار هو سعى مشروع مهما

يتم جزئيا  -ىف رأىي–الوقت الراهن، وهو بدا مستحيًال ىف 
ىف" حرية"وبالتدريج، أو على األقل سوف يقل تقديس ما يسمى 

،)أو للشخص العادى القادر أن يكون غري ذلك(حالة العادية 
 .حىت جند حال إبداعيا وتطورا عمليا، مهما طال الزمن

ال تظهر ىف شكل قرار  قوية عميقة :اإلرادة ىف حالة اجلنون
يفرض نفسه بكل ثقة ومتاٍد، فهى تفعيلمسبق، وإمنا ىف شكل 

 ، تبدو ظاهرًا أهنا بغري صاحب، وال تتفقإرادة آامنة تظهر
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،"غصبا عنهم"مع دعوى أغلب ظاهر املرضى أن املسألة آلها 
بعكس اإلرادة ىف حالة العادية  إرادة خفية،  إهنا تفعيل بل

 . الىت يغلب فيها العقل الظاهر

املريض عادة ال يقر باختياره مرضه مبا ىف ذلك اجلنون إال ·
 تفعيل إرادة اجلنون، وىف جو عالجى يسمح له بذلكبعد 

احرتام هذه اإلرادة هى بداية مناقشتها حبسابات املكسب ·
 على مسار العالج، واخلسارة، 

إذا جنحنا أن يعدل املريض عن اختياره هذا مع هتيئة ·
ظروٍف وصحبٍة أفضل مما اضطرته إىل اختيار اجلنون ىف اخلفاء،

 . يكون هذا بداية العالج احلقيقى

برغم آل حضور هذه اإلرادة هكذا، فإهنا ىف النهاية إشالل
ن حمصلتها هىمبعىن أ) وليس فقط الظاهرة(لإلرادة احلقيقية 

 .سلبية حبسابات احلرية املشتملة والواقع

هذا اإلشكال، الذى طرحناه سابقا هنا ىف بعض احلاالت ىف ·
يوليو 20وأيضا  يوليو 13بتاريخ  اختيار اجلنون"نشرات 

زميل فاضل، فناقشنا رأيه ىف.د األمر الذى استبعده  ،2008
:شكال متجدد، لسبب بسيط هو إ 2008أغسطس  25بريد اجلمعة 

هو أننا نعامل االختيار واحلرية من خالل ما نعرفه عنهما
، وبالتاىل نستبعد أو نرفض"حالة العادية"آما تظهران ىف 

أى احتمال آخر، وال جمال وحنن نشرح جدوال هبذا اإلجياز إىل أن
، إال أننا)ملف اختيار اجلنون(نفتح اآلن هذا امللف مستقال 

 :نا عامل الزمن ىف االعتبار، ميكن أن نقولإذا وضع

مع وقفاختيار   –من حيث املبدأ –إن اجلنون هو  ·
، وأنه إذايظهر حنيعادة، وهو ال ُيْعَلن آاختيار إال  التنفيذ

عجز أن يظهر فهو ليس اختيارًا باملعىن السائد، بل إنه قد
 يكون حافزا حىت الختيار عكسه وهو اإلبداع،

ك، فإننا نأمل أن نكون قد تقدمنا خطوةإذا قبلنا ذل
، مما يسمح" االختيار على مستويات خمتلفة" "آلمة"احرتام حنو 

قبل وبعد إعالن االختيار ، وقايًة وعالجًا،  حبرآية مسئولة
 .على التواىل

، وغري اآتشافاختيار اجلنون غري االعرتاف به : ملحوظة
أنا: "اف باملرض ، االعرت)الىت تسمى البصرية(حقيقة املرض 

، غري احرتام اختيار املريض للمرض، األول قد"اآتشفت أىن جمنون
يتوقف عند الرؤية واالعرتاف بالكالم، والثاىن قد يفكر ىف

 إعادة االختيار،

 .وقد نعود إىل آل ذلك ىف مناسبات أخرى

هى أيضا خفية من حيث التوقيت :اإلرادة ىف حالة اإلبداع
والتفاصيل، قد خيتار املبدع موضوعا، أو مسألة، أو جماال

لكنه ال خيتار أنبظاهر عقله، متاما مثل حالة العادية، 
 يضع نفسه ىف وضع استعداد اإلبداع إن إنه خيتار أن  ،"يبدع"
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، بنفس القدر الذى يكون قد اختار له أدواته،صح التعبري
إبداعا إال ُجبماعلكن ىف هناية النهاية ال يكون اإلبداع 

تتآلف معا ىف مغامرةى، إرادات مستويات متعددة من الوع
، وقداحلرية املشتملة، لتخوض التجربة دون ضمانات مسبقة

دآما ق. يتحقق من خالل ذلك ما يسمى إبداعا، وقد ال يتحقق
آخر قد يكون نوعا من اإلبداع النعرفه إال ناجتا  يتحقق أثر

وليس باملعىن الذى نعرفه عن االختيار خمتارا بأثر رجعى
 .الشعورى بني بدائل قائمة

باالستمرار فيها متجددا ال تظهر  إبداع احلياة إرادة
هكذا على السطح ىف شكل قرار، وإمنا نرى نتاجها ىف نوعية

 .لوعى واستمرار النمواحلياة وجتدد ا

االختيار احلاسم الغائى ىف اإلبداع غري مضمون، ألنه مير   ·
باحتمال املرور باختيار اجلنون، وال يكون اختيارًا لإلبداع

 .إال بعد احتواء ما يسمى اجلنون الْكامن إبداعًا

حني ميتد مفهوم إبداع احلياة إىل املستوى التطورى،   ·
أن عملية التطور برمتها ميكن أن تكونميكننا أن نفهم معىن 

إرادة بقاء النوع، ولكن  إعالنا إلرادة األنواع، ليس فقط
أيضا إرادة االنسالخ عن نوعها لنوع جديد، وحبسب منظور

فإن هذا االختيار والنظرية التطورية اإليقاعية،، "دينيث"
الكلى اإلبداعى ال حيتاج إىل ناِتج خارجه، وهو ما قد يعىن ما
يقابله جزئيا على املسار الفردى، وحنن نتذآر آيف أن

أآثر من مستوى ىفحني يشرتك . األنتوجينيا، تكرر الفيلوجينيا
دون حاجة إىل إنتاج إبداعى، وال إىل) والتطور(قرار النمو 

قرار معلن، نستطيع أن نفهم منه معىن اإلرادة املشتملة ىف
 .إبداع احلياة: حالة هذا اإلبداع

 قف

 ما هذا؟ 

 آل ذلك وحنن نشرح عنوانني فقط من عناوين اجلدول

به، رمبا ملأعتقد أن ذلك يكفى اليوم، فأنا وأنا أآت
 أستطع استيعابه آله

ونلتقى الثالثاء القادم إلآمال التعقيب على بقية
اجلدول، وغري ذلك، وذلك ألنه قد وصلتىن أثناء الكتابة اليوم
اعرتاضات متعددة، ترفض ختصيص أآثر من يوم هلذا امللف على

 .، وغريه"احلب والكراهية"حساب ملف 
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مشارآة األصدقاء الذين تفضلوا 2008-8-6يوميةنشرنا ىف
باالستجابة للعبة واحدة من ألعاب احلب، وطلبنا مزيدا من

 .مسامهة أصدقاء املوقع، وجاءت املسامهات حمدودة ومفيدة

 :مقدمة

أن تعيش، احلق  احلق: أن يصلك تلقائيا أحقيتك ىف حق ما
كره،، احلق أن َحتّب، احلق أن ِحتب، احلق أن ت)يراك آخر(أن ُتَرى 

إخل، هذا أمر... احلق أن تغضب، احلق أن تبدع، احلق أن تؤمن 
، آل هذه"بشرا"إال أن تكون   ال حيتاج إىل شروط مسبقة

التقسيمات والتفصيال هى عمليات الحقة، الزمة للحوار
آليات قد تفيد وقد ال تفيد، قد  والنقاش والتنظري، وهى

 .هاتدعم هذه احلقوق وقد ختتزهلا ، وقد تشوه

ألنفسنا من  املصيبة أننا منذ طفولتنا حني نتجرأ ونسمح
أن يصل إىل وعينا أى حق -بدًءا باألم  -خالل خرباتنا األوىل 

ال أعلن  من هذه احلقوق، نربطه بتحقيقه، مبعىن أنه يبدو أنىن
لنفسى ىف أى طبقة من طبقات وعيى، أن ىل احلق ىف آذا أو آيت

 .جزئيا ولو أحياناإال إذا ضمنت حتقيقه ولو 

 آيف آان ذلك؟

 احلق موجود قبل الوعى به ·

 .اآتسبناه بعد تاريخ طويل من التطور   احلق موجود ألننا ·

 .احلق موجود رد أننا بشر ·

 .احلق موجود ألن ربنا احلق تعاىل موجود ·

إذا تنازلنا عن حقنا ، أو حرمنا منه ابتداًء، 
مث عن املطالبة به، مث  ومنفتنازلنا بالتاىل عن الوعى به، 

بالتاىل عن ممارسته مهما آان قدر املمارسة ضئيال، فقد
 .تنازلنا عن إنسانيتنا

 الكشف عن احلقوق بالتحايل باللعب

 حىت احلقوق الىت نشيع عنها أمجاال بغري وجه حق أهنا سلبية، 
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أو أنه يغلب عليها السلبية هى حقوق ال يصح االستغناء عن
مثلما(يتطلب األمر استيعاهبا وتنظيمها، الوعى هبا، وإمنا 

 ).الحظنا وأشرنا ىف االستجابات ىف لعبة الكراهية

خيل إّىل وأنا أضع نص األلعاب أن األمر سيكون أسهل مع
لعبة احلق ىف احلب، وإذا ىب اآتشف آما نشرت منذ أسبوع أن
األقبال على املشارآة ىف لعبة الكراهية آان أآثر عددا

 .وأعمق آشفا

مبجرد أنه بشر –ماذا لو شعر الوحد منا بأن من حقه 
خلقه ربه عرب سلسلة من النقالت أن ُيَحـب منذ البداية؟ هذا

 :حق بدئى غري مشروط إال بشرط أهنم أجنبونا بشرا

أعتقد أن هذه البداية تسمح لنا أن نتوقع أن يصل  
ةبكل الوسائل الطبيعي  -اعرتافا وإعالنا  –إلينا هذا احلق 

 الىت أقلها األلفاظ، مث تتطور األمور ، 

، وهو)احلب املشروط مثال(ويظهر أن ما يسمى احلق املشروط 
 .حق تربوى طبيعى ىف نفس الوقت

 الفرض

دون قصد –الفرض الذى وضعت على أساسه لعبة احلب هنا 
وهى اللعبة الىت الىت سوف نناقش اليوم واحدة –تنظريى حمدد 

 : منها، ميكن تقدميه آما يلى

 إن اإلنسان، مبجرد أنه إنسان، من حقه أن حيبه آخر،  )1(

 .إن هذا احلق ال ميوت أبدا حىت لو مل حيبه آخر) 2(

–نتنازل عن هذا احلق   أنفسنا نكادإننا قد وجدنا ) 3(
قد أحبنا) آى آخر(حني ال يصلنا أن هذا اآلخر  –حتت أى زعم 

 .أحبنا زيفا  أو  فعال،

إن هذا التنازل هو خدعة آربى، ألنه ال أحد يتنازل) 4(
عن حقه الطبيعى بشرا سويا، وإن آان يستطيع أن ينكره، أو

 .رأم تقص  يتنكر له لفرتة أو فرتات تطول

إن هذا التنازل قد يزيد من حّده اجلوع الداخلى) 5(
لتحقيق االحتياج إلحقاق هذا احلق سلوآا ومعايشة، ورمبا

 حماولة حتقيقه عادة مبيكانزمات وآليات ملتوية وغري مباشرة

إنه مبجرد التلويح مبشروعية الفرصة إلعالن وجود هذا) 6(
و حتققه جزئيا،ااحلق غائرا ىف ترآيبنا، برغم عدم حتققه، أ

يطلق الوعى الكامن هبذا احلق آما أطلقته  أو حتققه زيفا،
 .هذه اللعبة هكذا

 : نصوص االستجابات

 ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 وليد طلعت . أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2657



 13I08I2008א – אא

 واحتب احب.... انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 أسامة عرفة . د

 أحب نفسي ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 أسامة فيكتور . د

أحب نفسى........انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن
 .وأفرض على الناس أم حيبوىن

 أميمة رفعت . د

 .أحب نفسى........ انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 : مجال الرتآى. د

أنا من حقى باش نتحب ...حىت لو آان مامثاش حىت حد حيبىن  
 ")أحب اآلخر"وأن أحب " حيبىن اآلخر" أنا من حقى أن أحب(وحنب 

 مروان اجلندى . د

 أحتب ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 مشرية أنيس . د

 احب نفسى لو قدرت ...انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن

 نعمات على . د

 أحب شخص معني ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 يامسني فؤاد . د

 أبقى موجودة ..انا من حقى : بيحبىنحىت لو ماحدش 

 حممود خمتار حممود . م

  ما أفقدشي األمل...... انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن

 مى حلمى . أ

 أحلم..... انا من حقى : لو ماحدش بيحبىن حىت

 عبري رجب . أ

 أحب وأحتب ...انا من حقى: حىت لو ماحدش بيحبىن

 مدحت منصور . أ

 أتشاف وأحتب ...انا من حقى: بيحبىنحىت لو ماحدش 

 2004-5-15: استجابة اللعبة ىف القناة الثقافية

 :بسمه عباس.أ

 "أحب آل الناس"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن حييىيا دآتور 
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 :حييى الرخاوى.د

أحتب"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن أمحديا دآتور  
 "غصب عن حبة عينك

 :أمحد حممد سيف.د

 "الزم حتبىن"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن أجمديا أستاذ  

 :أجمد حممد توفيق.أ

 "أحتب"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن عبد السالميا أستاذ   

 :عبد السالم. أ

 "أحتب وأحب"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن أمحديا دآتور   

 :أمحد حممد سيف.د

اللى"انا من حقى : حىت لو ماحدش بيحبىن املشاهدعزيزى  
 "حتالقيه فيا خيليك حتبىن

 التعقيب

 :دعونا نالحظ ما يلى

اإلعالن املتكرر الذى نسمعه من آثري من  يبدو أن  -1
  ، أو)مافيش حد بيحبىن" (ال أحد حيبىن) "مرضى وأصحاء(الناس 

، هذا الزعم"آل الناس بتحبىن"أن يسمع عكسه بنفس الداللة 
عادة ما يرتتب عليه انسحاب، "مافيش حد بيحبىن"انه 

، يبدو هذهأوشحاذة، أو صفقات غري متكافئة، أو أمل ووحدة
 أن اللعبة آشفت ضرورة مراجعته

مافيش(أظهرت اللعبة أنه بالرغم من أنه احتمال وارد، 
إال أن السماح بوعينا به حيفز فينا موقفا) حد بيحبىن

إجيابيا لتحجيم آثاره، ابتداء بأنه لو ثبت أنه حقيقة فإن
 .الدنيا مل تنهد، وأننا قادرون على التعامل معه 

ال واحد، حسب ما وصلىن، قد أعلن انسحابه أونالحظ أنه و 
، إذن ملاذا آل!!)يا خرب(يأسه التام، حني طرح هذا االحتمال 

ما حدش"، "ماحدش بيحبىن": النغمة الىت نسمعها ليل هنار
 ؟ "بيحبىن

إن اللعبة حني حّرآت هذا االحتمال مل يرتتب عليه  -2
املشارآني بل أعلن آثري من  استدرار شفقة أو شحاذة حب،

أن أحب، وأن"االحتفاظ باحلق املزدوج  موقفه من احلرص على
 ".أحتب

أنا من " مجال الرتآى. د  ،"واحتب احب" وليد طلعت. أ
وأن" حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (حقى باش نتحب وحنب 

عبد السالم.أ، "أحب وأحتب" عبري رجب.أ، "")أحب اآلخر"أحب 
 "أحتب وأحب"
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ظهر ممن واجه احتمال أنه ليساالحتمال التاىل الذى  -3
حمبوبا، أنه ارتد إىل نفسه، ليمارس حب النفس، واألرجح عندى

الذى هو   self loveهنا أن املقصود هو حب النفس احلقيقى
حب"مع أن  selfishnessواألنانية  narcissimعكس النرجسية 

مرحلة متقدمة من"هبذا املعىن صعب متاما، ويأتى ىف " النفس
 ".النضج

أحب"أسامة فيكتور . د ،"أحب نفسي"أسامة عرفة . د
احب"مشرية أنيس . د  ،"أحب نفسى"أميمة رفعت . د  ،"نفسى 

 ".نفسى لو قدرت

حيبىن"بأن " أن أحب"أظهرت بعض االستجابات ارتباط  -5
إن حبيتىن أحبك(، بشكل ال يشري بالضرورة إىل صفة مسطحة "آخر

ىف –، وإمنا جاءت اإلجابات )كأآرت، وان مليتىن راح انسى هوا
 :حرآية طبيعية طيبة –تصورى 

أنا من حقى" مجال الرتآى. د  ،"واحتب احب" وليد طلعت. أ
وأن أحب" حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (باش نتحب وحنب 

أسامة فيكتور. د ،"أحب وأحتب" عبري رجب.أ، "")أحب اآلخر"
نعمات على. ، د"حيبوىنأحب نفسى وأفرض على الناس أهنم "
   ،"أحب شخص معني"

توجه حرآية احلب إىل اآلخر، رمبا آنوع من التعويض أو -6
املبادرة، مبعىن أىن إذا مل يصلىن حقى أن حيبىن آخر، فإن هذا ال

،"أحب واحتب"مينعىن أن أحب أنا آخرا، وإن آان األغلب هو 
 .لكن أحب جاءت متقدمة

أنا من " مجال الرتآى. د  ،"واحتب احب" وليد طلعت. أ
وأن" حيبىن اآلخر"أنا من حقى أن أحب (حقى باش نتحب وحنب 

عبد السالم.أ، "أحب وأحتب" عبري رجب.أ، "")أحب اآلخر"أحب 
 "أحتب وأحب"

استدعى اندفاعا إلقراره "أحتب"أن التمسك باحلق ىف أن  -7
عنأحتب غصب "حييى الرخاوى . د: حىت بدا اغتصابا أو فرضا

أحب نفسى وأفرض على الناس"أسامة فيكتور . ، د"حبة عينك
   ،"أهنم حيبوىن

أآدت  "لما أفقدشى األم" حممود خمتار. مأما استجابة  -8
 رفض اليأس

جاءت تؤآد "أبقى موجودة" يامسني فؤاد استجابة -9
)أى لن متوت يعىن لو مل حيبها أحد(وجودها برغم هذا االحتمال 

 فبدت تقريرًا إجيايبا للذات ليس ملمح استغناء

تذآرنا باحلب املشروط ، إن آنت تريد أن استجابة أمحد سيف - 10
إللى حتالقيه ّىف": أن حيبك آخر ، فعليك أن تقدم له ما حيبه فيك

 لبذل اجلهد للحصول على احلق   حماولة ، فكأهنا "خيليك حتبىن

)باحللم(احتفاظها  "أحلم" وأخريا فإن إعالن مى حلمى -11
 .هو أيضا واقع آٍت آخر يرفض اليأس
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فتحت الباب على مصراعيه حني عممت أن بسمة عباس -12
حتب آل"نتيجة أن أحدا ال حيبها هى أن متارس حقها أن 

فوصلىن هذا التعميم، آنوع من اهلرب ىف الكل ما قد ،"الناس
أحب آل"يتضمن نوعا من االنسحاب من العالقة احملددة مع آخر 

 "الناس

 :خالصة مرحلية

أن أتوقف مكتفيا –مضطر ألسباب أصبحت ىف علم اجلميع 
 :خبالصة تقول

إن اإلنسان أقوى من أن يهزم أو يتوقف لو أن أحدا مل) 1
 )نحىت اآل(حيبه 

إن التمسك باحلق من حيث املبدأ موجود بداخلنا مهما) 2
 بدا غري ذلك

  إن التمسك باحلق يولد إصرار عليه، وميكن أن يكون) 3
 بداية حتقيقه

ميكن أن يكشف) التحايل باللعب(إن هذا املنهج ) 4
 أبعادا إجيابية أآثر بكثري مما نشيعه عن أنفسنا 

 .ولنا عودة
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""אמ−349

 )81حلم(نص اللحن األساسى

أخريًا ذهبت إىل القصر ورجوت البواب أن يبلغ اهلامن أن
الفائز جبائزهتا حاضر ليقدم الشكر بنفسه إذا تنازلت ومسحت

ورجع الرجل بعد قليل وتقدمىن إىل هبو راعىن مجاله بذلك
وضخامته ومل تلبث أن عزفت املوسيقى حلن اإلقبال فأقبلت اهلامن
تتهادى ىف ابعادها الفتَّانة فقمت أللقى خطاب الشكر ولكنها
حبرآة رشيقة من يديها آشفت عن ثدييها وأخذت من بينهما

وأخذت أنصهر من... مسدسًا أنيقا وصوبته حنوى فنسيت اخلطاب
 .قبل أن تلمس اهلامن زناد املسدس

 التقاسيم

انصهرت فوجدتىن فراشة تتمايل تعزف بألوان....
جناحيها املربقشني حلنا جديدا شجيا مل خيطر على باىل ومل أآن
أحسب أن آل ذلك اجلمال آان بداخلى، فُحْمت حول ثدييى

تفزع وملالسيدة، وحططت ىف اخلندق الدافئ بينهما فلم 
هتشىن، وآان املسدس مازال مصوبا حنو املكان الذى آنت واقفا
فيه، أخذت أتنقل بني الثديني وابتسامة السيدة تتسع
مرحبة، مث انتفضت حىت تصورت أهنا الذروة حني سقط املسدس من
يدها، فعدت فورا إىل صورتى اآلدمية، والتقطت املسدس

اجلائزة من أوراقى،وقذفت به من النافذة، وأخرجت شهادة 
األنيقة، ووضعتهما على املنضدة وآذا ميداليتها ىف العلبة

 أمام السيدة الرائعة،

 وانصرفت دون ان أنظر خلفى 

*** 

 )82  حلم(نص اللحن األساسى 

أسعدىن جدا أن يتوىل شئون املؤسسة املدير اجلديد على
عليه،ولكن آلما أثنيت . الرغم من أنىن مل أشارك ىف انتخابه

تصدى ىل إخوان بالسخرية، فسرت حائرا بني اإلعجاب من ناحية
 .والسخرية من ناحية أخرى ولكىن رفضت اليأس رفضا تاما
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 التقاسيم

وحني اشتدت األزمة واحلرية وأحل األمل، واملدير يتمادى... 
فيما هو فيه وحوله برغم آل املقاومة واملعارضة والرفض،

وآأىن اقتحم حصنا،دفعت الباب ودخلت عليه دون استئذان 
ومبجرد أن رآىن همَّ أن يقوم ووجهه آله غضب، رمبا ليطردىن،
لكن املكتب آان شديد االتساع فعاد إىل مقعده واستعاد هدوءه

 :وسألىن

 من أنت؟ -

 أنا ممثل أصحاب املصلحة :قلت

 وأين السكرتري: قال وهو ينظر إىل الباب

 ليس على مكتبه :قلت

 .سأريه :قال

ليس ذنبه فحاجة الناس لقضاء حوائجهم، تربر :قلت
 .اختفاءه

 إذن ذنب من؟! ليس ذنبه؟؟ :قال

 ذنب الذين انتخبوك، وذنىب :قلت

 هل تشك ىف الدميقراطية :قال

 أنا أشك ىف نفسى، مث إىن مل أشارك ىف االنتخابات :قلت

 أحسن :قال

لو آنت شارآت ىف االنتخابات ال نتخبتك، وحتملت :قلت
 .ية معكاملسئول

 !رأيَت آيف؟ :قال

 مسئولية أن أخلعك وأرفع الظلم عن الناس :قلت

وإذا به يقوم قومته األوىل، وبدال من أن يتجه حنوى،
فوجئت أنه خيتفى من على الكرسى، وأآتشفت أن احلجرة آانت

 خالية منذ دخلت،

 .ومل أياس، ومل أتراجع

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2663



 I08I2008>15א – אא
 

I08<I2008>15א

 א/א −350

 :مقدمة

املساحة تضيق أمام طول رسائل األصدقاء املشارآني،
وحنذف دون إحلاق ظلم آخرومازلنا غري قادرين على أن خنتصر 
اإلشراف عن"مازال باب . باألصدقاء الذى يكرمومنا بآرائهم

جيذب األقالم أآثر، رمبا" استشارات مهنية"بالتبادل مع " بعد
 .ألن أغلب املشارآني ىف الربيد من الزمالء األصغر

 .أهال 

 ) 13(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 إبعد عن املبدع، وال ِتْتَخّالْش عنه

 حممود حجازى . د

أعتقد يا دآتور حييى أن موقفك آأديب وناقد يطغى على
ىف هذه احلالة، هذه املريضة رغم أهنا مبدعة  آطبيبموقفك 

أصيلة لكن زادت حدة هذه األعراض إىل الدرجة الىت أوقفت
حياهتا واضطرهتا لدخول املستشفى، آما أن آثريًا من احملتوى
للرواية هو عبارة عن ضالالت آما أآدت هى واملعاجل، فأخشى أن

، أى من حقها ىفخوفنا على إبداعها حيرمها من حقها آمريضة
 .االحتياج للمساعدة

 لكن ماذا نفعل؟! هى حسبة صعبة 

 :حييى. د

من قال لك يا حممود أن آثريا من حمتوى الرواية هو  
عبارة عن ضالالت؟ حىت لو أآدت هى أا ضالالت هل تصبح ضالالت يا
أخى؟ وأين احلّد الفاصل بني الضالل واحلقيقة وأسأل برياندللو

أو(، ومن قال لك أنىن "هنرى الثامن"أو " تهلكلِّ حقيق"
حنرص على إبداعها أآثر مما حنرص على صحتها؟ تريد أن) أننا

تنبهنا يا حممود أن َثمَّ تعارضا بني حقها آمريضة وحقها
آمبدعة، آيف ذلك؟ اإلبداع هو قمة الصحة اإلنسانية، ومع

رةذلك فإن املغامرة باحلفاظ عليه البد أن تصحبها املغام
 بتحمل مسئولية املرور باجلنون غري املعلن أثناء أنتاجه، 
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وذلك ىف حماولة أن حتتوى تشكيالت اإلبداع عشوائية اجلنون،
إن من حيرم أغلب الناس أن يكونوا مبدعني هو خوفهم من خوض

 هذه املغامرة الرائعة الىت اليضمن أحد آيف تنتهى،

إن أى جتربة حمسومة النهاية قبل أن تبدأ ال ينتج عنها 
 . إبداع أصيل

ما وصلىن من األصدقاء عن هذه احلالة أزعجىن وأدهشىن، سواء
فأنا ال أنشر(اخلاص " ميلى"ما وصلىن ىف بريد املوقع، أو على 

إّال ما يصل إىل املوقع مباشرة احرتاما لصاحب الرأى،
دهشىت ألنه خيتلف عن رأىي وموقفى، ، مل تكن)وانتظارًا إلذنه

ولكن ألنىن تبينت آم هو حجم اخللط الذى يعيشه أغلب الناس
حني يتناولون ظواهر تتشابه ىف البداية، وتنتهى إىل عكس

 .بعضها البعض

ال أحد يبدع حبق، حىت ىف اجلنس يا أخى، أو ىف التطور 
ن دوناحليوى عرب التاريخ، إال إذا غامر باملوت أو باجلنو

أن يئ الظروف –وعليه معنا  –شروط مسبقة، فقط، علينا 
 .ايًة إجيابية بشكٍل ما  –وال حتسم –الىت ترجح 

 عالء عبد اهلادى . أ

أنا مش فاهم، أنا آنت حاسس إن أى عمل روائى أو غريه
الزم يرتاجع، طب إذا آان فيه آالم غري مرتابط وأفكار مرضية ىف

إيه اللى هيْوصل للقراء؟ ورغم إىنحمتوى الرواية، طيب 
مقتنع بكالم حضرتك بس التصرف اللى عمله الدآتور املعاجل

 . ناس آتري بتعمله

 :حييى. د

أنه صحيح، مث إنىن مل أخطِّئ "ناس آتري بتعمله"ليس معىن أن 
الزميل املعاجل على طول اخلط، بالعكس أنا شكرته يا أخى
وقدرُت جهده بقدر ما قدّرت سؤاله، هذا هو اإلشراف، أليس
آذلك؟ أما حكاية مراجعة اإلبداع أثناء إفرازه فهذه مسألة

)املراجعة(فيها خماطرة تشويه املسار الغامض الرائع، وهى 
 كون مفيدة،نادرا ما ت

أنا لست ضد املراجعة بشكل مبدئى مطلق، النشرات
اليومية الىت اآتبها هنا أعطيها لصديقى وإبىن حافظ عزيز
يوميا ملراجعتها، صحيح أا ليست إبداعا، وإن أطلت فيها
بعض اشرقات إبداعى دون قصد، ليس فقط ىف تقاسيمى على أحالم

ا ما تقفز مىن فكرةحمفوظ وال يوم إبداعى اخلاص، انىن آثري
جديدة حىت أثناء الكتابة املرسلة ردا على زميل متدرب، أو
حىت ىف الربيد، مثل ما اآتشفته عن طريقة عمل جلسات
الكهرباء لتنظيم إيقاع الدماغ، بأا مبثابة إعادة تشغيل

-إجيابا أو سلبا  –حبيث تتوقف نتائجها Restart آمبيوتر 
اخللل، لذلك فأن التوقيت على حالة الكمبيوتر ومدى

 .واإلعداد مها العوامل احلامسة ىف قرار إعطاء هذا العالج

 حني أقول إن املراجعة واردة، أنبه أا ينبغى أال تكون 
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مراجعة لألفكار لنحكم أن هذا مرتابط وذاك ليس مرتابط، أو
أن هذا فكر سليم وذاك فكر خاطئ، أو أن هذا آالم معقول

، املراجعة واردة..ال .. ال .. ال وذاك آالم غري معقول، 
واملشورة جائزة، ىف ظروف نادرة وحمددة متاما، وال يأتى ذلك
عادة من قارئ عادى وال من طبيب معاجل، خاصة ىف احلالة األخرية
ألن الطبيب قد يقوم بدور األب الوصى بشكل ما، دون أن

 .يدرى

من الكالم مث آيف منيز الكالم غري املرتابط واألفكار املرضية
املرتابط واألفكار السليمة، هل قرأت مؤخرا حلَمْى حمفوظ أمس

، مث هل قرأت التقاسيم عليهما؟ وهل تستطيع أن جتزم82، 81
خصوصا لو شطبنا اَمسْى(بأن هذا ترابط إبداعى أم غري ذلك، 

؟ وهل لو جاء مريض أو َمْن آان مريضا مثل االبن)الكاتبني
آيف ستحكم على مدى: ا الكالمرامى عادل وقال مثل هذ
 ترابطه أو سالمة أفكاره؟ 

 . فعال يا عالء يا إبىن املسألة شديدة الصعوبة

 رامى عادل . أ

.املسخ حني يرى مدى بشاعته هو شخصيا/من رأىي أن انون
اجلميل. ال يكفى أن يتوقف أو يفر. يقتل, يصاب ىف الصميم.

مع. بغثها ومسينها -الشروة  -أن تكتمل مسريته فيأخذ 
 .السالمه

 :حييى. د

هل رأيِت آيف أدرك رامى من خربته وحدسه وإبداعه أا شروة
، التوقف أو الفرار"مغامرة اجلنون ووعد اإلبداع"على بعضها، 

ىف الشهر) اإلجهاض(جيهض العملية فتصبح مسخا مثل السَّْقط 
ملسريةفهو أن تكتمل ا –على رأى رامى  –الثالث، أما اجلميل 

فيأخذ صاحبها الشروة، هى ليست شروة، فامسح ىل يا رامى أن
سْقطًا نقول أن تكتمل شهور اَحلْمل، حىت ال يكون ناتج احملاولة

 .آامل النمو) إبداعًا(، بل طفال )جنونا= مسخا جمهضا (

 مدحت منصور . د

..... 

وجدت ىف موقعكم الكرمي متنفسا للتعبري عما جييش به..... 
.شجعىن على االستمرار ووجدت ىف صدرآم رحابة وعناية مماصدرى 

 الصادق وتوهم اإلبداع؟ واآلن أسأل عن الفرق بني اإلبداع

 آما أسأل مىت جيب أن يتوقف الشخص مريضا آان أو صحيحا عن  
 احملاولة؟

 :حييى. د

أرجو أن ترجع إىل أطروحىت، بالذات عن: عن السؤال األول
عن العالقة بني اجلنون واإلبداع يومية(جدلية اجلنون واإلبداع 

11-8-2008.( 
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مىت جيب أن يتوقف الشخص مريضا آان: "أما السؤال الثاىن
 ؟"أو صحيحا عن احملاولة

فجوابه فيه خماطرة، ألنىن شخصيا أوصى بعدم التوقف 
مل تكتمل رحلة اإلبداع،(إال إذا تكرر اإلجهاض أبدًا، اللهم 

وحل حمله جنون صريح املرة تلو األخرى، وأخريا دعىن باستمرار
طبعا(اعرتف لك أن أحد ال ميكن التنبؤ بصدق آامل مبثل ذلك 

 )!.وال أنا

 حممد أمحد الرخاوى. د

سيبدع إال بعد أن فعال املبدع هو الذى ال يعرف ماذا
 !!!!!يبدعه
من رحم اهول غرب أنه ىف آثري من األحيان خيرج أى إبداعواأل

 !!!!التام ىف رحلة سري جمهول قد يكشف أو ال يكشف

يكتشف أى مبدع حقيقى أن االبداع هو ابدا وبعد أن يكشف
 !!!!ابدا ما مل يكشف حىت يكشف وهكذا

 :حييى. د

ما ْتًقوْل("طيب يا أخى، يا أبن أخى، قلها لنفسك 
 .وال تتعجل االستشهاد وتستسهل اخلطابة، ")لنفسك

ملاذا تشوه حماوالتك خبوفك من نفسك، فتسارع مبا تفعل، أو
 ....متسخه مبا تلحقه به؟ وىف آّل خْري، ولكن 

**** 

 نون واإلبداععن العالقة بني اجل: إبداعى العلمى

 حممود حممود خمتار. م

تذآرت بعدها بعض سعدت سعادة بالغة هبذا العنوان و
أحاديث أىب وأنا صغري مع أصدقاءه الذين هم أآرب مىن بعشرات

مسعتها مرة" ال ترّقع الدايب، وال تعاتب اخلايب: "السنني مثل
عشرين عاما، وحفرت يف ذاآرتي قاهلا رجل واحدة منذ أآثر من

 .غري تلك هل القراءة والكتابة، لكنه يعلم أشياءجي

 :حييى. د

أظن أن سعادتك بالعنوان ال تعىن أن احملتوى وصلك، الحظت
أنك مل تعقب عليه وهأنَت ذا ترى آل االعرتاضات اجليدة على
احملتوى، وهى تستحق النظر واالحرتام، املثل الذى استشهدَت به

ليست ترقيع الدائب أو عتاب رمبا يربر ىل ظىن السابق، املسألة
اخلائب، املسألة هى نقد النص البشرى وإعادة تشكيله مبشارآة

 النص نفسه،

مث آيف ال تعاتب اخلايب، إال إذا آنا قد يئسنا منه متاما،
 .وحنن ال نيأس من أحد، أو قل، ينبغى أال نيأس من أحد

 عالء عبد اهلادى . أ
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أنا مافهمتش اجلدول إال بعض النقاط البسيطة بنسبة -
 . تقريبًا % 30

الفرق بني اجلنون واإلبداع هو بسيط جدًا، فاملبدع لديه -
حجرة(زخم من الطاقة جيعله يشعر انه سجني داخل شيئا ما 

ويهدف طول الوقت إىل تغيريها بشىت الطرق، أما الشخص) مظلمة
الزخم من الطاقة ولكن ليساملصاب باجلنون فلديه نفس 

مبقدوره مواصلة طريقه فيظل سجني داخل أفكاره أو ينكص إىل
مرحلة أآثر بدائية، أما الشخص العادى فإنه يبدع عندما
حيلم، فاحللم هو لغة النائم ، فاحللم له مفرداته وقواعده

 .ورموزه والعالقة وطيده بني احللم واإلبداع 

 :حييى. د

نسبة آبرية، وقد آنت أنوى أن أمتادىهى %  30أعتقد أن 
ىف شرح اجلدول فقرتني فقرتني أيام الثالثاء من آل أسبوع، لكن
ما يشبه اإلمجاع، تقريبا، ما وصلىن يعلن عدم الفهم، فكان
علّى أن أتراجع متأملا وحيدا، دون أن أشكو الوحدة، فهو

 .على أية حال -وليس خطيئىت  -خطئى 

الفهم حني بلغتك املسألة على أنتأآدت من حقك ىف عدم 
اإلبداع هو حماولة اخلروج من حصن مظلم، املبدع ليس سجينا،
املبدع رحالة مغامر، وهو ىف رحلته ال ينبغى أن يتجنب
الكهوف املظلمة، هو يقتمحها ورزقه على الذى خلقه، مث الذى

 خيلقه هو بإبداعه،

تكلم عنإىن آسف، مل أقصد أى حجرة مظلمة ، أنا أ.. ال 
الزوايا املظلمة، والكهوف املظلمة الىت هى جزء ال يتجزأ من
الرتآيب البشرى، ومن الواقع على حد سواء، وهى ليست مظلمة
مبعىن الظالم أو السواد، ولكنها مظلمة ألننا النعرف عن

 طبيعتها أو حمتواها شيئا، وألا خميفة على قدر ما جنهلها،

الىت هى(زوايا الظالم، املبدع ليس مهمته أن يضىء  
، إن حرآية إبداعه تدفعه إليها، إىل)ضرورة لنكون بشرًا

أعىن ىف(حماولة استطالع طبيعتها، وىف حالة اإلنسان العادى 
يرتاجع خوفا منها، وآثريا منا ينكرها أيضا) حالة العادية

 حني يتصور أنه عرف آل احلقيقة، فما احلاجة إىل اإلبداع؟

ن يتمتع باألدوات الالزمة، وآان قد أعداملبدع إذا آا 
نفسه مبقومات املخاطرة، وأجبدية احلوار وألوان التشكيل
وُدْربة املران، فإنه يدخل تلك الكهوف والزوايا ليخرج منها
وقد أضاء بعضها، ليضىء بعض وجودنا بإبداعه، فإذا هو غاب
فيها ومل يعد، أو إذا هو أصيب من خالل مغامرته احملتملة
العشوائية بإعاقة أو توقف أو تفسخ أو تناثر فإنه يقع

 .اجلنون: احملظور

لكن القصة ال تنتهى هكذا، فهو يستطيع أن يقوم ويواصل 
باملساعدة األمينة إما إىل األمام مبدعا، وإما إىل الرتاجع

 .. عاديا
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 وهكذا

 وهكذا

 رامى عادل. أ

يتباهي بكونهاو , لكي ال يبدو جمنونا, يشد الفرد جلامه
وقد يتظاهر احمليطون بانه. ورمبا يصيب اخر بعدوى .آذلك

فقد ال يشكل اجلنون إعاقه. فيشعر بانه آذلك. طبيعي مثلهم
فكم مره احب جمنونا رمبا. ولكنه هليب للعواطف, مرآزيه
 .او مزجيا منهما, ورعبا, وهل احلب اال جنونا. مثله جمنونه

 :حييى. د

تنقدىن حني: يج منهما، ياه يا رامىفعال مثل آل شئ، مز
 .بأقل الكلمات وأآثرها اخرتاقا" أحتاس"

