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א−458 )2(אאאמ

 موقف الصفح اجلميل

 : ىف موقف الصفح اجلميل –ملوالنا النفرى –قال له 

 .أنا يسرُت املعذرة وأنا عدُت بالعفو واملغفرة

 .وقال ىل إن أنزلتـَىن ىف حسنتك نزلُت ىف سيئتك

 وقال ىل إن أنزلتـَىن ىف حسنتك باهيت هبا

 وإذا باهيت هبا أثبّتها ىف هبائي،

 وإذا نزلُت ىف سيئتك حموُتها من آتابك وحموهتا من قلبك

 تفرتقوال تفزع إليها ف’ فال جتـُد هبا فتستوحش

 موقف الصفح اجلميل 

 فقلت له ىف موقف العشم 

أفزع إىل سيئىت وأنا أّدعى أنىن أحاول حموها فإذا ىب
 وأجـُد هبا،  أثبتها،

 حينذاك أستوحش وال أشعر أىن أستوحش،

 وأفرتق وأنا أحسب أىن أجتّمع، 

 .وال سبيل إال أن أُنزلك هبا دون حرج

 أقرتفها،اخلجل منك ال مينعىن أن أذآرك وأنا 

 ال أآتفى أن أنزلك ىف احلسنة لتنزل ىف السيئة، 

 .بل أنزلك ىف آل فعل حىت لو آان عصيانك 

 :أالّ  أنزلك ىف حسنىت فهذا أخفى 

من أسهل السهل أن أّدعى أن آل حسناتى هى منك ولك وبك 
  وإليك،

 .وما هى إال حسنات للحسنات
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............ 

أشقاىن بالشرك، الإذا عملُت السيئة ومل ُأنزلك هبا فما 
 .بالسيئة

وإذا عملُت احلسنة ومل أنزلك هبا فما أغباىن بالشرك
 .وباحلسنة

 خياف البلهاء أن ينزلوك بالسيئة فيتطاولون على رمحتك،

 .أنا ال أخاف إال من ُبعدى عنك سواء بالسيئة أو باحلسنة 

حني بلغىن يقينا أنك يّسرّت املعذرة، غمرتـْىن طمأنينة أنك
  تراىن

   أن أخاطر باملعرفة: ىل يقيىن بعفوك   مسح

 آما طمأنتىن مغفرتك إىل حقى ىف اخلطأ 

 ال أمتادى استسهاال

 وال أتراجع شكـّا 

 أختلف باحلسنة آما أختلف بالسيئة

 فيبلغىن ما هو أنا بك ، أنا

 ال اطمع ىف عفو ال أستأهله

 وال أتنازل عن مغفرة أنت أهل هلا

 حييى

  2008نوفمرب  30  حتديث
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 "":א−459

 العالقة باملوضوع، والقدرات املعرفية:بعض ماهية

 :مقدمة

مرضاى، وقد آن اآلوان لعرضأآرر آثريا آيف أىن أتعلم من 
 :بعض ذلك

،"عرجبى"هذه حالة شيخ ىف الرابعة والثمانني من العمر، 
ىف حجرة إجيارها) سنة 69(، يعيش مع زوجته "ابن عرجبى

جنيهان وسبعون قرشا، ىف حوش به ثالث حجرات مع أسرتني
أخريتني، آل ىف حجرة، وللثالثة محام واحد بلدى مشرتك ىف

 .اخل.. احلوش

ال(مضطر أنا أن أعرض بعض مالمح احلالة ىف حلقات متتالية 
، يومى الثالثاء واألربعاء من آل أسبوع، لعلنا!)أعرف آم