 حممد أمحد الرخاوى. د

فاملبدعون عموما هم يف ال اوافق ان املبدع يقرر ان يبدع
 يظهر هذا حالة إبداع حياتي مستمر، غالبا رغما عنهم،
يف -جمال ما -االبداع لعامة الناس حني يفرغ هذا االبداع يف

مبعين آخر اإلبداع هو موقف وجودي آونه .ما  يف ظرف -وقت ما
آدحا ايل آشف جمهول أبدى لروعة االنسان وسر آشف الصوفية هو

 املضئ ابدا يف هذا اليقني حبتم اهول املتواري

 :حييى. د

 احلال " ماشى"

 مع حتفظات مهمة ال أجد ىف نفسى حافزا لذآرها اآلن 

**** 

 ...!!إىن لو مل أولد مصريا: تعتعة

 عالء عبد اهلادى .أ

نفس التساؤل واحلرية وصلتىن عندما قرأت ذلك املقال عن
تبادل رفات اإلسرائيليني بالعديد من األسرى األحياء، حينذاك

وبعد أن عرفته أحب أن وآنت أحسب أنه شئ مقدس، أما اآلن
أخربك أنه عندما التحقت باجليش تعلمت العديد من األشياء
منها باجيازا أنه ال آرامة، وال انسانية ىف املعاملة حتت شعار

، وان آل شئ مباح من ضرب واهانات)دع آرامتك ىف منزلك(
وسب لألهل ولو حاولت أن حتصل على أى من احلقوق املزعومة

العديد من القوانيني العسكرية ، وال تنزعج حتاآم حتت مسمى
مىن إذا قلت لك إنه جوايا احساس لو قامت حرب فإن أول من
سأحبث عنه القتله مها قادتى باجليش، ليس ذلك شعورى أنا فقط
ولكن شعور معظم زمالئى ، هكذا علمونا، فكوىن مصرى هو قدرى

 .وليس حلم آما يدعى البعض
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 :حييى.د

 ال، ال، ال

 .أصدقك من حيث املبدأ، فهذا أشرف من الكذب: أوال

 ..ال .. ال .. ال : لكن

أنبه الذين جعلوك، جعلونا هكذا، أنىن مل أبالغ: ثانيا
حني حذرت من أن الرسائل الىت تصل إىل األصغر من هذا اجلارى
تؤدى إىل ما أنت فيه، وتقوله هبذا الصدق، وأنا أعرف أنك ىف

و نتاج طبيعى لتصرفات الدولةالعشرينات، وأن هذا غالبا ه
وامتهان مواطنيها من آل املؤسسات الدينية واإلدراية

القضائية، ولست متأآدا من حقى ىف: واألمنية، ورمبا مؤخرا
 .التلميح إىل مشارآة املؤسسات الثقافية أيضا

وبرغم آل ذلك، فأرجو أن تقرأ تعتعة الغد وهى ردى على
ه ىف الصحف فهذه التعتعةطلعت مطر دون ذآر امس. االبن د

نشرت أول أمس ىف الدستور، أنا أذآر امسه هنا فقط ىف املوقع،
 .وأضيف ما تيسر  وأعيد نشر خطابه آامال

 إسالم ابراهيم أمحد. د

 :برجاء توضيح قولك

هذه الرسالة مل تصل للشبان إْذ مل يرتبوا عليها،* 
 .خارجهافاإلنسان املصرى ال يساوى شيئا سواء ىف بلده أو 

لو مل أآن مصريا لشكرت اهللا على ذلك هذا بيان حال* 
 .الشباب اليوم

 :حييى. د

 الظاهر أن ثالثة يوميات ينبغى أن ُتْقرأ معا

 "شئ ما.. برغم آل اجلارى، مازال فينا ) "1( 

 ، "إنىن لو مل أولد مصريا" )2( 

 ) غدا" (لوددت أن أآون مصريا) "..3( 

 إسالم ابراهيم أمحد. د

وصلىن أن إسرائيل ال تبعث رسائلها لناسها إيهاما
عندنا واللى بيحصل. وغرورا بل تبعث رسائل هى حق لشعبها

 ده مش بيحصل ىف أى مكان ىف العامل

 :حييى. د

أنا ال احرتم دميقراطية إسرائيل، وال ما يبدو وآأنه
إجيابيات وجودها، ومن مث مربر ظلمها لنا وطردها لناسنا،

وجود باطل،" إسرائيل"وإهانتنا هكذا بكل غطرسة دنيئة، 
نيزك ساقط، وما بىن على باطل فهو باطل مع أن هلم حقوق
 .عندى شخصيا ما داموا بشرا مثل البشر، ليس على حسابنا ال
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ولعلمك فأنا ال احرتم دميقراطية أمريكا أيضا، ولنا 
 .عودة

 مىن أمحد فؤاد. أ

من زمان وأنا جبد فرحانة وفخورة بكوىن مصرية، حىت ملا
اتقدم خلطبىت شاب غري مصرى آان لدى احساس بأىن أفضل منه ألىن

األفضل، وأهنا فرصه ولكن مع الوقت شعرت بأنه هو. مصرية
 .أفضل ىف احلياة

جبد أنا باحس إن املصرى زيه زى النملة ليس له أمهية وال
 .دية وال آرامة

آلنا بنفكر نسافر للخارج عشان نكون بشر وهناك حنس
 .جبد مابقاش لينا مكان ىف أى مكان. إننا عبيد

 :حييى. د

نأرجو أ) مش قوى آده(مع آل احرتامى، ليس هكذا متاما، 
،"شئ ما.. برغم آل اجلارى، مازال فينا "ترجعى إىل يومية 

-16السبت (مية الغد وأن تنتظرى يو "إىن لو مل أولد مصريا"
 ".لوددت أن أآون مصريا) ".. 8

لن أمل من تكرار التوصية بضرورة قراءة اليوميات
 .الثالث معا

 حممود حجازى . د

أفهم ما يفعله االسرائيليون من إصرارهم على احلصول على
.رفات جنودهم حىت لو أرجعوا ذلك لتفسريات دينية مغلوطة
أما خبصوص ما يصل من حادث العبارة من رسائل خصوصا لألصغر
فاألصغر فأنا مل أجد أهنا أحدثت آل هذا األمل الذى أزعج

تهانة حبياةحضرتك ألهنا جمرد حلقة من حلقات مسلسل االس
شعوبنا وقد أعتاد عليها الناس إىل الدرجة الىت جعلت الكل

االستئناف ألول مرة من النائب العام  يدرك لعبة تقدمي
بعدها بساعات آخدعة المتصاص غضبة الشعب، يبدو وآأهنا
أصبحت عادة من عاداتنا فنحن نثور ونثور ونرفع الشعارات

 . شئ مل حيدث وحنرق االعالم مث يعود آل شئ وآأن 

ما أزعجىن هو احساس بنقلة تشاؤمية ىف موقف حضرتك ىف هذه
التعتعة عن تعتعة شئ ما يومها مل توافقىن سيادتك وأنا من

مل. األصغر على ما وصلىن من أن هذه بالد مل تعد آبالدنا 
مصرى حىت اتوصل إىل انىن لو مل أولد 1000أحتاج إىل موت 

ا أو اسرتاليا فهناك اآلالف ميوتونمصريا لفضلت أن أآون آندي
آل يوم هناك اآلالف ممن تنتهك أعراضهم آل يوم، هناك اآلالف
من مرضى الفشل الكلوى آل يوم، هناك اآلالف الجيدون رغيف اخلرب

 .... آل يوم، هناك 

 :حييى. د

 !!يا خربا 
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لو آنت أعرف أن ما آتبته سوف يكون له آل هذا األثر ملا
نادما، فلماذا نضع رأسنا ىف الرمال؟آتبت ومع ذلك لست 

برغم آل اجلارى، مازال"دعىن فقط أذآرك أنت أيضا بيومية 
لوددت أن"..، وآذلك أنتظر يومية باآر "شئ ما.. فينا 

 ".أآون مصريا

 أسامة فيكتور. د

وصلىن ما وصلك إىن مليش الزمه وحأعيش ليه واعمل إيه
 وأخلف عيال ليه 

 )آالم حمذوف(  .إخل...ياط دخلت اجليش ضابط احت-1

ىف سنة خامسة طب آنت عاوز أسافر البن عمىت ىف هولندا -2
بشرا سويا آما(آنت باحلم أحسن وضعى املادى وأعيش بىن آدم 

هو مصرى.. أبويا رفض عشان قال إيه ) ذآرت ىف التعتعة
حىت اآلن حناول أن حنصل على مكافأة اشرتاآه ىف( 1973وحارب ىف 

وعشان ميقدرش يسيبىن أبعد) ومل نصل لشئ 1973و 1967حرب 
عنه وعشان مصر حلوة ورزق اهللا ىف بالد اهللا يعىن ىف مصر زى

طبعا ال وألف ال، آنت عاوز أسيب مصر عشان الظلم.. هولندا 
 )آالم حمذوف... ( اللى شوفته ىف الكلية وعلى فكرة 

وعحكاية احلكم ىف موضوع العّبارة طبعا هزىن ومن أسب -3
 .حنقوهلم إيه .. بقول البن عمىت احنا حنرىب والدنا إزاى 

..أنا من الناس اللى حلموا بإنه يتجوز اسرائيلية  -4
عشان بس مدخلش اجليش، لكن ولألسف حبب مصر ولسه عندى أمل زى

 . أبويا أهنا ىف يوم تتغري وتبقى أمنا صح 

 معلش ساحمىن .. انظر أمام  -5

وال موضوع أستاذ اجلراحة) 1(بند  أرجو عدم نشر: ملحوظة
 . خليها سر مابينا ) 2(بند 

 :حييى. د

 مت احلذف إال بضع آلمات ال مؤخذاة عليها

خّل بالك ليس إىل هذا املدى، وإن آنت فهمت أآثر جممل 
اآلالم واحلقائق الىت أوصلتنا إىل هذا الذى آنت أخشاه ومل أآن

 األصغر، أعلم أنه قد وصل هبذا احلجم إىل اجليل

 .صحيح أنىن توقعت بعض ذلك لكن ليس هبذا احلجم 

 مدحت منصور . د

 عرب. أشكر حضرتك على تلك التعتعة الىت أثارت املشاعر
السيد مصطفى آامل عن حالته الوجدانية يوم أن آانت

وىف حادثة, أنه من أم الدنيا الدنيا خبري وآان املصرى فخورا
فقام رد) املصريني املواطنني( دنشواى استشهد مخسة من الفالحني

فعل شعىب غري وارد سرده هنا باإلضافة إىل سفر السيد مصطفى
.إىل فرنسا لعرض قضية بالده هل منعه أحد من السفر؟ آامل

 دعونا نعد فقط شهداء العبارات على سبيل املثال وليس 
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الفالحني القطارات وجند من يهز آتفيه على أهنم جمموعة من
وآأنه ممثل االحتالل العثماىن أو ينتمى إىل أسرةوالبسطاء معا 

لقد وصل اإلحباط بأن يسخف أحد الكتاب من الشباب. بارم ذيله
عبارة السيد مصطفى آامل ويستحسن الشباب من الزمالء هذا
 الرأى بل وحيللون ذلك الرأى األخري على أنه عبقرى متناسني

ط و عدم الثقة ىفدفع ذلك اإلحبا. انقطاع صلتهم متاما بتارخيهم
الثانوية العامة اإلحجام عن التقدم الوطن شابا حصل على

البكوات فليس عند لكلية الشرطة معلال ذلك بأنه ليس من أوالد
 .أهله أمالك آما أن ليس لديه واسطة

مشاعرى ال يهمىن سأواصل الكتابة أوَّثق مشاعرى أم أعرب عن
 . أشكرك انيةطاملا حترآت مشاعرى واهتز وجداىن ومرة ث

 :حييى. د

يا مدحت يا ابىن، أنت من جيل أآرب نسبيا، فامسح ىل أن
أدعوك معى لقراءة آالم ويأس وضياع اجليل األصغر الىت وصلتنا
ىف هذا الربيد، وأذآرك يا مدحت بعالقىت احلذرة واملتواضعة

 بالتاريخ عامة وتاريخ مصر خاصة،

بأن انتمى للتاريخ أنا ال أستطيع أن أآتفى من حيث املبدأ 
افعله أنا وتفعله أنت اآلن،وال حىت للمستقبل، إنتمائى هو ملا 

، والوبأبنائنا، فهو مسئوليتنا أيضا اآلنأما ما يفعلونه بنا 
أرى أن علينا أن نواصل الكتابة، بتلك احلروف السوداء على

، الكتابة"الفعل بالكتابة"الورق األبيض، بل علينا أن نواصل 
 ال تكون فعًال مغّريا ال تُعد آتابة،حني 

 .هذا ما ينبغى أال نتوقف عنه، وال نتوقف عنده 

 مصطفى حسن  

هزتىن هذه الكلمات ومعانيها وضربت ىف جذور األمل الذى ال
يكاد يندمل بعضا منه حىت تنكأه املزيد من جراح الالمباالة، تلك

بالغرق أوالىت تنعكس ىف صورة جرمية هنا أو غش هناك أو موت 
املنهوبة، والثروات الىت مت موت بطائرة، ناهيك عن ملياراتنا

 .اخل...املصري اقتناصها وغريها من الىت يتم جتهيزها لنفس

إيهاب/ يا دآتور حييى حنن حىت اآلن مل نعرف مصري الدآتور
سفري مصر بالعراق، ولست بقائل أن شخص السفري أغلى الشريف

وإمنا إذا آان األمر آذلك عامل فقري،عندى من موظف بسيط أو 
 بالنسبة ملوظف رمسى ميثل الدولة فعندئذ يكون األمر مفهوما

 .فيما خيص املواطن األبسط

ىف إن أنشودتك الىت غنيتها شابا؛ قد حلقتنا بعض نسائمها
"\مسئولة"\أجيالنا التالية لكم، وإن آانت هناك من وقفة 

أن يستلهم" \املسئول افرتاضا"\احلاىل  فإنىن أتوقعها من اجليل
أنشودته من وسط الرآام آرسالة تصل ملن بعدنا، وأتصور أنىن
بدأهتا بشكل ما مع أوالدى ومرضاى، وأمتىن أال أآون وامها، وإن

واهم فأمتىن أن أتلمس رسالىت وأن يعينىن اهللا عليها آنت غري
 .لنا آما أوصلتموها ـ والزلتم ـ
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 :حييى.د

هل: شكرا يا مصطفى على مثابرتك، ولكن قبل أن أمضى
الذى طال صمته، وغاب عن الربيد حواىل" مصطفى حسن"أنت أنت 

الناس ،"جراح الالمباالة"السنة، أعجبىن تعبريك التلقائى 
حتسب أن الالمباالة هى المباالة، أما أن خيرج منك ما ينبهنا

 .إىل غري ذلك، فهذا مهم

جاءت ىف اية رسالتك ليست هى آل املمكن،مثابرتك الىت 
 .لكن إن عجزنا عن غري ذلك، فدعنا نتقنها

 أميمة رفعت. د

اغسطس 8 ىف طريقنا إىل الندوة الشهرية باملقطم يوم
منري. املاضى، رآبنا القطار املدعو األسباىن أنا و زميلى د

جىءدقيقة فو 15اإلنطالق من اإلسكندرية حبواىل  وبعد. شكر اهللا 
.ولكن ىف اجلهة املقابلة اجلميع بصوت إنفجار عند مقعد ورائى

و ألول وهلة تصورنا مجيعا أنه طلق نارى أو قنبلة ما،
قد قذف" \أحدهم"\وقفزنا من أماآننا، وإذا بنا نكتشف أن 

القطار املزدوجة فحطم اللوحني حجرا آبريا على نافذة
احملبوس بينهما هذا الزجاجيني اخلارجى والداخلى فأصدر اهلواء

 .الصوت اهلائل الذى يشبه اإلنفجار

سنوات جتلس جبوار هذه آانت هناك طفلة ال تتعدى العشر
 النافذة مع أمها وأبيها، وقد إنتابتها حالة هيسترييه من

الصراخ املتواصل، آما أصاب األم هلع فأخذت إبنتها بني
فأخذت تعرف أين تصب هذا اهللع ذراعيها وآما لو آانت ال

ومل تصرخ ىف الطفلة، أما األب فقد إمتقع لونه ومل يتكلم
أسرع اجلميع إىل رعاية هذه األسرة من حبث عن إصابات. يتحرك

الطفلة واألم، إىل إزالة الزجاج املنثور عن إىل هتدئة روع
الرآاب اجلالسني بقرهبم شعرهم ومالبسهم وأيضا عن شعر ومالبس

جرحا طفيفا و قد ظل يقفز من ومنهم طفل صغري جدا جرح( 
خوفا آلما مر قطار آخر جبانبنا و أصدر صوتا أو مكانه

األم و" \أوالد احلالل"\ أخذ) . إهتزازا حىت هناية الرحلة
 إبنتها بعيدا عن موقع احلادث فقد إمتأل بالزجاج ومل يعد

صاحلا للجلوس، أما األب فقد حبث عن مقعد خاوى قريب وجلس
 ..صامتا

اهلرج واملرج مل يظهر أى مسئول بالقطار، وظننت هذاطوال 
وصولنا إىل طنطا، توقف ولكن عند. أن أحدا مل يشعر باحلادث

 القطار ودخل عامالن و معهما أدواهتما ولوح زجاجى وشرعا ىف
وهنا إنفجر الزوج وخرج عن هدوئه وأصبح. اإلصالح ىف صمت
إصالح، وأن يأتىأال حيدث أى  صمم الرجل... آالثور اهلائج

 إليه مفتش القطار ليثبت احلالة ويفتح حمضرا ويعتذر
بالنيابة عن السكة احلديد، تشاجر العامالن معه مث أتى

الذى ظل خمتفيا إىل( أحدمها مبندوب عن مفتش القطار
 ، ورفض املندوب عمل حمضربل وحتدى الزوج أن يكون به)النهاية

على الراآب أن يشكره أى إصابات هو أو أفراد أسرته، وآأن
 إتقان دون أن حتدث أى إصابة، وعال  ألن الطوبة قذفت بفن و
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الالسلكية، الشجار وأتى أمناء الشرطة مبسدساهتم وأجهزهتم
وظننت أن املسالة ستحسم، ولكن آل ما فعلوه هو نقل الصورة

للضابط املسئول وناظر احملطة عن طريق أوال بأول
آان ىف صف قسم: أنفسهم إنقسم الرآاب على ...الالسلكى

قدر اهللا وما(الزوج، وقسم قدرى محد اهللا أهنا جاءت ىف الزجاج و
، وقسم جاء يصرخ ىف اجلميع على تعطيل القطار و ال)فعل شاء

أخري عقد ذراعيه على صدره ووقف تعنيه القصة ىف شىء، وقسم
 .بإبتسامة بلهاء action يتفرج على ال

قيقة إستسلم الزوج املسكني وملد 20بعد حواىل  ىف النهاية
حيصل ال على حمضر وال حىت على إعتذار، وجلس ىف مكانه و زوجته

 .ىف عربة أخرى..و إبنته ىف مكان آخر

أنا على( واحد منا وىف داخله  حترك القطار وجلس آل
مل يطلب هذا الرجل. غضب، و خوف، و وحدة، وإغرتاب) األقل

ة أن حيرتم آإنسان و أن يأخذتعويضا ماليا وإمنا طالب ببساط
أنت: حقوقه آمواطن، فوصلته الرسالة واضحة ال لبس فيها 

اليوم التاىل، وآنت قرأت التعتعة ىف\ .أنت ال شىء... نكرة
سحر املوجى ىف املصرى اليوم اإلسبوع. قد قرأت مقال د

عمرو أديب. أ، وأشاهد آثريا "\..لو مل أآن مصريا :/املاضى
السؤال الذى بات يفرض نفسه ، ويبدو أنليومىف القاهرة ا

فيهم آيف نشعر أوالدنا بأمهيتهم، ونزرع: اآلن على اجلميع
قيمة اإلنتماء ملصر وللمصريني إذا آانت الرسالة تصلهم
دائما بأهنم نكرة وبأهنم ال شىء، ليس فقط من املسئولني

مفتش : الكبار، ولكن أصبح أيضا من أفراد بسطاء مثلهم
 وراآب قطار؟..وأمني شرطة ..حمطة

 :حييى. د

املهم ىف رسالتك يا أميمة أنك ّمحلت احلّكام األصغر أيضا
 .مسؤولية االمهال واإلهانة واالمتهان

ليس عندى تعليق حمدد، شرْفِت الندوة أنت والدآتور منري، 
أشكرآما وإن آنت قد توقعت تعليقًا ما ، فالندوة وجملة

هذه احملاوالت الىت تظهر اآلن ىف اإلنسان والتطور هى أصل
 .النشرة اليومية

 رامى عادل. أ

ولكن ىل. هل تبحث عن االنسانيه؟ شبعت آالما عنها ومللت
حني, وامتىن ان جند يوما انفسنا, يصربني, يعاملىن هبا صديق

 .شكرا وآفي. يتلقفىن, فيفهم وحني اسرح, يضحك ويداعبين

 :حييى. د

 آفى ، ونصف

 طلعت مطر. رسالة د

  استاذى الفاضل
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قلىب منذ زمان وآنت اعجبتىن املقالة الىن اختزن أفكارها يف
أمتىن أن أجد مكانا للنشر اليقرؤه اال املصريون ولكن لالسف

مستحيل ولكن ما باليد حيلة وقد شجعتىن مقالتكم على هذا
اعيش خارج مصر يف جمتمع متنوع إيداء بعض املالحظات حيث انىن

حىت يقل أبتعد قليال" \أمل. الرؤية أفضل اجلنسيات فتكون 
  والأدرى ان آنت توافقىن فيما رأيت أم ال. ؟"\تراني 

 يريد أن يأخذ أآثر مما يعطى الحظت أن املصرى  )1

 إن حكاية الكرامة الىت يغىن هبا هى وهْم فهو يتنازل )2
 عنها آثريا ىف سبيل حتقيق مكسب مادى أو شخصى

الف العيش ىف قد -قول ذلك  آسف على-أن املصرى  )3
 القذارة وانظر اىل الشوارع املصرية وأآوام الزبالة

مستكني يرضى بالذل واهلوان واليثور إال ثورة ان املصرى )4
 القطيع

إبداعا وهذا يفسر احتماءهم إن املصريني أقل الناس) 5
  بالتدين الشكلى دون اجلوهرى سواء املسلم أو املسيحى

يقدر قيمة العلم فهو اليؤمن به واليطبقهإن املصرى ال )6
نسبة انتشار االهتاب الكبدى الىت يف حياته وانظر اىل

  التضارعها اى نسبة ىف شعوب العامل

املصرى من أقل الناس انتماء لبلده وانظر اىل  إن )7
 العامه سلوك الناس وتعاملهم مع املمتلكات

االرصفة يف ان املصرى ال يتذوق اجلمال وانظر اىل شكل )8
شوارعنا وقد تقول إن القاهرة آانت يف العشرينات من أمجل

اجلاليات االجنبية آانت تعيسش أقول لك ألن, مدن العامل 
  فيها وعندما رحلت ظهرنا على حقيقتنا

التعميم واعتذر لكل من اليرى نفسه آذلك وعليه آسف على
  أن يثبت ذلك عمليا

 :حييى. د

 يا طلعت، يا طلعت 

دون" الدستور"لك قرأت ردى املختصر عليك أول أمس ىف لع
أن أذآر امسك، ألىن مل استأذنك، وآنت قاسيا، وعموما فانتظره

حني أعدت قراءته. غدًا/انت وأصدقاء املوقع ىف نشرة السبت
اآلن وجدت أنه ال يكفى وىف نفس الوقت وجدتىن ال أريد أن

ن وصديق يشرفىنأزيد، ومع ذلك فالرد هنا أرحب، وامسك آإب
 :ذآره بني أصدقائنا هنا، وإليك بعض اإلضافة

أشكرك على أنك انتبهت أال تنشر مثل هذه اآلراء حىت   ·
لو صح بعضها على من هو غري مصرى، فنقد الذات، عند من ال

أحيانا أتصور أن بعضهم ال(ينقدون ذواهتم، ال جيوز فعال 
نقد) تستحق النقد ألم ليس هلم ذوات أصال: ينقدون ذواهتم

 شكرا. الذات أمام من ال يتسحق وال يشارك ليس مطلوبا دائما
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ليس بالضرورة أن من يبتعد عن الصورة يراها أفضل،:ثانيا   ·
هذا يتوقف على سبب ابتعاده، ومدى مسئوليته، خصوصا إذا آان

 مشارآا ىف رسم الصورة، وأنت وأنا مشارآان، رضينا أم مل نرض

أوافقك، ومع ذلك فلو عدت فقرأت يوميةواضح أنىن ال   ·
، فسنعرف أنىن عددت سلبياتنا بال"شئ ما...برغم آل اجلارى"

حصر، لكن ذلك أبدا مل مينعىن من أن أرى ذلك الشئ الـ ما
الذى تراجع االحساس به، وإن مل َيْضمر طبعا ألىن أن نشرت هذه

الم يالكن اآل". إىن لو مل أولد مصريا"..التعتعة الرد عليك 
 !طلعت فظيعة، يا خرب

أظن أنىن حذفت مما نشر ىف الصحيفة اجلزء األخري من  ·
فعلّى أن أضيف اآلن أنىن رأيت نظافة داخل) 8(تعليقك رقم 

ناس بلدنا ىف قريىت، وىف طنطا وزفتا ىف تلك الفرتة، وىف مرضاى
واألطفال أصدقائى بعد ذلك ومل يكن ىف آل هذا وال خواجة واحد

بقال يوناىن طيب ىف زفتا، مث بضع خواجات يتاجرون ىفإال 
القطن أو يتعاملون بالربا، صحيح أنا معك ىف أن نظافة
اخلارج تدل على نظافة الداخل، لكن االرتباط ليس هبذه

 .املباشرة وال هذا االختزال

أخريا، راجعت عالقىت الطويلة، وبك من خالل هذا الربيد  ·
ت فيه ىف هذا الربيد باآرا، وحديثكاألخري، وراجعت ما شارآ

عن عطر زوسكند، ورأيت فيك اآلن شيئا آنت أحدسه وال أتبني
معامله، من أول تصفيقك املبالغ فيه ىل، وحبك الصادق ملا
أعمله وأحاوله، ورمبا لشخصى حىت خطابك هذا األخري، فاآتشفت

فتذآرت العطر. قسوتك على نفسك بقدر قسوتك على ناس بلدك
 . وت ىل ولكودع

*** 

 بريد اجلمعة/حوار

 عصام اللباد . د

I remember notifying and apologizing to you for 
being unable to use the arabic language in the web as 
I am unable to change the language setting in my new 
computer. It seems you missed reading this part of my 
message with contained the summary of CATIE study. 

So, I am repeating it, hoping to be able to change 
the language setting soon. 

Thanks. 

Essam Ellabbad 

 :حييى. د

 فعال، 

 ف أحبث عنه وسو
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 اجلميلة"لغتك العربية"وىف انتظارشكرًا

 مشرية أنيس. د

للربيد هى أعتقد أن فكرة وضع التعليقات املطولة آملحق
 فكرة جيدة

 :حييى. د

أنا مع هذه الفكرة أيضا، لكنىن أخشى أن يعىن ذلك
هتميشا، وها أنت ترين أن حجم آالم األصدقاء الضيوف هو

آما.(ا هو امللحقالربيد آله، فما رأيك أن أجعل آالمى أن
 )سأفعل من التوصية بعدم قراءة ملحق اليوم

 حممود حجازى . د

 :توقفت عند قولك

أنا لست معاجلا نفسيا يا وليد وليس ىل مدرسة باملعىن"
الشائع بل إنىن أآاد أقول إنىن لست طبيبا نفسيا مبعىن

 " أنا وتالميذى وزمالئى) هكذا(الطبيب املؤسسى، 

 ر حييى هذا آالمك يا دآتو

حينما أفكر ىف هذا املوضوع آثريًا ما أصاب بقلق شديد حنو
وبرغم ما حنققه من جناح مع مرضانا، إال أىن أحس أننا ىف
مكان، واآلخرون على اختالف مدارسهم ىف مكان آخر، أحيانا
أحس بغربة، ويفسر هذا املوضوع ىل صعوبة التواصل مع املدراس

أم خطأ شرآات األدوية ، إن األخرى، هل هو خطأنا أم خطؤهم
ما نتعلمه من حضرتك ومن مرضانا آما علمتنا هو علم، حىت
ومل ينطبق عليه صفات علم باملعىن األآادميى، وبدون إثبت ىل
وأثبت لك، هذا بعض ما أثاره بريد اجلمعة هذا األسبوع

 وأردت أن أشارك حضرتك فأنت مالذنا دائما ، وشكرًا 

 :حييى. د

يا حممود، الطب طول عمره ممارسة واقعيةيا حممود، 
لصاحل املرضى، وهو فن أآثر منه علما، هو فن) إمربيقية(

يستعمل العلم واملعلومات بأآرب قدر من املسئولية، العلم
واملعلومات ىف ممارسة فن الطبابة هى مثل ألوان اللوحة

، هو شئ"املداوة واملواساة"وقماشها، لكن فن الألم، فن 
واء آنا علماء أم غري ذلك ، فتصنيفنا ال يهمىن وإنآخر، س

آنت ال أستهني باهتمامك بالتواصل، أما إن أصررت على
 :التصنيف فإليك رأىي

أساسًا، صنعىت هى النقد، أقوم بنقد النص" صنايعى"أنا  
 البشرى مبشارآة النص نفسه،

، الفرق آما قلتإعادة تشكيلعلما بأن النقد هو  
أن النص البشرى ىف حالة العالج احلقيقى إبداعا،دائما هو ىف 

 .وحنن نبدعه سويًا) املريض(يشرتك فيه النص نفسه 
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 هذا وسوف جند يوما ما طريقا للتواصل، 

آما سيبدع الناس، آل الناس، دميقراطية أخرى، قد 
تغنينا آل هذا الكذب، وأيضا عن أن يقفز إلينا وعينا،

 الدميقراطية السائدة،احلكم الشموىل، آلما نبهنا إىل آذب 

وسوف نتحقق آلنا بشرا آخرين، بشرًا أفضل حنن ومرضانا، 
 وحىت معيقونا أيضا 

 !ومل ال ؟

 ! أو ننقرض

 !ومل ال ؟

 وليد طلعت. د

 هل سيطاوعىن الشعر اآلن

 وقد أجرمت

 العاصُر أنا

 والساقي

 والشارب

 متعاطى احلزن

 اخلاسر

 صاحب أصحاىب 

 عدوي وعدو

 يكون الكرُه سوى بدٍمال أعرف آيف 

 وإذن ال أآره جديا

 -حىت اآلن سوى نفسي مل أآره-   

 تواقٌ  ملنازلة األعداء

 .سيًفا وال أمتلك جوادا أو

 مغدور أتباآى

 و أمّزقىن فوق األرصفة

 وىف الطرقات 

 أقّطعىن 

  ىف أعني بشر

 ليسوا غري احلفارين لقربي
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 أتنفس أسفا غري هوائهم ال

 غري حنٍني أجوف ال أملك

 وصراخٍ  بالكاد يغادر ّيف

 امللعون بعشقى وجنوني أنا املولود

 أنذرآم خبراٍب آٍت ال ريب

 الوقت دماءٌ  ستغمرآم حني

 تتمزق أجساد

 تشتعل قلوٌب

 تتشّظى أرض

 مساٌء ترتعد

 ويسود ظالٌم ال خيدشه النور

 ويعم احلزُن

 يعم احلزن

 أبدى  وصمتٌ 

 ال يقطع وحشته

 غري أنني صّيب

 بيةوحنيب ص

 . آانا ينتظران الغد

مش الزم ياعمى ترد وال الزم تنزل القصيدة فالربيد ولو
 وقت متقراش املهم احساسى اجلميل اىن باتواصل معاك  معندآش

)محاس زايد ميكن(بتاعك بعنف عارف رغم أىن داخل العامل
 مليس الراعى وأنا. حذرتىن منه زمان استاذتى وتلميذتك د

الرسالة إال أىن مش حاسس إىن ىف عامل، غريب وحىتشغال معاها ىف 
 يا سيدى غريب علّى مفرداتك وحوارك وآالمك مش

 عامر رب ابن ىل مل تلده امرأتى وجيعله 

 :حييى. د

 إحنا وأنت وآل من ألقى السمع وهو شهيد 

 رامى عادل . أ

 وحماور االخ حممد امحد) ىف القصيدة(اربط بني حريتك وتشتتك
فمن الصعب ان يلم بىن ادم بكل هذه. املتعددةالرخاوى 
 ! دون ان يصاب ىف مقتل ..أو حياول -املتدفقة–املعرفه 
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 :حييى.د

 قال مقتل قال

 بعيد عن شنبهم

 )استفسار(دينا عاصم . د

أريد حبثا علميا أو آتابا عن الرجوع حلالة اجلنني ىف الطب
 النفسي

 :حييى. د

ىف" اجلننيالرجوع حلالة "على قدر علمى ال يوجد شئ امسه 
الطب النفسى، لعلك تقصدين النزوع للرجوع للرحم، وهذا
أمر حيتاج شرحا طويال أعدك أن أحبث لك عن املراجع املناسبة

 .وأن أعود إليه بشكل ما

**** 

 " العني الداخلية"استدراك حول 

 حممود حجازى . د

 أميمة ومثابرهتا. وصلىن اجتهاد د

آما جعلىن ال أمل من تكرار طلىب من سيادتك بكتاب آامل
 .عن الفصام 

 :حييى. د

 لك، وألميمة، وللدآتورة أماىن الرشيدى ىف فرنسا: حاضر

**** 

 املالهى املعاصرة: إبداعى اخلاص

 مىن أمحد فؤاد. أ

بصراحة أول مرة مشاعرى تتحرك لقصيدة وأحس منها شئ
 .ميكن عشان أنا جبد خمنوقة فشعرت بالقصيدة

 :حييى. د

 ميكن

 مىن أمحد فؤاد. أ

 رف أفتح عيىن شويةنفسى أع* 

عندك حق إن احلظ ألوالد األفعى مش ألى حد ياريت نكون* 
 زيهم أو احلظ يبقى لينا شوية

 ،"اللعبة أن ختفى سرك"معجبة جدا بقولك * 

 فعال صح جدا بس اللى مش عارف يعمل إيه؟ 
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 :حييى.د

 وال حاجة، 

 يظل ال يعرف 

 أليس هذا أفضل

**** 

 فرسكا : تعتعة

 مىن أمحد فؤاد. أ

 وصلىن حزن شديد على ما حنن فيه

 :حييى. د

 ...أمل تعرىف اية القصة، وآيف ضحك له البحر، فرد عليه

احلل ىف الفروسية وليس ىف: قال بصوت مرتفع ليصدق نفسه" 
 .الفرسكا

 وابتسم للبحر، 

 أنىن أحبك" يبدو: "فابتسم له البحر قائال

شكرا، احلزن دافع! !! هل هذه النهاية تبعث اخلزى؟ ياه
رائع لإلبداع واحلياة والفرحة، فلنحزن فرحا، ليس على ما

 .حنن فيه

**** 

 80وحلم  79حلم  "تقاسيم: "أحالم فرتة النقاهة

 عالء عبد اهلادى . أ

 : 79حلم 

آنت أتوق ملعرفة هذه املفاجأة الغري متوقعة والىت تستعصى
على اى أدراك ، والىت حولته من غضبه العارم إىل فرحة

 . شاملة 

 :حييى. د

بالذات هو وظيفة اإلبداع، وآذلك" التوق"حتريك هذا 
 املفأجاة،

أما القراءة الىت حتاول أن حتدد اهلدف من النص، فهى 
تفسري مل أعد أرتاح له، هذا هو ما دعاىن للتوقف عن املضى ىف

 حلما هل آنت معنا؟ 52التفسري مبنهج النقد الشائع بعد 

 : 80حلم 

حاولت تصنيف نظرات األخوة إىل والدهتا آال على حسب
 هذه املشاعر فكانت هكذا، مسئوليته على الرغم من تداخل
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 األخت الكربى آانت نظره عتاب وأمل، 

 االخت األصغر منها آانت نظرة احجتاج وندم، 

 واألخت الىت تليها آانت نظرة رفض ومساح، 

 . أما األخت الصغرى فكانت نظرة دهشة 

 :حييى. د

 يا أخى حرام عليك،

لقد فتحنا ملف احلب والكره، وقبله ومعه وبعده ماهية 
حناول أن نتخلص من سطوة األلفاظ على الوجود،الوجدان وحنن 

واختزال الوجدان إىل امسه ملاذا حاولت تسمية هذه املشاعر،
 أليس األفضل أال تسمى وما يصلك يصلك،

سوف أنشر هنا قريبا قراءتى للقصة القصرية ليوسف 
،"اإلبداع هو احلل"ألعلن من خالهلا أن " لغة اآلى آى"أدريس 

مبعىن أننا حنتاج لغة أخرى نصف هبا مشاعرنا غري تسميتها ورمبا
ساعتها ال حنتاج أيضا لتفسريها، هذا ما وصلنا من تشكيالت

 .األمل اجلسدى والنفسى آما أشرت سابقا

 إسالم ابراهيم أمحد. د

فما. انا الىت أجنبتكم ىف الدنيا هكذا: مش فاهم قول األم
 .دخل القدر واملكتوب

 :ىحيي. د

 أحسن،

 :آررته ىف الربيد السابق ودائما –مبعىن 

إنه يبدو أن األفضل أال نفهم اإلبداع بنفس الطريقة الىت 
 .نفهم هبا دروس الرتبية الوطنية أو القراءة الرشيدة

 إسالم ابراهيم أمحد. د

انا مسئول عن أىن أحببت ودافعت عن حىب إىل: وأنا ٌأقول
 .النهاية

 :حييى. د

 ،قّواك اهللا
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351−.....""