 .نوصِّل من خالهلا ما ميكن

بعض األسئلة الىت استلهمنا منها الفروض الىت ميكن أن
 :تساعد ىف فهم احلالة

"العالقة باملوضوع"ما معىن ما نسمية  :السؤال األول
 ؟)العالقة باآلخر(

ما الذى حيافظ على القدرات املعرفية حىت :السؤال الثاىن
 سن متأخرة؟

الذى يفرز(ما هى عالقة العامل الداخلى  :السؤال الثالث
الناس(بالعامل اخلارجى ) األعراض وخاصة الضالالت واهلالوس

 ؟)واألشياء

 ؟)نعاجل مثل هذه احلاالت(آيف نساعد : السؤال الرابع

آيف نستفيد من هذه املعارف ىف الوقاية :السؤال اخلامس
 من التدهور األسرع ىف سن متأخرة؟

)ثالثة أسابيع(األرجح عندى أهنا قد تسغرق ستة حلقات 
 :بصفة مبدئية، على الوجه التاىل
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عرض موجز للحالة، مع املناقشة ):اليوم(احللقة األوىل
الىت قدمتها (Sheet)املبدئية ملقتطفات من ورقة املشاهدة 

 .الزميلة الطبيبة حتت التدريب

اخللفية النظرية واخلطوط العامة للفرض :احللقة الثانية
 . مع عرض املقابلة األوىل مع املريض

مقتطفات من املناقشة بعد اللقاء مع :احللقة الثالثة
وعلى) احللقة األوىل(احلالة، مث شرح وتعليق جتزيئى على احلالة 

 ريضاملقابلة مع امل

 .التعليق على احلالة آلها :احللقة الرابعة

عرض مقابلة تالية مع املريض بعد أسبوعني :احللقة اخلامسة
 )مقابلة قصرية للمتابعة(من اللقاء األول 

 .تعقيب ختامى :احللقة السادسة

*** 

 :اجلزء األول

 :موجز احلالة

جاء املريض بنفسه يشكو من أعراض جسمية يعزوها هلالوس
 :بتداًءحسية ا

جسمى آله مدغدغ، رجليا واجعاىن وراسى وظهرى من ساعة 
 .ما العفاريت ضربوىن علقة من سنتني

 :وعند سؤاله أضاف

بسأنا بأمسع أصوات رجالة وستات، بيتكلموا مع بعض 
وباشوف عفاريت شكلهم زى البىن آدمني آالمهم مش مفهوم

ن حتتبالضبط، بييجوا ىف أى وقت، ومرة واحد طّلع أيده م
السرير وقعد ميشى إيده على وشى وعلى دماغى، وساعات باشوف

 .دقايق خيتفى 10راجل دراعه طويل حواىل مرتين وبعد 

الناس آلها بتتكلم علّيا، وبيضحكوا علّيا، وبييصوا ىل
بصة غريبة ويقولوا ىل من يوم ما طلعت احلج نفسك آربت

 .ومابقيتش تكلم حد

أذيىن وداميا يشتمىن ورحت اشتكيتوىف واحد ىف احلارة عاوز ي
 .ىف القسم، وال َسَألوا

وآنت بأحط السكينة حتت دماغى وأنا نامي عشان أخّوف
 .سكاآني 3الشياطني بس ّمها سرقوا مىن 

أنا مضايق، بعد ما آان عندى صحة وباشتغل عرجبى، بقيت
تعبان وماباشتغلش وماعيش فلوس، وعندى قلق ىف النوم، الدنيا

 .الزمة خالص، أنا بأمتىن أموت آل ثانية علشان أرتاح ماهلاش

 ):سنة 69(أما شكوى زوجته 
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عبد الغفار تعبان من حواىل سنتني، بدأ يشتم ويتخانق مع
 .الناس من غري سبب

واحد جارنا عنده معزة، دخلت احلوش عندنا، فهوه جرى
وراها ومسكها وعض ودهنا وقطع هلا حته منها واملعزة قعدت

 .وطلعت جرى من عندناتصرخ 

وملا رحنا عمرة من سنتني آان بيقول إنه شايف العفاريت راآبة
عجل، وماشية جنب األتوبيس بتاعنا، وبقى يقول بأمسع أصوات آتري

أيام قاىل إنه 5بتتكلم زى الربابرة، مش فاهم منهم حاجة، ومن 
 .شايف ارانب آتري ىف األوضة مع إن ماآانش فيه حاجة

كينة حتت املخدة ويقوم بالليل يشوح بيهاآان بيحط س
ويقول أنا عاوز أقتلهم، وملا خيرج يأخد السكينة ىف جيبه

 .علشان ملا العفاريت تطلع له ميوهتم

بقى يشك ىف الناس إهنم عاوزين يأذوه ويسرقوه، دلوقىت بقى
 .حزين وقاعد لوحده ومنعزل بس بيهتم بنفسه، بأآله وبنظافته

 :عيشة تقول الزوجةبالنسبة لظروف امل

سنة، 60عايشني أنا وهو ىف أوضة إجيار، بقالنا فيها  -
أوض وحوش ومحام بلدى 3جنيه ونصف، األرض فيها  2إجيارها 

 .مشرتك للثالث سكان

 .عندنا سرير وآنبتني ودوالب وثالجة وبوجتاز وتليفزيون صغري - 

3جنيه والـ  79) تأمني عبد الناصر(عندنا معاش  -
جنيه، يعىن ساعات، داميا، يعىن، ومش 150بيدونا صبيان 

 .بيْكفوا، وبنستلف

 :يضيف عم عبد الغفار عن نشأته

عرجبى"سنني، آان  9أبويا مات وأنا صغري وأنا عندى  -
بس اللى أنا فاآره إنه آان طيب وله أصحاب آتري" زّيى

 .والناس آلها بيحبوه، ماآانش يعمل مشاآل مع حد

لشان أنا أصغر اخواتى وآان بيعاملناآان بيحبىن أوى ع
 .آويس، وعمرى ما شفته ضرب أمى، آان بيصلى ويصوم بانتظام

أنا باحب أمى قوى وزعلت عليها جدًا، ملا ماتت من -
أربعني سنة، وهى آانت بتحبىن أآرت من اخواتى هى آانت ىف
حاهلا، تشّحت اللى عندها، بس ما تاخدش حاجة من حد، آانت

 .م بانتظامبتصلى وتصو

 :وتقول الزوجة عن ذلك

أم عبد الغفار آانت مدّلّعَاه قوى، علشان هو األخراىن ىف
اخواته، وآانت بتسلطه عليا علشان يضربىن، ساعات آان
بييجى يضربىن وأنا نامية بعد ما هى تقول له عليا حاجات

أمه آانت وحشة مع قرايبها وجرياهنا، وماهلاش. ماحصلتش
تشك ىف أى حد، ومتآمنشى حلد، وهّوا آان آخر أصحاب، هى آانت

 .العنقود ىف اخواته السبعة
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 :تاريخ العمل

مع أبيه، مث عرجبى بعد" صىب عرجبى"عمله   بدأ عبد الغفار
 )آما ذآرنا(سنوات قليلة، بعد موت أبيه وهو ىف التاسعة 

آان بيشيل حديد وخشب، وبقى يشتغل مع: وتقول الزوجة
صندوق وملا يبيعهم، يرجع الفلوس 20 – 15يأخذ شرآة برية، 

10- 5الشيلة بـ ( .للشرآة، وياخد نسبة على آل صندوق
 )جنيه 1/4صندوق البرية بـ ) (صاغ

 :تضيف الزوجة

أنا وعبد الغفار آنا بنتخانق على طول، ماآنتش
طايقاه، بيضربىن على طول، حىت وانا حامل وحيلف أنه حايسقطىن

راجل، 100ن ممكن يندهىن بإمسى، ولو ىف وسط وحايطلقىن، وآما
 .واحنا عندنا ده ما يصحش