 تعتعة

مايو، والرسائل تنهال على تطمئنىن 28منذ آتبت تعتعة يوم 
الشى الـ"أنىن مل أشطح، وأهنم اآتشفوا بدرجات متفاوتة أن هذا 

الزال ينبض فيهم فعال ووعدا وحتديا، مث آتبت مقال األسبوع، "ما
بعد –حاولت أن أنبه فيه " إنىن لو مل أولد مصريا"املاضى بعنوان 
 ".الـ شى الـ ما"أننا، هكذا، معرضون لفقد هذا  - حكم العبارة 

رد واحد على املقال األخري أزعجىن حىت الغضب، وآملىن حىت الندم،
جاءىن من إبن زميل يعمل طبيبا نفسيا ىف اإلمارات العربية، وهو
قارئ جيد، وطبيب حاذق، ويكتب ىل آثريا مادحا، شاآرا، ناقدا،
مشجعا، لكنه هذه املرة آتب ما أثارىن حىت آدت أندم على ما

 :قال  ليه، حىت أوضح موقفى، آتبت، فقررت أن أرد ع

 يريد أن يأخذ أآثر مما يعطى الحظت أن املصرى  )1

ال أحد يعطى للمصرى حقوقه، ال ىف الداخل وال ىف...  ·
يعطى بطريقته، مصر آلها تعيش من اخلارج، ومع ذلك، فهو 

عرق أوالدنا الذين يواصلون الليل والنهار وهم حيملون
قصور القادرين عندك يا إبىن، مث قصعات اخلرسانة، ليبنوا هبا
،)إذا مل يغرقوا ىف البحر األمحر(يعودون بقروشهم الثمينة 

 .ليحرآوا اقتصادنا دون فذلكة، أو مّن

إن حكاية الكرامة الىت يتغىن هبا هى وهم، فهو  )2
 عنها ىف سبيل حتقيق أى مكسب  يتنازل

قل ىل باهللا عليك من الذى أعطى املصرى الكرامة ىف بلده  ·
 حىت حيافظ عليها وهو يعرق ليجمع قوت عياله أو مثن عالجه 

الف العيش ىف القذارة وانظر اىل قد إن املصرى  )3
 الشوارع املصرية وأآوام الزبالة

هل هذه مسئولية فردية حىت حناسب الناس عليها وهم    ·
ة معظم الوقت ىف معظم األحناء؟ املصرى مليعيشون بال حكوم

يتعلم النظافة مث ترآها إىل القذارة، وعموما قذارة
 .الشوارع أحسن من قذارة الذمم، وقذارة الضمائر
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 مستكني يرضى بالذل واهلوان واليثور إال ثورة القطيعان املصرى  )4

ال يا شيخ، ال جتعلىن أملز أبا حييى رئيس التحرير وهو  ·
مثلك، للمصرى طريقته اخلاصة ىف الثورة، تارخيا،يقول 

 .ولتبدأ بنفسك، وأبدأ بنفسى

إبداعا وهذا يفسر احتماءهم إن املصريني أقل الناس  )5
 .بالتدين الشكلى دون اجلوهرى 

هكذا خبط لصق، أقل الناس إبداعا؟ من أين لك هبذا   ·
تتابعاحلسم والتعميم؟ وما هو تعريف اإلبداع عندك، وماذا 

من إبداع آل املصريني، مث خذ عندك إبداعات أخرى ال ختطر على
املصرى يبدع قوت يومه، ويبدع آيف يتعايش مع البشر: بالك

بال دولة حتميه، ويبدع أن يواصل عمله ، بأقل ىف جمتمع 
ويبدع العرف الذى حيل به مشاآله أحسن وأسرع رعاية صحية، 

املصرى يصل إىل عندآممن املؤسسات القضائية املعاقة، 
، ينتقل من عمل إىل عمل مثلما ينتقل طرزان بني"طرزانا"

الفروع، مبيض حمارة، ماشى، جنار مسلح ما يضرش، نقاش حتت
 ...أمرك، سباك نتعلمها، وهو سرعان ما يتقن أيا من ذلك

إن املصرى اليقدر قيمة العلم فهو اليؤمن به واليطبقه  )6
بة انتشار االلتهاب الكبدى الىتيف حياته وانظر اىل نس

  التضارعها اى نسبة ىف شعوب العامل

بذمتك، وأنت النطاسى املاهر، هل انتشار االلتهاب    ·
الكبدى هو نتيجة ألن املصرى ال يؤمن بالعلم، وهل حتلف أنك قرأت
حبثا واحدا يثبت أن هناك فريوس امسه فريوس س، أال تعلم أن آل

واجلرسة، ألهنم وجدوا جسما مضادا أمسوههذه الضجة، والسرقة، 
 . إخل..آذلك، لكنهم مل جيدو أبدا هذا الفريوس املزعوم

املصرى من أقل الناس انتماء لبلده وانظر اىل  إن) 7
 العامة سلوك الناس وتعاملهم مع املمتلكات

أليس علينا أن نبدأ بأن يكون لنا وطن، حيرتم فيه     ·
فيه العدل، وتتساوى الفرص، مث  من يقيم فيه، وطن يقام 

آتبت مقاىل. نطالب املقيمني فيه بعد ذلك أن ينتموا إليه
 .السابق ألبني ذلك، برجاء مراجعته

  ان املصرى ال يتذوق اجلمال وانظر اىل شكل االرصفة يف شوارعنا) 8

تذوق اجلمال ليس ىف أن تشاهد لوحة نادرة، وحكاية   ·
تذوق اجلمال ضرب من  اجلمال،  شكل األرصفة ليست هى مقياس

اإلميان، هو تناغم وارد، حيتاج وعيا نقيا، ال يتحقق ال
للمصرى وال لغري املصرى، مبجرد العناية بالشكل مع أمهيته،

فينا، برغم آل ما" الشىء الـ ما"وعندى أن استمرار هذا 
 .قلنا، هو ألنه ما زال فينا مجاال مؤملا غاليا مل ميت

 وبعد

 :ىف آالمى   إبىن العزيز، إن قسوتك هذه جعلتىن أرجع أشكرك يا

 .وانفى, أن أآون مصريا رغم أنفك - جبد - إنىن لو مل أولد مصريا لوددت 
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 التدريب عن بعد

 ضبط اجلرعة، ونقالت االهتمام

 القياس بالنتائج املتوسطة طول الوقت

 صباح اخلري يا دآتور حييى  :فتحى فراج.د

 صباح النور  :حييى.د

سنة، خريج هندسة، فاتح39هو عيان عنده  :فتحى فراج.د
شرآة آمبيوتر فيها.. زى شرآة صغرية آده، شرآة صغرية 

خدمات للصحفيني واجلرايد واحلاجات دى، هو متجوز وعنده ولد
واحد، آان حضرتك حولتهوىل من سنة ونصف، حضرتك حولتهوىل هو
ومراته عشان أقعد معاهم جلسة يعىن مزدوجة، هوه وبعدين

، آانت شكوهتم ملا جم إن مها مش عارفني ميشوا حاهلم، يعىنهيا
 . مش متوافقني مع بعض، حاجة زى آده

وال آل couple بتشوفهم على إهنم وحدة زوجية  :حييى.د
 واحد مستقل

حضرتك آنت قلت إن أنا أشوف آل واحد :فتحى فراج.د
لوحده، األول، وماشوفهومش مع بعض إال ملا اتعرف على آل

 . آفاية واحد

 وبعدين؟  :حييى.د

ملا جه ىل، هو آان عصىب شوية، وبياخد آحول :فتحى فراج.د
 شوية 

 قد إيه؟  :حييى.د

مش آتري، بياخد يعىن ممكن يوم إتنني ىف :فتحى فراج.د
 قزايز برية وخالص  3اإلسبوع، يشرب 

 لوحده  :حييى.د

 ال مع أصحابه  :فتحى فراج.د
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 مابيشربش مع مراته أبدًا :حييى.د

أل خالص، هى ترآيبتها تقليدية شوية :فتحى فراج.د
 .وراسية حبتني، وماآانتش عارفة تالحقه

 تالحقه ىف إيه، هوه آان بيشتكى من إيه؟ :حييى.د

مها آانت شكوهتم إن هو بيتحرك ونشط وملئ :فتحى فراج.د
 باحليوية، وهى مش عارفة تالحقه 

 وبعدين :حييى.د

إشتغلت معاهم حواىل أربع شهور، آان أغلب :فتحى فراج.د
الشغل مع الزوجة، هوا آان بياخد دوا خفيف خفيف، آانت
معظم القعدة معاها هى، اجللسة آانت ساعة وآانت متقسمة
بينهم مها األتنني آان أغلب شغلى معاها، هى مابتشتغلش، ست

بسيطة آدهإهنا حتاول تشتغل حاجة  بيت، حاولت أعرض عليها 
 . وإهنا حتاول تتحرك شوية، إمنا أبدا

 السؤال بقى  :حييى.د

أصل هو املسار طويل شوية، هو بعد أالربع :فتحى فراج.د
 مخسة شهور دول هو اختفى، ماجاش، بطل جيئ

 إختفى منك، وال منها؟  :حييى.د

 اختفى مىن :فتحى فراج.د

 ". بطل ييجى"أصل اختفى دى آلمة آبرية، غري  :حييى.د

املهم رجع بعديها خبمس شهور، وحكى ىل بقى :فتحى فراج.د
وهو(....) قصة إن هو آان جاله هلع اضطر يروح للدآتور 

فكتب له أدوية آتري، وآده احتسن من احلالة  أستاذ برضه، 
الطارئة، وبعدين جاله شغل ىف السعودية، وسافر السعودية

فرتة اللى آانواشتغل هناك، أنا آنت قلت حلضرتك هو ىف ال
بيجىء فيها ىف العالج، آان بيجيله فرتة آده مهتم بالسياسة
أوى بيتكلم فيها آتري، حىت ساعات آانت تاخد اجللسة آلها،
أسكته ما يسكتش، آان بيتكلم وآإنه بيخطب ىف مظاهرة، جامد

 شوية ىف السياسة 

 أهنى سياسة حدد ىل؟ :حييى.د

وى والقعدة علىالسياسة بتاعت القها :فتحى فراج.د
 القهاوى، يعىن املثقفني، وشوية احلاجات دى يعىن 

 هى دى سياسة؟  :حييى.د

 على قد ما هو بيقول :فتحى فراج.د

أل يعىن، ال دَخل حزب وال مجاعة من احملتجني، وال آتابة :حييى.د
 ىف اجلورنال، وال حاجة من دى؟ 

حد منال ال، مافيش آالم من ده، يعىن زى وا :فتحى فراج.د
 احملتجني وبس 
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وال بيطلع مظاهرة وال حاجة، يعىن قاعدة على.. :حييى.د
 ودش آالم   القهوة

حاجة زى آده، بس هو الشهادة هللا مثقف :فتحى فراج.د
جدًا، وبيفهم ىف حاجات آتري، أنا ما بافهمشى فيها، وهو آان

 . قعد مخس سنني بيشتغل ىف البحر فعرف حاجات ماهلاش حصر

 طيب وبعدين؟  :حييى.د

هو آان جه ىف مرة آده وقال ىل إنه عايز :فتحى فراج.د
إن هو يعمل إعتصام يقابل حضرتك أصل هو بيفكر فكرة 

 وحاجة آبرية آده 

 طيب وإيه دور حضرتى؟  :حييى.د

 هو مافيش سبب واضح بس هوا دا طلبه :فتحى فراج.د

ت،طيب ما احنا متفقني إنه يقابلىن آل أربع مرا :حييى.د
 إيه اجلديد؟ 

هوا ما طلبشى قبل آده، فأنا انتظرت ملا :فتحى فراج.د
 يطلب

أهال وسهال، فيه حاجة جديدة؟ جاب سرية اللى انا :حييى.د
 باآتبه مثال؟

أل، بس زى ما يكون هوه ىف أزمة، وحمتاج :فتحى فراج.د
 دعم من واحد آبري، أو السياسة دى عامله له تعويض 

اهللا يفتح عليك، ما انت ماشى صح اهه، هل عندك :حييى.د
 تفاصيل عن احتماالت األزمة اللى بيمر بيها؟ 

هوا آان راح السعودية وقعد مخسة شهور، :فتحى فراج.د
 . آان جى ىف حالة صعبة شوية، وحالة اهللع رجعت له شويتني

هى جت له بعد ما أنا حولتهولك، ما آانشى جئ :حييى.د
 .بيها

 آه  :فراجفتحى .د

 وبعدين؟  :حييى.د

أنا ما ربطشى بني احلالة دى، وبني عالقته :فتحى فراج.د
 .بزوجته، مش عارف ليه

هوا مني اللى آان جه عندى يكشف األول؟ هوههوا  :حييى.د
 وال مراته؟

مها األتنني جم حلضرتك آشفني وراء بعض، ىف :فتحى فراج.د
 . نفس اليوم

 واحد قاطع آشف عشان التاىنوال مها االتنني ؟  :حييى.د
  يرضى يكشف؟ 
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مها االتنني قطعوا آشف مع بعض ىف نفس :فتحى فراج.د
 اليوم، ودخلوا حلضرتك ورا بعض

أظن فاآر، بس أصلها تفرق، ساعات أى واحد :حييى.د
يبقى عايز يوهم نفسه إن التاىن هو اللى عيان، وآالم  منهم

من ده، فيه فرق بني إهنم يتفقوا على االستشارة، ويبقوا
مفتوحني ألى حتمال، وبني إهنم يلعبوا على بعض، وآتري بنكتشف

 .ص على حدةإن الطرفني سالم، وإن املرض ىف العالقة مش ىف آل شخ

املسألة دلوقىت ما عادش هلا دعوة مباشرة :فتحى فراج.د
انقطعت ما عادتشى بتييجى ملا بالعالقة اللى بينهم، مراته 

سافر، وهو بعد ما راح السعودية واشتغل شغالنة آويسة،
وآان بياخد مرتب آويس أوى ، راح داخل ىف السياسة واإلدارة

مصر مش على بعضه، معوبوظ الدنيا خالص، رجع هنا على 
السياسة هتيج  إنه لسه بياخد الدواء، وابتدت 

وهوحمبط من ناحية الفلوس، وطبعًا احلجات اللى عملها عليه،
مع شريكه هنا، وهى اللى خلته ييجى يقابل حضرتك خلت

 .يفرض شروطه، يقلل من دوره خالص شريكه 

 نرجع للسؤال برضه  :حييى.د

، أنا العيان..السؤال إن أنا يعىن :فتحى فراج.د
موقفى.. إبتديت أتعامل معاه دلوقىت على مستوى أقل محاسا، 

موقفى من ناحيته زى ما يكون متغري، حسيت أقل، انا بقى 
يعىن زى ما يكون آل اللى عايزه إىن أمل الدنيا، وبس إىن 

 . ألصمه يعىن

غرياتما هو ده حقك ىف مرحلة حصل فيها آل الت :حييى.د
دى، سفر، وفشل، ورجوع وحوسة، زى ما يكون إنت بتهدى
اللعب حلد ما تتجمع تاىن املسألة ىف مظاهر ومواقف معينة،

نبتدى منسكها واحدة تتبلور عشان حتددوا األولويات، وبعدين 
واحدة، املتغريات اجلديدة بتفرض توجهات جديدة ، وبتفرض

إنت بديت ىف العالقةتوزيع االهتمام على نقط أآرت من نقط، 
الزوجية، ودلوقىت لقيت قدامك إحباط، وهتزىء وقلة قيمة،
ونقص فلوس، راحت السياسة علت عليه، وبعدين الفلوس، مش
معىن آده إن الشغل ىف السياسة مرض أو عرض، بالعكس، لكن
التوقيت والطريقة هوا اللى احنا بنتكلم فيه دلوقت، مث

   دى، حصل إيه؟ إيه حكاية مراته ىف اهليصة 

أنا لقيت نفسى عايز أمل الدنيا بس وخالص، :فتحى فراج.د
 مش عايز أفتح حاجات جديدة 

هى مش جديدة قوى، على فكرة هو انت آنت اشتغلت :حييى.د
ىف العالقة اجلنسية بينهم، وشفت عالقتها بالتغريات دى، ما هى

حلاجاتزى السياسة، إما يشتد االهتمام وإمىت خيتفى، ما هى ا
 . ماسكة ىف بعضها

أل ما شاتغلتش قوى، الست آانت بتقفل :فتحى فراج.د
 عادة، عموما العالقة دلوقىت قليلة شوية 
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املسألة مش قليلة وال آترية، املسألة الربط بني :حييى.د
األمور وبعضها، يعىن ميكانزم اإلزاحة ىف البىن آدمني على قفا
مني يشيل، ده يسّمع ىف ده، وده يسمع ىف ده، مش مسألة آترية

 .وال شوية، نوع العالقة

يعىن ماشية، هى ما بقتشى زى األول أوى، :فتحى فراج.د
ول إن العالقة آويسة، بس أنا مامراته آانت دائما تق

بقابلهاش دلوقىت، هى بطلت تيجى يعىن هو بقى بيجى لوحده،
خايف أحكم عليه من جوايا بالفشل، هو انا سؤاىل مازال إىن 

 . وأوقف الدنيا، واحرمه من حقه ىف احملاولة من جديد

 دلوقىت بانتظام؟  هو مش لسه بيجى حلد  :حييى.د

يجى، بس مثًال ملا بيتكلم إن هو حاأيوه بي :فتحى فراج.د
يعمل مشروع جديد، ما بابقاش متحمس لتشجيعه زى زمان،

طول الوقت عنده مشاريع، وهو نوع شغله حيتمل وهوه أصله 
فأنا مش عارف هل أتصنع واغصب على نفسى واحتمس زى ده، 

زمان، وال هو خالص إحنكم عليه إن الدنيا تبقى ماشية روتني
وال من حقه جيرب تاىن وال حياول تاىن، حىت طلبهبقى وخالص، 

 مقابلة حضرتك، ما احتمستش له قوى 

إعمل اللى انت عايزه، بس شغله سيبه ما دام :حييى.د
شاطر مهما فشل، يا أخى هوا انت حاتشارآه؟ دا راجل عنده
خربة، وإمكانيات، وطموح، وما بيهمدشى، ودى حاجة جيدة،

بار، الراجل ده ما فشلشى ال معىف اإلعت ينبغى أن تؤخذ 
مراته، وال مع اخوانا السعوديني، وهوه باين عليه له موقف

ما قدرشى يطّنش، ال معاها وال معاهم، مش معىن آده إنه صح 
على طول، بالعكس، باين على حساباته فالته حبتني، ومع ذلك
ما ننساش آل اإلجيابيات اللى وصلتك وما فيهاش أى مبالغة،

ت قلت إن عنده إشى ثقافة وإشى اهتمامات عامة، وإشىمش ان
أمني مع مشاعرك، على  ذآاء، وبعدين يا أخى إنت تفرح إنك

أوى ىف قراراته، ممكن تقوله على شرط ما ختليهاش تتدخل 
مشاعرك بصراحة، ما فيهاش حاجة، هوه حا حيرتمها، ومن ناحية

لى العالج،حاختليه ميكن يتحداك وينجح، وتقلل اعتماديته ع
هتز ثقته لكن برضه خلى بالك، ميكن ملا تقوله آل ىف نفسك 

 .بنفسه

 ما هوه ده إللى حمريىن :فتحى فراج.د

يا أخى ما هو الزم حتتار، ده منتهى األمانة :حييى.د
اللى انت بتعمله ده، إمال إحنا عاملني اإلشراف ليه،
وانت حاتكرب ازاى، أهم حاجة إن احنا نبقى أمناء حىت مع
مشاعرنا، إحنا عامل مساعد ىف حياة الناس، ال أآثر، إمنا
ما احناش أولياء أمورهم، برغم دور األب اللى احنا

ه ىف ثقافتنا، وهو دور رائع، بس حىت األبقبلنا بي
 احلقيقى له حدود برضه، 

 يعىن دلوقىت أعمل إيه؟ :فتحى فراج.د
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إعمل إللى انت بتعمله بالظبط، تعلن موقفك، :حييى.د
وتعلن إنك حتت الطلب، وإنك واقف معاه ىف مجيع األحوال،
وإن الفشل وارد، لكن املرض ما هواش مربر له، وهو راجل
يعرف ىف البيزينس واحلياة العملية أحسن مىن ومنك، وإيه

 يعىن ملا يتكسر مرة واتنني ويقوم تاىن، إيه املانع؟

ما حضرتك بتقول إن ما فيش حاجة امسها :فراج فتحى.د
 موقف حمايد

يا بىن يا حبيىب، هو األمر ملا يوصل إنك تعلن له :حييى.د
موقفك هبذا الوضوح، وتقوله على حريتك، وإنك أقل محاسة، ومع
ذلك مش حا تتدخل ىف قراراته، وحا تفضل متشى جنبه ىف اللى

من غري ما يظلم إللىبيعمله، سواء ىف الشغل أو ىف البيت، 
حواليه، تقوله آل ده، وتستمر طول ما هوه بييجى، فني
احلياد إللى ىف املوضوع، إنت صنايعى بتاخد مقابل صنعتك،
وبتأدى واجبك، وبتتحرك معانا ىف حدود قدرتك، حا تعمل إيه

 .أآرت من آده

هو إيه احلدود إللى نقف عندها ىف مشاعرنا :فتحى فراج.د
 دىىف احلاالت 

حدود إيه يا راجل يا طيب، هو احنا حانعمل :حييى.د
املصارحة،  جدول ضرب للمشاعر؟ آل ما علينا هو 

أول بأول زى  واملباشرة، وإعالن التغيري اللى بيحصل لنا 
ما انت بتعمل، واحرتام آل ده، وطرحه جبرعات متوازنة مع
العيان أول بأول هو آل املطلوب، ما حتملشى نفسك

جناحه أو فشله، إنت تعمل إللى عليك آطبيب،مسئولية 
وهو يعمل إللى يقدر عليه، واألمور بتصلح نفسها ما دام
ماشيني سوا سوا وبنتعلم، وناخد وندى، سواء معاه، سواء

 هنا ىف اإلشراف

يعىن املفروض إىن أقبل هدوئى وفتور محاسى :فتحى فراج.د
  باملقارنة بزمان 

العيانني بكلنا، مش بس طبعا، إحنا بنعاجل :حييى.د
بعقلنا، واملوجود فينا حايوصلهم غصنب عننا، إحنا بنعيش

خبطوات متوسطة أول بأول،  املوجود، ونقيس جناحنا وجناحهم
 وبعدين اجلرعة بتتظبط لوحدها، 

 جرعة إيه؟  :فتحى فراج.د

جرعة التدخل، وجرعة النصيحة، وجرعة :حييى.د
االعتمادية، يا أخى زيها زى جرعة الدواء بس مش ىف جدول
ضرب ثابت، إحنا بنمشى حسب النتايج سواء بالنسبة لألعراض
أو حلالته شخصيا، أو لعالقاته، آل ده بيبقى جوا احلسابات

 .حىت لو مش بالوضوح ده

من جديد، طيب وحكاية مراته، أفتحها :فتحى فراج.د
 ملا هو يفتحها أسيبها  وّال
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طبعا تسيبها ونص، إمسع ملا أقولك، الظاهر إن :حييى.د
املؤسسة الزواجية دى حاتنيها متثل حتدى واقعى حمتاج لشغل
آتري، مش مىن ومنك، ميكن من التطور والتاريخ، وآل اتنني
بيسوها شعوريا وال شعوريا بطرق خمتلفة، ما ينفعشى نتدخل

ى اللىفيها قوى إال ملا يقولوا آه، واخد بالك، ساعات بيبق
خمليها تستمر جانب واحد من وظيفتها، ساعات جنس ناجح،
ساعات األوالد، ساعات االحتيجات املادية، وده مش وحش قوى
على شرط ما يبقاش فيه آذب آتري، يعىن ما يبقاش على حساب
حاجات تانية غالية قوى، ميكن يعرفوها وميكن ما يعرفوهاش،

احنا واقفني ستاند باى إحنا ما نفحرشى إال ملا نشم الدخان،
وربنا يسرت، مش انت, ال بنبالغ ىف التلصيم، وال بنفحر آتري 

 ان شاء اهللا حا تتجوز قريب زى ما قلت ىل 

 أيوه،  :فتحى فراج.د

عالربآة، برضه واحدة واحدة، وما تفحرشى آتري من :حييى.د
 األول

 ربنا يسرت :فتحى فراج.د

 .وال يهمك :حييى.د
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א−353 :אמ

 احللقة واملضرب

 :يوم السبت 

خسر عبد القوى أفندى سكر، أمام صديقه إبراهيم النبال،  
العشرة الثالثة على التواىل، وآانت باثنتني؛ آان يأمل ىف
التعويض، وحني جاء موعد االنصراف، أخذ عبد القوى صديقه
إبراهيم باحلضن، وآأنه قادم وليس منصرفا، مل ينتبه إىل ما فعل

 .إال بعد أن ضحك اجلميع، فضحك معهم، يدارى خجله ىف األغلب

 :يوم األحد 

دعا عبد القوى صديقه إبراهيم لزيارته باملنزل، وأصر
التحفظ الصامت  ينس أبدا وهو مل. على ذلك هذه املرة

املتبادل من اجلانبني، آما أنه مل يفهم، ومل حياول أن يفهم،
ملاذا يرفض إبراهيم زيارته بإصرار، برغم أنه مل خيربه أبدًا
بنفور زوجته من سريته؛ فهى تغار من صداقتهما، مع أهنا مل

 .تَر وجهه أصال، وهو حيبهما معًا حبًا شديدًا

 :يوم األربعاء 

أخرب إبراهيم صديقه عبد القوى، أنه قرر أن يقبل 
دعوته، وأنه سوف مير عليه يوم اجلمعة قبل الصالة، يشربان
الشاى، وينزالن إىل املسجد معًا؛ ففرح عبد القوى، وحـَضَََرْتُه

 .فرحة يوم الوقفة الصغرية من ثالثني سنة

 :يوم اجلمعة 

فلم يتمّكن آان سفره اضطراريًا،. سافر عبد القوى فجأة 
وهو مل. من إخطار صديقه إبراهيم؛ لتأجيل موعد الزيارة
 .يهتم آثريًا بذلك؛ فالبيت بيته، هذا إذا حضر أصال

 :يوم األحد 

آسب عبد القوى عشرتني متتاليتني من صديقه إبراهيم ـ 
ألول مرة ـ ففرح وقفز وضرب بيديه ىف اهلواء، مثل طفل

 .الداىفء ىف احلمامانتشى، بعد أن اطمأن للماء 
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 :ذات ثالثاء

ُوجد ىف أوراق عبد القوى أفندى سكر خطابًا غريبًا يؤآد 
 :فيه

 .أنه مل ينتحر 

 .وأنه مسامح 

 ."موتة ربنا"أن ميتته هى : مث أّآد مّرة أخرى 

..... 

 وهل قال أحد غري ذلك؟  
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I08<I2008>19א

 אא−354

 جتليات احلنان:مقدمة عن احلب واجلنس مث

صحيح أن الكتاب قدمي نسبيا، ثالثون عاما مضت منذ نشره
، لكن الصحيح أيضا هو أن قضية تْسمية العواطف)1969(

وىف رأىي أن اإلضافات الىتوتصنيفها مل حتسم، وقد ال حتسم أبدا، 
متت خالل الثالثني عاما املاضية ليست ذات بال، ورمبا جرت ىف
جماْىل اللغة والفلسفة أآثر منها ىف الطب النفسى وعلم
النفس، ألن املسألة مل تعد بعد ىف بؤرة اهتمام املمارسني
اإلآلينيكيني، وقد غلب عليهم االختزال الكيميائى من ناحية،

 .لتحليل النفسى من ناحية األخرىوأحاجى ا

الواليات(ىف أوهايو  1909املؤلف هو رولوماى، ولد سنة 
)سيمينار(وحضر لقاءات ) النمسا(وزار فيّنا ) املتحدة

ألفرد أدلر، آما اختذ موقفا ناقدا، وليس بالضرورة رافضا،
 .من التحليل الفرويدى لرتآيزه على الفرد دون اتمع

قليال على تصنيف رولوماى ما بني روادوقد ثار جدل ليس 
علم النفس الوجودى، وعلم النفس اإلنساىن، إىل أنه آان أقرب

 .إىل األول وإن مل يكن سجني أجبديته

مصحة ملدة"أصيب بالسل، ودخل طواعية إىل  1942ىف سنة 
، وقيل له أنه قد ال يربأ، ويبدو أن هذه"مثانية عشر شهرا

الوعى مبواجهة النهاية: ، األولاخلربة أفادته من جانبني
ما عايشه من آالم البشر حالة: والثاىن) املوت(الفردية 

 .معًا) جسديا(آوهنم مرضى 

Love &Will" احلب واإلرادة"آتابه الذى بني يدّى اآلن 
التحدى الذى ألقاه. تناول عالقة احلب باجلنس بشكل جديد

معىن القلق" آما فعل وهو يتناول(رولوماى ىف وجه السائد 
Meaning of Anxiety" ،" واإلنسان ىف حبثه عن ذاته"Man's 
Search for Himself ("آان صادما ومفيدا ىف آن، ذلك أنه

عرض لتناقض حقيقى بينهما، وأيضا بني ما شاع عن آل منهما،
بل عرض صراعًا أيضا بني الظاهرتني، فعنوان الفصل الثاىن هو

أما Paradox of Sex & Love" التناقض بني اجلنس واحلب"
 Eros in" احلب ىف صراع مع اجلنس"عنوان الفصل الثالث فهل 

Conflict with Sex ،) الحظ استعمال آلمةEros مرة، وLove  
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حني مهمت أن أترجم بداية الفصل الثاىن لفت نظرى أنه صّنف
 : احلب إىل أربعة أنواع حسب الثقافة الغربية هى

)1 (Sex  وهو ما يطلقون عليه أحياناLibido   أوLust  

)2 (Eros وهو الدفع إىل إبداع وإنتاج مستويات أرقى من
 التواصل البشرى 

)3 (Philia وهو النوع األقرب إىل الصداقة مث : 

)4 (Agape  أوCaritas وهو النوع الذى يكرس احلب ملا
اهللاخللفية وراء حب  -حسب آالمه –يفيد اآلخر، وهو أيضا 

 للبشر، 

مث أشار املؤلف إىل أن أى إنسان يعايش حقيقة ما يسمى
حبا، إمنا ميارس تشكيالت بدرجات خمتلفة من هذه األنواع

 .األربعة

حاولت أن أحبث ىف آل من القاموس العصرى واملورد عن ترمجة
مث) Libido & Lustمع مرادفيه ( Sex: هلذه الكلمات األربعة

Eros  وآذلكPhilia  وأخرياAgapeفلم أجد ما يقابل ما ،
أراده رولوماى متاما، أخذت آل آلمة عثرت عليها ىف قواميس

وْجد، هيام، حب، جنس، ولع، شغف، إحساس،: مثل(الرتمجة، 
!ورحت أحبث ماذا تعىن ىف املعاجم العربية) مشاعر، شبق

تاج"، "لسان العرب"، "أساس البالغة"و" احمليط"و" الوسيط"
إخل فلم أجد املقابل املناسب الذى أستطيع....،"العروس

باستعماله أن أوصل املعىن الذى أراده رولوماى، وال أنا
وجدته بدقة مناسبة ىف لغتنا العامية، هذا ال يعىن أن لغتنا
أو هلجتنا غري قادرة على احتواء معاىن ثقافة أخرى، لكنه

 !عودة بنا إىل بؤرة اإلشكالية، ال أآثر

عن ماهية الوجدان وتطوره" 2007- 11- 17 وىف يوميةقبل ذلك، 
تكلمت عن حبس الظاهرة ىف "آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها) 2(

Eroticismامسها أو لفظها، وحني تعرضت ىف يومية أخرى لكتاب 
2008- 6- 13يومية "وخطر ىل أن أترجم اللفظ إىل اجلنسوية 

تراجعت عن ذلك، ألنىن وجدت أن الكلمة وصلت ،"بريد اجلمعة/حوار
للمتلقى وقد ارتبطت باجلنس القح آما شاع عند الغالبية،

ألبتعد ،"اإلروتيكية"ن األفضل أن أرضى بالتعريب إىل وتصورت أ
هبا قليال أو آثريا عن لفظ اجلنس آما نستعمله ىف اللغة العربية،

 .ومازلت لست مرتاحا هلذا احلل حىت اآلن

لنوع Erosمث إىن فوجئت برولوماى اآلن وهو يستعمل لفظ 
من احلب اإلنساىن الذى يّصاعد باجلنس إىل ما يليق بالنوع

"احلب"البشرى، ووجدت أنه يتكلم عنه ىف طول الفصل بلفظ 
love باعتبار أنه هو هو. 

،إروسإىل  Erosحىت إذا وجدنا احلل ىف تعريب  :قلت ىف نفسى
philia، فهل نعرب أيضا آل من اإلروتيكيةإىل  Erotisismsو

إىل caritasو األجابيةإىل  agapeو" فيلويةال"إىل 
 الكاريتاسية
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األرجح أننا بذلك سوف نبتعد عن مشاعرنا ونبض وجداننا
أآثر فأآثر، أآثر آثريا من جمرد حبس آل وجدان ىف لفظه
العرىب، ولو أن التعريب له مربره من حيث أن معظم هذه
األلفاظ هى التينية ىف األصل، وأننا حنتاج إىل اخرتاٍق مَا للسجن

 .الذى سجنا فيه عواطفنا ىف ألفاظ انتهى عمرها االفرتاضى

 ما العمل؟

تذآرت ما آتبته لألطفال عن تشكيالت الوجدان مثل احلنان،
والدفء البشرى، وقد واجهت نفس املشكلة دون تنظري متقعر

 .مثلما أفعل اآلن

 :قلت نواصل املمارسة حىت حيلها حّالل، لست أدرى آيف

  "احلنان"م بعرض آيف تتجلى ظاهرة قررت أن أبدأ اليو

 ،"دفء التواصل البشرى"مث أعرض غدًا 

لعلنا بذلك نقرتب أآثر من مشروعية الدعوة للممارسة 
 قبل وبعد األلفاظالصحيحة 

 .مث نرجع أو ال نرجع إىل التعريفات والتنظري 

 :ما سبق نشره بعد حتديث بسيط

 عن احلنان: أوال

 ": أما قبل"

م عن احلنان، وعن العطف، وعن الرمحة، وعنآثري هو الكال
لن يزيد وضوحا إذا حنن. الشفقة، آالم آله داخل ىف بعضه

عّرفناه من شروح املعاجم، أو املوسوعات األآادميية، فما بالك
وحنن نتناوله مبا هو شائع عنه من خالل فتاوى ونصائح

بأن  :ءاملرشدين واملوجهني واألطباء واإلعالميني لألمهات واآلبا
 !!!!وخالص!! حيبوا أوالدهم جدا، حبنان بالغ جدا جدا،

رجعت إىل األغاىن الىت آتبتها لألطفال فوجدت أغنيتني ىف
قرأهتما آثريا، رّجحت أن األوالد والبنات وهم. املوضوع

   ؟فماذاعن الكبار. يغنوهنا، سوف تصل إليهم دون شرح

، أو"أن تعلن حالة آونك حتب"يبدو أن املسألة ليست ىف 
، املسألة هى ىف أن"أن ترعى"، أو "أن ترحم"، أو "أن حتنو"

وحىت دون أن تدرك أنه. تفعل آل ذلك، دون أن تسميه آذلك
احلمامة أن حتن على الكتكوت البازغ من  مْن عّلم. ذلك

الزرافة  عّلممن  بل حىت قبل أن يبزغ من بيضتها؟  بيضتها؟
أن تطمئن رضيعها وهى تلعق جسده بلساهنا  أو البقرة

احلنون؟ مث من عّلم رضيعها أن يطمئن إىل ذلك؟ من عّلم القطة
أن تقفز فوق األسطح وابنها بني فكيها ال ختزه أسناهنا أصال؟

 وقد استغْنوا مجيعا عن تسمية ما يفعلون

غنيتنا أوتعالوا نستمع مع األطفال إىل أغنيتهم، أ 
 نغنيها معهم،
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 :مث نرى 

 أغنية احلّنية

 اِحلـّنيـِّـّْن، يعىن شايْف

        :يعىن عارْف                 

 إىن عايز مّنه إيه،"                      

 ."فني وليه                                

 مش ضرورى أقوّلـه عّنه

 ؟...هّوا انا يعىن عرفت إّنـه إنـّـْه 

 أنا ما عرفتهوش،حىت لو إىن 

 .هوه عارف إللى انا ما قلتهوش

  

 مش ضرورى يّدهوىل،

 وال حىت يوعد انه يعملوىل،

 :أبقى متونس ِبـُشوْف  :بس أعرف إنه عارْف

 إن خوىف مش بعيد عن شكل خوفه

 إنه ِمْش ناسى، وحاسس باللى فّيـه

 حىت لو ما عملشى حاجة ماللى هيـّة 

 ملهوْف عليْك،ملا اعوزك، بابـْقى ِمْش 

 تكفى إيدى ىف إيديَك

 ِهّيـا ملسْه واللِّى َخَلَقك

 أيوه قاْبـَلـكْْ  :فيها إىن

 فيها آل اللى أنا مش عارف اقوله

 فيها آل مجيع ما رّبى مـِـدِّيـهوُلْه

 "ُشْفَتْك: "فيها

 ْمل يهمَّْك،   تـِبعْد،   :فيها 

 آنـا جنبْك: قّرْب   :فيها

 بس ما تقربش أآرت،

 آدهْه،                

                ِتحـَْلّو،                         

 .ِتــكـــَْرب                        
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 القراءة

 : نقرأ األغنية هبدوء، فقرة فقرة، فاألمر متداخل

   !!عالقة احلنان بالشوفان: اوال

إىن عايز منه إيه، فني"  :احلنّيْن، يعىن شايْف، يعىن عارْف" 
مش ضرورى أقوّلـه عّنه، هّوا انا يعىن عرفت إّنه إنْه". وليه
حىت لو إىن أنا ما عرفتهوش، هوه عارف إللى انا ما، ؟..