 :ويفسر املريض ذلك وهو يقول

أنا آنت باضرهبا علشان مابتسمعش الكالم، وبتعاندىن، أنا
آنت بأحبها وهى صغرية بس ملا آربت بقت وحشة من السكر اللى

 .جاهلا

 :وعن شخصيته قبل املرض تقول زوجته

ول عمره بيتخانق آتري ىف الشارع ويضربعبد الغفار ط"
الناس بأزازة، مبطوة، أو بيسن احلدوة بتاعت احلصان وحيطها ىف

 .جيبه

ولو حد حىت ىف القسم قال له إوعى، يضربه على طول، على
طول آان ىف األقسام وميهموش وميندمش ابدًا، وعمره ما يقول

 .حلد معلهش

، هو خبيل أوى وحيبآان بيضربىن على طول ويورمىن ويزرقىن
 .نفسه أوى

مايْزَعلش على حاجة، مازعلش غري على بنته اللى اتشلت من
 .سنة

شخصية: وصفت الطبيبة بناء على ذلك أن شخصيته آانت(
 .antisocial personalityضد اتمع

 :وعن املعلومات العامة أجاب

 حسىن مبارك > ===== رئيس اجلمهورية 

 د بيه حاجةأمح> ===== رئيس الوزارء 

 عبد الوهاب> ===== مغىن 

 أم آلثوم> =====  مغنية

 )انتهت املقتطفات من ورقة املشاهدة(
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*** 

 : اجلزء الثاىن

 :مقتطفات من املناقشة مع مقدمة احلالة

 .قبل لقاء املريض

أنا متشكر على اختيارك ده، هو غريب شوية :حييى.د
!!!سنة 84بالنسبة للحاالت اللى بتقدموها ّىل هنا آل مخيس، 

أنا مابعاجلشى املسنني عموما، ده مش اختصاصى الدقيق، مش
عشان مها ما بيتعاجلوش، أنا باحبهم وباحب العيال، ميكن
م،عشان آده مابعاجلهمش، زى ما اآون باعترب الغلط مش فيه

والعالج ىف إيد اللى حواليهم أساسًا، لكن عالج ومتابعة واحد
اتنني تالته، أل، مش تبعى، مش اختصاصى، أنا مرّآز على مرحلة
منتصف العمر زى يونج، وساعات حوالني سن املراهقة، أنا
باعرف أتفاهم مع العيال والعواجيز متام التمام، وباعرف

االتنني، العيال والعواجيز،أعمل عالقة سريعة جدًا معاهم مها 
 . لكن عالج ونظام وتأهيل، غريى أحسن مىن

 إنِت بتحىب الراجل ده ليه؟: لكن قوىل ىل ياساندرا

 ...عشان ... علشان ! باحبه ليه؟  :ساندرا .د

أوًال أنا إيش عرفىن إنك بتحبيه؟ أنا لسه ما :حييى .د
 شفتهوش

 العيادة يعىنأل هو أنا فعًال أول ما شفته ىف :ساندرا .د
 آنت عايزة أعاجله، ميكن عشان راجل آبري يعىن 

عشان راجل آبري بتحبيه حبق وحقيقى، دا آويس، :حييى .د
 بس برضه هّوا راجل وأنِت ست يعىن، وال ناسيه 

 أل مش ناسيه  :ساندرا .د

بتحبيه آبىن آدم، وبتحبيه وانىت ست آواحد :حييى .د
ضر، مش آده وال إيه؟ آل دهمصحصح، بتحبيه آواحد قرّيب حا

 )Sheet(موجود مع بعضه، باين ىف املشاهدة 

 آه  :ساندرا .د

عشان آده أنا أشكرك مرة تانية إنك بتقدمى :حييى .د
حد، وانت عاملة عالقة آويسة معاه، ملا أنِت رمسىت صورة له زى
بورتريه يعىن مجعىت معلومات عن العائلة من أول أبوه

عارف أيه، لغاية آل عياله، والبنت واخواته، لغاية مش
اللى اتشلت، وبعدين رّوحىت بيتك، وانِت قاعده لوحدك بقى
بعد ما سبتيه، قعدتى تتصورى العائلة دى عايشة ازاى؟ ىف

جنيه، وشوية مساعدات من 79أوضه بالشكل ده؟ مبعاش 
 العيال، يايدفعوا ، ياّأله؟ 

 ختيلتهم فقرا أوى يعىن  :ساندرا .د
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ِقِدْرتى تتقمصى هذا املستوى من الفقر والصعوبة :حييى.د
 اللى هّم عايشني فيها

أنا حسيت بصراحة إهنم من أفقر الناس اللى :ساندرا .د
 شفتهم، أو حىت مسعت عنهم، ازاى ّهم عايشني ىف األوضة دى،

 طيب إنت ليه يا ترى ماحبتيش مراته؟ :حييى .د

 هى صعبت عليا برضه  :ساندرا .د

اهللا خيليكى، الصعبانية غري احلب، إنىت حبيىت :حييى .د
الراجل، إمنا مراته صعبت عليكى، هل، الحظىت الفرق؟ هّوا صعب

 لكن مهم، ّملا تكربى حاتعرىف

 ربنا يسهل  :ساندرا. د

إنت الحظىت معىن قيمة الفلوس اللى اتقالت :حييى . د
 الشيلة خبمسة أو عشره صاغ، وصندوق البرية بربع جنية؟ "

 أيوه الحظت، وماقدرتش أتصور قوى  :ساندرا .د

 البد من التدقيق ىف آل آلمة :حييى. د

 ازاى يعىن؟  :ساندرا.د

ساعات مقارنة األسعار حتدد لك نقلة احلياة اللى :حييى .د
 .حصلت، وتسهل لك تقمص املريض

 آه  :ساندرا .د

وآمان ممكن يندهىن"انت الحظىت ملا مراته بتقوّلك  :حييى .د
؟!راجل، واحنا عندنا ده ما يصحش 100امسى، ولو ىف وسط ب

تفتكرى الزم ينده هلا إزاى ىف اتمع ده ىف السن ده ىف الزمن
 ده؟ 

هى بتقول ىل إنه آان حقه يقول هلا يا أم :ساندرا .د
 حممد 

خّلى بالك إحنا! شفىت هيا بتعّلمك الفرق إزاى :حييى .د
 ذلك التاريخ واحلياة اللىبنتعلم من مرضانا آل حاجة مبا ىف

 . احنا مانعرفهمش

آه صحيح، بس أنا مافهْمتش قوى الفرق بني :ساندرا .د
 .إنه يناديها بامسها أو بأم حممد

، الزم"َعْورة"آان أيامها اسم املرأة حاف آده  :حييى .د
تّدارى، الَعْورة اليومني دول بقت والعياذ باهللا حاجات تانية،

بتاعتك دى تفيدك ىف التعرف على ثقافتناعشان آده احلالة 
وعلى النقالت اللى حصلت واللى بتحصل فينا، ىف جمتمعنا، ودى
أمور مهمة، بتورينا يعىن طول وعمق طبيعة اجلارى، العيان

 ازاى؟" حج"ده آتاب آامل، ما استغربتيش وهّوا بالفقر ده 
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 هّو راح عمرة، :ساندرا.د

العمرة غري احلج، معلهش ما انت عندك حق، عشان :حييى .د
 مش عارفة تفاصيل دين غري دينك

 هّوا طلع عمرة بس :ساندرا .د

من يوم ما طلعت احلج: "لكن األصوات بتقول له :حييى .د
 " نفسك آربت وما بقيتش تكلم حد

 مها بيقولوا له آده بس  :ساندرا .د

 مها مني؟ الناس؟ وّال األصوات؟ :حييى .د

 األصوات  :ساندرا .د

يعىن هو عمل عمرة، واألصوات آتبتها له حج، شفىت :حييى .د
إوعى تنسى إن الراجل الطيب ده! األصوات وفرت له قد إيه؟