 ". قلتهوش

"احلنان"إن أول شرط لتكون هذه العاطفة املسماة 
أو يرانا من(أننا حنّن عليه من ندعى " نرى"حقيقية، هو أن 

، أن نراه منفصال عنا آكيان قائم)يدعى أنه حين علينا
هذا الشوفان ال يكون). يعىن شايف(:بذاته، وهو يرانا آذلك 
درجة مناسبة من املعرفة املوضوعية،"آذلك إال إذا صاحبته 

ليست واعية أو تفصيلية بالضرورة، معرفة تعلن أن وعيا
.وعى بشرى آخر، بدرجة تكفى للطمأنينةبشريا قد اتصل ب

معرفة ليست إلصدار احلكم، أو مصمصمة الشفاه، احلنان غري
تؤآد األغنية على الشوفان. الشفقة، والشوفان غري الفرجة

لكنها ال تشرتط إعالنه وال هتتم بتفاصيله، وآأّن يقينا صامتا
 ماميكن أن نتبادله فيما بيننا لدرجة ال نعود حنتاج معه إىل

"تعاطف تزامّىن معا"احلنان . ؟ وآأنه بديهى"ليه"و" فني"هو 
synchronous،   اآلخر سلوآا وإيقاعا،" آل"جيعلك تتعايش مع

"يقني العطش: "راجع نقد(دون اختزال، تتعايش بيقني مطمئن 
هذا التعايش املتزامن هو الذى حيدد ما هو). إلدوار اخلراط

 . ، دون تعيني بذاته"فني وليه"

 احلنان ال يشرتط عطاء جاهزا: ثانيا

مش ضرورى يّدهوىل، وال حىت يوعد انه يعملوىل، بس أعرف" 
إن خوىف مش غريب عن شكل  أبقى متونس ِبـُِشوُفْه،   :إنه عارْف

 خوفه، إنه مش ناسى، وحاسس باللى فّيـه،

 " حىت لو ما عملشى حاجة ماللى هيـّْه

احلنان ميكن أن يوجد وُيحدث أثره الطيب حىت لو مل يلحقه
لنفرتض أن أما فقرية ليس عندها عشاء أوالدها  .فعل يعلنه

وهم يتضورون جوعا، أال يزيدها ذلك حنانا عليهم؟ صحيح أن
األوالد لن يتعشوا حنانا، وأن األصغر منهم على األقل سوف

مع ذلك فاحلنانيواصل البكاء مهما بلغ حنان أمه عليه، و
موجود حىت لو مل يرتتب عليه أى فعل لظروف خارجية أو

 . داخلية

، وهو مثل"زى الوز حّنية بال بز: "املثل العامى يقول
جيد، حني ينبه إىل أمهية ترمجة احلنان إىل رعاية وعطاء، لكنه

ينسى أشكاال أخرى لوجود احلنان من حيث -من عمق آخر –
املبدأ، أليس الوز، الذى هو بال بز، والطري عامة، يدفئ

 ملنقار؟  بيضه حنانا حىت يفقس؟ أال يغذى صغاره منقارا
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الشوفان واحلنان ال ينفصالن، الشوفان من فوق قد يرسل
رسالة عكسية قاسية حني يصبح حكما أو فرجة آما أشرنا،
يكون الشوفان طيبا ومطمِئنا حني يكون مشارآة ومعايشة، مبعىن
أن أرى ىف نفسى اجلزءاملقابل الذى بدا ىل ىف اآلخر، خاصة إذا

 .آان صغريا

نزيل خوف األطفال بأسرع مايتصور أغلبنا أن علينا أن  
إن برامج األطفال وجمالهتم  .ميكن، ويا حبذا إنكاره ابتداء

قد حنت نفس املنحى إذ حتاول جتنيب األطفال اخلوف بإنكاره
ورفضه من األساس، وآأن اخلوف ليس مزروعا فينا من أيام أن

إن. آان سالحًا لإلنذار، وهتيئة لالستعداد للقتال ىف الغابة
ف الكبري لنفسه وحىت لطفله خبوفه الطبيعى، هو الذىاعرتا

يطمئن الصغري إىل مشروعية خوفه، مث يأتى بعد ذلك التعامل
إن وجه الشبه بني خوف الكبري وخوف الصغري هو الذى،. معه

 ).إن خوىف مش غريب عن شكل خوفه(يطمئن أآثر وأآثر 

 الوعى/العالقة مستمرة ىف عمق الذاآرة: ثالثا

ناسى، وحاسس باللى فّيـه، حىت لو ما عملشى إنه مش"
 "حاجة ماللى هيـّة

حنن ال حنتاج أن نرى بعضنا البعض جهارا هنارا وجها لوجه،
مث إن الذاآرة باملعىن الذى". معا"طول الوقت حىت نتواجد 

ورد ىف هذه الفقرة ليست جمرد استعادة لذآرى مضت بقدر ما
تكامل بعواطفه وأحداثهحاضر، له حمتواه امل" وعى جاهز"هى 

وشخوصه وترابطات عالقاته، حني حنمل اآلخر ىف داخلنا، ىف
ذاآرتنا، ىف وعى الذاآرة وليس فقط ىف جهاز تسجيلها

وعى. لنستعيد امسه عند الطلب ، نتواصل بدون حضور مباشر
هو الذى يضمنهو ليس جمرد تذآر وحكى ذآريات مضت،  الذاآرة

حني .بعض أثناء غياب أحدنا عن اآلخرلنا االئتناس ببعضنا ال
دون أن ،"إنه مش ناسى، وحاسس باللى فّيه": تقول األغنية

ماذا، وال من، فقط تشرتط اإلحساس باحلضور" مش ناسى"حتدد 
الذاآرة هى الوعى الفعال وليست شريط"، تصبح هذه "اآلن"

الذاآرة الوعى حتضر لتحيط، ال تسّمع قطعة حمفوظات،. التسجيل
حىت لو ما عملشى(حىت لو مل يرتتب على حضورها فعل بذاته، 

 ).حاجة مالّلى هيه

 احلنان واللهفة والقبول: رابعا

ملا اعوزك، بابقى ِمْش ملهوْف عليْك، تكفى إيدى ىف إيديَك،‘
 هّي ملسة واللِّى َخَلَقك

 أيوه قاْبـَلـكْْ، فيها آل اللى أنا مش عارف اقوله   :فيها إىن

ائع، خاصة ىف أغاىن احلب، أن شدة اللوعة وحّدةهناك زعم ش
اللهفة هى دليل على حرارة احلب، وهذا ليس صحيحا، خاصة مع

أو للمحبوب(إذا آان احلنان احلاضر الواصل للطفل . األصغر
هو حقيقى وراسخ، فإن اللهفة تصبح أمرا ثانويا أو) عموما

 ادئ بديال الشوق الواثق احلميم يعلن االفتقاد اهل. حىت عكسيا
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الطفل الطفل أو الطفل(إن الطفل ". جوع اللهفة"عن 
هناك ىف"موجود ) الكبري(يريد أن يصله أن اآلخر ) فينا

حىت لوعجز عن". هنا ىف الوعى"، بقدر ما هو :"الواقع
 .التعبري عن حاجته هذه باأللفاظ

 احلنان والفطرة: خامسا

 "فيها آل مجيع ما رّبى مـِـدِّيـهوُلْه 

سوف يظل مفهوم الفطرة غامضا، ليس ألنه يتناول شأنا غري
شديدة الوضوح،  حقيقى، لكن ألن الفطرة آما خلقها اهللا هى

أصل احلضور لدرجة، هى هى القانون الطبيعى حلرآية الوجود
فكأهنا، لفرط بداهة أا ال حتتاج إىل متييز أو توصيف،

 . حضورها، غري قابلة للوصف أو حمتاجة إليه

العالقة بني البشر تكون ىف أحسن أحواهلا حني تكون الوصلة
بيننا من خالل فطرة آل منا آما خلقها اهللا، قبل أن نشوهها

حني اقتصرت التعليمات الدينية على الرتهيب. فينا وفيهم
والرتغيب حىت لألطفال، دون القدوة والسلوك والتواصل

ختفت معاملاملعاملة ونبض الكتب املقدسة قبل التفسري، ا
حني يقول النص هنا أن  .الفطرة وراء اإلرعاب والرشاوى

  ، فهو"آل مجيع ما رّبى مديهوله": النظرة احلانية فيها
يتكلم على لسان وعى الطفل حالة آونه أقرب إىل الفطرة آما

من يريد أن يتواصل مع فطرة األطفال بأقل قدر من. خلقت
بأقل –ما أمكن ذلك  –التشوية، عليه أن يعود لفطرته هو 

قدر من الوصاية املعقلنة، أو املربجمة بالثواب والعقاب
 .آجدول ضرب تفصيلى

 "برنامج الدخول واخلروج"سادسا احلنان و

قّرْب"  :، فيها"ْمل يهَّمك  تبعْد،: " فيها". فيها ُشْفَتْك" 
ْ "، آنـا جنبْك  ِتحـَْلّو،: ، بس ما تقربش أآرت، آدُهـه

 "ِتــكـــَْرب

إضافة إىل ُبْعد الشوفان الذى جاء ىف البداية، نؤآد هنا 
احلنان ليس آّما ثابتا نغرتف منه". احلرآة واملسافة"على بعد 

القليل أو الكثري، وإمنا هو حضور متحرك يسمح بالبعد
مدرسة(والقرب، باستمرار، هذا ما يسمى ىف مدرسة نفسية 

فيها تبعد مل":(روجبرنامج الدخول واخل) "العالقة باملوضوع
 ). يهمك، فيها قّرب، آنا جنبك

إذا ُشّلت هذه احلرآية ، أصبحت العواطف آّمية قابلة
 .للتجمد، أو النقصان حىت التالشى

إن الطمأنينة الىت يوفرها احلنان احلقيقى الذى يسمح 
هبذه احلرآة املرنة هى الىت تسمح أال يكون الدخول ىف وعى اآلخر

 . ء، وأيضا أال يكون البعد هتديدا باالختفاءهتديدا باالحما

املسافة بني الذات واملوضوع ضرورية لتكون هذه احلرآة
  in-and-outبرنامج الدخول واخلروج: هذا هو ما يسمى(ممكنة 
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program (هذه املسافة هى الىت تعطى معامل حمددة متميزة ،
للطرفني، وهى ال تقاس باألمتار بل هى تتحدد مبدى استقالل آل

مبعامل ذاته ىف مواجهة ذات اآلخر املتميزة بدورها  منا
 .مبعاملها

 وغدًا نتكلم عن اجلزء الثاىن 

 "عن الدفء البشرى معًا"
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 الدفء البشرى معًا،

 !!"مش سايبه فّكْه: والقلوب مع بعضها"

 :مقدمة

تكلمنا أمس عن ممارسة احلنان دون حاجة إىل تسميته آذلك،
 فضلنا عدم تسميته،   -ولو بغري قصد  –بل لعلنا 

احلضن"ونواصل اليوم ما هو أمشل من احلنان وهو ما أمسيته 
 ،"الدافئ

وحني نرجع إىل رولوماى الحقا سوف جتدون أن الكبار وهم
هم أآثر احتياجا من األطفال) احلب األرقى(ميارسون اإلروس 

هلذا الدفء البشرى احمليط، هذا ملن استطاع أن حيافظ على
 ..طفولته فيه

 . وملن مل يستطع أيضا...

 احلضن الدافئ

 نفسى ملسةْْ من إيديْك

 نفسى أدفْن راسى فيْك 

 عليك  نفسى أطـَّـِمـْن

 نفسى انام جّوا عينيْك

 نفسى ىف حضِنك يَدِفيِِّنى وانا باتغطى بيْه

 وال أختفى فيْه  بس مش عايُزْه خيبيىن،

 حيتويىن، وانا برضه أحتويْه، 

 .ال انا باشحْت، وال انَت بتشرتيْه

 إحنا ْأْوَىل  :دا العيال بيقولوا بدرى

 عالْوَلًه" آالم ُحب"إحنا مش عايزين 
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 إحنا تكفينا اإلشارة

 ملسة حلوة تغىن عن مليون عبارة

 !آنا مش عايز أَماَرة"

 ملسة بتقول اّن انا مش بس بينكْم

 أل، دانا عايش بروحى فيكو، منكْم

 

 وحيد : َنْفسى   برضه من حقى أآون

 بس مش بالغيك، ما هو انت مش بعيد

 حّبة حّبة.... 

 حيتوينا احلضن ُقــّبه......  

 الناس خيمتنا وأْمـِنـَنـاحضن آل 

 حضننا لو َصح يوصل ّملا عند ربنا

  

 آده نضمن لو خـِلى واحد بنا

 مش حانغرق وسط دّوامة الضياع واملسكنة

 حضنكم حبْه ُآتَار  لو محانا

 حضنكو الداىف اللى مش هلاليب ونار،

 حضن حيمى، بس يسمح،

 :حضن بيطـمـَِـن، ومينح

 ِبـدُّه يسرحفرصة للى                  

 يشطح -جيرى -إنه يلعب                 

 يرجع يلتقيه ما ْزعلشى مّنْه  واّما

 ماهو ّملا راح ما آانشى غصب عّنـه

 تبقى حرآة، 

 مش آلبشات خانقة ماسكْه 

 والقلوب مع بعضها، مش سايبة فـّكْه

 نطري: نكرب ونعملها  :لو آده 

 آل واحد يبقى ناس حلوة آتري

 يهم حّد منهمبس يرتيس عل
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 .بالتبادل والسماح مش غصب عنهم 

 تفضل احلرآة آده جوه وبّره 

 بس يتغري رئيسها آل مرة

 ّمث يطلْع  يدخل  ْمل يبطـّـل إنه

 .يبقى آِمن، قوْم يهّدى اللعب، مش حمتاج يربطع

 تبقى رحلة حرآة دامية ِمـالـّلى هيـّـْه

 ّملا نسمح إننا ِنْصَغْر شويْة

 الجل ما نكرب آما شجرة عفية

 ُحـب ومّية  :اتروت

 :أبعاد أخرى

هذه األغنية، تؤآد معظم ما سبق ذآره أمس من أبعاد
 :والتحديد، وتضيف أخرى  احلرآية واملسافة

 الثقة األساسية متبادلة: أوال

تشيع عادة، وحىت ىف النظريات النفسية التقليدية، أن
أن يطمئن إىل من حيتويه، إىل سندحاجة الطفل األساسية هى 

يلجأ إليه، ليكون القاعدة الىت ينطلق منها ليعود إليها،
هذا صحيح، لكنه ال يربر أال نعطى اهتماما آافيا لدور

ىف دوره ىف املشارآة ىف أن مثَّ) الطفل أو غري الطفل(املتلقى 
تبادال جاريا هو الذى حيافظ على احلرآة، فبقدر ما حيتاج

حيتاج مصدر الثقة إىل أن يطمئن إىل القبول،) فينا(الطفل 
تصله رسالة من املتلقىإىل أن ) األم أو الكبري أو احملبوب(

 .تبادل الثقة، وأنه قادر على أنه تلّقى

إن أى رسالة من جانب واحد هى مبتورة، صحيح أننا 
عادة ال نالحظها لكن األم تكتسب الثقة من طفلها آما يكتسب

هى الىت حتفز هو الثقة من احاطتها، هذه الثقة املتبادلة
أآرب قدر من الشجاعة للدخول دون خوف من التالشى، وأيضا هى

 .تغىن عن استجداء العواطف، أو شرائها مبقابل خبس أو مشبوه

 عليك  نفسى أطـَّـِمـْن

 نفسى انام جّوا عينيْك

 نفسى ىف حضِنك يَدِفيِِّنى وانا باتغطى بيْه 

 وال أختفى فيْه  بس مش عايُزْه خيبيىن،

 حيتويىن، وانا برضه أحتويْه،     

 .ال انا باشحْت، وال إنَت بتشرتيْه

 اإلفراط ىف التعبري باأللفاظ وما أشبه: ثانيا
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شفرة العالقات املتبادلة هى عادة شديدة القصر، فائقة االخرتاق،

ال يقتصر على" تسمى به"ولعل إشكالية سجن عاطفة ما ىف ما   
 "امتهاهنا وتشويهها"إىل خنقها أو اختزاهلا، بل إنه قد ميتد 

 إحنا ْأْوَىل  :دا العيال بيقولوا بدرى

 عالْوَلًه" آالم ُحب"إحنا مش عايزين 

 إحنا تكفينا اإلشارة 

 ملسة حلوة تغىن عن مليون عبارة

 !آنا مش عايز أَماَرة"

 ملسة بتقول اّن انا مش بس بينكْم 

 أل، دانا عايش بروحى فيكو، منكْم

  ""To be alone with الوحدة مع وجود اآلخراحلق ىف : ثالثا

 ،وحيد " : نفسى"  برضه من حقى أآون

 بس مش بالغيك، ما هو انت مش بعيْد

آثريا ما يشاع أن الوحدة هى شىء مرفوض طول الوقت، وأن
 .إخل... الشخص الذى ميارس وحدته هو شخص انطوائى منغلق 

 .هذا غري صحيح 

برنامج"هو جزء ال يتجزأ من ) احلرآية(إن قبول الوحدة املرحلية  
، هو أمر طبيعى بل و صحى ىف حدود دورها ىف احلفاظ" الدخول واخلروج

 .مرنة ومتحرآة آما أشرنا: على العالقات اإلنسانية

االنتقال من الذات إىل اآلخر وبالعكس، ىف التوقيتإن 
يزيد من فرص التعرف على هذا اآلخر تعرفا متجددا  املناسب،

باستمرار، وهو أيضا يعفى الذات من االختناق حبضور اآلخر
ىف الوحدة قد يكون ألزم ىف  إن هذا احلق. حميطا طول الوقت

 ).آمثال(العالقات الزوجية 

تاريخ التطور جيسد لنا فائدة االنسحاب إىل البيات
الشتوى ىف آثري من األحياء مبا حيافظ على حيوية واستمرارية

 .ى والتطور واحلياةالتجدد البيولوج

 القاسم املشرتك األبقى: رابعا

 . حّبة حّبة، حيتوينا احلضن ُقــّبه

حضننا لو صح يوصل ّملا. حضن آل الناس خيمتنا وأْمـِنـَنـا
عند ربنا، آده نضمن لو خـِلى واحد بنا، مش حانغرق وسط

 دّوامة الضياع واملسكنة

لبشرية هوالتهديد احلقيقى لتشويه أو إفشال العالقات ا
 أن تقتصر على اثنني مبعىن االحتكار واالستبعاد لكل من هو
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بني القدرة علىإن الفرق . خارج هذه الدائرة املغلقة بني اثنني
.، هو الفرق بني املولد الكهرىب، والبطاريةاحلب، وبني حالة احلب

املولد الكهربائى يصدر طاقة فياضة تتجدد باحلرآة، أما
  .البطارية فهى تفرغ باالستعمال ما مل يغذيها املولد باستمرار

الذى حيافظ على احلب الثنائى هو أن يكون ممثال للقدرة على احلب،
 آل الناس إىل احلق عزوليس احتكارا لفعل احلب، وهى قدرة متتد عرب

هذا هو   .وجل الذى خلقنا ليتوجه آل من موقعه إليه عرب الناس
، وهو الذى حيمى احملب ضد مفاجآتالقاسم املشرتك األبقىما أمسيته 

 .التخلى، حيميه من الضياع، مثلما حيميه من مذلة االستجداء

 السماح ودرجة الدفء : خامسا

حضنكو الداىف اللى مش هلاليبلو َمحانا حبكم حّبه آتار، 
فرصة للى  :ونار، حضن حيمى، بس يسمح، حضن بيطـمـَِـن، ومينح

يرجع يلتقيه ما  واّما. يشطح -جيرى -إنه يلعب. ِبـدُّه يسرح
 .ما آانشى غصب عّنـه" راح"ما هو ّملا   .ْزعلشى مّنْه

 تبقى حرآة،

 مش آلبشات خانقة ماسكْه 

 سايبة فـّكْهوالقلوب مع بعضها، مش 

مع دوامية احلرآة، جيرى السماح حتت مظلة من الثقة والطمأنينة  
 . املتبادلة، حىت لو أدى هذا السماح أحيانا ملا يبدو شطحا

آلما آانتالسماح يواآب درجة حرارة احلنان الىت 
 . مناسبة، آانت فرص النمو أآرب

لو زادت درجة الدفء املناسب املتقطع هو الذى جيعل بيض الطيور يفقس،
حرارة االحتضان حىت اللهيب،أو زادت مدته حىت االختناق، انسلق البيض أو
فسد دون فقس، وقد اشرنا أمس إىل أمهية، بل حتمية، حرآية الذهاب
والعودة، سواء بنموذج برنامج الدخول واخلروج، أو حبرآية االختفاء

 .والعودة دائما متوقعةجيعل الرتك أمرا طبيعيا، فالظهور، هذا هو الذى 

 التعدد والواحدية: أخريا

آل واحد يبقى ناس حلوة آتري،، نطري: نكرب ونعملها   :لو آده
تفضل. بس يرتيس عليهم حّد منهم، بالتبادل والسماح مش غصب عنهم

  ْمل يبطـّـل إنه. احلرآة آده جوه وبّره، بس يتغري رئيسها آل مرة
 .وْم يهّدى اللعب، مش حمتاج يربطعّمث يطلْع، يبقى آِمْن، ق   يدخل

أن نشري إىل أن حرآية العالقات وتبادهلا - مؤقتا  –نكتفى هنا 
وحيويتها وجتددها، آل ذلك يتيح فرصة ملستويات الوعى املختلفة أن
تتشكل وتتبادل بكثرة قابلة للجمع حتت قيادة واحد منها، لكن ىف حلظة

ى يدير الدفة حسب التوجهقائد واحد هو الذ   ال يوجد إال: بذاهتا
املناسب للموقف واملهمة، مث تتبادل املستويات القيادة، مثل تبادل

أنا واحد وال آتري رقم(وهذا موضوع سبق أن طرقناه . النوم واليقظة
:آياناتنا احلية، فنعيد تشكيلهاتتحرك "من سلسلة اإلنسان  5

 )2006- 2- 3ونشرت ىف روز اليوسف بتاريخ  !"فنبدع

 .حيتاج إىل عودة مستقلة
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 )83حلم(نص اللحن األساسى

الكارتة مقبلة حاملة فاتنة درب قرمز وجيرها جوادرأيت 
جمنح، اختذت جملسى فيما وراءها وفرد اجلواد جناحية فابتدأت
ترتفع حىت علت األسطح واملأذن، وىف ثوان وصلنا قمة اهلرم
األآرب وأخذنا ىف عبوره على ارتفاع ذراع، فجازفت وقفزت إىل

لو وتصعد،قمته وعيناى ال تتحوالن عن الفاتنة وهى تع
 .والليل يهبط والظالم يسود حىت استقرت آوآبا مضيئا

 : التقاسيم

متددُت وحيدا على قمة اهلرم ال أجرؤ أن أنظر إىل الكوآب
الذى أصبحْته، والذى ظّل يغمرىن بنفس الدفء الذى آنت أشعر

اعتدلت ونظرت إىل ، "هكذا أضمن"به ىف حضنها، وقلت ىف نفسى 
ى حجارة اهلرم حجرا حجرا منفصلة الأسفل وفوجئت أنىن أر

جتمعها آتلة واحدة، فتجسد القبح واختفى اهلرم آأنه تشظى
حجارة آيفما اتفق، حاولت أن َأنزل ولو درجة واحدة، فلم

 أستطع، ومألىن الرعب املثلج، 

أرجعت بصرى إىل السماء، إليها، مازالت تضئ، وتأآدت
وف تساعدىن فال تنزلقأهنا سوف تظل تضئ بنفس الوفرة، وأهنا س

قدمى أثناء اهلبوط، قلت هلا بعيىن، وملاذا اهلبوط، أليس
األسهل أن تشديىن إليك، قالت على العني والرأس، لكنىن ال

 .أعرف أين اضعك بعد أن أشدك وأنت ال تدور معنا

 .سوف تعلمينىن، وسوف ندور: قلت

 .أنت ال تدور إال حول نفسك: قالت

آوآب يدور حول نفسه ليدور مع ما أعرفه أن أى: قلت
 .غريه حول وفوق الكون

أنت حتفظ آل قوانني احلب والفلك والرياضة، لكنك ال: قالت
 .متارسها

دعينا من النقاش اآلن وقوىل ىل إىل مىت أظل هكذا وحيدا: قلت
 .فوق قمة اهلرم، أنا أخشى أن أموت جوعا ملا ال أعرف هكذا
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 ...وابدأ فاقفز إىل السطح على برآة الشيطان، : قالت

 .فقفزت فرحا بالنجاة، والوعد اجلميل

*** 

 84  حلم

.رأيتىن ىف شارع احلب آما اعتدت أن أمسيه ىف الشباب واألمل
ولكن أين. ورأيتىن أهيم بني القصور واحلدائق وعبري الزهور

وحل حمله جامع جليل. مل يبق منه أثر. قصر معبودتى؟
ية ىف الطولذو مئذنة هى غا. رائع املعمار. األبعاد

وبينما أنا غارق ىف دهشىت انطلق األذان. ودهشت. والرشاقة
وصليت مع. دون تردد دخلت اجلامع. داعيا إىل صالة املغرب

املصلني وملا ختمت الصالة تباطأت آأمنا ال أرغب ىف مغادرة
وهناك اآتشفت أن. لذلك آنت آخر الراحلني إىل الباب. املكان

 .أن أجد لنفسى خمرجا وأن علّى. حذائى قد فقد

 : التقاسيم

أخرجت التليفون احملمول ورحت أحاول أن أتذآر رقم....
معبودتى وأنا أعرف أهنا مل يدخل التليفون العادى إىل قصرهم
أبدا، والعجيب أهنا رّدت، وتعرفْت على صوتى دون أن أذآر

، قالت ماذا؟ أين أنت44امسى، قلت هلا أريد حذاء مقاس 
:قرب باب مسجدآم، قالت ليس لنا مسجد، قلت اآلن؟، قلت

وليس لنا قصر، ومل يكن: املسجد الذى حّل حمل قصرآم، قالت
 .قصرآم ىف شارع احلب والشباب واألمل: أبدا لنا قصرا، قلت

 .وهل صليت املغرب مجاعة: قالت

 .وضاع حذائى: قلت

 .أحسن: قالت

فأعدتوانقطع اخلط، وظهرت عالمة أن الشبكة مشغولة، 
املكاملة فرد علّى صوت رجل غريب، فأقفلت السكة وأعدت الطلب

أن الرقم املطلوب غري) ليس الصوت املسجل(فرد علّى صوهتا 
موجود باخلدمة وأن علّى أن أحاول ىف وقت الحق، وارتفع أذان

، وحني"بوقت الحق"العشاء وعرفت أن هذا ما آانت تعنيه 
ج، وجدت حذائى ىف نفس املكانختمت صالة العشاء ومهمت باخلرو

 .الذى آان اختفى منه
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 :مقدمة

:أغلب حوار اليوم هو حول النشرتني عن االنتماء للوطن
:والثانية&  "إىن لو مل أولد مصريا": النشرة األوىل بعنوان

وقد ترآزت الردود هذا األسبوع "لوددت أن أآون مصريا"...
 .طلعت مطر.ىف شكل تعقيبات على مداخلة اإلبن الزميل د

أما بقية أغلب احلوار فهو تعقيبات مطولة، تكاد تكون
مقاالت مستقلة، فرتآنا معظمها آما هى مرحليا حىت نستقر على
اتفاق ما ىف حالة أن يتزايد حجم بعض التعقيبات أآثر من
ذلك، مما قد يضطرنا أن نعود نتساءل عما إذا آان علينا أن

لب ما يصلنا حلنيحندد حجم التعقيب ابتداء، أم نواصل نشر أغ
 اضطرار أشد، 

احرتام آل، أو أغلب، ما يصل –ما أمكن  –مازلت أفضل 
 . حرفيا

 .تلقائيا) اآلخرين(وعلى الراسل أن يتذآر األصدقاء 

 ما رأيكم؟

  ليات احلنانجت: مقدمة عن احلب واجلنس مث

 لبىن الغالييىن. أ

أوال أستحلفك باهللا أال تزيل عبارات املديح آكل مرة أريد
ومادمَت حتدثَت ىف احلب وصعوبة(........) أن يعرف  للكل

ملشاعرى ما(فأحتت  استحداث مفردات جديدة له ىف العربية
، هذا شأنك أن تنحت وتثرينا، وشأىن أنا أن أقرأك)...أحتَت

يااااااااااااااااااااه...) .. عّبر عما جاش عندىوأ(....
!فوق ماتتصور آم هى أسطورية هذه املقالة، أراحتىن بشكل

  ملاذا؟

أنا آأنثى شرقية حمبوسة داخل مفرداهتم وال أقول مفرداتى
،...باشوف .. ، أحن آثريا، باحن...فأنا أحب، أعشق 

فس، وتعيشوتعرب، وتسعد، تتن تتصارع مشاعرى تتسابق لتبوح
  .وترتاح
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والنظرة .. وآأنثى شرقية ُتحسب علّى الكلمة... إال أىنِّ
..أنا آأنثى شرقية يعتصرىن الشعور بالذنب  والشوق.. 

، وعٌى جمتمعى آامل..ومامل أفعل .. أقصد  باإلمث على مامل
..لصديق ما  يفرض علىَّ الشعور بالذنب إن شعرت باحلنية

أعتقد واهللا) الشرعى احلب ( شخصا ما خارج إطار .. أحببت 
مشاعرنا بكل تنوعاهتا اليستطيع شخص واحد استيعاهبا أعلم أن

 صحيح ياسيد العارفني؟! 

أخشى مشاعرى، قررت أن أغمض عيىن أغمض حواسى آلها، بت
 هل جيدى ذلك نفعا؟ هل 

 هذا احلل ؟ يرضيهم

تفسر آتاباتى أىن هرطوقية، امرأة.. فقررت أن أآتب 
  !!أعمل ايه؟ طب ؟"دون جوانة"

 أبعزق نفسى؟

أنا يا سيد التفاسري واملفردات، أحب احلب الذى حتدثت عنه
غري مقرونا بالتفسري املرتبط باجلنس بالضرورة، أحب آل
مايستحق أن ُيَحب حسب معايريى، أحب أصدقائى الرجال والنساء

 ... مبستويات احلب األربعة الىت ذآرَتها

اهم وسيد العارفني، واهللا انكوعلى إيه آرت الكالم ماانت ف
 العارفني بكل ماجتيش به هذه النفس من جتليات، تقلبات سيد
.. 

 !واهللا اىن ال أمحل هم االجابة بل أمحل هم الدعاء: يقول عمر

حرية، قررت أن أدعو وقفت حائرة مباذا أدعو لك؟ بعد آثري
 روووح : لك باللغة البسيطة الىت حتبها

وآمان، وسأغرف منك آمان ك آمانيا شيخ ربنا ينفع بي
وآمان، سأحب واللى يقول يقول، سأرجعهم ملقالتك وخلى

داخل نفسه ومفرداته ينفك أسره وربنا يفك أسر احملبوس
  .ىف حب اجلميع مبفاتيحك، وخلى الدنيا تشبع حب

 أآرر ال حتذف ما تعتربه جماملة وأعتربه أقل وصف

 رجوكأثقل عليك، بس ب لن أستحلفك حىت ال 

 :حييى. د

أنت تعرفني يا لبىن أنىن ال أعترب آالمك جماملة، أنا أحذف ما
أتصور أنه قد يفهم منه أننا نبالغ ىف تقدير دور فرٍد واحد مثلى
ال يفعل إال أنه جيتهد فيقول، أنت تعلمني أن ما يهمىن هو حتريك

 !.الساآن، ال قيادة تابعني ال حيبون أنفسهم بقدر آاِف، فيتبعون

آل ما فعلُتُه ىف خطابك هو أنىن رفعت بضع آلمات، ووضعت 
بدال منها ما هو بني قوسني مما رجحُت أنه أخف وقعا، وإن آان
ال يقل صدقا، اعذريىن وساعديىن ىف احرتام إصرارنا على

 .التواصل دون إعاقة من سوء فهم هذا أو ذاك
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أما حمتوى خطابك ففيه من الشجاعة واألمل واإلصرار ما
يشرف املرأة عامة، واملرأة العربية خاصة، وآمل من خالل مثل
ذلك أن أجد ىف نفسى وقلمى واجتهادى ما يعينىن على االسهام
ىف احلفاظ على هذا الدفع، منك، ومن آل من هى ىف موقفك، أنت

صدفة ىف اية أول آتاب ىل هكذا تْدعمني فرضًا قدميًا أشرت إليه
وهو أن البداية الستكمال )"1969(عندما يتعرى االنسان "

مسرية اإلنسان املعاصر ليكون إنسانا حبق، تبدأ من املرأة،
برغم من آل ما حلقها من ظلم وهتميش، وأنه حني تتحرر املرأة،
قد يستعيد الرجال ثقتهم ىف أنفسهم، ويكفون عن قليل أو
آثري من غرورهم الذى يغطون به نقصهم، فنتواصل معا نكمل

 )نفشل لنعاِوْدأو (املسرية 

**** 

 )صباحًا 11آخر حلظة اخلميس الساعة (لبىن الغالييىن . أ

والقلوب مع"حبذا دآتورنا الفاضل إرسال إسم األغنية 
أو أى معلومات عنها أو اسم!!" مش سايبه فّكْه: بعضها

املؤلف للعودة إليه ىف بقية أعماله، ونفس الطلب بالنسبة
ية، شكرا وجزاك اهللا عنا ألفملقالة األمس عن احلب والكراه

 .خري

 :حييى. د

األغنية هى آلمات العبد هللا، وهى ضمن جمموعة أناشيد
ليست شعرا، آتبُتها لألطفال آمقدمة لكتاب ابن) أراجيز(

راجيز هذه موجودةوأظن أن جمموعة األأوسم وصفى، . آرمي هو د
، وآنت قد سجُلتها أيضا بصوتى، وال أعرف إن آان هذاباملوقع

 .سوف أرى، وترين، شكرا. دخل املوقع أم ال

**** 

 )14(،)13(اإلشراف على العالج النفسى :التدريب عن بعد

 إبعد عن املبدع، وال ِتْتَخّالْش عنه

 أميمة رفعت . د

وأنا آنت ماشى: "قراءة هذه اجلملة أنا أيضا فزعت عند
الفصلني معاها فصل بفصل وباحطلها شوية مالحظات وآده على

 "استعجلت وراحت إدهتا للناشراللى اديتهم ىل، هى 

أنه البد من الفصل بني العالج النفسى أوافقك الرأى متاما
وردا على الضيف الفاضل الذى ظن أن ما. والنقد األدىب

آتبته هذه الكاتبة آله ضالالت، أسوق له بعض األمثلة
 :البسيطة

ىف القرن التاسع عشر" جريار دى نرفال"الفرنسى  الشاعر
آان ذهانيا، وقضى فرتة) أوروبا الذهىب ألدب ىفوهو القرن (

وآان من طويلة من حياته مرتددا على املصحات النفسية
 " احللم ما هو إال حياة أخرى آاملة"عباراته الشهرية أن 
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آان يكفيه ىف" وعامل األرواح ينفتح على مصراعيه من أجلنا"
فتتغري الصورة بأآملها ىف قصائده أن تقابله آلمات بعينها

الكتابة لتنقل القارىء فجأة من بلد آلخر ومنذهنه أثناء 
زمن آلخر، بل ومن عامل الواقع إىل عامل األرواح واآلهلة القدمية

مل يكن من الضرورى أن يفهم. وشياطني األرض وما حتتها
آان له فشعره، برغم غرابته،. القارىء آل ما آان يكتبه

ه تفقدوقع سحرى ىف النفس، حىت أن النقاد أمجعوا أن قصائد
قد سبق عصره ىف" نرفال"وبذلك يكون . فسرت من سحرها إذا

قبل أن تبدأ فعال هذه) الالمعقول(الرمزية والسرييالية 
 فقط بذاتيته وتلقائيته وإبداعه اخلاص..التيارات الثقافية

 .جدا

مل يصحح له أحد شعره، ومل حيكم أحد على أعماله من واقع
فرنسى آخر من العصر شاعر" رينيه شار"حالته املرضية 

يكتب قصائدا سياسية بإسلوب ، آان)القرن العشرين(احلديث 
 آنت أدرس إحدى دواوينه وأجد صعوبة شديدة ىف. سريياىل

التعامل معها، فجمله و أفكاره غري مرتابطة ، بل أنه على
خيتار أحيانا آلمات ال وجود هلا ىف مستوى اللفظ والكلمة آان

مل... معتادة ويا بطريقة غريبة غرياللغة أو يستخدمها حن
ومل يصف أحد آلماته incoherence يصف النقاد شعره بأهنا

بل هنوا القارىء عن فهمها بطريقتهم فهى neologism بأهنا
بل آان.. ذهانيا "\شار" \مل يكن ...تعىن له هو الكثري

 ...مناضال سياسيا شديد البأس

مل األحالم والفانتزيا هومثال أخري هو أحالم جنيب حمفوظ،، عا
وختفى هذه الرموز وراءها عوامل أخرى،. أساس الرمزية والالمعقول

بعضها عند الكاتب واألخرى عند القارىء، قد يستطيع هذا األخري
التعرف على صداها وقد ال يستطيع، هذا ال ينفى وجودها

أى..حىت نتعرف على شىء ما  فهل منسك القلم األمحر ونصححها...أصال
 قلم؟ حىت لو آان عاملا مزيفا خلقناه حنن جبرة.. شىء

أعتقد أن ما ميثل عائقا أمام العالج النفسى أو النقد
 .األحكام املسبقة  الفىن هو باألساس

العالقة بني اجلنون"حييى على مقالك . أشكرك يا د
وأرجو أال ترتاجع، أآمله فهو يفيد الكثريين، ومن" واإلبداع

 ...الحقا ن سيفيدهال يفيده اآل

 :حييى. د

أرجو أال أتراجع ليس فقط عن مواصلة تناول وشرح
، ولكن عن أشياء أخرى آثرية آن"العالقة بني اجلنون واإلبداع"

 )غالبا. (اآلوان أن أتراجع عنها، هلذا لن أتراجع عنها

 حممد شحاته . د 

أين هذا: سؤال يلح على خاطرى آلما قرأت ىف هذا الباب
ما تعلمناه ىف الكلية من علوم نظرية وتطبيقية من آل

 يصلىن دومًا من تعليقاتك ) اخل...تشريح وأنسجة وطب اتمع (
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إحساس بأن هذا العمل حيتاج إىل إنسان خبري باحلياة ودروهبا
أآثر مما حيتاح إىل طبيب مبعىن السماعة وجهاز الضغط، أحتاج

 .إىل خربتك ىف بداية الطريق حىت ال أمل

 ما عالقة آل هذا بكل ذاك؟

 :حييى. د

 آله متصل بكله، 

، وأتصور أنArt of Healingأنا طبيب، أمارس فن الألم 
آل طبيب هو آذلك، أواصل نقد النص البشرى لصاحله، أعيش

، بقدر ما أعيشه ىفCorpus-callosumاإلبداع ىف اجلسم املندمل 
على شاطئ دهب، حارة القصيَّرين، أو ىف مغاور جنيب حمفوظ، أو

أو وسط جبال وادى فريان، أو مع نبض قلب عم على السباك،
أرى أن الغوص ىف خربة احلياة ودروهبا، هى هى خربة السماعة
وجهاز الضغط، ونبض االنسان، وحلن الطبيعة، ومن أى من هذه
الوقائع واآلليات آلها، أو منها جمتمعة، يصلىن حلن اإليقاع

 .احليوى املتناغم

هللا يسامح األطباء الذين استسلموا لغري ذلك، وال يسامحا
 الشرآات إياها

 .يا شيخ 

 )رّد آخر غري االسبوع املاضى: (حممد أمحد الرخاوى. د

سيبدع اال بعد ان فعال املبدع هو الذى ال يعرف ماذا.....
 !!!!!يبدعه

من رحم اهول واالغرب انه ىف آثري من االحيان خيرج اى ابداع
!!!!ام ىف رحلة سرب جمهول قد يكشف اوال يكشفالت

يكتشف اى مبدع حقيقى ان االبداع هو ابدا ما وبعد ان يكشف
 !!!!ابدا مل يكشف حىت يكشف وهكذا

 :حييى. د

ومع ذلك فاإلبداع هو أرقى أنواع اإلرادة وأمشلها،... 
لكنها إرادة اإلبداع بالوعى املتضفر، وليست إرادة إختاذ

، هو"اهول التام"ع، مث إنه ال يوجد شىء امسه قرار اإلبدا
فقط حضور بعيد عن التناول املسطح اجلاهز، صحيح أن سرب

وإن اإلبداع هو أبدا ما مل يكشف: اهول قد يكشف أو ال يكشف
حىت يكشف، لكن دعىن أذّآرك يا حممد بدور املتلقى، وهو يكشف

 .وليس األخري ما مل ينكشف حىت للمبدع، فهو الناقد األول

           املبدعة املريضة: رامى عادل. أ

ينبغى لنا حتويرها، اننا ال خنرب هبا حىت, للحقيقه مفردات
 .جناية -انفسنا 

 :حييى. د

  ليست جناية متاما،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2714



 I08I2008>22א – אא

 هى احلقيقة

**** 

 ...!!"مصريا إىن لو مل أولد: "تعتعة

 طلعت مطر. د

على تعليقك الغاضب على رسالىت أستاذى الفاضل، أشكرك
ولقد آنت متوقعا تقريبا هلذا الرد ألىن أعلم مدى مصريتكم
واعتزازآم هبا والىت أمحلها أنا اآلخر مها بني ضلوعى ليل هنار

آدت أنوء هبذا احلمل وقد انقض ظهرى، ولكن هيهات فهو حىت
فال غرابة. الفكاك منه حىت باملوت الضلوع فال ميكنآامن بني 

إذن من ان ينتابىن شعور باحلنق على بىن بلدتى النىن أريد أن
أما قرأت تعليقات. تكون هلم حياة ويكون هلم أفضل ما ميكن

مقالتكم؟ أما قرأت اليأس ىف هؤالء الشباب على
 أآثرأليس هذا مقلقا بل ومرعبا؟ غري أن ما أقلقىن.آتاباهتم

هو أهنم الّحيملون أنفسهم ادىن مسئولية عما وصلت إليه
على الدولة أو احلكومة، آأمنا إهنم يلقون باللوم. أحواهلم

حنن؟ إليست الدولة هى. احلكومة شخص ما قد اتى من آوآب أخر
أليست احلكومة هى حنن؟ أليس الوزراء ورئيس الوزراء واجلهاز

وإن. وأخيك أو احد أقاربكوانت وأخى  احلاآم آله هم أنا
حني نرضى ألسنا مذنبني. آان هناك قهر ما فلماذا نرضى به؟

والتاريخ خري. ملاذا ال نرفض حىت الدم. بنظام ال خيدم مصاحلنا
وإن مل نستطع فلماذا. صنعت الشعوب حضاراهتا شاهد على آيف

ال يستغل آل ما أوتى من سلطة أن يصلح ما ميكنه إصالحه دون
  ظار لتغيري شامل لن جيئ أبدا؟االنت

انا اعرف انىن اقسو على. حياول أستاذى الذى أحبه ألنه
نفسى آثريا ألنىن آنت أنتظر منها أآثر ولكنها خذلتىن فليس
غريب على ان اقسو على أبناء بلدتى إلنىن أنتظر منهم

 .الكثري

 :حييى. د

 شكرًا يا طلعت على حتملك لغضىب،

أننا رضينا أو نرضى بكل –تصورك أو  –ورفضًا لزعمك  
 هذا، أو بأى من هذا

طبعا أنا أعذرك، وال أعذرك، وأرجو أن تقرأ استجابات
الشباب املوجوع مرة أخرى، مث تقرأ موقفهم الثاىن بعد ذلك