 .سنة 84عنده 

 أل فاآرة آويس، وميكن عشان آده باقّدمه حلضرتك :ساندرا. د

مش" ضد اتمع"إنت بتوصفى شخصيته إهنا آانت  :حييى .د
عايزة تراجعى نفسك؟ ده لو ضد اتمع ماآنتيش حبتيه آده،
ما هو صعب إنك تستعملى ألفاظ موضة موجودة ىف الكتب توصفى
بيها فرتة تارخيية ما تعرفيش عنها حاجة، طبعًا أنا عاذرك

يام ملايابنىت، إنِت ماتعرفيش الدنيا آانت ماشية إزاى أ
لو استقبلىت ربع جنيه وبرية. آان صندوق البرية بربع جنيه

ومش عارف إيه بنفس األرقام بتاع اليومني دول حتالقيكى
بعيده عن الراجل ده، العالج أساسه التعرف على حقيقة
أبعاد ووعى اللى قدامك، وإنِت صغنطوطة لسه، صعب عليكى

بالفقر ده، إنت تعملى عالقه مع راجل آبري زى ده، مع راجل
عارفه يعىن إيه محام بلدى مشرتك لتالت عائالت ىف تالت غرف ىف
حوش، ودا بيعمل إيه ىف النفسية بتاعة أفراد تالت أسر، آل
أسرة ىف أوده، لو تقمصت أى حد من السكان دول مش ضرورى

مش ضرورى يكون عيان، حاتعرىف العالقات الراجل الطيب ده، 
زاى، وبعدين مع راجل بالتاريخ دهشكلها إيه وبتتشكل ا

صعب صعب إنك تلملمى آل التفاصيل حبجمها، آل آلمة تسمعيها
عايزة واحد يرتمجها لك عشان تعرىف داللتها احلقيقة، واحد زى
ده ختتربى ذآاؤه بإنك تسأليه تقوىل له إيه وجه الشبه بني

 املوزة والربتقالة؟ بقى ده امسه آالم؟

 فهمشى قصدى، وقعد يضحك  ما هو ما :ساندرا .د

 واهللا آويس إنه ماضربكيش،  :حييى .د

آنا بنعمل اختبارات لبحث آان بيقوم 58وأنا نايب سنة 
بيه استاذى الدآتور عبد العزيز عسكر، آان حبث عن الثعلبة

، وأنا)سقوط موضعى لشعر الرأس أآثر، ألسباب نفسية غالبا(
على) متاهة بورتس(" بورتس ميز"باطّبق اختبار ذآاء امسه 

 واحد صعيدى عنده ثعلبه، آان مفروض العيان ميسك قلم وميشى 
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أحيانا،" ميكى"ىف متاهة زى بتاعة العيال اللى بتتنشر ىف 
وفيه فار ىف ناحية وحتة جبنة ىف ناحية تانية، وخطوط مقطعة،
وآالم من ده، وآل ِسّن وله متاهة أصعب ىف أصعب، والصعوبة

واحدة حسب السن، وانا باقول للراجل الصعيدىبتزيد واحدة 
ياّال ورينا شطارتك، وارسم خطوط، إزاى الفار ده: الطيب ده

الناحية دى يوصل حلتة اجلبنة دى الناحية الثانية، بص ىل
ما ينفعشى، فأنا: الرجل باستغراب زى ما أآون باهّبل وقال ىل

سيف قعدت احتايل عليه، وهو آخر زرجنه، وإن راسه وألف
إذا آان االختبار. مستحيل الفار يوصل، قلت له يا عم فالن

، قلت"ال ميكن"معمول إنه ينفع، وإن الفار يقدر يوصل، قال ىل 
، نسيت بقى البحث، ومسكت القلم"طب أوريك"له من غيظى 

 :وبدأت، لكنه قاطعىن وهو بيقول

إزاى مستحيل؟ وىف نفس الوقت: "، قلت له"إنت تقدر"طبعًا 
إمال أبوك عّلمك ليه؟ ما هو أبوك صرف" ا أقدر؟ قال ىلأن

عليك عشان ختلى الفار ده ياآل حتة اجلبنة دى ، بصراحة ضحكت
وقررت ما اعملش االختبار، وابتديت اآمل املعلومات الالزمة

قال قل ىل يا بيه، بقى هو: للبحث، وإذا به يقاطعىن ويقول
ايطلع؟ وال آان بيهزرالفار ملا حياآل حتة اجلبنه دى شعرى ح

وال حاجة خالص، ميكن آان بيستقل عقلى وبيوعيىن، زى ما يكون
 .آان بيقوللى آّبر عقلك يابيه وقول آالم ينفع حلالىت

إنِت يا ساندرا لو ماآنتيش تاخدى بالك إنت بتكلمى مني، وإيه
.اللى ينفع وإيه اللى ما ينفعش، مش حاتتعرىف على عيانينك آويس

 إنت عارفه اسم رئيس الوزراء بتاعنا إيه؟: ىللكن قوىل 

 .امسه نظيف :ساندرا. د

 وهّو قال امسه إيه؟ :حييى. د

 .أظنه قال امسه امحد بيه حاجة :ساندرا. د

مني األشطر فيكم؟ يبقى نلم اللى انت قلتيه، :حييى. د
 .على اللى هّوا قاله على بعض ويبقى امسه أمحد نظيف

بيكتب، وال له عالقات من اللى الراجل ده ال بيقرا وال 
أحنا بنحكى عنها اليومني دول، يا ترى إيه اللى حافظ عليه
مصحصح آده، ومنتبه زى ما شفنا ىف إجاباته عليكى، إنت
شطورة خالص إنك تقدمى ىل حالة زى دى عشان نراجع اإلشاعات
اللى إحنا مطلعينها على آبار السن، حالة زى دى ختلينا

حنا جمرد الواحد ما يكرب نقول ده بينسى،نعيد النظر، إ
 .وتايه، وبيلخبط، آأهنا قاعدة

أنا أول ما خيش على ىف العيادة حد ىف السن دى، أروح قامي
وبايس إيده وانا ال أعرفه وال حاجة، حىت لو آان أول آشف،
ملا أالقيها ست طيبة آده وآبرية، أقول هلا إدعى ىل، قبل ما

حسن ما أبدأ أهني العيان الكبريده أ. أقوهلا أمسك إيه
واسأله النهارده إيه ىف األيام، وانت فطرت إيه الصبح،
بالشكل ده أنا باحاول أآسر احلواجز من بدرى، وباقدر أحصل

 على معلومات تفيد للعالج ،
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يا ترى إيه اللى حافظ على صحة العيان ده آده، وعلى
 متاسكه بالشكل ده؟

يا رب نعرف الراجل ده بيورينا حاجات شديدة األمهية، 
.من خالهلا إن النشاط املعرىف، االنتباه واإلدراك والذاآرة
مامهاش قراية وآتابة، مش ده اللى بيحافظ على الذاآرة،
نوع العالقة باحلياة، وبالتفاصيل وبالناس هّوا دا املهم

 .اللى حاحناول نشوفه مع بعض

 * * * 

 غدًا –) 2(احللقة القادمة 

 . ية واملقابلة مع املريضالفروض واخللفية النظر
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 غابة الكر والفّر:والشارع"النمر"العرجبى

 الفروض واخللفية النظرية واملقابلة مع املريض 

 : متهيد نظرى: أوًال

والعلوم(آثر احلديث بشكل عام، وىف الطب النفسى 
أصل". العالقة باملوضوع"بشكل خاص، عن ما يسمى ) النفسية