 مما آتبت أنت، وأنا، املرة تلو األخرى،

 .مث دعنا حنرتم معا آل اجلارى وال نكف عن االستمرار 

 :وليد طلعت.أ

آتري من اللى آنت عايز ىف مقال النهاردة قلت....
اقوله، وباضيف ان حىت اللى هربوا منها واللى بيحاولوا

 ومش عارفني يهربوا واللى خرجوا اضطرارى زى حاالتى وغريى 
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آتري منهم بيتابعوا الربامج والتحقيقات املتصورة
واملكتوبة آأهنا هتوصلهم بيها وناسهم وهيعوضوا هبذه اجلرعة

 اليومى للذات احساسهم بالتخلى واهلروب،التعذيب  من

أميمة بشكل إنساىن. د) توقفت عند ما قالته......(
معدش املوضوع شوية الناس اللى(شديد العمق فحكاية القطر 

والزم ناخد بالنا ونلحق الحسن مش عارف ممكن حيصل) ساآنني فوق
 إيه؟

 :حييى. د

 .نتوقف حاحيصل آل خري، غصبًا عنهم مجيعا، هذا إذا مل

 هيثم شبايك. د

هذه هى أول مشارآة ىل معكم أتشرف بأن تكون....... 
تعليقاتى لو آانت.. وتوخبىن ..وتوجهىن ..فأرجو أن تساحمىن 

وآرائى أقل من املستوى آثريا فذلك من قلة خربتى وجتارىب أنا
خريج طب القاهرة، مصرى، شاء القدر أن, طبيب نفسى صغري

دولة اإلمارات العربية املتحدة، أحاول أآون مقيم وأعمل ىف
أن أتغلب على عائق بعدى عن مصر وأن أتعلم وأمنى نفسى ىف
جمال ختصصى وىف احلياة بشكل عام مبا هو متاح ىل من إمكانات
بعيدا عن مصر، وصدقىن ياسيدى، األمر صعب، وذلك أساسا ألنىن

، هىبعيد عن مصر، حيث أن مصر مهما آان واقعها فهى املصنع
املنبع، هى املصدر لكل اخلربات والكفاءات لكل من حوهلا مهما

املهم لن أطيل على سيادتكم ىف .شأهنم ومهما ساءت أحواهلا عال
لوددت أن أآون(هذا الشأن حيث أن لدى تعليق على موضوعنا 

 ).مصريا

جيب أن نناقش موقفنا من هل توافقىن سيادتكم على أننا ال
سلبا واحدة، نقف منها موقفا واحدا سواءآكتلة ووحدة ) مصر(

 أو إجيابا؟؟؟ أال ترى أن ىف ذلك نوع من أنواع الال موضوعية؟؟؟
جيب أن نفصل ونفرق بني مصرين ...فأنا ىل رأى أرجو أن تصححه ىل

هى الىت) مصر الواقع( !!!)مصر الواقع(و ...)مصر املعىن... (
نق، والغضب،السلبية، واحل نشعر جتاهها بكل هذه املشاعر
وتتباين ردود...القرف ...واإلحباط، واحلزن، بل وعفوا 

أفعالنا جتاهها مابني الرغبة ىف اإلصالح أو التغيري أو اهلروب أو
والتخلص) آمجلس الشورى(حىت الرغبة ىف حرقها  التنصل أو

حىت من باب حرية آل تلك األراء نسبيا مقبولة. .... منها
 !!!....شيما..... الرأى والفكر 

الذى نبت حوله آيان(هى العمق، اللب ) مصر املعىن(أما 
 الذى بدونه نصبح آالشعوب(، األصل )آل مصرى فينا

العديدةالىت حتاول شراء أصول هلا باملال أو بالتنازالت وذلك
، التاريخ)الىت بالها هنون(، القيمة(ولن تكون...آى تكون 

بالستيك باردة شجارالذى بدونه نصبح آأشجار بال جذور، أ(
الذى طاملا آنا من(، هى الوطن)آالىت متتلئ هبا املوالت احلديثة

اآلخرين معىن هذه الكلمة فجاء تعبريهم عنها مقتبسا علم
 الذى به يكون (، األمل )الىت لوالها ما آنا(، األم )عنا
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هى املذآورة باخلري) مصر املعىن(، )لدينا الدافع لالستمرار
مصر املعىن هى إخل...وسائر األنبياء واملرسلني رب العاملني من

مصر الىت ال متس وال ميكن أن متس من قريب أو بعيد حيث أهنا غري
قابلة للتقييم ومل خيلق من املعايري واملوازين ما يستطيع أن

)..ملصراملعىن(مصر املعىن إنىن أعتقد أن الذى جيعل  .حيتويها
دآتور ل إن مصر املعىن ياب ... شيء ما...هو ذلك ال ..معىن 
 ...شيء ما نفسه أو هذا ما أعتقده...ال...هى ....حييى 

 وساحمونا

 دآتور نفساىن صغري 

المؤاخذة نسيت أسألك عن تعليقك على) اخلميس: (الحقا
 احلريق؟

 :حييى. د

 .أهال هيثم

 ال أوافقك..ال 

بعد تقديرى حلماسك، واحرتامى ملشارآتك، دعنا نبدع
العالقة مبا يوثق بيننا، وهو االختالف، أنا ال أوافقك على أن

، ال أوافق على هذا الَفْصم)مصرْين(هناك مصر ومصر أخرى 
 الذى استأذنك فامسيه الَفْصم اهلروىب، 

إما أن يكون املعىن هو الواقع الذى نصنعه، وإما فهو ال
له، أصبحت أآره التجربة، وأحذر املفاهيم، قد أوافقك وجود

على أن هناك واقع ُيفرض علينا فرضا، وواقع نصَنُعه حنن
صنعا، ليس أمال وال حلما بل هو واقع، انتبهت اآلن أنىن حني

، قبل أن أآتب شرحا على1976آتبت ديواىن سر اللعبة سنة 
دراسة ىف علم"ليخرج آتاىب األم ) مضطرا(املنت 

، انتبهت وأنا اقرأ رسالتك اليوم أن مثل"السيكوباثولوجى
ذلك خطر ىل ورفضته عدت إىل املنت دون الشرح ووجدت أنىن ردُدت

ومازال هو نفس الرد الذى) عذرا(عليك رمبا قبل أن تولد، 
 .حيضرىن اآلن

،"واقع"عن ما هو " معىن"وجدت أنىن رفضت فصل ما هو 
 :ولكن قبل أن أقتطف ذلك دعىن أذآر لك أن النهاية قالت

يا من ترقب لفظى العاجز، بعيون الفن املتحذلق، أو..ال"
تفهم روح غنائى حبساب العلم األعشى، ال حتسب أىن أآتب شعرا،

العجز اهلايب، أو أىن أطفئ نارى، بدموع الدوح خبيال
 هذا قدرى،.. ال..الباآى، ال

 فليحرتق املعبد،

 ولتنْذُر الريُح رماَد األصناْم

 ولُتْسَال نفُس ما آسبْت

... 
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أو

 فلنتطور 

 إذ يصبح ما ندعوه شعرا

 .هو عني األمر الواقع

ىف) تعتعة(سوف جتد يا هيثم نفس هذا املعىن ىف يومية الغد 
 .درويش عائدًا من املنفى ليحضر فيناوداع حممود 

 برجاء أن تفهم من آل هذا رفضى لفرضك أن َثمَّ مصرْين

 ال توجد إال مصر واحدة هى ما نصنعه أنت وأنا،

 وهى هى إنسان الدنيا ىف آل مكان،

 .لكن لندْع آال ينطلق من قاعدته

 .آانأما تعليقى على احلريق، فهو أن أوصيىن وإياك باالستمرار مهما 

 هل يكفيك هذا؟

 .هو يكفيىن

 حممد أمحد الرخاوى. د

اما عن تعليق رامى فاملعرفة تصيبىن فعال، بس مش ىف مقتل،
  املعرفة صابتىن ورب العرش جناىن

 :حييى. د

 .....على اهللا تكون جناة إىل معرفة أرحب فأرحب

 ونسمع رامى اجلديد معًا، لعل وعسى

 )الفطرة(رامى عادل       . أ

ىف عتمة القوقعة املفتتة، شرجية املنبت، طلت من.. ...
البوار هاتفه، ناشده للصغار، تفرش جناح الزغب، وهتدهد

 .موج الصخر، تتلقى بكره اجلاى

  سالم عليكم

 :حييى. د

 وعليكم السالم

**** 

 بريد اجلمعة/حوار

 وليد طلعت

عايز ابعتلك يا عمى ديوان رد الفرجة على بعضه بس
هحاول انشره السنة دى خايف اآون بتقل عليك وارهقك انا

 رمستله اللوحات الداخلية فعال) مراتى(وفدوى 
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 اذا اديتىن املوافقة مش هبعته اال 

 ..رغم اىن حمتاج اتونس برأيك

 ارجع اطريحاىل بقه واعرف  ميكن ملا اخلص منه أشوف

 :حييى. د

استمر يا وليد، وال" جمرد الفرجة"ليس هناك شىء امسه 
تعتربىن مرجعك، لقد تعلمُت أال أتدخل ىف أية حماولة إال بعد

 .متامها احرتاما لكل ما ميكن أن يضيف

 )حدود الذات: عن ندوة: (منري شكراهللا. د

أميمة وأنا يوم .أوال أشكرك على مقابلتك الكرمية لنا د
 الندوة اجلمعة املاضى باملقطم وآنا سعداء 

  .ومبقابلة حضرتك وجها لوجه ة،حبضور الندو

أعجبىن ردك على املشارك الذى سأل عن موضوع التدين
وترآيزك على أننا جيب أن نتحمل املسئولية الىت يفرتض أن اهللا
أعطاها لكل منا شخصيا بدال من تعليق املسئولية آلها

  .الشيخ أو القسيس بطريقة طفولية على

آان مهما جدا وآنا" حدود الذات"موضوع الندوة .... 
متشوقني لسماعه ولكن أصارحك أىن توقعت أن يتوسع الدآتور

آالم رفيق حامت املتحدث أآثر من ذلك وآنت أود لو آان هناك
أآثر عن التطبيقات العملية واإلآلينيكية هلذا املوضوع

ضوع بصفة شخصية ألىن آان املفروضاملو آنت مهتما هبذا. اهلام
حماضراتنا ان أقوم بتحضري حماضرتني عن نفس املوضوع ضمن

 هل: وعندى سؤال متعلق باملوضوع األسبوعية ميستشفى املعمورة
املريض الذهاىن عامة أو الفصامى بصفة خاصة الذى يعاىن من

ميكن أن يكون من ناحية أخرى وىف فقد أو شفافية حدود الذات
اآلخرين و مراحل مرضه أقرب إىل الوعى باحلدود بينه وبني أحد

  بينه وبني األشياء؟

 :حييى. د

إن الذى علمىن املعىن احلقيقى حلدود الذات هو املريض
الفصامى املرضى الفصاميني بالذات، وأحدهم هو الذى آتبت

"البيت الزجاجى والثعبان"على لسانه قصيدتى ىف ديوان 
واسم فرعى مل أنتبه إليه إال اآلن هو "ملهى العرى"باسم 

وأظن أنىن نشرت القصيدة آلها "حدود الذات وصكوك امللكية"
حني يشف جدار النفس يكون النظر إىل"ىف النشرة هبذا االسم 

 "املرآة جرميْه

 :إىل أن قال

 يكن الداخل ملكى يوَما، واملفتاح املزعوم خرافة،مل".. 
 "والباب بال مزالج، واملتهم برىُء جمهوُل االسم، قيل له ذاتى
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،"اٌسم للشهرة، مفعول به، ْمل حيفظ ما ميلك، ما داَفَع عنه"
 !".آان"ما 

 أليس ىف آل ذلك رد على سؤالك يا عم منري؟

 منري شكر اهللا. د

ميكن إستخدام ذلك ىف العالج؟يبدو أن ما يهمىن هو آيف 
قرأت ىف آتاب متأثر بالتحليل النفسى هو على قدر ما

 Keeping Boundaries آثريا هبذا الكتاب أعرتف أىن تأثرت
وهذا الكتاب األمريكى يربط بني تطور حدود الذات

النفسية وبالتاىل احلدود العالجية الىت يفرتض أن واإلضطرابات
على املريض ولذلك فهو حيرص تاثري إجياىب احلرص عليها سيكون له

آثريا على تأآيد وتوضيح احلدود بني املعاجل واملريض واحلرص على
الىت حيرص" الصحيحة"فهل جمرد العالقة العالجية . عدم جتاوزها

هل هذه -املعاجل على توضيح احلدود بينه وبني مريضه  فيها
الوعى حبدوداخللل ىف  العالقة وحدها آفيلة بتصحيح هذا

الذات؟ وهل بالفعل أن العالقة العالجية الصحيحة تستلزم
حدود صارمة بني املعاجل واملريض؟ أسأل هذا السؤال ألىن وضع

تتبعها وتنصح هبا ختتلف آثريا عن الحظت أن طريقة العالج الىت
العالج فهل املوضوع يتوقف على أسلوب. الكتاب الذى ذآرته 
أم على ماذا؟ وهل ميكن ان نقول أن آل أم على املعاجل شخصيا
حدود - خمتلف من التعامل مع احلدود  حالة تستلزم نوعًا
 املريض وحدود العالج؟

 :حييى. د 

أظن أن ما تشري إليه هو شىء آخر، هو أقرب إىل الدعوة
إىل حياد املعاجل، والتزامه حبدود دوره املهىن، وهى قضية

د حدود الذات للمريضأخرى، أبعد ما تكون عن مسألة فق
 .ترآيبا سيكوباثولوجيا

وقد سبق أن تناولت موضوع احلياد هذا ىف اآثر من موضع ىف
باب اإلشراف عن بعد، آما ناقشت اختالف ما منارسه عما شاع ىف

مجال الرتآى ورددت. ثقافات أخرى حني ناقشت اإلبن والصديق د
يومية اإلشراف على العالج"عليه ردا طويال ىف يومية مستقلة 

 ).3(النفسى 

 أرجو أن يكون لديك فرصة لإلطالع على آل ذلك،

هذا عن توضيح احلدود بني املريض واملعاجل بل وبني أدوار
يومية اإلشراف على العالج النفسى األخريةاملعاجل املتعددة 

  "إبعد عن املبدع"

أخريا أنتهزها فرصة هنا فأضيف ُبعدًا مهما مل تتطرق إليه
إن" إجيابيا"فقد حدود الذات الندوة، وهو ما يتعلق بفكرة 

مرحلة ىفوآ، أزمات النضج، وهو ما حيدث ىف صح التعبري
 .إن صح التعبري" اخلّالق"ممارسة اجلنس ، وأيضا ىف اإلبداع

 .ولنا عودة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2720



 I08I2008>22א – אא

*** 

 هل للذات حدود

 أميمة رفعت. د

آان أردت التعليق فعال على الندوة عن حدود الذات ولكن
مساء  منذ اإلثنني املاضى مل حتل سوى لدى مشكلة بالكمبيوتر

 .فعذرا.... اخلميس

رفيق. أود أوال أن أشكرك على حسن الضيافة، وأشكر د
حامت فقد فتح ىل بابا مجيال للمعرفة أهنل منها لعل ما يصلىن

 .يقلل من جهلى الشديد بعض الشىء

وبالتاىل عن آتابه Didier Anzieu أول مرة أمسع عن هذه
وقد فهمت ىف بداية الندوة أن ، Le moi peau "اجللدالذات "

الذات، اجللد سيكون تعبريا جمازيا ليقرب للمستمع صورة حدود
بني خصائص اجللد ووظيفة -"أنزيو"من وجهة نظر  –وللتشابه 

حيتوى، مرن وثابت ىف الوقت ذاته، يبعث: حدود الذات آونه
 الداخل مناخلارجى إىل بالكثري من املعلومات من العامل

ولكن بدا ىل من عرض املوضوع. إخل...أحاسيس خمتلفة وطاقات
ذلك أنه أآثر من تعبري جمازى، وأنه آعضو ىف اجلسم بعد

بالتالمس والتالصق ونقل أآرب قدر من بإمتداده وإتساعه يسمح
وأن هذه .املعلومات إىل الذات بالداخل حىت تنمو تنضج

أو أى(ل رعاية األم للطفل العملية تبدأ منذ الطفولة ىف ظ
وقد أربكىن اخللط بني الصورة اازية واألخرى). رعاية بديلة

–رفيق عن أنزيو، بل أنه .احلقيقية فيما يريد أن يوصله د
بدت ىل مقدمتكم عن حدود الذات وماهيتها، –باملقارنة 

رفيق من مقوالتكم أآثر ثراء وعمقا.الذى عرضه د واملقتطف
  .ومنطقية

السهل ختيل للذات حدود دون اللجوء إىل أى تشبيهمن 
الدينامية بني بل أنىن وجدت احلرآية. مادى مثل اجللد أو غريه

حدود الذات واخلارج وبينها وبني حدود الذوات األخرى
املقتطف، أآثر مرونة وحرية من اجللد اجلامد بالداخل، حسب

  .مهما بلغت مرونته وتعددت مسامه

 :حييى. د

رى ىف مفهوم حدود الذات أى جماز أو جتريد، بل إنىنلست أ
له حضوره واقعا منائيا بيولوجيا حرآياأعامله باعتباره 

حني نفقده ىف التفسخ الفصامى بالذات ومآله املرعب، آما أن
له حضوره آمرحلة ىف النمو واألهم ىف اإلبداع، وآما قلت

ىف ذلك للدآتور منري حاال، أآرر لِك أن لنا عودة مطولة
غالبا، أعىن ىف مسألة الفقد اإلجياىب املؤقت ملا يسمى حدود

 .الذات أثناء اجلنس والنمو واإلبداع مجيعا

 أميمة رفعت. د

النقطة الثانية الىت مل أفهمها جيدا، هو هذا الربط
 ىف الطفولة و الوثيق بني الرعاية اجليدة
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أو(وقد إستشهد احملاضر . تشوهات حدود الذات أو عدمها
وفكرته عن Winnicott ب وينيكوت) حتديدا الكاتب الأعلم

والىت يؤدى Holding environment البيئة احملتضنة للطفل
عند الطفل، false selfاخللل هبا إىل ما يشبه الذات املزيفة 

أن وينيكوت آان قد إعتربها أقرب إىل ذات الشخصية وأعتقد
ال متمنية أن يعمقرفيق سؤا.وقد ألقيت على د. الشيزودية

لدى الفكرة قليال ولكن يبدو أن الوقت مل يكن آافيا وله
سألت ماذا عن أطفال املالجىء الذين مل حيظون. طبعا العذر

ينشأون بالضرورة بتشوهات ىف باألم اجليدة أوالبديل، هل
 وماذا عن: الذات وحدودها، وأعيد صياغة السؤال اآلن

و غريهم من األطفال الذينأ Autistic األطفال الذاتويني
 suffisament وجود أم جيدة يعانون من أمراض نفسية برغم

bon – حبسب –أو بيئة حمتضنة جيدة  –رفيق .حسب تعبري د 
 وينيكوت؟

آنت أظن أن الذات البشرية أآثر قوة ومرونة من أن
أنا ال أنكر أمهية. تتشوه رد عدم وجود دعم ىف بداياهتا

الصعوبات من أجل والرعاية ولكن أال تقاوم احلياةاألمومة 
 اإلستمرار؟

 هناك ذات حقيقية: أعتقد أنىن قرأت لوينيكوت نفسه أن
ختتىبء دائما حتت الذات املزيفة حتتمى هبا، وتتفاعل مع فشل
األخرى ىف التكيف مع الواقع، فينتج عن تفاعلها أسلوب حياة

 .جديد ميكنها من اإلستمرار

مبكتبة 2007ذآرتىن الندوة مبؤمتر حضرته ىف مايو .. وأخريا
أقيم بالتعاون بني جامعة "سامى على"اإلسكندرية للدآتور 

املرض بني النفس"اإلسكندرية وجامعة تولوز بفرنسا، بعنوان 
إحدى .entre l'ame et le corps La maladie""واجلسد

ب مصابمعاجلة حتليلية إيطالية عن حالة شا احملاضرات قدمتها
اجللد فعاجلته هى ومل ينفعه أطباءpsoraisisبالصدفية 

 jeux deليونج" ألعاب الرمل"بالتحليل النفسى بطريقة 
sable . وآان من املثري فعال رؤية تفاعل اجلسد هبذه القوة

 .ىف مرضها وأثناء الشفاء مع الذات) ممثال هنا ىف اجللد(

 :حييى. د

وصلىن أنه مقال مفيد ىفترآت هذا التعليق املطول ألنه 
 .ذاته، أآثر منه تعليق حمدود

**** 

 "لوددت أن أآون مصريا".. : تعتعة

 منري شكر اهللا. د

 .املصرى يريد أن يأخذ أآثر مما يعطى -1

ملن ال حيصلون على بالنسبة حىت... ليس صحيحا"     ·
 وهم  ىف بلدنا" الغلبانة"آثري من الناس . حقوقهم املشروعة
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نسبة ال يستهان هبا يقومون باعماهلم جبد ونشاط على قدر ما
وال ادرى آيف ينطبق هذا الكالم. جهدهم تعلموا وعلى قدر

يأخذون إال على أغلب املصريني الذين يعطون الكثري وال
 .الفتات

ىف يتغىن هبا هى وَهْم، فهو يتنازل عنهاالكرامة الىت  -2
 .سبيل حتقيق أى مكسب

هذا قول مرسل فيه ظلم فادح لكثري من املصريني الذين ·
حيافظون بقوة على آرامتهم بالرغم من وجود بعضهم على عكس

 .ذلك بالطبع

املصرى قد الف العيش ىف القذارة وانظر اىل الشوارع -3
 .الزبالة املصرية وأآوام

ملصريني ال يعشقون القذارة ولكن ميكن أن نقول أن آلا ·
نظافة مكانه اخلاص أحيانا لدرجة الوسوسة واحد حيرص على

األماآن العامة الىت ولكن بالفعل ليس هناك حرص على نظافة
 يراها املصرى منتمية للحكومة وليس إليه ولذلك فال حيرص عى

ئب حبجة النظافةنظافتها خصوصا عندما جتىب منه احلكومة الضرا
  .أبدا العامة الىت ال تتحقق

 املصرى مستكني يرضى بالذل واهلوان واليثور إال ثورة -4
 .القطيع

 قراءة صحيحة ومتأنية للتاريخ املصرى تنفى ذلك متاما  ·

املصريون أقل الناس إبداعا وهذا يفسر احتماءهم -5
 .بالتدين الشكلى

سيني املصريني ووجدتهرأيت إبداع املرضى النف أنا شخصيا ·
؟ وال ننسى اإلبداع"بالطبيعيني"ىف غاية اجلمال فما بالك 

أما التدين الشكلى. الفطرى البديع ألطفال قرية احلرانية
وحىت هذا. فله أسباب أخرى إقتصادية وإجتماعية وسياسية

الناس تريد أن.. التدين الشكلى هو إبداع من نوع خاص 
لكثري من قط وهو شىء حيتاجتبدو متدينة من الظاهر ف

  والتحايل" اإلبداع"

 .املصرى اليقدر قيمة العلم -6

اإلميان بقيمة العلم ليس قيمة يولد هبا اإلنسان وإمنا ·
يتم تدريبه وتعليمه وتثقيفه هبا و بالطبع لن حيدث هذا إال

فكيف تريد إذا آان اتمع بصفة عامة يؤمن هبذا العلم
بقيمة العلم إذا آان التعليم ال يزرع فيهللمصرى ان يؤمن 

 هذه القيمة؟

املصرى من أقل الناس انتماء لبلده وانظر اىل سلوك -7
 .املمتلكات العامة الناس وتعاملهم مع

 3نفس التعليق على رقم  ·

 .املصرى ال يتذوق اجلمال وانظر اىل شكل االرصفة ىف شوارعنا - 8
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"ماسلو"حىت لو أخذنا برتاتبية احلاجات اإلنسانية عند   ·
وافرتضنا أن احلاجة إىل اجلمال تالية للحاجات اإلنسانية

هذا لن ينطبق متاما على املصريني وهناك أمثلة فإن.. األخرى 
األآشاك العتيقة على جوانب أنظر مثال إىل. . آثرية على ذلك 

هائلة السكة احلديد آيف زرع فوقها املوظفون املطحونون آمية
ذات األزهار أو زرعوا حوهلا بعضمن النباتات املتسلقة 

 شكلها النباتات لتجمل من

أما األرصفة ىف شارعنا الذى أسكن به وهو يعترب ىف منطقة 
أصحاب الدآاآني إما زرعوا أشجار أو وضعوا شعبية فأغلب

 .بعض اصص النباتات والزهور

 :حييى. د

 طلعت مطر. هذه التعليقات أهديها لالبن د

تأملا منا، ولكن يبدو أن لصربهوأنا أعلم أنه أآثر  
حدودا أضيق، فأذّآره أن للفعل الذى يتقنه، وندعو مجيعا

 إليه، حدودا تتجاوز حدود الصرب واإلعاقة،

 .وإال فلماذا نواصل العيش بكل هذا العناد والتحدى 

 حممد شحاته. د

أمسح ىل أن أرد ألىن مستفز مما قاله الزميل من االمارات
بصفىت واحدًا من أبناء جيل مل ير البلد الىتخاصة وأىن أحتدث 

 :رأيتموه

 .املصرى ياخذ أآثر مما يعطى: قال -1

 وآان من األجدر أن تقول إنه يعطى وال يأخذ شيئًا  ·

 .إن الكرامة وهم: قال -2

آال يا زميلى الفاضل بل هى حقيقية ولوال ذلك ملا  ·
 ا انتزاعًاسافرت للخارج حبثا عنها بينما بقينا هنا نتنزعه

 .إن املصرى قد ألف العيش ىف القذارة: قال -3

وهل يستطيع أحد ىف الدنيا أن يتحمل هذه القذارة  ·
 ويعيش مث يعطى ويبدع

 .إن املصرى مستكني: قال -4

 !هو أبعد من آل هذا؟ ·

 .إننا اقل الناس إبداعًا: قال -5

حييى ولن أذآرك مببدعينا ىف آل. لن أحليلك إىل آالم د ·
جمال يكفى أن ترانا آشباب األطباء وحنن نتحايل على آل شئ

 .من أجل ان نتعلم جبد

 .إن املصرى ال يؤمن بقيمة العلم: قال -6
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قد اتفق معك جزئيا ىف أننا ال نؤمن بأمهية البحث   ·
العلمى خاصة على مستوى املؤسسات لكن استشهادك الغريب

حتتكرال يعىن إال أنانية شعوب أخرى  –ولو صح  –بفريوس سى 
 .الدواء لنفسها

 .إن املصرى من أقل الناس انتماء لبلده: قال -7

يا دآتور البلد بلدنا رغم أنفهم حىت لو دفعونا  ·
 .مجيعًا للهجرة سنظل مربوطني هبا حببل لن يقطعوه، منهم هللا

 .إن املصرى ال يتذوق اجلمال: قال -8

وبرغم القبح الظاهر فينا فما فائدة شارع ورصيف  ·
 .ن قلوب هترع ملساعدة الغريب ىف أى وقت مهما آانت املخاطردو

إنىن ولدت مصريًا بالفعل لكنىن: وبعد آل ذلك أجدىن أقول
 .آنت أحب لو آنا أفضل

 :حييى. د

 احلوار ساخن، والنوايا على اجلانبني طيبة، واألمل حقيقى

 .لكن النوايا ال تكفى 

 .وال تربر موقف أى طرف على اجلانبني

 مدحت منصور. د

..يعىن آل تعتعة حانقعد نعيط جنبها؟ وبعدين؟ أهكذا؟
حنبيعها مع اللى باعوها, وسخة قوى وقبيحة آمان أمنا بقت

وال نقف نتفرج هببل؟ وال نصفى حسابتنا معاها عشان أآلتنا
وربتنا وخلتنا بىن آدمني نعرف نتكلم؟ يعىن ماتعلمناش ىف

ليه, لناش لقمة على أرضهااجلامعة وأغلبنا ببالش يعىن ما أآ
بنشوهها دلوقت وبنشوه نفسنا معاها؟ عشان ظلمتنا؟ ما هى

نكونشى الظلم عندها قدمي وتارخيه طويل،, ظلمت أبويا وجدى
بقينا قلالت األصل؟ نكونشى فقدنا جزء من إنسانيتنا وآيانا

جتيش بدل.... للخواجات وال للى مش خواجات؟  بعناهم ببالش
نولع فيها مش ده ميكن يشفى, ف عليها حنرقهاما نصلحها نت

 غليلنا من خيبتنا وعجزنا أو تقاعسنا؟

مطلوب آتري مطلوب من آل واحد إنه جيود عمله ىف موقعه 
 وإنه ميوسخهاش أآرت

من, صعب ده يا رجاله ويا هوامن صعب إننا ننتمى لنفسنا
قلب االآتئاب الذى أعانيه تنزل دموعى على البلد، ويطلع

أل موجود رغم أنف!! مش موجود" شئ ما"كالم ده وتقول الـ ال
 .من باع ومن مل يبع

 :حييى. د

طلعت مطر موجود،. هو موجود، ألنك موجود، وألن االبن د
ا، وبنا،وألىن موجود، وألن ربنا احلقيقى موجود، فينا وحولن

 ومعنا، إليه، طول الوقت
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 مشرية أنيس.د

 مش عارفة متلخبطة بعد قرائىت للمقالة

عمرى بقول انا ما عنديش انتماء لللبلد دى فأنا طول
اتربتش ىف مصر ورجعت انا ما...واملوضوع ده آان عادى جدا

وآنت داميا اقارن بني النظافة... دخلت اجلامعة فيها 
لكن ....والشوارع الفاضية واهلدوء وبني زيطة بلدى والراحة

جيب ومش حلواحساس ع....بيىن وبينك عشت حاسة اىن من غري بلد
سنني متواصلة بعدت عنها 10دلوقت بعد قعادى ىف مصر اآرت من 

حاليا ملدة شهرين ومش عارفة ايه اللى حصل وايه اللى
جوايا ختليىن اغرق ىف حب البلد دى وامسها واعرف جبد ان اتفجر

 مىن ونص انا منتمية ليها بكل حته

 وجبد" حقيقية: "حاسة دلوقت ان العيشة ىف مصر

خيل نفسى مكملة ىف عامل مصنوع انا فيه حاليا وعارفةوبت
 اىن اآيد هتخنق لو آملت

  النجاح واالبداع ىف مصر ممكن ونص

والناس الرائعة اللى بتدى ومش...بدليل شغلتنا دى
 مقابل مستنية

حممد. عادل اهللا يرمحه أستاذى د.شعالن، د.زى حضرتك، د
 ....املهدى

اللى بتكافح آل يوم رأى حضرتك ابداع الناس وعلى 
 وعايشة يوم بيومه

 حييى وشكرا ألنك مسعت لبنتك.د ربنا خيليك لينا يا

 :حييى. د

 "حقيقية: العيشة ىف مصر"حلوة حكاية 

 هى آذلك ملن يريدها آذلك،

ىف/رفيق حامت من. تصورى يا مشرية أن ابىن وصديقى د 
ض،حيسدنا على مساحة احلرية الىت نتحرك فيها مع بع: فرنسا

طبعا هى نوع آخر من احلرية ليست له عالقة باحلرية
من آل من جلس على  السياسية، وال مبا حييط بنا من قهر فْعلى

 !!وتدلت منه قدماه لقصر قامته) بأنواعها(آرسى السلطة 

 صح، إن شغلتنا ُتعلمنا الكثري، 

 .لكن الصحيح أيضا أن الثمن غاًل 

 !ولكنها تستأهل

 سارة أمحد. أ

لو مل اآن مصريا لوددت ان اآون ... صوتى لصوتكاضم 
ان اجد مفكرا مثل حضرتك مازال ...مصريا مقالك اثلج صدرى 
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 يرى ويشعر هبذا الشىء وهذه اهلوية املدفونه داخلنا،
راااااااااااااااائع ولكن قليل من اراهم ىف حياتى

الظاهر أن ما يبدو من" ما..هذا الشىء "يرون  اليوميه
البائسه ليس على االوضاع.. االوضاع جعل الناس ثائرين  سوء
آل منهم يرى املصرين اصبحو بل ثائرين على أنفسهم،...

ان ذات الشخص نسى انه منهم، آل منهم والعجيب... سيئني 
األصبع الذى اشار ولو آان حرك هبذا... يشري اىل السلبيات 

 .ملا آان هذا حالنا.... به ساآنا 

علم حكومتنا قيمة املصريني حىت اصبح املصرى اللألسف ال ت
يعرف قيمة نفسه ولو آان لإلبداع وطن ألمسيته ارض املصريني
فهل من بلد جرى هبا ما جرى ملصر ومازالت الشوم تنهال على

لكى يغريوا شيئا ما زالوا هنا، ومازال يعملون رؤسهم وهم
 اهلهابأرض واشرت اىل عليك ان تراه اوال وان آنت... ما 

 .بالقطيع فماانت اال غنم يرعى مثلهم

 :حييى. د

 ومع ذلك، يبدو أن املسألة أصعب من آل تصور

**** 

 العالقة بني اجلنون واإلبداع

 خالد صادق. أ

لكن حاقدر أعلق جايز اآون مافهمتش آويس علشان آده مش
هقول رأىي للزمن ومش عايز حد يعلق عليه الىن ماليش ىف علم

 .والكالم ده النفس

انا الصراحة مش مقتنع اننا ممكن نقارن اجلنون باالبداع 
وجه مقارنه الن اجلنون مرض نفسى ببساطة واالبداع الن مفيش

ببعضها الستنتاج افكار جديده بغض حاله تفوق ىف ربط االفكار
مفيدة وقدرنا اذا آانت النظر عن ما اذا آانت مفيده أم ال

واذا مل نستفد منها نستفاد منها هنسميها أفكار ابداعية
وبكده ممكن ترمجتها وفهمها هنسميها أفكار جمنونه وعجزنا عن

 واالبداع انون نقارن بني حاجتني االبداع

 :حييى. د

 أحرتم عدم اقتناعك، وأرفضه

، ما دمت"ومش عايز حد يعلق عليه"ذيرك وأيضا أرفض حت
يا خالد قد مسحت أن تعلق على غريك، فالبد أن تسمح لغريك مبثل

 .ذلك

أنىن أرفض هذا التبسيط وربط مسألة اإلبداع  آما
 .بالفائدة من عدمها

وأعتقد أنه بغض النظر عن ختصصك أو موقفك املعلوماتى،
 فإن جهدًا أآرب مطلوب منك،
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حرآية الوجود"برجاء الرجوع مثال إىل آتاىب املرجع 
وسوف جتد فيه الرد أو رمبا يكفى أن تعيد ،"وجتليات اإلبداع

عن العالقة بني اجلنون" 2008-8-11قراءة اليوميتني يومية 
عن العالقة بني اجلنون" 2008-8-12يومية &  )"1(واإلبداع 
 )"2(واإلبداع 

**** 

 "احللقة واملضرب"قصة قصرية : يوم إبداعى اخلاص

 : رامى عادل. أ

مبفردك تكتتب ىف, وبقربك تبعثىن عرضا, بالنهاية مترغىن
مقيدا ىف سجلك االحايني، طربك, املكان جاهال, قعر السفينة

لتنتعش, احفادك الرتاب وجثثتلعن قربك، وسط آوم , مغادرا
تقذف سفرك ببشاعة لفظ, فتسهر حول املرايات, الذآرى
 .حييى عم شكرا يا. لطرقات

 :حييى. د

 شكرا يا عم رامى

**** 

 : وليد طلعت. أ

ال ما تثور تِفّن بتاريخبد(تعليق على اليومية السادسة 
 )2007-9-7قدمي 

 :على املقطع الذى يقول

 قالوا عندك حّل تاِنى؟"

 اظْن: قلت

 ال بْد ماهو طوْل ما احلر عايش ، ْمل

 إنه يدفع ما عليْه

 يعىن حاتعمل ايه؟: قالوا

 أنا آل ده، قلت أشيل

 أل، وأآرت من آده،

 وابتـِِدى رغـْم اللى جارى

 غريى لوْ ما فاِضلِشى حىت

 ورينـا شطارتْك: قالوا

 خيبتْك ربنا يبارك ىف

 ُطــْز: قلت

 فيْك: قالوا
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 يـِئـِـْن ىف اللى يناْم: قلت

 أوِ ِبداْل ما يثور، ِيفـِـْن

األمانة وبعدين يا أستاذ ده فعل بشرى أعانك اهللا على محل
 .وبتعمله خارق وتاريخ جميد اللى انتا عملته

ان) بعد سنة من النشرة؟(املتأخرأما عن النهاية فرأىي 
الفن والوجع من أجبديات أى ثورة ممكن حترك الناس لقدام

زعالن قوى من وآتري من العظماء تصور وأنا ىف الثانوى آنت
شيخنا جنيب حمفوظ ألنه ىف نظرى وقتها آان بيفن مش بيثور
مهما آانت عظمة إبداعه لدرجة اىن آنت باحسبه عالسلطة،

للزمن مش شئ وعى الناس وترك عالمات فنية خمرتقةامنا حتريك 
هني، وميكن ييجى اليوم اللى نقدر فيه نعمل آل احلاجات مع

 .بعض

 :حييى. د

حمل الثورة أو أن يكون) اإلبداع(فرق بني أن حيل الفن 
 .بديال عن الثورة أو أن يكون حافزا للثورة

الشعربني  -أظن ىف رده على توفيق احلكيم  –مّيز أدونيس 
شعر التحريض(وشعر الثورة ) إعادة تشكيل الوعى(الثورة 

 )إخل....إذ الشعب يوما أراد احلياة : مثل: على الثورة

اإلبداع"املسألة أن تثوير حرآية الوعى، يؤدى إىل 
 "للثورة اإلبداع"الذى ميهد بدوره " الثورة

 .هى حلقات ال تنتهى 

 ولنا عودة 

**** 

ختطت صفحاته األلف" وباثولوجىدراسة ىف علم السيك" -
 .صفحة حىت نسيت املنت
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تعتعة

 درويش، ذلك الشعر اآلخر: العودة من املنفى
 آائنا حيا إال إذا آان شعرا،الكالم ال يكون  
 والشعر ال يكون شعرا إال إذا آان فعال بعثا، 

والفعل البعث ال يكون آذلك إال إذا آان إيقاعا حيويا 
يرتجح بني الثورة واألنغام، إيقاعا ال يتوقف حىت بعد أن

 تنتصر احلياة للحياة، تنتصر حىت باملوت،

األمانة شاعرااملوت هو اخلتام البدء الرائع ملن محل   
يتخلق منه وبه آون آخر، آون هو الواقع األوقع من الواقع،

 .وليس آما آان يناور الشاعر وهو يومهنا أنه احللم

:قال) 1981فصول أآتوبر (حني رثى أدونيس صالح عبد الصبور 
ال نعود نقّوم الشاعر بتشكيالته الفنية أو جتّزءاته املرحلية،"... 

ه آامال، بالطموح الذى حيرآه، بالرؤيا الىت يصدروإمنا نقّومه مبشروع
 ".عنها، واألفق الذى يفتتحه، واملعىن الذى يؤسسه

11: جريدة احلياة(مث عاد أدونيس يبكى رحيل درويش ىف 
آتب شعره آمثل آيمياء حتّول املوت إىل حرآة: "...قال) اجلارى

ب، أقاموحيثما اغرت. حية، وخترتع الشطآن حىت للقوارب احملّطمة
 ". عاصمة لألمل، جاعًال من الشعر أرضا أخرى، ومساء أخرى

ابريل": (أما حممود درويش نفسه، فكان ِمن آخر ما آتب 
، ما)، تصدر عن اجلامعة األردنية»الة الثقافية«2008 

 ":النفى"قاله مصنـِّفا تشكيالت 

 ..." مكانهأما املنفى اخلارجيّ فهو انفصال املرء عن فضاء مرجعى، عن    

 جمتمعه وثقافته،  أما املنفى الداخلي فهو ُغرْبة املرء عن.... 

باعتبار الوجود اإلنساني آّله شكًال من: " ... إىل أن قال
 "!املنفى، منذ أن عوقبنا حنن أحفاد حواء وآدم بالتاريخ أشكال

إذا آان األمر آذلك، وهو عندى آذلك، فقد تدعم لدّى مفهوم
هو الرجوع من هذا املنفى الذى   :إن املوت   :يقولمألىن حديثا 

 اضطرتنا إليه والدتنا، أو خروج جدنا وجدتنا من اجلنة، هو
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إىل احلياة فينا وبنا حني خيتفى جسد أحدنا فيتلبس وعيه   الرجوع
من تبقى منا ممن حيب احلياة آما أحبها أى واحد يعيش شاعرا حىت

األرض، بقرار هذا املوت اآلخر،يكتب آخر أبيات قصيدته على هذه 
 .الىت ال تنتهى   ليبدأ قصيدته اجلديدة املمتدة

 شاعرا، آتب أو مل  اإلنسان، أى إنسان، ال ميوت إن عاش 
إن آان قد واصل جتدده بالناس وىف  يكتب بيتا واحدا،

ىف بؤرة أحزاهنم اخلالقة،  الناس، ال ينفصل عنهم، خصوصا وهم
ة املتجددة، ليس بعيدا عن آالمهمميارسون فرحة الوالد

رمبا هذا هو ما التقطه  الرائعة، وال عن غنائهم الصداح،
حني) األسبوع املاضى:الدستور (  جارى الشاعر إبراهيم دواد

سليل احلزن السماوى الذى جعل..."وصف درويش وآيف آان، 
 ".آالمه شعرا وصمته شعرا وتراجعه شعرا

"...ىف رثائه لعبد الصبور  استشهدت آثريا بقول أدونيس
،"إخل ...ذلك الشعر اآلخر –ففى حلظة الشعر، خصوصا حلظة املوت 

بفضل –بقدر آاف ما أعايشه اآلن    قد عايشت بعُد   ومل أآن
املوت والشعر واألسطورة واجلنس   وأنا بني   مرضاى وغري ذلك،

مآيف حنرت: واجلنون، أتعلم مع مرضاى وخرباتى اجلديدة القدمية
 .الكلمات، بتجاوزها، فتتخلق احلياة بال وصاية، فهو الشعر

من هذه اخلربات ومثلها، جعلت اللحظة الراهنة تتعمق ىف
وجداىن وأنا أتعلم سر الوجود واجلنون والشعر والبعث،

آيف أن املوت هو انتقال الوعى الذاتى إىل الوعى  وصلىن
مل يكن  لكأن ذ  الكوىن تناغما واتصاال، ليكشف ىل صديق،

جديدا أبدا، وأنه قول موجود ىف متون هرمس مثال، فعرفت أنه
 . موجود ىف متون آثرية، حىت لو مل تكتب أبدا

املعرفة تتجدد، وقد تتحق واقعا، وقد تسبقنا! يا إهلى 
 .قبل أن نعيشها -ىف الشعر خاصة –لتصاغ ىف ألفاظ 

،الكلمة باىب    تدقُّ )... 2: "(آلمات تقول  حني آتبت سابقا   
.تلحقُنى  ، اهلرْب   أحاوُل ،  أنتفْض  ، القدمي الوعى    ، ُتغافل.أصّدها
ْ ،    املعاِجَم     أغافل أمضى ) 3( .   فأنسلخ   ، أآوُنها  اَملخاِض   بني اجلحافْل

 ، أخّلق والعَدْم النىبَّ    َوالرُّؤى، بني   الضياع   بني  :، أطرُحىن. والنحيْب 
حني آتبت هذه".  القصيدْة   فتوًلُد  ، جديدا ، أقوُلىن  أبتعث   حلياةا 

، مل أآن متبينا حقيقة ما)14/9/1983(الكلمات منذ ربع قرن 
، ولكن حني"بني النىب والعدم: "ميكن أن يكون وراء هذه الصورة

مل يعد   إىل رحابة املطلق، عرفت أنه   عاد حممود درويش من منفاه
، لكنه عاد إىل وعى الكون فينا، وأدرآت ما وراءإىل رام اهللا

 .الصورة الىت قفزت مىن قبل أن تصل إّىل

إذا آان علينا أن نعرتف بفضله، فال بديل عن أن يواصل
آل منا معرآتنا ضد آل قوى االنقراض الىت حتيط بنا، حىت آادت

 .تتغلغل فينا

 آما عنون آلمته أدونيس،" أحب أن أبكى"، ال ..ال 
 .حب أن أفرح حزينا مسئوال، بني النىب والعدمأ 

 ومع ذلك، فالفراق صعب
 .خاصة هذه األيام 
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 !"قصري املدة هلدٍف حمدد"العالج النفسى

سنة، متجوزة بقى هلا 26أنا عندى حالة، : يسرا. د
 شهرين ونص

 وقعدتى معاها قد إيه؟: حييى/ د 

 مرات 4: يسرا. د

 ورا بعض؟: حييى/ د 

 أل على مدار شهر ونص تقريبًا: يسرا. د

 .يعىن هى مع جوزها شهر ومعاآى شهر ونص: حييى/ د 

تقريبا، املشكلة إهنا عايزة تتطلق، هى من أول: يسرا. د
تاىن مع جوزها، قالت إن جوزها آانليلة الدخلة رفضت تنام 

 .عنيف معاها أوى ليلتها وأنه تقريبا اغتصبها

 وهى جاية تشتكى من إيه؟: حييى/ د 

 أعراض اآتئاب وضيق وآالم من ده: يسرا. د

 اآتئاب من اللى هوه، وّال بتاع سوء التكّيف، والزهق: حييى/ د 

 .أظن االتنني، ميكن التاىن أآثر: يسرا. د

 عندها اخوات بنات؟: حييى/ د 

آه وهى الكبرية، هى من مشال الصعيد، من بلد قريبه: يسرا. د
 هّى بتسافر عشان تيجى اجللسة هنا ىف القصر العيىن، من مصر

 أبوها بيشتغل إيه؟: حييى/ د 

 مش فاآرة: يسرا. د

 املشكلة إيه؟ فني السؤال؟: حييى/ د 

املشكلة إىن حاسة إىن مزنوقة ىف الوقت، جوزها: يسرا. د
 قعد معايا آخر مرة، وعنده استعداد دلوقىت إنه يطلقها، 
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قال ىل لو مش باقية علىَّ حاطلقها، مش عارفة املفروض
أعمل إيه، أقعد معاها لوحدها؟ معاه وبعدين معاها؟ معاهم

 الضيق ده؟مها االثنني مع بعض؟ حاعمل إيه ىف الوقت 

 جوزها بيشتغل إيه؟: حييى/ د 

شهور 6آهربائى، بس ىف السعودية، ونزل اجازة : يسرا. د
عشان يتجوز، بقى له شهرين ونص تقريبا وراجع بعد األجازة،
هو آمان يبقى ابن عمها، آانوا يعرفوا بعض قبل اجلواز، هى
آانت رافضاه من األول، وقالت إهنم أجربوها تتجوز عشان خاطر

 .أه افتكرت أبوها متوىف.. وصية أبوها

 هى حلوة؟: حييى/ د 

 عادية: يسرا. د

 بتشتغل؟ أو آانت بتشتغل؟: حييى/ د 

 آانت ماسكة حسابات ىف مصنع مالبس: يسرا. د

بصراحة هى حالة صعبة، يبقى جواب أسئلتك: حييى/ د 
صعب، وعشان آده ما عنديش رد جاهز، خلينا األول نتعلم

 :واحدة، واحنا بنشوف إيه اللى جارى حواليناواحدة 

، بيسموه"بالعالج النفسى حمدود املدة"احلالة دى بتفكرنا   ·
 Short Term Dynamic" العالج النفسى الدينامى القصري"ساعات 

Psychotherapy ده عالج يتم ىف خالل أسبوعني تالتة أربعة حسب ،
لتحقيق هدف بذاته،االتفاق، وهو بريآز على نقطة حمددة، 

وحكايته إن املعاجل واملريض يلموا املسألة وحيّوطوا عليها زى ما
يكونوا بيعملوا لبخه حوالني ُخّراج لسه ما استواش، وملا األمور
تتحدد، ومعىن املرض وأصوله تتجمع ىف إيديهم، يروحوا ُهْب
يفتحوا عليها، وخيتربوا التفسري اللى وصلوا له، بعد ما يكون

ريض جاهز للكشف والتعرية، حاجة آده زى اجلراح ما بيفتحامل
اخلراج بعد ما يطّمن إن اِملّدة جاهزة خترج منه، ده علم جيد،
وتكنيك حمرتم، بس صعب، هى مش مسألة استعجال أو سريع سريع،
وجناح العالج ده يتعرف من نتيجته، زى اجلراح ما يعرف إنه فتح

ة خترج من اخلراج قدام عينه، احلالةىف الوقت املضبوط ملا املّد
بتاعتك دى مش آده بالضبط، بس أنا بافّكرك إن العالج النفسى

 .مش ضرورى ضرورى يبقى شهور وسنني

 يعىن أعمل إيه؟ :يسرا. د

الزنقة اللى انت فيها ميكن ختليكى تفكرى :حييى. د
بإيقاع تاىن، يعىن حتددى املدة، وحتددى حاتقيسى خطواتك بإيه،

عايزة توصلى إليه، وُهْب سوا سوا، نوصل لقرار مهما آانو
يعىن عندك وقت حمدد، الزم نعمل فيه. صعب، حاجة زى آده

حاجة، بس حاتعملى إيه بالضبط ىف الوقت ده، إنِت مش دورك
إنك تقوىل هلا بشكل مباشر تكمل وال ما تكملش، هى غالبا

 .حاتوصل لقرارها وحتسم األمر مبساعدتك

 طيب وجوزها؟: يسرا. د
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هو باين عليه راجل آويس، والدليل أنه استىن :حييى.د
الفرتة دى هبدوء، وماضغطش عليها ملا رفضت، ودلوقت مستعد
يطلقها، وتاىن حاجة الزم حنطها ىف االعتبار أنه ممكن ما يكونش

 اغتصبها وال حاجة، احتمال

 هو بيقول آده :يسرا. د

بصراحة احلالة دى بنشوف من خالهلا زاوية من :حييى. د
أبعاد مشكلة الناس إللى شغالني وشقيانني بره، وبيجوا هنا
ىف أجازاهتم عشان يتجوزوا قوام قوام ويرجعوا تاىن، زى ما
يكونوا هيشرتوا شنطة هدوم مثال، وساعات زى ما يكون بعضهم

يا عيىن إنبياخد بضاعة ّجيرهبا، إن ما نفعتش يرجعها، األلعن 
البنت هى وعيلتها آتري بيبقوا موافقني، أهو سرت وربنا

 .يسهل

 .برضه لسه حاسه إىن مزنوقة جامد :يسرا. د

عموما إنت حاتفضلى جنبها، ها تستىن مش آتري، :حييى. د
لغاية ما هى تقرر، وانت تشتغلى معاها ىف اللى هى
احاتقرره، حاتتطلق حاحتتاجك، حاتكمل حاحتتاجك، بس م

تنسيش، االستعجال فيه خطر تاىن، هى من الصعيد، وطالقهم
دلوقىت صعب، يا إما حيقولوا إن الراجل فشل ومربوط، يا
إما إهنا طلعت مش بكر وآالم من ده، الزم نعمل حساب آل

ىف الوقت! االحتماالت، لكن ده ما يعوقشى القرار األنسب
 .املالئم

 بصراحة حاجة حتري، وبعدين؟ :يسرا. د

إنت دآتورة بتعاجلى الناس، بتعملى آل اللى :حييى. د
تقدرى عليه، وبتستشريينا أُهْه، عايزه إيه أآثر من آده،
إذا آانت حاتكمل حاتشتغلى معاها ىف عالقتها جبوزها، إذا
آانت حاتطلق حاتشتغلى معاها ىف نتيجة ده، خلى بالك، لو

ى فرصتهااتطلقت واحنا مش جنبها ومعاها، ده ميكن يأثر عل
اللى جاية، وميكن احلكاية تتكرر، يعىن ممكن تكرر املوضوع ده

 .لو اجتوزت تاىن

 إزاى؟ :يسرا. د

وآمان ما تنسيش إن احنا قلنا إنه جيوز جوزها :حييى. د
 .ما اغتصاهباش، ده احتمال وارد

صحيح، أصلها قالت آمان أهنا هى اتعرضت: يسرا. د
 .النتهاك جنسى وهى صغرية

وده ممكن يكون سبب ىف تفسريها للى حصل ليلة: يىحي/ د 
الدخلة وقالت عليه اغتصاب، ميكن اخلربة األوىل وهى صغرية
خلتها تستقبل أى ممارسة على أهنا اغتصاب الزم حتطى ده ىف

 .حساباتك

  .ربنا يقدرىن: يسرا. د
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 حلظة صمت - املقامة اخلامسة

    وُعْدنا
  ... وقلنا   فقالت
   ..آنُت أحسب َأّنا ُهَنا  وما

 تبدَّى جديدا ِبَنا،  فما آان منَّا

 فمادْت، متادْت،  حىت    تردََّد : الصدى    رْجع   ولكن   ُآْثرا   آنت   وما

آان الذى    آأن لقانا،    دون   حال الذى    ذاك   تعاتُب   فراحْت
 بنا،    وليس   منه   قد آان

  . َلُه   أهال   ليس الذى    ملثل   العتاب   حيق   يوما   آان   وما
 :   الكالم ِمنِّى    راح   وما عنها،    غبُت   وما

 ،  انطلقنا 

  . املدي   طوال   انقطاع   بغري   استمَّر   احلديث   آأن 
  الفناء   أخاف احلنان،    ُجبنـْح   أذوب اِجلَنـان،  مّنى    ُتهدِهُد   

 !!آفى  - اخللود   أوان   بغري 

 غياب   إال   آان   وما خصاٌم،    َقْبال   آان   فما   ,صاحلتـْـىن   وما 
  البصر،   خطف   خلف الرؤى  

  . التـَقـيـْـَنا   آذاك
 ْآُنَت الذى    ِملثل   ِمثـًْال   ليس الذى    وحّق يقال،    ال الذى    وَحقَّ

 َتُقـلـُْه،     وملـّـا َتعْنى  

 احلياة،    وحّق

 املنتهي،   ِسدرة ىف    مات الذى    املمات   وحّق

  : سواه   حقا   ليس الذى  وحّق  
 :  أقوُل  

 فراقا،   يوم   ذات   يكن   ملَّا   َآَان الذى    بأن  

  ". أوان   بغري :"  له   يقال   يوٌم   َجاَء إىل    احلديُث   ذاك   تأجَّل   ولكْن 
  "...." .  فقالت
  . خجلُت
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  قْبال،  آانالذىتقولجبوارى، فعادْتالىتغمزُت  
    قصدًا،   تغافلُت 

  فعادْت،
 غبيَّا،     فـَهـْمـًا   تصنَّعُت

  . تغاضْت 
وُبعُد، ،    قطُّ "...   : احلقيقَة   أقول   ال لكى    آثريا   آالما   فقلت

   وآيت   وآيَت ..  فشيئا   شيئا    الثـُّمالة حىت    آان الذى    ومثَل وإّال،  
 إذْن،   َفَهيَّا   َفِهْمُت، ،   فهـَـمَّْت "

    : اختفْت ...انتبهُت غفوُت،  فرحُت،  
 رد    املقــزِِّز   الغريِب   العذوِل   اخلبيِث   الدخيِل   وراء    توارْت

  . آخره إىل  ...أدرى    لُست   ما ..   الطوية   خبيِث احلروِف،    لصِّ ،    االس 
  :  قالْت   تـَُهْروُل،    فعادت  

 !!!) أنا (  قدميا   ِخال   أعابـُِث

  . اُخلَطى   خطَف   تسارع   فعادت إليها،  أجرى    القفٍز على    قفزُت
  غريبًا،    شيئا   قلت   وما  
 بعيدًا،   يوما   آنُت   وما 

 حجرها، على    َدْومًا   َتردََّد   قدمي   حلٍن   َنْبض   فأنشدُتها 

  . َأِعـْد :  فقالت
 :  بنا يغىن    الغناء   وراح ،  جديًدا   فِرْحُت

 طيوَف   السماء   حتت   لتنحتَُ   الكهوِف   جبوف   الطيوُر   تطري "..
 اَحملار   مهَس   يناشُد عميٍق،     حبٍر    جوِف ىف    النوارُس   تبيُض  اللقاء، 
  .."هتادى   مبوج   املياِه   حفيَف 

 فتهفو

  . مساحا :  قديرال   فأدعو  
  اجلميلُة؟ هاذى    يودِّع   احلضوِر   بكل   املستجُري   أنا

  . آال 
الذى   آمثل   حبيبا   شروقا   يكون   الغروَب   تستميح    عودة إىل 

 بنا،   يوما   آان 

 دفئًا،    وأآُثر 

 وصًال،    وأوثُق 

  ميوت،   زيفا   آان الذى    ألن 
 ،يطوُل   مهما   طال   ولو اخلداع،    عمر   طال   ولو   ميوت

  . سالما 
 الوداع،   أنف   رغم   عودٍة إىل    سالما

 .  سالما 
 

1/7/1993: صباحا   وربع   عشرة   الساعة:    املومنارتر
2008أغسطس   24األحد : الشاطئ الشماىل
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 حاالت وأحوال
 :مقدمة

 :آيف تقرأ هذه احلالة

هذه حماولة جديدة ىف سلسلة حماوالتى أن أوّصل خربتى من
 :واقع ما خربنا معا، مث نرى اآلن سويا

هى حماولة مل أتبني حجم صعوبتها احلقيقى إال بعد أن
 .دخلتها

طلبىت وزمالئى وزميالتى األصغر أنآنت دائما أطلب من 
منذ أآثر من) بالصوت والصورة(يكتبوا احلاالت الىت نسجلها 

وآانوا ال يستجيبون، فتصورت) هى والعالج اجلمعى(عشر سنوات 
أنه الكسل، وحني دخلت التجربة اآلن عرفت السبب، تبينت أنه
يكاد يستحيل أن يكتبها إال شخصى شخصيا ألسباب سوف نراها

 ).اليوم وغدا وفيما بعد(من أول حالة 

تذآرت أن سيجموند فرويد مل يكتب إال مخس حاالت طويلة
ومع ذلك آان هلا تأثريها املناسب، وأعيدت) على قدر علمى(

قراءهتا عدة مرات، مبا ىف ذلك التشخيص، والتفسري، فكيف آان
ميكن أن يثرينا هذا العظيم أآثر فأآثر لو أنه آانت عنده

ليات األحدث الىت بني أيدينا اآلن، وما العمل وعندى حاالاآل
ليس هناك خطا، فعال(  مئات احلاالت مسجلة بالصوت والصورة

 وال حالة واحدة مثل األخرى ؟) مئات

تأآدت من صدق ما أآرر من أنىن استقيت أغلب معرفىت
باإلنسان، وبنفسى، وليس فقط باملرض واملرضى، من مرضاى،

،"نقد النص البشرى"الطب النفسى مبا أمسيته  وأنىن أمارس
ناقدا) املريض(هبدف إعادة تشكيله مبشارآة النص ذاته 

 .ومبدعا

طوال العشرين  تصدر" اإلنسان والتطور"حني آانت جملة 
من أهم" حاالت وأحوال"سنة الىت صدرت فيها آان باب 

 ) الشيت(أبواهبا، لكننا آنا نعتمد على ما آتب ىف املشاهدة 

 وما تبقى ىف الذاآرة، مل يكن َثمَّ تسجيل ، ومع ذلك لقى
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سيصدر قريباالباب ترحيبا داال، وثار حوله نقاش جيد، وهو 
أّما اآلن، وبعد أن أصبحت بني أيدينا آل. ىف آتب متتابعة

هذه املادة املسجلة صوتا وصورة، فاملسألة تلّوح بوعود أآثر
 .ثراء، وأدق منهجا، وأمتىن أن نرى ذلك سويا

 :ختوف

بعد أن آتبت املسودة األوىل حلالة اليوم، قرأهتا، وتقمصت
شعرت أنىن قد أآون قد عجزتبعض األصدقاء القراء، وبصراحة 

غري ما  عن توصيل ما أريد، أو أنه سوف يصلهم من احلالة
إذا هم قرأوها آما اعتادوا  أتصور أنىن أريد إبالغه، هذا

أن يقرأوا قصة أو رواية، أو قرأوها على خلفية تقليدية
 .عن ما يعتقدون أنه املرض النفسى أو اجلنون

ت، غري امللزمة، فكل واحدفخطر ىل أن أعرض بعض التوصيا 
 يقرأ ما يشاء آما يشاء -ىف النهاية  –

 :توصيات غري ملزمة

أرجو أال يشغلك موضوع التشخيص مبكرا، حىت لو جاء اسم)1
توصية هلا وضع خاص بالنسبة،(هذا املرض أو ذاك ىف املنت، 

 ، )للزمالء األطباء

مث هو ال حتاول البحث عن تشخيص أصال فهو غري مفيد،: بل )2
 قد حيد من مساحة التلقى الحتواء احلالة، 

مث إن التشخيص ، جمرد الفتة، ىف هذه احلالة بالذات ليس)3
، يصل إليه أى مبتدئ بكل"الفصام"إشكاال، ، فهو 

ال يعىن شيئا ىف -آما سرتى –التصنيفات املتاحة، لكن هذا 
 ذاته، فلماذا؟ 

مثل(ىل أعراض ال حتاول أن ترتجم ما تقوله املريضه إ)4
 )اهللوسة أو الضالالت أو حىت االآتئاب

مشاعر الشفقة،) وهوغري ممكن غالبا(جتنب ما أمكن ذلك )5
 وأيضا التحّفز لالهتام 

جتنب أيضا االنشغال بالبعد القانوىن، وهل هى مسئولة)6
 .أو غري مسئولة، فهذا سؤال يطرح ىف سياق آخر

مبشاعرك آما  يصلك،ال حتاول أن تقيس ما تقرأ، أو ما )7
-أن تطرأ عليك   وقد يكون مناسبا أن تستعد(تعرفها، 

 )مشاعر ال تعرفها  -مثلى

 ال حتاول أن تسارع بالفهم، خصوصا الفهم التعليلى)8
 ، مع أنه وارد نسبيا الحقا) آذا بسبب آيت(

ال حتاول أن تسارع بالتفسري، والتفسري املطروح  :األهم)9
ال األوحد، هوجمرد فرض عامل، قابل للتغريهنا ليس هو االحتم

ليس. مع مزيد من املعلومات، واملتابعة، واملناقشة والنقد
 مهما أن تقبل التفسري املطروح أصال، لكن ليس مفيدا أن 
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)وهكذا سوف يكون احلال ىف معظم احلاالت(ترفضه برمته،
ولك تفسريك اخلاص دائما، مع التوصية أن يكون مرنا متجددا

 لصاحلنا مجيعا

هذه احلالة الىت ال حتتاج إىل شفقتك، آما أوصينا،  )10
الىت ال ينقصها اهتامك، هى حتتاج أآثر آثريا إىل احرتام: وأيضا

وآالم من حوهلا، وآالمنا) معلنة أو خفية(جتربتها، وآالمها 
 .بكل معىن الكلمة

على لسان احلالة،  الكلمات الغريبة الىت تصل إليك  )11
آتبناها آما نطقتها املريضة، فال تسارع بالبحث عما تعىن من

آلمة حنتها" (اجلـّـْدَلَغــَـْة"   :حيث املبدأ نوع مما يسمى 
، وهى Neologism  شخصيا مقابل آلمة إجنليزية مضغمة هى

ض آلمات مل تسمعهافال داعى أن ترف) اخرتاع لغة جديدةتعىن 
أبدا من قبل، وأيضا ال داعى للمبالغة ىف البحث عن داللتها

 .املرضية مبكرا

 :مالحظات واعتذار

من هذه احلالة هى نتيجة مقابلة  املادة املعروضة هنا  ·
مدة ثالث ساعات تقريبا،  ، ومناقشة واحدة، استغرقتواحدة

مخيس ىف قصر آل  وهو ما جيريه الكاتب مع تالميذه وزمالئه
هذا غري الوقت الذى استغرقته(العيىن منذ حواىل أربعني عاما 

 )آتابة املشاهدة من الزميل مقدم احلالة

املريض، يضاف إليها  التسجيل جيرى بعد أخذ موافقة  ·
موافقة أهله أحيانا، وتسجل املواقفة بالصوت والصورة آل

 .مرة

حلني(حقيقية،األمساء، حىت أمساء بعض األطباء ليست  ·
هلم وللمريض، وذلك  استئذام واالستقرار على األنسب

 ، وآذلك العناوين عادة)حييى. باستثناء اسم د

التفريغ مت حرفيا تقريبا، ولكنه حني اإلعداد للنشر مل ·
يكن آذلك متاما ليس آذلك مائة ىف املائة، ىف آل مواضع

الم املريض أوالتقدمي، فهو حرىف مائة ىف املائة بالنسبة لك
أهله، وهو أقل بالنسبة لكالم الزمالء، وهو أقل فأقل
بالنسبة للشرح، ويتم حذف االستطرادات البعيدة جدا عن
 احلالة عادة، لكنه ىف النهاية هو ينقل ما جرى متاما، أما

 .التنظري الالحق فقد يتم هنا ىف النشرة، أو ال يتم

ذلك من(باإلجنليزية   متت ترمجة معظم الكلمات الىت نطقت ·
أثناء التقدمي واملناقشة إىل العربية،) عادة األطباء لألسف

 وهذا أجلأنا إىل بعض اإلضافات أو احلذف لضبط السياق

آلمتان قد تظهران معربتان ألسباب التعود مها آلمتا  ·
دون ترمجة، وذلك لفرط  Sheet" شيت"وآلمة  group" جروب"

فعذرا ، الكلمتان ترتمجان إىل  ت،استعماهلما هكذا منذ سنوا
فعذرا) شيت" (ورقة املشاهدة"و ) جروب" (العالج اجلمعى"

 .مؤقتا
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)شيت(املعلومات املتاحة هى معلومات مشاهدة واحدة  ·
قام بكتابتها زميل طبيب مقيم بقسم الطب النفسى ، قصر
العيىن، تغري امسه إىل حممود، وهى خامس حالة يقدمها ىل شخصيا

األسبوعى اإلآلينيكى لعرض احلاالت ومناقشتهاىف هذا اللقاء 
بطريقة ليس هلا عالقة باالمتحانات ائيا، بل لعل العكس هو

الىت ترد ىف هذه  الصحيح، مبعىن أن ذآر األفكار واآلراء
اللقاءات ىف االمتحان قد ُتنقص من درجات املمتَحن أو تعرضه

صاحبها ولكن ال حتيزا ضد املنهج، أو ضد اآلراء، أو( للرسوب 
 )لصعوبة إثباهتا تقليديا، رمبا

إن حضور هذه اللقاءات هو اختيارى حمض، ليس فيه ·
إثبات غياب، وال عالقة له بالتقدير الروتيىن ىف االمتحان أو

 ) .آما ذآرنا(التعيني 

 :طريقة عرض احلالة هنا

بصراحة، لقد فوجئت، رمبا مثلما سيفاجأ القارئ حني بلغت
مثان وستني صفحة، وآان االحتمال  حلالة آاملةصفحات عرض ا

األول أن خترج على حلقات، اثنتني أو أآثر، ولكنىن بعد أن
أيت املسودة األوىل، وجدت أن ىف ذلك برت قد خيل بالتسلسل
املطلوب ، فكثري من التساؤالت الىت قد تقفز إىل القارئ قد

تاىل، وخاصةإذا ما انتظرت إىل اليوم ال  ختُفُت أو ينساها
وأن بعض التساؤالت قد تكون مستثارة من ميكانزمات دفاعية

هذه واحدة، أما الثانية فهى أن). ال أبرئ نفسى منها(
القارئ اجلاد واملهتم قد يضطر إىل الرجوع إىل ما نشر ىف
اليوم السابق حىت ميكنه أن يسلسل السياق، وأن يتذآر

النشر اإللكرتوىن هو النشراألحداث، ومبا أا جتربة ، ومبا أن 
اإللكرتوىن، يسمح بكل شىء، فقد خطر بباىل أن أعرض احلالة
برمتها ىف أول يوم، مث أعرضها جزءا جزءا ىف األيام التالية،
مع املناقشة حسب ما يرد إلينا من نقد وتساؤالت، أو بدون

ىف أيام. مناقشة لشرح ما َغُمَض أو ُأْجـِمَل ىف الشرح األول
مبعىن أن أعيد عرضها آل مرة مع  )ما أمكن ذلك(لية متتا

الشرح املناسب أو الرد املناسب، أو اإلضافات املناسبة، حسب
 ما يقتصى احلال

هل أعرض الفروض العامة آلها ىف: مث إنىن مل أستقر بعد 
البداية، أم أعرض فرضا أساسيا مث يتفرع منه ما يتفرع، أم

 إليه إىل آخر مرحلة؟ أؤجل عرض الفرض الذى انتيهنا

 ومبا أننا جنرب ، فدعونا حناول آل ذلك

 أو بعض ذلك

 مث نرى

 : خطوات العرض

 :سوف يتم العرض على الوجه التاىل 
املشاهدة آما آتبها الزميل مقدم احلالة حرفيا، مع .1

تكرار بعض مقاطع آالم املريضة، أو املعلومات عنها باللون
 .حقااألمحر استعدادا للمناقشة ال
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  نص التعقيب املبدئى على املشاهدة  .2
 ، وتشمل مقابلة أخيها)تقريبا(نص مقابلة املريضة حرفيا    .3

 بعد املقابلة  نص الشرح  .4

 نص مقابلة املريضة وأخيها بعد املناقشة  .5

 تعقيب عام وتساؤالت  .6

 ) وأحواهلا(احلالة 

 نقٌص عقلّى، أم نصٌّ ُمَعاْد

الزميل بالنص، وقرأها أمامآما آتبها (املشاهدة : أوال
 )األستاذ وزمالئه

 :التعريف املبدئى

سنة، أرملة، من مشال مشال 42) ليس امسها احلقيقى(محيدة 
، وقد حضرت لالستشارة)حاليا(الصعيد، وهلا ولد واحد 

 .الطبية مع أخيها، وهى موافقة على طلب العالج 

 )بالنص(آاآلتى  تلقائياوقد آانت َشكواها 

ِسى هى شر اللسان، وشر النفس، بتغيظىن بواحدةاألنفـُ
 وآل أما أعمل لقمة  .دى أصًال مرات عمى  جاهلة امسها مرمي،

 .هتضمها ىل، أو حتط ىل منل حتت الطبق

 )إعادة(

 األنفـُِسى هى شر اللسان

 وشّر النفس 

 بتغيظىن بواحدة جاهلة امسها مرمي،  

 .دى أصًال مرات عمى 
 هتضمها ىل وآل أما أعمل لقمة  

 . أو حتط ىل منل حتت الطبق 

األنفـُِسى ماسكاىن من عند معدتى، وبتحاربىن ىف الصوم
والصالة، من عند ختمى من أمام ومن وراء علشان هيه عاصية

 .وآافرة

 ) إعادة(

 األنُفسى ماسكاىن من عند معدتى

وبتحاربىن ىف الصوم والصالة من عند ختمى من أمام ومن 
 وراء

 .يه عاصية وآافرةعلشان ه 

دى عاملة زى طاقية اإلخفا، بتحاربىن من غري ما أشوفها،
 .آان عندى وجع ىف ختمى وربنا قنعىن من ناحية زوجى

 ) إعادة(
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 دى عاملة زى طاقية اإلخفاء

 بتحاربىن من غري ما أشوفها،

 .آان عندى وجع ىف ختمى وربنا قنعىن من ناحية زوجى

الذى آانبعد ما مات أنا اجتوزت ملك األحياء واألموات 
 .يعطيىن هوا حنان ىف ختمى

 ) إعادة(

 بعد ما مات أنا اجتوزت ملك األحياء واألموات

 .الذى آان يعطيىن هوا حنان ىف ختمى

وجاتلى الشهوة ناحية ابىن مرتني مرة وانا علّى احليض
ومرة وأنا متشطفة وساعاهتا آنت عاوزه اقتله علشان مفيش

 .أم تتجوز من ابنها، وده حرام

 )ادةإع(

مرة وانا علّى احليض،  :وجاتلى الشهوة ناحية ابىن مرتني
 ومرة وأنا متشطفة 

وساعاهتا آنت عاوزه اقتله علشان مفيش أم تتجوز من
 ابنها

 .وده حرام

آان فيه نفوس حلوة جتيلى من عند ربنا ىف نفسيىت الساعة
 .واحدة باألخص

 )إعادة(

نفسيىت الساعةآان فيه نفوس حلوة جتيلى من عند ربنا ىف 
 .واحدة باألخص

* * * 

 :قالت) آمان(وعند سؤاهلا عن تفصيل أآثر ملا تشكو منه 

النفوس بتاعة احلياة والشر بامسع صوهتم، وعاوزين ياخذوا
 .دول ما بيبطلوش آالم بالنهار أو الليل   البيت مىن أو يضربوىن،

 )إعادة(

 النفوس بتاعه احلياة والشر

 يأخذوا البيت مىن أو يضربوىنبامسع صوهتم وعاوزين 

 .دول مابيبطلوش آالم بالنهار أو الليل

واحدة من نسوان اعمامى عايشني جنبنا  دى..،..مرمي
 .وعاوزين حياربوىن ىف املعيشة عشان أسيب البيت وأطفش

 )إعادة(
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دى واحدة من نسوان أعمامى عايشني جنبنا..،..مرمي
 .وعاوزين حياربوىن ىف املعيشة عشان أسيب البيت وأطفش

أنا ال آآل خالص علشان األنفسى اللى معايا تقول ىل أنه
ياآل األآل بتاعى وهو بيتحكم ىف بطىن وبيسّمعىن صوته يقول ىل أنه

 .ويتقلب علّى ىف شهوتى ويقول ىل إنه عاوز يتجوزىن   يأآل أآلى،

 ) إعادة(

أنا ال آآل خالص علشان األنفسى اللى معايا تقول ىل أنه
 يأآل األآل بتاعى

وهو بيتحكم ىف بطىن وبيسمعىن صوته يقول ىل أنه يأآل 
 أآلى

 .ويتقلب علّى ىف شهوتى ويقول ىل أنه عاوز يتجوزىن 

وحياول ينيمىن عشان يتحكم ىف نيىتأنا مش بانام ألنه عاوز 
 .يعمل أفعاله الوحشة معايا

 )إعادة(

 أنا مش بانام ألنه عاوز يتحكم ىف نيىت

 .أفعاله الوحشة معايا وحياول ينيمىن عشان يعمل 

تانية الرآبة عشان جوزى مايلمسنيشأنا آنت بانام 
وانا نامية لكن بعد ما مات منت آده برضه عشان حمدش يتجوزىن

 .وانا نامية

 )إعادة(

أنا آنت بانام تانية الرآبة عشان جوزى مايلمسنيش
 وانا نامية

لكن بعد ما مات منت آده برضه عشان حمدش يتجوزىن وانا 
 .نامية

أنا نفسى أموت وارتاح أنا مش عارفة آآل أو أشرب او
 .أنام لكن مش عارفة إزاى أموت

 )إعادة(

 أنا نفسى أموت وارتاح أنا مش عارفة آآل أو أشرب أو أنام

 .لكن مش عارفة إزاى أموت 

فيه نفوس طاهرة بيضاء باشوفهم وقت الصالة فقط، وهّم قد
العصافري ويقولوىل الكف وبيطريوا واحد أو اثنني شبه

 .استغفرى

 :)إعادة(

 فيه نفوس طاهرة بيضاء باشوفهم وقت الصالة فقط 
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وهم قد الكف وبيطريوا واحد أو اثنني شبه العصافري،
 .ويقولوىل استغفرى

يقنعىنوملا آآل لقمة زيادة آان  يقنعوىن ىف األآلوآانوا 
 .ىف األآل ويقوم ميررها ْف حنكى

  :)إعادة(

األآل وملا آآل لقمة زيادة، آان يقنعىنوآانوا يقنعوىن ىف 
 .ىف األآل ويقوم ميررها ْف حنكى

تسقيط لكن آلهم ماتوا موته ربنا بعد 2أطفال و 9خلفت 
 .آام شهر

 تسقيط  2أطفال و 9خلفت 

 .بعد آام شهر لكن آلهم ماتوا موته ربنا

عادل ابىن ماآانش بيتحرك خالص وآان بيتشنج على طول
فوق السطح وقت فقلت بسم اهللا ورميته منوآانوا حياربوىن فيه 

 .وآنت حارمى نفسى آمان لكن الرجالة حلقوىنصالة اجلمعة 

 )إعادة(

 عادل ابىن ماآانش بيتحرك خالص

 وآان بيتشنج على طول

 وآانوا حياربوىن فيه

 ته من فوق السطح وقت صالة اجلمعةفقلت باسم اهللا ورمي

 وآنت حاْرمى نفسى آمان 

 .لكن الرجالة حلقوىن 
 :الشكوى من املرافق 

"حسن"سنة،امسه  38مبلط، حيمل اإلعدادية، عمره ): األخ(
 ، متزوج وله ثالثة أوالد، متعاون، مهتم) ليس امسه احلقيقى(

بعد ما باعت نصيبها ىف الورث من األرض من سنني تقريبا
وأعطت الفلوس جلوزها فهوه استخدم جزء من الفلوس ىف بناء
البيت بتاعهم والباقى تاجر فيه وخسرهم، وبعدها حالتهم
املادية تدهورت وبقت حاسة أهنا أقل من الناس اللى
حواليها، وبقت تكلم نفسها ىف الشارع ورحت انا وأمها

وقالت أنتو هاالبيت خلفت ورفضت تدخلنا نزورها بعد ما 
 .متوتوا العيال

آانت حالتهم املادية بتسوء أآثر ىف أآرت، سنوات 4ومن 
 خصوصا بعد ما جوزها حالته الصحية تعبت شوية ، 

من ساعتها بدأت محيدة تتعب قوى وتقول موضوع األنفسى
 اللى بتتحكم فيها

 إخراجها من البيتوآانت تشك ىف مرات عمها مرمي أهنا تريد   
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وآانت بتقول إهنا بتشوف أشكال وحشة على احليطة وعلى
 مرتتات أعمامها

ومابقتش هتتم  وآانت بتقول أهنا بتسمع أصوات ىف وداهنا
 بنظافتها الشخصية ومابقتش تعمل أى حاجة ىف البيت 

ومن ساعتها بدات املشاآل بينها وبني جوزها لكن ماآانتش
 .تدخلبتقول لنا عنها وعلشان آده ماآناش بن

تقريبا عرفنا إهنا رمت ابنها اللى مش من سنة ونص
بيتحرك فيه إال عنيه، رمته من فوق سطح البيت بعد صالة

وأخدناها معانا  وساعتها قلنا إهنا اجتننت جبد،  اجلمعة،
جوزها لكن هو وطلبت إننا نطلقها منالبيت وآانت تبكى 

 .اتوىف بعد احلادثة بكام يوم

خالص وال على) على جوزها(نة عليه ساعتها ماآنتش زعال
الواد اللى مات، وآانت بتضحك هببل آده وآانت تقول أنا مش

 )عبد الرمحن: إللى فاضل (عاوزة أشوف إبىن 

وحاولْت ترمى نفسها من فوق سطح البيت أآثر من مرة 
 .لكن آلنا بنلحقها وبقينا نراقب نظراهتا

ن رفضت متضىأخذناها مستشفى العباسية علشان تتحجز لك
لكن بعد  وأخذت عالج من هناك وبقينا نعطيه هلا بالضغط،

آده عرفنا أهنا بقت ترميه ىف عني احلمام، واحلالة ما احتسنتشى
فأخذناها على القصر العيىن علشان تأخذ جلسات  آتري،

الكالم ىف: شهور 4جلسات واحتسنت قوى ملدة  4آهرباء وأخذت 
ات اللى بتسمعها واألشكال الوحشةموضوع األنفسى قّل، واألصو

دى اختفت، وبقت هتتم بنظافتها وبقت تسأل على ابنها دائما
 .وتطمئن عليه، وساعتها مكانتش بتاخد أى أدوية

تعبت مرة تانية زى األول فأخذناها على شهور 6لكن من 
 .القصر وبدأت تأخذ دواء

 : األحوال املعيشية احلالية

وطرقة ومحام ومطبخ، فيه آهرباءعايشني ىف بيت حجرتني 
 بدون مياه أو صرف صحى

 : التاريخ السابق

 ال يوجد تاريخ سابق للمرض النفسى غري املرض الراهن

 دخل األسرة حواىل مخسة جنيهات يوميا صدقة من املسجد

آانت املريضة تبيع لعب أوالد أمام املنزل، وتكسب بعض
 .تساعد به ىف مصاريف املنزل  املكسب الذى

 : التاريخ األسرى

إبن العم آان يتعاطى الباجنو ، ويتصرف تصرفات  .1
 شاذة ويتكلم بغري ترابط ودخل العباسية لفرتة، ومل يشف متاما
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إبن ابن العم آان يتصرف تصرفات شاذة، ودخل أيضا  .2
 مستشفى العباسية

 :األسرى  الرتآيب

  ):آما وصفه أخوها ، وأقرت املريضة تقريبا: (الوالد
آان رجال طيبا ، أمت املرحلة االبتدائية، حيسن الكتابة

، متدين منتظم ىف الصالة) وهبذا َعِمل آاتب ىف فرن(واحلساب 
مات. والصوم، عطوف، راعى، ال يفرق ىف املعاملة بني األوالد

نواتسنها عشر سبالسرطان ىف سن الستني، وآانت املريضة 
ويقولون إهنا مل تشارك ىف احلزن) 1978مات سنة (تقريبا 

مالحظة أخيها برغم أنه(عليه، ورمبا مل حتزن عليه أصال 
 (!!!).سنوات  8األصغر، آان سنه 

سنة، ربة منزل، عملت بعد 74عجوز عمرها  :الوالدة
وفاة زوجها بائعة خضار بعض الوقت، وهلا مخسة إخوة وأخوات،

لكن) آالم األخ(طيبة ومسئولة . لكنها تصوم وهى ال تصلى
 : تقول عنها املريضة

أمى مكانش فيه تفاهم معاها وماحستش من ناحيتها حب أو
 حنان

يذآر األخ أن املريضة آانت تقوم بكل عمل املنزل، مبا ىف
ذلك رعاية إخوهتا األصغر، وآانت عالقتها بأمها سيئة، وساءت

 .أآثر بعد زواج املريضة

 :وة واألخواتاإلخ

 :مخسة

 )مبلط(سنة  49ذآر   )1

 املريضة  )2

 )مبلط(نة س 38ذآر    )3

 سنة متزوجة وهلا مخسة أوالد 35أنثى   )4

 سنة متزوجة وهلا ستة أوالد 30أنثى   )5

 :عن العالقة بينهم تقول

الوالد حسن وحممود  إخواتى البنات ساآنني بعاد عننا لكن
 .آويسني معايا

 :الشخصىالتاريخ 

تأخرت ىف املشى،آانت الثانية، وآان احلمل مرغوب فيه، 
رمبا نقص(لكن بعد إعطائها عددا من احلقن، أستطاعت أن متشى 

 )فيتامني د

مل تظهر على املريضة أى تصرفات عصابية أو مسات نزوية
 أثناء الطفولة
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 :املدرسة

استمرت حىت رابعة ابتدائى، وقد ترآت الدراسة لتعتىن
 .وألهنا مل تتقدم فيها أيضابإخوهتا 

 :العمل

 آانت تبيع آشرى أمام املنزل وتساعد زوجها ىف املصاريف

وبعد وفاته آانت تبيع حصاالت أطفال فخار أمام املنزل
 أيضا

 : التاريخ العاطفى

 ال معلومات آافية

 :التاريخ اجلنسى 

إال ىف احلياة الزوجية، ومن خالل(ال معلومات آافية 
 )األعراض

 :التاريخ الزواجى

زواج تقليدى، األسطى إبراهيم ، مسكرى، فارق العمر
 ، هو أمى، ال يصلى وال يصوم 40وهو  20عشرين عاما، هى 

 : تقول عنه

آان يضربىن ىف بطىن وىف رأسى ساعات وماآنش فيه معاونه وال
 تفاهم بينا، 

آان يصرف الفلوس آلها على األآل والشرب واللبس وآان ال
 .فلوس حىت َأِود اجلريان بيها يعطيىن

ماآنش عاوزىن أرآـّب أى وسيلة وآان عاوز خيلف آل سنة
 .ذآر أنا صحىت آانت تعبانة

العالقة اجلنسية آانت ُمـرضية على حد آالم املريضة ، مرتني
 ثالثة ىف األسبوع،

ولكنها توقفت منذ مخس سنوات بعد أن بدأت تشعر بآالم 
 )على حد قوهلا(سلس بوىل،  أثناء اجلماع، وأيضا بسب

 :األوالد

 انا ماآنشي ّىل نصيب ىف اِخللفة ودى حكمة ربنا 
آلهم آانوا بيموتوا علشان ماآنش فيه معاونة وانا

 صحىت ضعيفة وآانوا حياربوىن فيهم،
، ما.زى أبوه يصرف آل فلوسه  )زوجها(إبراهيم  

 .نعرفشى فني

 )إعادة(

 انا ماآانشى ليه نصيب ىف اخللفة
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 ودى حكمة ربنا 

فيه معاونة  وآلهم آانوا بيموتوا علشان ما آنشى 
 وانا صحىت ضعيفة وآانو بيحاربوىن

زى أبوه يصرف آل فلوسه، ما نعرفشى) زوجها(  وإبراهيم
 فني

 مباشرةمات بعد الوالدة : سعد

وقعت على راسها، بيقولوا: ماتت سن تسعة أشهر: أمينة
 ارجتاج ىف املخ؟؟

 ماتت سن ثالثة أشهر: هند

 ماتت سن شهران: مىن

سنة، أوىل 14هو الوحيد الذى عاش وسنه اآلن : عبد الرمحن
وأصيب بارجتاج ىف املخ، وفقد، إعدادى، وقد وقع وعمره عام 

 .الوعى وآسرت ساقه، لكنه اآلن عادى

 شهور 3ماتت سن : خدجية

بلغ من العمر تسع سنوات، وآان مشلوال ، ال  :عادل
بله غالبا، وهو(ومتخلف متاما يتحرك، يتشنج باستمرار، 
 )الذى ألقته من على السطح

 :التاريخ الديىن

ربنا بيحبىن ويرسّلى نفوس طيبة تقول ىل خليكى مع -
 .ربنا

 .أنا مش عاوزة أموت آافرة، لكن بيحاربوىن على معيشىت -

 وبيحاربوىن عن الصالة والصوم -

 :الشخصية قبل املرض

ىف النظافة وآانت تغسل آانت حتب النظافة وآانت موسوسة
لنفسها ولو حد غسل هلا تعيد عليه الغسيل، وآانت داميًا ىف
البيت من غري أصحاب وال أصدقاء تعمل شغل البيت وآانت داميا

 .منعزلة

 :احلالة العقلية الراهنة
 :الرجوع إىل الشكوى أوال برجاء

 فضلنا عدم إثبات هذا اجلزء من املشاهدة آما ورد
تعطل فهم احلالة أعراضحىت نتجنب ترمجة الشكوى إىل   حرفيا،

باملنهج املعروض حاليا، ونكتفى بإضافات املعلومات التالية
دون ترمجتها إىل أعراض حمددة ، ونكتفى  ألمهيتها اخلاصة،
 :باقتطاف ما يلى
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هادئة متعاونة ، ال ترآز نظرها ىف:  املظهر العامل
، واملكاناملتحدث، ال تظهر حرآات غري طبيعية، تعرف الزمان

 .واألشخاص، ذاآرهتا القريبة والبعيدة سليمة

لكن ال يصل بوضوح أو بشكلخيرج عن مساره آثريا، : التفكري
 ،)Formal thought disorder(دائم خللل ىف الرتآيب اجلوهرى 

توى التفكري حنيل القارئ إىل أول املشاهدة وشكوىوبالنسبة حمل
 . املريضة حىت ال ُنَسمِّى األعراض

آانت خليطا من الالمباالة،  :املزاج واحلالة االنفعالية
 .واالآتئاب، واالنشغال، وعدم االتساق أحيانا مع حمتوى الفكر

اختلف التقييم اإلآلينكى من املقابلة، عن : الذآاء
الذآاء الىت أجريت للمريضة، ففى حني آان نتيجة اختبار

حدود احلد األدىنالتقييم اإلآلينكى أن ذآاء املريضة ىف 
جاء اختبار الذآاء حيدد ذآاءها أقل للمستوى املتوسط،
وهذا املوضوع سوف(التخلف العقلى البالغ بكثري، حىت درجة 

 ) تتم مناقشته تفصيال ألمهيته ىف طريقة عرض احلالة

 واقرتاح استدراك

عما جاء ىف املقدمة، ودون حذف أى جزء، قررُت  دون تراجع
ىف آخر حلظة أن أتوقف عند هذه املرحلة إلمكان استيعاب ما قد
تثريه احلالة آما آتبها مقدمها من أسئلة، مث نعرضها هى هى
غدا قبل الشرح واملناقشة أو حنيل القارئ إلزاما إىل اليوم

تكامل وتواصل العرض، ومع أن هذاالسابق، إصرارا منا على 
انه  قد بدا ىل نوعا من التعسف، لكنىن أتصور ولو مؤقتا

ضرورى لو أردنا أن نقدم ما ميكن أن نتعلمه من خالل هذه
 احلالة بشكل حيتاج إىل بذل اجلهد املثابر

 عذرا

 فالتجربة جديدة

 .واملعرفة تستأهل

فهو أن نتلقى أوال بأول أية استفسارات االقرتاحأما 
واقرتاحات ، بعيدا عن طلب معلومات إضافية، فليس عندنا إال
ما عرضناه ىف الوقت احلاىل، وأيضا بعيدا عن التوقف عند

فضال عما ذآرناه ىف -مناقشة التشخيصات احملتملة، فهذا
 .ليس قضيتنا احلالية -املقدمة

* * * 

 : ملحوظة هامة 

من االستبعداد اإلآلينيكى لكل االحتماالت العضويةبالرغم 
فإنه جيرى حاليًا استكمال الفحوص الالزمة األآثر دقة هلذه

  .االحتماالت مجيعًا، وسوف ننشر أية نتائج دالة ىف حينها
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 "ُمَعاْد)سكريبت(نص"نقٌص عقلى أم
 تأجيل واجب

من هذه احلالة والذى) اجلزء األول(أينا نشرة أمس 
اشتمل على جمرد قواعد وتوصيات قراءهتا، مث عرض ورقة
املشاهدة الىت آتبها الزميل مقدم احلالة، وقد انتهت

 :النشرة، مبلحوظة هامة تقول

اإلآلينيكى لكل االحتماالتبالرغم من االستبعداد "
العضوية فإنه جيرى حاليًا استكمال الفحوص الالزمة األآثر
دقة هلذه االحتماالت مجيعًا، وسوف ننشر أية نتائج دالة ىف

 ".حينها

مبجرد ظهور هذا اجلزء األول وصلتنا إشارات وتنبيهات
لعدد من االحتماالت جعلتنا نفضل تأجيل نشر اجلزء الثاىن حىت

ل على مزيد من املعلومات ما أمكن ذلك، وأيضا حىت تأتيناحنص
نتائج ما جيرى من استقصاءات حبثية بالنسبة ألى احتمال عضوى
مباشر يفسر موت البنات وأخيهم هبذه الصورة، وأيضا رمبا

حالة اإلبن املعوق، املقتول، وآذا قد يشري إىل توقيت  يفسر
 .موت الوالد

الحظات وصلت من صديق ليسالداعى للدهشة أن هذه امل
تكون هذه  احتمال أن  طبيبا، ومع ذلك فقد تساءل عن

إىل عودة هذا  األسرة مصابة بالزهرى بوجه خاص، آما أشار
املرض للظهور خصوصا ىف البالد املتخلفة والطبقات األدىن،

 .فتأآد قرار التأجيل

نعلم صعوبة التأجيل واحتمال االضطرار إىل ضروة إعادة
ر اجلزء األول من احلالة بعد أن تصلنا هذه املعلوماتنش

  ونتائج األحباث، لكننا وجدنا أن هذا السبيل هو أسلم
للفرض املقرتح، إن ظل آما هو،أو وجب تعديله وإعادة  وأصلح

 .النظر حبسب ما يصلنا من معلومات وأحباث

**** 
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"أو.. إما: "العلم أنىن ال أوافق على تبىن موقف  هذا مع
 و.. عضوى"النفسية والعقلية إىل ىف تصنيف األمراض 

، وال ىف تصنيف األسباب إىل اسباب إمراضية مادية،"وظيفى...
وأخرى إمراضية دينامية، فحىت لو ثبت ىف هذه احلالة، أو
غريها أن السبب عضوى حبت، فإن التفاعل هلذا السبب قد يكون

أو ديناميا أو آليهما، فتكون قراءة اإلمراضية  غائيا
إن   .شاملة عالقة هذا بذاك  Psychopathology النفسية

أبسط مثل لذلك هو ظهور الوسواس القهرى تعويضا لضعف
الذاآرة عند آبار السن نتيجة لتخثر الشعريات الدقيقة ىف

"االحتشاءات املتعددة الدقيقة"املخ، املسئول عما يسمى 
Minute Multi-Infarcts، 

)اإلنساىن(يسمى الشلل فإن ظهور ما   وحىت ىف مرض الزهرى
ال ينتج مباشرة من General paralysis of insaneالعام 

الزهرى، وإمنا هو ينتج عن Spirocheteاإلصابة بـعليوىِّ 
تفاعل املصاب ىف الطور الثالث للمرض مع املؤثرات الثقافية

Boydواحلضارية احمليطة، أو آما قال عامل اإلمراض األشهر بويد 
هذا املرض ليس فقط عملية التزّهر بل تفاعلهاإنه ما حيدث 

 It is not onlyمع عملية التحضر، أو بألفاظه
syphilization but also civilization that is 

responsible for General Paralysis of Insane.  

لكن املسألة ىف هذه احلالة ليست فقط ىف أن ُتشخَّص املريضة
ة املتماسكة أو تفككها القطاعىمبا أصاب قدراهتا املعرفي

 . وإمنا ىف البحث عن احتمال زهرى ِوالدّى مسئول عن موت األوالد

**** 

  وفيما يلى مؤجز املالحظات بفضل اقرتاح الصديق الذى
 :التأجيل  جعلنا نفكر ىف هذا

موت األب بعد إلقاء اإلبن عادل من على: احلدث األول
أثرا، إال أن املالبساتالسطح، وبرغم الزعم أن األب مات ت

تشري إىل استبعاد ذلك، فهل يا ترى آان مصابا مبرض من قبل
 .وبالذات الزهرى

تلك العيوب والقصور اخللقية الوالدية الىت: احلدث الثاىن
واحتمال عالقتها مبوت أخوه) املعاق(آانت ىف األبن املسخ 

   .وأخواته البنات

حيا، حىت" عادل) "املسخ(بقاء هذا اإلبن : احلدث الثالث
سن التاسعة، برغم أنه آان األوىل باملوت لو آان اإلمهال فقط

 .هو السبب املباشر ملوت أخواته البنات وأخيه البكرى

وإن آان ذلك(هو إحلاح األم على طلب العالج : احلدث الرابع
 .بشكل أآد سالمة بصريهتا ) سوف يتأآد أآثر ىف احللقة التالية

**** 

 من حيث املبدأ، فقد أثار جمرد نشر اجلزء األول من احلالة 
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محاس األصدقاء والصديقات الذى نورد منوذجا منه من االستجابة
أميمة رفعت، وإن آانت مل تتعرض. الفورية للصديقة د

رمبا انتباها إىل) سببية(لتفاصيل تشخيصية أو عّلية 
التوصيات الىت قدمناها قبل عرض احلالة، ومن بينها أن ما

نا نورد نصيهم ال يرتآز ىف التشخيص ىف املقام األول، ولكن
 للداللة على االستجابة املرحبة،   أميمة.تعليق د

وأيضا لتكرار الدعوة إىل مزيد من التساؤالت قبل األسبوع
 .القادم

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

........... 

 :أميمة رفعت. د

آثريا احلاالت الىت أشكرك على عرض هذه احلالة الىت تشبه
ا ذات فائدةتقابلنا ىف املعمورة، و لذلك فستكون مناقشته

ألعرضها  )إذا مسحت ىل(آما أنىن سأنتهز هذه الفرصة  .عظيمة
جيدون ىف رؤيتكم للحالة طريقة على زمالئى باملستشفى لعلهم

تعلموه جديدة للتفكري أو حىت إضافة جيدة ملا يعلمونه و ما
 ..من دراساهتم السابقة ومن اإلمتحانات

املريض أثناء رؤية ىف مقابالتى للحاالت الذهانية حتدث
حديثه فرقا آبريا ، و أنا أعلم آم هو صعب نقل احلالة

فقد عانيت ىف حماوالتى املتواضعة إلجياز احلاالت ) وحكيها
بالتأآيد –وال ينقصكم . (وشرحها ىف باب اإلستشارات املهنية

 أن أطلب وصفا لتعبريات جسدها أو وجهها أو صوهتا أثناء –
ط ىف وصف اإلنطباع األوىل الذىالكالم، و لكن هل أطمع فق

 لشكواها؟ ترآته لديكم أثناء حكيها

 وبعد 

فمهما آان السبب، أو آان التشخيص فستظل احلاجة ماثلة
إىل عرض ديناميات التفاعالت املختلفة، خاصة من جانب األم،
ولو احتاج األمر إىل إعادة ترتيب األولويات، واملناطق األْوىل

 بالرتآيز،

احللقة التالية الىت نأمل أال تتأخر عن االسبوعوإىل  
 .القادم
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 )85حلم(نص اللحن األساسى

النتظار جمئ ترامهذه حمطة ترام وأنا حائر بني أبعادها 
ما، ولكن ترقىب لسطوع القمر ىف النافذة املطلة على احملطة

وأمتادى ىف الطلب وما أآثر. حيث أختلس نظرة بعد نظرة
ولكن أنا ىف. حىت مىت تبقى وحشىت. األصدقاء الذين يسألونىن

رحلة ال مفر منها آأا قضاء وقدر، واحلق أا رحلة شاقة
ت وعند العودة مل يتبني ىل إال قفص مربعمرهقة وأطول مما تصور

هو النافذة ووجدهتا مبوضعها ولكنها بدت وامجة ال تستجيب وال
جتيب، وآما آنت باألمس، وقفت حتت النافذة منتظرا غري عاىبء
 .باملارة وأخريا هبط على صوت حديث آاهلمس يتخلله ضحك مكتوم

 : مث مسعت صوتا يتساءل

 يقف حتت النافذة؟ما حكاية الرجل الذى   -

 : فأجابه صوت ضحكتها

 .إنه يبكى عن ذآرى حبيب ومنزل  -
 : التقاسيم

شككت ىف نفسى، فأنا صحيح أقف من مدة حتت النافذة،...
لكنىن مل أصدر أى صوت، وال أنا بكيت أصًال، فالتفت إىل مييىن
فوجدته يبكى حبرقة وتساءلت آيف مل أمسعه وهو بكل هذا

م نفسى أنىن لست أنا الذى آنت أبكى،القرب؟ ورحت ألو
وتصورت أنه آان علّى أن أبكى وأنشج بصوت مرتفع حىت تسمعىن،
وقد تتعطف علّى بإطاللة، أو على األقل أنال نصيىب من هذه

 . التعليقات احلانية الساخرة معا

الحظت أن دموع الرجل جبوارى تسيل فعال بغزاره، وهو غارق
تتجمع، وتتوالد، وتتكاثر، مث ىف صمته، مث أخذت الدموع

تتدفق بسرعة مذهلة، وآأهنا شالل يهدر، حىت راحت حتفر ىف األرض
جمرى سرعان ما اتسع وصار هنرا جاريا يتألأل ضوء القمر على
صفحته، فقفزت إىل الزورق الذى اقرتب من الشاطئ وآأنه

 .يدعوىن شخصيا إليه

 عن وحشىت وحىت وجدتىن بني األصدقاء الذين آانوا يسألونىن 
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تبقى، ودون أن أجيبهم وصلهم جواىب، مؤتنسا هبم،مىت 
أنا راح"فأداروا جرامافونا راح يصدح بصوت عبد الوهاب 

، فتغريت حاىل، وأفقت ممتلئا"زماىن هدر، وال آانش عندك خرب
رعبا، ورحت أجرى حىت قفزت إىل املاء دون تردد، وعجبت أهنم مل

أحدهم اللحاق ىبحياولوا أن حيولوا بيىن وبني ذلك، وال حاول 
 .إلنقاذى

يتغري املنظر ألجدىن ىف ترام آخر، ليس تراما متاما، ومسعت
امليكرفون يعلن وصول الديزل األسباىن إىل حمطة طنطا، ووجدهتا
ترآب القطار وتتجه إىل الكرسى الوحيد اخلاىل جبوارى،
فتزحزحت قليال حنو النافذة، لكنها مضت ىف املمر حىت جتاوزْتىن،

 مرت حىت نزلت من باب العربة الناحية األخرى، واست

وقام القطار مواصال رحلته إىل االسكندرية وقد عادوىن رعب
الزورق واألغنية، ونظرت من النافذة، لكن القطار آان يسري

  .بأقصى سرعته

آلفت حبمل رسالة إىل املرحوم الدآتور حسني فوزى،)86  حلم(
فقلت له إن معى عرضا إلعادته ىف اخلدمة مع زيادة ملموسة ىف

 . وختصيص حجرة فاخرة ملقامك. الراتب

ضحك الدآتور وقال إنه ال يهمه الراتب وال احلجرة، ولكن
 .يهمه احرتام فكره وآرامته

 .فشلتورجعت وىف يقيىن أن مهمىت قد 

 : التقاسيم

فرحت بفشلها وآنت متنيت أال تنجح، لكن ما أن وصلت... 
إىل منزىل حىت دق جرس التليفون، ووجدت أن املتحدث هو
الدآتور حسني فوزى، ودق قلىب خوفا من شئ ما، حتققت خماوىف حني

هل عندك فكرة آم ستكون الزيادة: سألىن دون مقدمات تربيرية
ىن لست متأآدا ولكىن مسعت أهنا ستكون إىلىف الراتب، فأجبته أن

قل هلم أنىن قبلت العرض على شرط أن أقتسم: الضعف، فقال ىل
الزيادة مع صديقنا توفيق احلكيم، أبديت دهشىت ومل أقل له،

عندى مشروع سرى أنا: وماله توفيق احلكيم باملوسيقى، فقال
فوله، قلتوهو مل خنربك به ألننا نعلم أنه ال ُتبلُّ ىف فمك 

أنا؟ قال نعم، ومع ذلك: معرتضا، مع أنىن أعرف صدق قوله
إنه مشروع حتديث احلضارة الغربية مبا يليق: سوف أقوله لك

 .هبم

 هبم أم بنا؟: قلت له ىف دهشة بالغة

 هبم، مالنا حنن واحلضارة من أصله: قال مؤآدا

 أليسو هم أوىل بتحديث أنفسهم: قلت

 نعم: قال

 ؟فماذا إذن: قلت

خالص، أنا عند رأىي األول، أبلغهم أنىن رفضت العرض: قال
 .مجلًة وتفصيال، اآلن ومستقبال
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 :مقدمة

يتقلص عدد املشارآني ىف الربيد، ونفتقد مشارآني جادين
آرمي. أسامة عرفة، ود. مجال الرتآى، د. آانوا منتظمني مثل د

.ود) تعود بالسالمة بعد زواجها املوفق(مى حلمى . شوقى، ود
على الشمرى، ويغمرنا األصدقاء اجلدد بطالقة ال نستطيع أن

 نالحقها، وىف آل ذلك خري وتنويع،

 لعل وعسى،

 ورمضان آرمي

**** 

 !"لوددت أن أآون مصريا"...

 هيثم شبايك. د

ولكن... وهذا هو األصل ..مصر واحدة أتفق معك على أهنا 
فقط من باب سهولة اهلضم للموضوع.. يل بالتقسيم هل تسمح

ألآثر من جزء هبدف سهولة ؟؟؟ آالطالب يقسم املوضوع الواحد
 معلش يا(؟؟؟ ...احلفظ والفهم والثبات يف الذهن ألطول فرتة 

 )باشا إحنا جيل الدروس اخلصوصية واملذآرات والنوتس

ولكن.. ودائما واحدة أنا معك هي مصر واحدة.. أقصد 
حىت أستطيع أن أرى موقعي منها وبالتايل أن أآون أآثر

 .. فأطلب التقسيم!!! للقضية عندما حيني يوم اإلفادة إفادة

.......... 

فأظل دائما حمافظا على .الواقع حني أصطدم بأرض... 
 :اتزاني مابني مفهومني

 "أآره واقعها وأريد إصالحه نولك...أحبها: "األول

 أآرهها ولكن ال أنسى أهنا أمي وأصلي الذي" : والثاني
 " باله ال أآون
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فال يتعارض هذا مع آوهنا مصر واحدة، وآذلك ال يعترب
بل هو إعادة تنظيم الصفوف إستعدادا..هروبا  التقسيم هنا

 .للهجوم

 :حييى. د

أشعر بصدقك وأوافقك من حيث املبدأ، لكنىن ال أوافق على
فصل مريح بني الواقع واحللم، بني ارد والعياىن، بنيأى 

البيولوجى والنفسى، ليس ألنه ال يوجد فصل ولكنىن أخاف بشكل
 ،"التربير"و" العقلنة"و" التأجيل"مؤمل من 

"اآلن"نتجرع جرعة الواقع املر، لنصنع منه : باختصار
ألالواقع احللم الشعر الواقع اآلخر، أنت وأنا، نصنعُه مبا من

، وليس لدينا سوى اآلن، يتكرر،"اآلن"به، وحدات زمننا 
 .منلؤه باملمكن وباملستحيل معًا

 هل فهمت قصدى؟

 فأنا مل أفهمه متاما !! إياك

 .أهال هيثم، وسلم على ابنتيك

 هيثم شبايك. د

إيه رأيك... نسيت أسأل سيادتك... ال مؤاخذة يا باشا 
 يف أداء بعثتنا األوليمبية؟

 :حييى. د

استعمال"أرجو أن تقرأ التعتعة غدًا السبت بعنوان 
 .، وستجد رأىي"ىف سعار التنافس وقطع الغيار: اجلسد

**** 

 بريد اجلمعة/ حوار

 وليد طلعت. د

 حقك، بس آنت: افيه رسايل آتري ما اتردش عليه  :أوال
 أمتىن لو تشري ملوقفك منها

 :حييى. د

أنت تتدفق يا وليد بأمانة مثرية، لكن من اآلن، أرجو
أن تقبل احرتامى وشكرى وعذرى مع تصديقى ملا تكتبه آله،
لكن من الصعب أن يشغل حوارى معك ثالثة أرباع املساحة، آما

–تك أرجو أن تفكر معى ىف طريقة نعرض من خالهلا إسهاما
ومثلها ىف مكان الئق بالنشرة، أو باملوقع، باالضافة إىل ما

 .تيسر ىف الربيد

 وليد طلعت. د

 شوف الفرق بني حوار النهارده وحوار األسبوع : ثانيا
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).لو مل أآن مصريا(فات، خصوصا فيما يتعلق مبوضوع  اللى
سحرانا وال عماللنا عمل، !!البلد دى عامله فينا ايه معرفش

 .شيئايه احلب ده رغم آل 

 :حييى. د

برغم آل اجلارى، مازال(أرجو أن تراجع أيضا يومية 
واحلوار الذى دار حوهلا ألا تفيد نفس ما ")شئ ما: "..فينا

 .وصلك اآلن

 وليد طلعت. د

فيه شغل عن العالج حابب أسأل حضرتك اذا آان: ثالثا
.اجلمعي حضرتك آتبته بعد املقدمة وهل فيه فرصة تنزل حبث د
عماد محدى على املوقع واذا آان حلضرتك آتابة الحقة أو حلد من

 .تالمذتك أساتذتنا، أالقيه فني

 :حييى. د

ى صربى،. توجد رسائل عديدة الحقة، ومن أمهها رسالة د
عزة البكرى. د.جلمعى ورسالة أعن النقالت واملآزق ىف العالج ا

ىف العالج النفسى اجلمعى ورسالة" العدوان واالآتئاب"عن 
ديناميات التغري ىف احلاالت"جناة النحراوى .املرحومة د

وغريهم وأمتىن أن ينزل ما" البارانوية خالل العالج النفسى
تيسر من تفاعالت دالة ىف العالج اجلمعى املسجل بانتظام ىف قصر

 ىن أيام األربعاء حىت تنزل آلها يوما ما، من يدرى؟العي

 وليد طلعت. د

فني يا عمنا ندوة الشهر ده دا الشهر قرب خيلص: رابعا
أميمة محسنا. منري ود. للغة اآلى آي وبعدين آالم د  ونقدك

 .ىف أقرب فرصة أمتىن تنزل على املوقع.نتابع الندوة 

 :حييى. د

لظروف خاصة، أما الندوة فسوفأجلُت نقدى للغة اآلى آى 
 .أسأل وأبلغ املسئول وأطلب منه سرعة ادخاهلا املوقع

 وليد طلعت. د

ما تردش برضه اال على اللى تشوفه يستاهل يرتد: خامسا
حضرتك بتقرا شخصيا آل الرسايل هّوا: بس، حابب اعرف عليه

 عليك اللي بتوصل الربيد، وّال حد بيفلرتها قبل ما تتعرض

 :ىحيي. د

طبعا، أنا أقرأ آل الرسائل، لكنىن ال أرد إال على
 .مقتطفات منها لألسباب الىت ذآرهتا حاال

 وليد طلعت. د

الآون مسخ مش عايز برضه امتنظر واتكلم بكالمك ومفرداتك
......   )زي ما يوسف شاهني بيعمل آتري مع تالمذته وممثلينه(
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 لغاية ما املفردات دي تسكين واتوالف معاها وتبقى
مفرداتي حىت لو آنت انت مصدرها األصيل، وده احساس قالقين

 .اخل... وملح عليا 

 :حييى. د

ال يسعدىن يا وليد، وال يثريىن، وال يكسر وحدتى، أن تتبعىن
 .أو حتفظ أجبديىت، أو تتكلم مبفرداتى، هذا ما أزعمه

"ال تسمع آالمى"أنت تعرف املغالطة املنطقية، حني أقول لك 
وختتلف معى، فأنت ىف" تسمع آالمى"تنفذها، فال فتصدقها، و
 تسمع آالمى،  –ضمنا  –: هذه احلالة

 :ومع ذلك فإليك هذا املقطع من شعر قدمي
  ،  العارى   القدم   دماء   تسيل   حصاه   فوق   بكر درىب " 

  ،  الـِمثـْـِلى   الناس يتبعىن 
 .  ِمثــِلى   ليسوا

 ،  دْربـَه   إال   يسُلُك   ال ِمثــلى    مْن 

 ،  الوحده   بأنني   حيفره

  ،  األبقي   الراسخة   اخلطوات   فيه   يزرع 
 ". الرؤية   رعـد   من   يرويه

 وليد طلعت. د

 :دعىن اآلن أتبع منهجكم يف طرح األسئلة والفرضيات

انسانيهو تواصل ) عرب النت هكذا(ما حيدث  له....... 
 حقيقى؟ بني ناس من حلم ودم ووجدان، ووعى وناس من حلم ودم

 ؟...ووجدان ووعى

 :حييى. د

 .ال

 وليد طلعت. د

اد ايه ممكن تتأثر محيمية احلوار؟ وإنسانيته بالبعد
  ؟)اجلسدى الفيزيقي(املكاىن

 :حييى. د

 .جدا

 وليد طلعت. د

املتواصلني عرب هذه التقنية(هل مشاعرنا جتاه بعض 
ممكن تتأثر سلبا أو اجيابا بشكل) رغم آل شيئ الرائعة

 .تواصل مباشرة يغاير الطبيعى عن أى حماولة أو خربة

 :حييى. د

 .طبعا

 وليد طلعت. د
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وقدرته شاء أم) صاحب املوقع(وجود مرجعية للحوار  هل
هو قابل للطرح من خالل أىب، وشئنا أم أبينا يف التحكم فيما

 واالعتذار احملرتم الذي تقدمهرغم االعرتاف املتكرر (بوابته 
حضرتك آنموذج للمتحاورين معك، تؤثر على فاعلية احلوار،

 واتساع الرؤية؟  محيمية التواصل، وتعدد األفكار

مشاعر املتحاورين جتاه املرجع وجتاه أنفسهم وجتاه غريهم من
 يف احلوار من طرف واحد؟ الشرآاء

 :حييى. د

 .فعال

 وليد طلعت. د

منوذج امسح ىل بدمج العام مع اخلاص،(آمرجع  هل تشعر أنت-
بدفء التواصل وهل خيفف ذلك من) شئت أم أبيت آما اتفقنا

الذى آثريا ما عربت) أقول االغرتاب مش عايز(إحساسك بالوحدة 
 .عنه

                             :حييى. د

 .أحيانا

 )أبدًا: وأحيانا أخرى(

**** 

 84، حلم 83حلم   :األحالم

 83أميمة رفعت حلم . د

بأسطورة أثار هذا احللم خياىل ، فهو قريب الشبه جدا
من" \بيجاسوس"\ختلق اجلواد انح : اإلغريقية " \امليدوزا"\

مث" \ريوفون بيل" \بعد قتلها، و جال به البطل  دم امليدوزا
فيمتطيه" \زيوس"\ وقع من على ظهره ليستوىل عليه اإلله

 أحببت الصورة الىت ..."\الزودياك"\وحيوله إىل آوآب مضىء ىف 
أحببت احلرآة اإلنسيابية.. تشبه لوحة مرسومة بريشة فنان 

وللكواآب الدوارة ، ولصعود احلاملة للحصان و صاحبته ،
 ..الفاتنة وهبوط الظالم

مقابل) الفتاة(النوراىن  املخلوق: تىن املتناقضات أسر
 ، السماء وآواآبها وقوانينها،) الرجل(املخلوق األرضى 

مقابل األرض ورسوخها بأحجار اهلرم ،احلرآة ىف السماء مقابل
الثقافة اإلغريقية ممثلة ىف األسطورة السكون على األرض ،

اهلرم الواقع اخليال مقابل الثقافة الفرعونية ممثلة ىف
 ...احلقيقة

 احلوار ىف التقاسيم آان مبثابة حلقة اإلتصال بني األرض
والسماء، آان األمل ىف البحث عن مكان لإلنسان ىف الكون

 ...من خالل آواآب الزودياك و رمبا عن مصري له... الفسيح
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 أو رمبا فضوله و  –عكس احلوار رعونة اإلنسان و محقه 
رغم) السماء(الدائم إىل ما هو بعيد املنالبتطلعه   -طموحه

حتمله و رغم ذلك تبدو له غري ثابتة إنتمائه إىل األرض الىت
 ..بدرجة آافية إلستقراره

احللم عن التقاسيم ، فخيوط اإلثنني مل أستطع فصل صورة
ميكن متعانقة ىف ذهىن آخيوط الدانتيل ال  متشابكة
 ....فصلهما

 :حييى. د

أحتفظ على –برغم أنىن أقدر حماولتك  –مة مازالُت يا أمي
هذا النوع من اإلحالة إىل تفسري النص رموزا، برغم أمهية

 .ذلك، ودالالته، ورمبا ضرورته

 .شكرا 

 84رامى عادل حلم . أ

آمسجد حممد_ ذهلت عندما حتولت اخلرابه ايل مسجد للجان
.وآاني اراه من وراء عدسه, ولكن حجارته صفراء  علي

وما داري خيبيت ان, املؤمن باحدي حيلي انه جليش اجلن وعلمت
آل .مسجد املنافقني آان والزال جبواره علي هيئة حصن اوسور

 االيام سنه وانت حضرتك طيب ياعم حييي وبعودة

 :حييى. د

 وأنت بالصحة والسالمة

 استثناء جديد لك يا رامى،

 )يارب يساحمىن الباقون(

**** 

 قصري املدة هلدف حمدود) 15(اإلشراف على العالج النفسى 

 نرمني عبد العزيز. د

وصلىن إزاى ننجح ىف عمل عالج نفسى دينامى قصري املدى
short term dynamic psychotherapy  خصوصا إذا آانت

طول الوقت، آلما مت إيقاف ذلك  nagging  املريضة نّعابة
تعاود الرجوع إليه، ونأخذ آراء آل احمليطني ىف حالتها، وهتدم

 به آل خطوة ناجحة قد نصل إليها ونتفق عليها؟

يعىن هى أشبه باملتمسكة مبرضها وخايفة متشى ىف سكة ممكن
 يكون آخرها حل للمشكلة؟

 :حييى. د

شراف ىف هذه احللقةال أظن أن املريضة الىت عرضناها ىف اإل
آانت آما تصفينها، أنا مل أقابلها شخصيا، هكذا اإلشراف،
 أنا علقت فقط على النقطة الىت أثارهتا الزميلة ىف اإلشراف،
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آما وصلك، مث إن هذاnaggingأنا مل يصلىن أا نّعابة
العالج القصري ليس رد توفري الوقت أو وقف الثرثرة، وإمنا
هو طريقة لتناول مشكلة حمددة، مشكلة أّدت إىل ظهور أعراض

 بذاهتا، فهى حتتاج إىل حسم عاجل،

هذا األسلوب العالجى ليس جمرد اختزال للعملية العالجية، 
تاح، واملثال الذىوإمنا هو ترآيز على اهلدف ىف حدود امل

ضربته قياسا هو وضع َلْبَخه على االلتهاب العام ليتجمع
 .القيح فيفتح اجلراح لتصفيته ىف الوقت املناسب

 نرمني عبد العزيز. د

شوف يا د حييى بصراحة إحنا مش داميا بنقرأ آل حاجة،
ومش داميا بنقرأ برتآيز، لكن بصراحة دائما آل ما أقرأ

طور أسبوعيا من هذه اليوميات بأستفيدوبرتآيز ولو عدة س
لو بتكتب لتعليمنا فأآيد حا حيصل، ولكن.. للغاية 

 بالراحة واستمر،

ولكن لو بتكتب ىف انتظار تغيري جوهرى وفورى ىف اتمع،
أو حىت ىف الشرحية الىت تتمىن أن تصل إليها هذه اليوميات،

 فده صعب ومستحيل حيصل بالسرعة الىت ِبتنتظرها

 :حييى .د

 واهللا عارف،

 وال أنا مستعجل وال شىء

لكن رمبا آانت هلفىت أن أطمئن إىل وصول آلمىت أو خربتى
 إىل وعيى ِبُعِمرى الذى تعرفينه، –ولو جزئيا  –ترجع 

 عذرا، 

 .وشكرا

 رامى عادل . أ

شرك ويلتهم قدمه اشتبكنا  نتوغل داخل االحراش، حياصره
فينتهي تسمرى, ته ليسقط محل. يف حديث دامى أن اآمل دونه

والتشبث بالقدر، ال ادري آيف جنونا،  بإفاقته، اللهاث
 .رمبا لرياىن مرة أخرى اصراره العجيب، ويقينه يف العودة،

 :حييى. د

 على الربآة

*** 

 اجلنون واإلبداععن العالقة بني 

 حممد امحد الرخاوى. د

تتكثف الرؤية لدي املبدع وانون لدرجة ترغم آل منهما
جتاوز آل ما هو موجود أو أغلبه يف اجتاه تغيري، ما أو علي

 إخل......جديدة فرض شكل جديد، أو حياة
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 :حييى.د

 شكرا يا حممد

حذفُت حواْىل صفحة بأآملها آِمًال ىف أن ترجع أوال إىل هذه
حرآية الوجود"القضية الىت تناولُتها تفصيال وبالذات ىف 

مهما أخذت منك من "تبادل األقنعة"، وآذلك "وجتليات اإلبداع
 .وقت

املسألة حتتاج باإلضافة إىل االجتهادات الشخصية إبداع
 مثابر، وحوار متصل، وإعادة نظر،

 .صربًا، وشكرا

 وليد طلعت. د

ضرورةبعد، حني افرتضنا  أليس ما جاء أمس ىف اإلشراف عن
 االعرتاف بوجود تلك الزوايا املظلمة الىت تفجر نور اإلبداع

إذا ما غامر املبدع خبوضها، وخرج منها مضيئا مبا تيسر،
يقدم احتمال تشكيل صورة آيف أليس هذا فرض علمى إبداعى،

ورائنا يتفجر النور من الظالم، وآيف يضىء الظالم الوعى من
 لنبدع؟

 هل املسألة هي نور وظالم؟

 إخل... .بالنور والظالم األمر يتوقف على ماذا نعين

 :حييى. د

مع أحرتامى لكل ما جاءىن منك بعد ذلك، وغري ذلك وفيه ما
فيه من إضاءات باهرة، لشاعر حقيقى، أوافقك أننا حنتاج أن

 نوضح ماذا نعىن بالنور، وبالظالم،

فأنا مل أقصد تفجر النور من الظالم، وال حىت أن الظالم 
ضىء الوعى من ورائنا لنبدع، وإن آان هذا املعىن األخري هوي

األقرب ملا أردت إيضاحه، آل ما أردت توصيله، ومل أجنح
ىف" حرآية املبدع"غالبا، هو التنبيه على ضرورة قبول 

، دون وصاية منه، أو من بعضه، أو من"مناطقه اهولة له"
،ريطة حمكمةمغامر بال خغريه، على مسار رحلته، فهو هبذا 

 برغم وضوح التوجه واملسئولية، وليس بالضرورة وضوح اهلدف،

أثناء هذه الرحلة املغامرة سوف جيد نفسه يتخبط ىف 
فعليه حينئذ أن يتحملها  ظلمات، تبدو أحيانا معيقة،

آجزء من رحلته، ال حيرص على افتعال إضاءهتا، وال ينتظر خروج
م بنفس شجاعة املغامرةالضياء منها، وإمنا هو يعيش الظال

،)وآالم من هذا(الىت يقابل هبا َبْهَر الضوء الذى يغمره، 
 .ولنا عودة

**** 

 درويش، ذلك الشعر اآلخر: العودة من املنفى
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 حممد أمحد الرخاوى.د 

هنا املطلق طول الوقت حاضراحياتنا هي حماولة إحضار 
حيضر يف ال ندري عنه إال أنه حاضر غائب طول الوقت واآلن،
تكثف الرؤي وتضفر الوعي الذي حتما ال يستمر إال أن حلظات

فكأن روعة احلياة وروعة املوت !!!!!!املوت نصبح هناك بعد
  الوعي باالبداع اآلني  هي هذه احللقة املتصلة من حماولة

 .يكشف ويتواري ما يتوارىفيكشف ما 

 :حييى. د

 يعىن،

 أحسن قليال، خاصة اجلزء األول

 شكرا

**** 

 :حاالت وأحوال

 : أميمة رفعت. د

 )تعليق على احلالة(

 إخل........ةأشكرك على عرض هذه احلال

 :حييى. د

شكرا، وقد مت اإلشارة إىل إسهامك ىف التشجيع ورأيك ىف
 2008-6-27نشرة االربعاء 

**** 

 املوقع أسئلة وأجوبة : حوار شخصى

 وليد طلعت . د

أن أفرغ إن أحالمى احلقيقية هى أن أستطيع"... :مقتطف
شرائط املقابالت مع مرضاى، وىف العالج اجلمعى وىف خربتنا الىت

مرضاى بإنتظام ثالثة أيام أو يومني اسبوعيا، حىت أسجلها مع
 عليها،  لو مل استطع أن أناقشها وأعلق

تصور أن هذه احملادثة هى ثروة بشرية ليس فقط فيماأنا أ
 أثناءها، ولكن فيما قاله مرضاى قلته أو درسته

 الكنز؟ هل من جديد يا أستاذى، وهل من سبيل هلذا 

 :حييى. د

أظن أننا بدأنا هذه احملاولة يومى الثالثاء واألربعاء
لذلك،املاضيني، ورمبا خنصص هذين اليومني طول السنة القادمة 

 .إن آان ىف العمر بقية

 .ربنا يسهل
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*** 

 الدفء البشرى معًا: احلب والكراهية 

 نرمني عبد العزيز. د

جعل الرتك أمرًا طبيعيا والعودة"مل أفهم أمهية جزء 
 "دائما متوقعة

من جتربىت الشخصية إن جزء االحتمالية ده جزءألىن أعتقد  
مهدُد جدًا لإلحساس باألمان والثقة اللى املفروض إن عالقة احلب

 .بتعطيه للمحبني

 :حييى. د

 !واهللا عندك حق

 ،األمان املتحركهى الىت حتقق  احلرآة الواثقةلكن أظن أن 

 ،يضمن استمرارهأما األمان الساآن، فحالل على من  

 لكنىن موافقتأآدا، لسُت م

 على ماذا؟

 .على آل شئ 

 وربنا يسهل ويسرت

 نرمني عبد العزيز. د

هو أقوى جزء ىف أى "القاسم املشرتك األبقى"وصلىن أن جزء 
عالقة حب ألنه حيميها من آثري من األزمات ويوفر األمان أآثر ىف

 .العالقة

 :حييى. د

  "األبقىالقاسم املشرتك ": أنا الذى حنتُّ هذا التعبري

 ومتنيت أال يسألىن أحد أن أقدم تعريفًا له،

فشكرا نرمني أنك استشعرت فاعليته دون أن تطلىب تعريفا 
 جامعا مانعا،

 .فيظل املفهوم مفتوح األبعاد، مفتوح النهاية 

 !!وآل واحد وشطارته
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آل أربع سنوات، تقام هذه االحتفالية املسماه األوملبياد،
فأدعو اهللا أن يتوب علّى من رفض ما اتفق عليه اجلميع، لكن

هذا العام زادت حالىت. اهللا حيبىن غالبا فال يستجيب لدعائى
سوءا فرفضت حىت مشاهدة حفل االفتتاح، وحني فازت الصني مل

أمريكا بالذات ىف أوملبيادأفرح هلا مع أنىن متنيت فوزها على 
، أنا أحقد على الصني حقدا مجا، وأمتىن أن تضرب2004أثنيا 

أمريكا ىف مقتل، تنافسا ىف آل جمال، لكنىن أمتىن أيضا أن
نضرهبما معا ملا هو صاحل الناس مجيعا، وهو غري هذا الذى جيرى

 . استهالآا واغرتابا

قبل امليالد، 776 سنة   بدأ تقليد ما يسمى األلعاب األوملبية
آانت الفكرة هى البحث عن تنافس أرقى بديال عن احلروب، على

  )ميكانزمات(هذا ما نسميه ىف ختصصنا بآليات . شرف اإلله زيوس
اإلزاحة، والتسامى، وال تكون اإلزاحة ناجحة إال إذا جنحت أن حتل
حمل ما هو أآثر بدائية وأشد خطرا، إىل ما هو أرق حاشية وآمن

بة، وال يكون التسامى حمرتما إال إذا أدى إىل ارتقاء حقيقىعاق
حمتويا ما تسامى عنه من غرائز، ال آابتا إياها، فشلت

قسوة وأقل   األوملبياد ىف حتقيق أى من ذلك، حروب اليوم هى أشد
فروسية، وأخبث خمابرات، وأآثر ضحايا، وأخفى وسائل، وأعم

نفسنا عرب العامل وآأنإبادة، فلماذا نستمر ىف الضحك على أ
هذا النشاط اجلميل الرائع هو قادر يوما ما على أن حيل حمل

 .ذلك التوحش الرببرى االنقراضى الغىب

علينا أن نظل نرفض اخلداع باحللول الكاذبة مثل الدميقراطية
املزيفة واألوملبياد املنظرة، حىت لو مل جند البديل اآلن، إن الرفض

ارا غري االستسالم والتقديس الدائم ألصناممع الرضا املؤقت اضطر
مغشوشة، أما القبول املتأمل املؤقت هو الذى حيرك اإلبداع حنو احلل

 . احلقيقى، حىت لو تأخر ظهوره مما تأخر

منذ قدمي، وأنا أراجع مسألة استعمال اجلسد لغري...   
ما خلق له، حىت لو مسى ذلك إعجازا أو إجنازا، آما أراجع

لتنافس وجماالته ومعناه وفائدته، ظللت دائما أحتفظمسألة ا
إمنا. على فكرة تنافس األحياء على مبدأ البقاء لألقوى

 تناسبا وتناغما مع   البقاء لألنفع لنفسه ولنوعه وللحياة
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عن -أهنى مرضاى -ومازلت : نبضها على خمتلف املستويات
لعبة آمال األجسام، متضمنة رفع األثقال، حىت ال يزداد

أجسادهم فذواهتم، دون الناس والطبيعة والكونمترآزهم على 
 .املمتد

من معايشىت: (اجلسد البشرى آما يصلىن آل يوم أآثر فأآثر
هو شريك رائع ىف) للجنون، والشعر واجلنس واملوت واحللم

واإلميان منذ خلط ُصَهيب اإلميان بلحمه  احلوار اإلنساىن واإلبداع
ألحدث، بعد أربع سنوات منحىت إجنازات العلم املعرىف ا  ودمه،

احملاولة واخلطأ، واملعاودة والنظر، وحبلول أوليمبياد بكني،
ازددت يقينا بعالقىت باجلسد آما خلقه اهللا، فما عدت أرى

الىت هى من –نشاطا إنسانيا فائقا إال من خالله، حىت الروح 
ليست نقيضا له، ومن هنا زاد رفضى الستعماله –أمر رىب 

لتصارع حىت لو أومهونا أن املسألة هى بديل عنللتنافس وا
احلروب بنفس اهلمة ونفس التنافس، ليست  احلروب، مث يواصلون

فقط احلروب اجلارية بالسالح فوق أهنار الدم وآثبانات اجلثث،
ولكنها احلروب اجلارية أيضا على قدم وساق، على يورو

روب قائمةودوالر، على برتول وطاقة حيوية من قوت الناس، احل
وتتزايد وتتخفى وتستعر طول الوقت، مل خيفف منها، وال ّمجل

 .صورهتا أى من هذه املزاعم الدميقراطية واألوملبية

املفروض أنىن أحزن خلروجنا من املولد بال ميدالية
، لكنىن مل أحزن، ومل أفرح طبعا، فما دامت هذه هى)تقريبا(

ها، مث نستغىن عنها إىلاللغة السائدَة، فقد آنت أمتىن أن نتقن
أحسن منها، أما هكذا فاخليبة بليغة، وحىت الرمز الدال على
أننا نعيش ىف هذا العامل مثلنا مثل األمم احملرتمة عجزنا عن

 . احلصول عليه

مبنظر الصغريات الفاتنات الرشيقات  رفضت مرارا الفرحة
ألعابوهن يرقصن ىف اهلواء رقصات اإلعجاز اجلميلة ىف تنافسات 

القوى، آيف تصل بنا شهوة الفرجة والتنافس أن نستعمل
أجساد هؤالء الصغريات مبثل هذا االمتهان القاسى، لنحصل من

بفارق واحد على ستة عشر من الثانية مثال(خالله على الذهب 
ما معىن هذا؟ ما جدوى هذا للفتاة نفسها مهما فرحت)!! 

 !!؟ ال يا شيخ؟الصغرية، من أجل ماذا؟ بديال عن احلرب

ومع ذلك متنيت لو آنا شارآنا ىف أن نبيع أجساد صغرياتنا
لنحصل على الذهب ميداليات، فهذا أفضل وأشرف مليون مرة
من أن نكتفى ببيع أجزاء أجسادنا آقطع غيار ملن ميلك مثنها
من األثرياء الذين يتمددون على أرائكهم يتابعون أرقام

 .التدمري وعدد األشالءالبورصة واألوملبياد وقوة 
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 املتعدد األوجهConversion"التحول"

 :قبل عرض احلالة

تنشر ىف هذا الباب من حاالت اإلشراف على  هذه ثاىن حالة
وهو اإلشراف األقدم، الذى، ىف قصر العيىنالعالج النفسى 

استمر حىت اآلن طوال أآثر من ثلث قرن، لكن لألسف مل يكن
هناك أى تسجيل آتاىب منتظم، حىت التسجيالت الىت آتبها اجليل

وطبعا مل(ضاعت ألسباب ال أريد ذآرها،  -أساتذة اآلن  -األول 
 ).مسعى مرئى آما هو احلال اآلن  يكن هناك تسجيل

من قبل فرصة لعرض ما جيرى على غري املشارآنيآذلك مل توجد   
 .مثلما نفعل ىف هذا الباب ىف هذه النشرة. فيه مباشرة

وبعد نشر بضع حاالت من حلقات اإلشراف ىف مستشفى دار
املقطم للصحة النفسية انتبهنا إىل أمهية تنويع احلاالت ما بني

عرضاإلشراف ىف دار املقطم، واإلشراف ىف قصر العيىن هبدف 
وتناول شرائح خمتلفة طبقيا، إلمكان استيعاب الفروق
الثقافية الفرعية، نتعلم منها حنن بقدر ما تتنامى خرباتنا

 .خلدمة سائر من حيتاجون إليها، إلينا

نعيد التنبيه أيضا إىل أن عرض احلالة ومناقشتها ال
يستغرق أآثر من بضع دقائق، وأن احلوار يتخلله آثري من

الىت نرتمجها فتتغري) آعادة األطباء(جنليزية األلفاظ اإل
 .فاحلوار ليس حرفيا متاماالنوعية قليال أو آثريا، هلذا 

آما أن مثة إضافات نضيفها حني نرى أا قد تلزم 
بني قوسني  للتوضيح، وحنن نضيفها بنفس لغة احلوار، ولكن

وذلك حىت) مل جتر أثناء النقاش  للتنبيه على أا(عادة، 
تضح الفكرة ملن مل حيضر النقاش، وملن مل يتعود على ما يعرضهت

ىف  أو –املشرف من آرائه وفروضه لنفس اموعة حتت اإلشراف 
 . وتدريب آخر –لقاءات آخرى 

**** 

 :عرض احلالة
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، وترتيبه.سنة 21عندى عيان عنده : عبد الكرمي.د
الوسطاىن ىف اخواته، فوقـه أخت أآرب منه وحتته ولد صغري وهو

، من حواىل ست سنني قابل واحد ىف سوبر..مسيحى الديانة
مارآت آدا وخده، وقعد يكلمه ىف االديان وآدا واقنعه انه

 ...   يْسِلْم، وآدا

 وهو بيتشغل إيه؟ :حييى. د

بيكوى لبس ىف مصنع مالبس وبيقبض حواىل: عبد الكرمي. د
املهم الراجل دا أقنعه انه هو يسلم وآدا... ىف الشهر 350
 وبدا خيش اجلوامع وآدا   فأسلم،.. 

 أسلم ىف األزهر؟  :حييى. د

 ال ما أشهرش إسالمه : عبد الكرمي. د

 أسلم جوه  :حييى. د

دا،آه جوه، وبدا خيش اجلوامع ويصلى وآ: عبد الكرمي. د
فلما عرفوا.. وبعدين املصنع اللى بيشتغل فيه آله مسيحيني 

 ضربوه وآدا 

 ) مش بتقول أسلم من جوه؟(؟ !!!عرفوا :حييى. د

 آه عرفوا : عبد الكرمي. د

 عرفوا إزاى؟: حييى. د

حكى لواحدة زميلته ىف املصنع حمجبة وهى: عبد الكرمي. د
 قالتلهم 

تبقى تقول أغلبهم.. يبقى مش آلهم مسيحيني :حييى. د
 مسيحيني

 فمسكوه ضربوه وآدا،.. آه أغلبهم : عبد الكرمي. د
وبعد آدا هو ساب البيت ومشى وسافر بلد ىف األرياف ناحية

 أسكندرية آدا 

 هو عنده آام وعشرين؟ قلت؟ :حييى. د

وقعد.. هو عنده دلوقىت واحد وعشرين : عبد الكرمي. د
بعد ما حكى هلم قصته أنه آان  الفالحني سنتني، هناك مع

 مسيحى وأسلم 

 21إىل  19سنتني من  :حييى. د

وبعدين رجع مصر ألمه 19إىل  17ال من : عبد الكرمي. د
األب.. ، وهو عايش مع أمه وأخوه الصغري ىف البيت ..وآدا

حاليا ملا رجع" العيان"و  ،..سايب البيت ومش بيصرف عليهم
وبقى تايه  برضه أصحابه للقساوسة فغريوا فكره، وآدا خدوه

هو بيقول ىل مش عارف أبقى مسلم.. ومش عارف يروح ألى دين 
وعنده مشكلة تانية أنه من وهو صغري بيحب خيش.. وال مسيحى
 بالليل، وهى نامية ويتحرش بيها  على أمه
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 صغري آام سنة يعىن؟ آان سّنـه آام سنة؟ :حييى.د

 ماعرفش بدا من أمىت : عبد الكرمي. د

 مخسة؟ حداشر؟ .. يعىن سبعة؟  :حييى. د

 يعىن مخسة آدا .. حاجة آدا: عبد الكرمي. د

 طب وملا بلغ؟ :حييى. د

 قاعد برضه بيتحرش بيها   نفس احلكاية،: عبد الكرمي. د

 أربعتاشر ... حلد تالتاشر   يعىن من مخسة :حييى. د

 لغاية دلوقىت .. ال : عبد الكرمي. د

لغاية دلوقىت يعىن قعد.. ؟!!!لغاية دلوقىت :حييى. د
 يتحرش بيها مدة أد إيه 

 يعىن ييجى مخستاشر سنة : عبد الكرمي. د

 مخستاشر سنة؟ مش آتري؟  :حييى. د

   إللى حصل: عبد الكرمي. د

 آل حترشايه تقعد قد إيه؟ :حييى. د

 اهو بيخش ينام جنبه: عبد الكرمي. د

 ؟ !!!ويقعد يتحرش :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

يتحرش وال يتهرش ؟ أنا مش باقـلـّس، بس الكلمة :حييى. د
 .دى عايزة توضيح ال مؤاخذة

 .. ، يتحرش ..أله: عبد الكرمي. د

 وهى إيه ؟ أمه يعىن تعمل إيه ؟ :حييى. د

هى ممكن تصحى ىف يوم تقوله بالش احلرآات: عبد الكرمي. د
 أنت بتعملها دى  اللى

 وممكن ماتصحاش  :حييى. د

 وممكن ماتصحاش : عبد الكرمي. د

 طيب وبعدين؟  :حييى. د

وهو آمان بيقول إنه مارس عالقة آاملة: عبد الكرمي. د
 مع جدته 

 جدته ألمه  :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

 آان عنده آام سنة ساعاهتا  :حييى. د
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، يعىن آان عنده سبعتاشر..من أربع سنني: عبد الكرمي.د
 سنة 

 أيام ما أسلم؟ :حييى. د

 مش عارف : عبد الكرمي. د

 ...يا أخى إحسبها، ومع ذلك ماشى، آّمل :حييى. د

أن هو أنا أول ما شفته... وحاجة آمان: عبد الكرمي. د
ىف العيادة آان بيهتم بشكله قوى، وبيتكلم برقة زى

، بس Homosexualِمثــْـلى، "نه هو البنات، فأنا شكيت ا
 هوه ما قالـْهاش غري ىف خامس جلسة، 

 قال إيه؟ :حييى. د

أنه آان داميا العيال تاخده قال: عبد الكرمي. د
آانوا يتهموه بسرقة حاجة،... ويعملوا معاه آدا غصنب عنه،

وجيرجروه ملكان مقطوع، ويعملوا معاه، وهو بيقول آان بريوح
وساعات آان بيحب احلاجات دى، بس هو مبطلمعاهم عادى، 

 .بقاله سنة

وهوا بقاله سنة يادوب.. ،!!عيال إيه بقى :حييى. د
 مش آده؟   مبطل، يعىن وهو عنده عشرين سنة،

 ...أيوه، بقاله سنة : عبد الكرمي. د

طب مش عيال بقى اللى بياخدوه، آبار بقى شوية  :حييى. د

 آه آبار : عبد الكرمي. د

 أنت قلت عيال  :حييى. د

آه، وآمان هو آان بيقول أنه بيخش على: عبد الكرمي. د
يعىن هو.. االنرتنت ويصاحب بنات من النت وينزل يقابلهم 

بيقول غاوى خيش ىف قصص حب، على النت ويقابل البنات بس
بيقول أن الشهوة للجنس اآلخر.. عمره ما اشتهاهم جنسيا

 بتيجى ناحية أمه بس 

 أنت بتشوفه بقالك أد ايه؟ :حييى. د

 قعدنا مع بعض حواىل أربعتاشر مرة : عبد الكرمي. د

، يعىن حواىل تالت شهور، السؤال بقى،..طب آويس :حييى. د
 إوعى تكون نسيت إن ده إشراف 

 ؟..!!!السؤال: عبد الكرمي. د

آه طبعا، هو أنت بتحكى حكاية؟ وال عندك سؤال؟  :حييى. د

أنا مش عارف.. هى احلالة آلها سؤال  ما: عبد الكرمي. د
 .حاعمل معاه إيه 

 يا ابن احلالل، مش هوه بيجى ىف ميعاده؟  :حييى. د
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 آه : عبد الكرمي.د

 وبيمشى ىف معاده؟  :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

 وأنت بتتكلم أقل ما هوه بيتكلم؟  :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

يبقى ده هو العالج، بس الزم فيه حاجة عندك :حييى. د
دّور على أسئلة...  حمددة شوية هية إللى خلتك حتكى آل ده،

 الزم تعرف إنت حكيت ليه، أنا عاذرك،.. حمددة يا ابىن 
 ... احلالة فعال شديدة، صعبة 

 .... أنا مش عارف اتعامل معاه إزاى : عبد الكرمي. د

ما أنت بتتعامل، املسألة داخلة ىف بعضها صحيح، :حييى. د
وهّوا بييجى، هى حالة  لكن إنت بتتعامل، وبتتعامل آويس،

؟ ىف حكايته مع!حتري بصراحة، نشتغل ىف إيه وال إيه 
، وّال مع الشذوذ والعيال اللى بريوح معاهم؟ وّال...جدته؟

 معوّال مع الدين؟، وال  ؟ chatالنت؟، وّال مع الشات  مع
:لكن قل ىل  )اتمعني..(وّال مع اتمع إللى حواليه؟  األم؟

 مش هو رجع نفس الشغل؟ 

 آه ىف نفس الشغالنة: عبد الكرمي. د

 اللى مها ضربوه فيها :حييى. د

 آه : عبد الكرمي. د

 وقال هلم بقى إنه مسيحى وال مسلم  :حييى. د

 ما أعرفش : عبد الكرمي. د

 رجع إمىت؟ ) ما تعرفشى؟(؟ !!ه آالمبقى ده امس :حييى. د

 سنة  19رجع من سنتني وهو عنده : عبد الكرمي. د

يعىن أنت دلوقىت حكيت لنا تارخيه، مش مالحظ إنك ما :حييى. د
حكيتشى لنا أى حاجة عن األربعتاشر مرة إللى قعدت معاه فيها
 بانتظام، حصل إيه ىف األربعتاشر مرة دول؟ مش ده بقى العالج؟

 قصد حضرتك إللى حصل معايا؟: عبد الكرمي. د

 آمال معايا؟  :حييى. د

..ما رفضتوش خالص..ملا عرفت موضوع أمه: عبد الكرمي. د
بس قال.. لو قلت لك انت آده هتحتقرىن.. وهو قعد يقول ىل

وانا لقيت نفسى ما رفضتوش خالص، واديته قرصني ستالسيل  ىل،
 بالليل، فالقصة هديت

و عليك، يارب تكون قلة الرفض دى من جّوهبراف :حييى. د
بس خلى بالك إنت عملت عاملة آويسة، إنك حبسك اإلآلينيكى، (
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ما خدتش احلكاية حكاوى وأحكام أخالقية وبس، آونك إديته
دوا يقلل نشاط املخ القدمي ىف ظروف زى دى، معىن آده إنك لقّط
حرآية بيولوجية عايزة يعاد تنظيمها، اهللا يفتح عليك، آدى

لكن،) الدوا ىف الوقت املناسب، وأديك شفت النتيجةوظيفة 
القصة هديت، يعىن ما انتهتشى، أهنى قصة فيهم قصدك: بتقول

 إللى ما انتهيتشى

 قصة أمه: عبد الكرمي. د

آان.. يعىن تالت شهور.. مرة 14يعىن هو ملا جالك  :حييى. د
 لسه بيعملها مع أمه

 إنه بيعملهاآه آان لسه، ما انا قلت : عبد الكرمي. د
 ..حلد دلوقىت

يا ابىن احلكاية دى ىف سن سبعة أو سن مخسة غريها :حييى. د
 .....سن عشرين أو واحد وعشرين  ىف

حترش، يعىن ما فيش  بس هو بيقول إنه جمرد: عبد الكرمي. د
 خالص عالقة جنسية آاملة 

يا ابىن مش بيقعد حيتك فيها وهى نامية من ورا :حييى. د
 ....أو من قدام وميسك صدرها،

 ..آه: عبد الكرمي. د

ملدة قد أيه؟ يعىن ثانيتني وتروح متقلبة وشاخطة :حييى. د
..دقيقة أو عشر دقايق؟  وال تروح ىف النوم أآرت يقعد  فيه؟

، مش بس"والعلم..مهم للفهم"با ابىن الكالم ده مهم، 
قابلة  لعالج، إحنا عايزين نعرف هل األم دى مشارآة وال أل؟ل

أظن أنا  وال أل؟، إنت عارف حكايىت مع عقدة أوديب دى،
لشوية  اتكلمت فيها عدة مرات ـ هنا، وغري هنا ـ أنا وصلت

من ضمنهم(..فروض تفسر احلكاية دى غري اللى قاله فرويد، 
اللى برتسل األم غالبا هى.. إن النداء بيبدأ باألم 

الرسالة األوىل، غالبا من الالشعور، ومش ضرورى تكون جنسية
ىف البداية، وبعدين ميكن يوصل هلا أو البنها االستدعاء ده
شعوريا، واحد من الفروض إللى انا حطيتها، وانا واخدها

أمهات حبق وحقيق، مش ضرورى مريضات، وساعات  من آالم
 بصراحة، بقول لك املسألةمريضات، بس من أمهات املرضى أآرت

ما بتبقاش جنس آده حاف ومن األول، بيبقى زى نداء، حاجة
آده زى رغبة ىف اسرتجاع اإلبن للرحم، وبعدين بيتقلب جنس ألن

، آالم صعب)هى دى اللغة املتاحة لالقرتاب جامد حىت االسرتجاع
شوية عايز شرح طويل، ومش هوه بس اللى خطر ىل، املهم إىن ملا

ت باسألك األسئلة دى آلها عن تفاصيل ومدة التحرش اللىآن
بتقول عليه، ماآنتش باهتم األم، ألن عندى فروض أخرى آتري مش

سواء احلاالت  ضرورى تكون احلكاية بالضبط آده ىف آل احلاالت،
 .آانت سليمة أو مريضة

معظم الفروض اللى انا وصلت هلا، ولسه ما رجحتش وال( 
 عد شوينت حكاية التنافس مع األب، مع إىن ىف واحد منها بتستب
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منطقة تانية، ما باستبعدشى قتل األب وال عقدة اخلصاء وال
الكالم ده، البىن آدم شايل تاريخ طويل مهبب ورائع جواه،

 ، )واملسألة عايزة صرب وتنوع ىف الرؤى

تقوم انت تيجى ىف حالة عالج نفسى، مكثفة بالشكل...... 
تفصيالت آافية حول املنطقة دى، تضيع عليك ده ، وما تاخدشى

حاجة مهمة اللى بنسميها العوامل املستدمية وال املستدامة
يعىن العوامل اللى بتخلى. perpetuating factors)الـ(

احلدث العابر، أو العَرض املؤقت، يستمر ويستمر ويرتسخ، حلد
م،ما يبقى نوع من السمة ىف الشخصية، أو يبقى مزمن والسال

أصل ملا يكون السلوك أو العرض بيأدى وظيفة، وحيقق(
استكفاء بأى شكل، مش بس للمريض، أل حلد قريب منه مشرتك
معاه ىف اإلمراضية، بتبقى احلكاية حمتاجة إننا نقطع احللقة

يوقـّف تغذيته -مرضيا طبعا  -دى، عشان املستفيد من العرض 
 ) وتدعيمه وحرصه على استمرارية املرض

إحنا: كاية دى مش ثانوية خصوصا ىف احلالة بتاعتك دىاحل
، إنتو ما بتسمعوش آلمة حتول دى ميكن"حتول"هنا قدام أزمة 

والقلق اللى ناتج عنهم يتحّل  إال ىف اهلسترييا، ملا الصراع
 Conversion)بأنه يتحول لعرض عضوى نسميه هسترييا حتولية، 

Hysteria)ا آنت باقضى وقتملا رحت فرنس.. ، بصراحة أنا
آتري ىف املكتبة، وآان شاغلىن موضوع عن اهلسترييا دى، فرحت

فإذا بالرتاث آله، conversion)(، "حتول"أدور على آلمة 
ىف الدين مش ىف اهلسترييا، فقعدت "التحول"آله بيتكلم عن 

أقرا أقرا بقى لقيت آالم مهم، ودالالت متنوعة للتحول من
فعملية التحول ىف الدين دى... ة،دين لدين، ومن ملة ملل

عملية شديدة األمهية ىف تاريخ البىن آدمني، وىف تاريخ العالج
 . برضه) السيكوباثولوجى(النفسى واإلمراضية 

ىف احلالة دى ممكن تكون هذه العملية، قصدى عملية
التحول، هى الرابطة ما بني آل املظاهر اللى تبان ما هلاش

تغيري دين، أو  إن املسألة مش جمردعالقة ببعضها، فنكتشف 
شذوذ جنسى، أو ميول حمارمية، ميكن نكتشف إن املسألة هى إن

حالة  العيان ده بدال ما يكرب بالطول، انقلبت احلكاية إىل
ىف احملل، زى حملك سر، حاجة آده حلت حمل( ،"حتول مستمر"

، العيان ده ما احتددتشى معامله بعملية)النمو، اللى بصحيح
إشى جوه، وإشى بره، عشان يبقى: ما اتبلورشى(منو سليمة 

له معامل خاصة حمددة مستقرة ىف وقت بذاته، وبقية ترآيباته
أزماتتبقى آامنة أو مكبوتة، حلد ما يعوزها يكتمل بيها ىف 

النمو إن آان جدع، أو يقعـد آامت على نـََفْسها، أو تطلع
 ).بالتبادل ىف احللم أو أى حاجة

 نبتدى هنا ىف احلالة دى باملوضوع اجلنسى، مع إن العيان  
جىء يشتكى من احلرية ىف موضوع تغري الدين، بس عالقته بأمه

وبرضه" فاآر؟"بدأت من بدرى قوى، وأبوه غايب عن البيت، 
ولو أىن مش مصدق(نفتكر عالقته األغرب جبدته، على حد قوله 
هوا بيقول إنه) قوى، فيه احتمال ولو بسيط يكون فانتازى

 عمل عالقة حنسية آاملة معاها، وهى أم برضه، بس جيوز 
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، املهم)الالشعور لعب لعبة آده من وراه، واعتربها مش أمه
ماشى،أبتدا الكالم ده بدرى، ومن مدة إنت مش قادر حتددها، 

وقلنا ازاى أمه ميكن تكون مشرتآة ىف اللعبة، سواء شعورى أو
 .حتت الشعورى أو ال شعورى، مالناش دعوة، آهى مشرتآة وخالص

احلكاية هنا تتفهم أآرت ملا نبعد شوية عن اللغة اجلنسية،(
مبعىن إننا نفهم ابتداء حكاية االحتياج، وطريقة إرواؤه، ألنه

من أمه، بالشكل ده، سواء عينات أولو هو روى االحتياج ده 
أآرت، واخد شكل جنسى، وهى وافقت على آده، وتثبـَّت احلال،
حاتالقى حصل إعاقة ىف عملية النمو، يعىن ما حصلشى استقطاب
طبيعى بني ذاته وبني أمه جواه وبعدين براه، أو العكس، وأظن
احلكاية دى امتدت فما حصلشى برضه استقطاب آفاية بني دينه
والدين النقيض الغالب اجتماعيا، وبرضه ما حصلشى استقطاب
آاىف بني ذآورته إجيابيا وبني أنوثته الكامنة، من هنا ميكن
نفهم احتمال إن التحول من دين إىل دين هو نوع من إعالن هذا
التذبذب ىف حرآية النمو، وبرضه نفهم إن ممارسة اجلنس مع

م الشتهائه اإلناث دونالذآور ماشية مع آده، مث احتكار األ
هذا التوقف االستقطاىب الناقص - بقية احلرمي والبنات، يبني لك 

تيجى بقى للحاجة اللى على الوش إللى هوه - ىف معظم املناطق 
 ):حكاية الدين(جى يشتكى منها، 

،"أنا مش عارف أبقى مسلم وال مسيحى"..هو بيقول لك ..
قد العالجى ىف النقطة دىحاتالقى نفسك بقى حتدد هدفك ىف التعا

زى ما آنت باقول لزميلتك ىف احلالة إللى فاتت، إهنا الزم
ىف التعاقد العالجى، طبعا إحنا ما(حتدد أهداف متوسطة 

بنكتبشى آوتنراتو ونسجله، إمنا األهداف املتوسطة بتنط لنا
أول بأول وهى ساعات إللى بتحدد املسرية، هو بيقولك أنا مش

تبص.. م وال مسيحى، ده برين جواك غصنب عنك،عارف أبقى مسل
تالقيك من غري ما تدرى اختذت هدف سرى، إنت نفسك ما تعرفوش،

، وال اهلدف..يبقى اهلدف إيه؟ إنه يبقى مسلم وال يبقى مسيحى
إنه يبطل حترش بأمه، وال اهلدف إنه يقدر يعمل عالقة جيدة

دف إنه يبطلوال اهل  واقعية غري عالقات النت ومش عارف إيه؟
ممارسات مثلية، حاتقوىل إهنا آلها أهداف مهمة، حاقولك طيب

 أهنو قبل أهنو؟؟؟

غالبا حاتالقى الرد إنك ما تعرفشى، وال انا طبعا،...
ممكن تستعبط تقول هو حر هوا اللى حيدد األولويات، حاقولك ال

؟؟، دا آالم بعض اخلواجات إللى بيشتغلوا مع!!!يا شيخ
من احلرية، مث إنت من غري ما تعرف بتحدد أهدافك مستوى واحد

وأولوياهتا، أظن هنا ىف مصر، الزم حتاول حتدد موقفك أنت من
ال"حكاية التحول من دين لدين، أعتقد إن ده حاينط ىف 

أآرت من اهلدف األخالقى إنه يبطل حترش بأمه، وأآرت برضه "وعيك
ية دى عادةمن حكاية الشذوذ، إحنا بنتجنب مواجهة احلكا

ألهنا صعب علينا أحنا، لكن ما نقدرشى مننع تأثريها رد تصور
 ) إننا فعال نتجنبها

هل سألت نفسك إنت إيه إحساسك يا بطل ملا املسلمني
 يزيدوا واحد؟ حاتفرح؟ وال أل؟
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 أل: عبد الكرمي.د

 حاحتزعل، وال أل؟..وملا ينقصوا واحد  ..طيب :حييى. د

 أل: عبد الكرمي. د

 أل يا شيخ ؟: حييى. د

 أنا متأآد : عبد الكرمي. د

أنا أظن إنك مش متأآد، قصدى مش قوى يعىن، :حييى. د
وميكن تقول لنفسك، مها يعىن املسلمني دول مسلمني حبق وحقيق؟

 وآالم من ده 

 يعىن: عبد الكرمي. د

مهما آانت الصعوبة، الزم تدور على األسئلة دى :حييى. د
حتزق يعىن، أل، حتط احتماالت عشان جواك وأنت بتشتغل، مش تقعد

 تظبط نفسك وأنت بتحّود

 أحّود فني؟: عبد الكرمي. د

أنك.. بصراحة إنت يعىن عملت حاجة جيدة جدا :حييى. د
أنت وانت قدام حالة شديدة اللخبطة آده، وهلا أآرت من قضية
جوه وبره، قدرت إنك حتافظ على عالقتك بيه، وإنك ختليه ييجى

 بتقول ماغابش وال مرة.. بانتظام شديد أربعتاشر مرة

 ال ماغابش: عبد الكرمي. د

أهو هوا ده) مساح حقيقى الزم آان فيه جواك( :حييى. د
إنك تقعد مع بىن آدم مش عارف أنت بتعمل...العالج النفسى، 

وعمال تشتغل(إيه معاه، وال عندك إجابات حامسة ىف أى اجتاه، 
مع نفسك، ومعاه، وال بتجاوبه إجابة حمددة ترّيحه، وال برتفضه ىف

..ومع ذلك يفضل ييجى، زى ما يكون فيه عقد خفى) نفس الوقت
را آل احلاجات دى، مش معىن آده إن االنتظام ىف العالج هو غايةو

لكن ىف معظم احلاالت هو فرصة للتوجه حنو غاية املراد،(املراد، 
مع إننا عمرنا ما حندد غاية املراد، ألهنا عملية مفتوحة
النهاية، صحيح نقدر حندد عالمات على الطريق، وأهداف متوسطة،

!!احة هوه نتيجة مش غاية، تصورإمنا غاية املراد ده بصر
 ).املراد هو إن الدنيا تتحرك ىف االجتاه السليم وبس

فيه احتمال يكون املريض منتظم ىف العالج ألسباب سلبية،(..   
ده احتمال وارد، ىف رأىي بنسبة مش أقل من عشرين أو مخسة

إمنا آمل يابىن واصرب، وبص لنفسك، وبعدين له،.. وعشرين ىف املية
عدين لنفسك، على طول، واطمئن باستمرار إنه بريوح شغلهوب

 ، )يوميا، حىت مع الناس إللى ضربوه دول، إياك يبطل

وآل ما تتزنق، أديك برتجع لنا مرة تانية وتالتة
ورابعة ونقول ونعيد، ونغري أولوية األهداف حسب احلالة، وملا

انشوف التاىن، وهكذا، إحنا وران.. بنخلص من هدف متوسط 
 )مش آده برضه؟... (إيه؟

 آده: عبد الكرمي. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "    2775



א  2008 – א
   

12العـــدد  :2008 أوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

í{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{×ÃÖ]<í{{{Óf<l]…]‚{{{‘c 

 2008مجيع احلقوق حمفوظة  للمؤلــــف 
 



 2008

א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي    - ) مدرسة العراة ـة يف  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   حكمة اانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

ـاالت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  ترح
ـراض ال  - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـية  مبادئ األم ـم - نفس 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: نفسيال

ـية -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس الط
ـنفسوموال .. مثل - قراءات يف جنيب حمفوظ  - للممارس  قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء –تبادل األقنعة  – سويا مثل أمس
ـة ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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