، ولألسف، Object Relation""املصطلح باللغة اإلجنليزية هو 
ىف" املوضوع"فإن الرتمجة إىل العربية ليست آافية، ألن آلمة 

ما يعنيه التعبري -تلقائيا –اللغة العربية ال تشمل 
بالعربية ال نعىن ىف املقام" املوضوع"باإلجنليزية، حني نقول 

هو" (موضوعًا"، تصور أن رجال حيب "اآلخر اإلنساىن"األول 
 ".ضناها"وليس " موضوعها"رب ابنها أو أن أمَّا تعت) حبيبته

أعرتف بصراحة أنىن مل أجد باللغة العربية ما حيدد ماهية 
املوضوع َبَشرَا أو غري ذلك، تصورت أن أْقرب ما ميكن أن يقرتب

العالقة"بنا من املفهوم الذى حيمله التعبري باالجنليزية هو 
 !! البشرى" اآلخر"، لكن املوضوع ليس هو فقط "باآلخر

املسألة ليست جمرد صعوبة ىف اختيار اللفظ املناسب
، مبجرد بداية"ما ليس الذات"بالعربية، ذلك أن املوضوع هو 

Not me" ليس أنا"، وما هو  Meأنا "التمييز بني ما هو 
تبدأ العالقة باملوضوع، وقد يتدرج التمييز بشكل مضطرد مع

واملوضوع معتقدم عملية النمو، وقد تنطمس احلدود بني الذات 
زيادة التحوصل على الذات وتنامى اإلسقاط، حىت ينقلب العامل

 " .آما هو"، وليس "آما نراه"ليصبح 

ليست فقط ىف -بالنسبة لتنظريى –أمهية العالقة باملوضوع 
،"نتيجة إلسقاطاتنا"أم " خارجنا"التمييز بني حضور املوضوع 

ىف" حقيقى"إذا وجد موضوع : وإمنا هى أساسا ترتبط بأنه
مواجهة الوعى، فإنه يصبح اال املناسب الحتواء الطاقة
احليوية الىت تنطلق منا لنشحن هبا العامل اخلارجى، هذا الشحن

آخر، هو الذى" بشرًا"املتجدد املتبادل حالة آون املوضوع 
هبذا الدور النمائى احلوارى الضرورى،"جيعل املوضوع يقوم 

وم هبذا الدور، اللهم إال إذا ساريق" موضوع"ما ُآل لكن 
 .النمو مسارًا جدليا صحيحا
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ميكن أن حندد بعض معامل) مسار النمو اجلدىل(ىف هذه األحوال 
 :على الوجه التاىل" موضوع"ما هو 

 Notليس أنت : ، هو"خارجك"قائم " آيان"املوضوع هو 
you ، 

 املوضوع هو وجود له معىن وداللة تفيدان شيئا ما، 

 معه عالقة،هو آيان تستطيع أن تعمل 

 وأن تشحنه بطاقة حيوية، 

 وأن تتحقق من خالله، باستمرار، 

 آما يفعل هو نفس الشىء، إن آان بشرا مثلك، 

 :وتأآيدا هلذه املعامل نضيف

 ). متاما(، "ليس أنت"أن يكون -1

مساحتك"أن يكون خارجك، خارجا عنك، خارج حدود -2
 . Subjective Space "الذاتية

 ).ليست حمددة بالضرورة(مل ما أن تكون له معا-3

ذهاب وإياب، اقرتابأن تتواصل بينه وبينك حرآة  -4
 . ، معظم الوقتوابتعاد، حضور وغياب

 أن يتكون له ما ميثله داخل وعيك -5

 )وبالعكس(أن يتغري استقبالك له بتغريك -6

لكن املوضوع يظل موضوعًا أيضا إذا مل يتحقق آل ذلك، أو
 ،أغلب ذلك

فإذا توقف النمو، أو ارتد إىل مرحلة سابقة تستلزم 
فإن )املوقف البارنوى(مثال " الكر والفر"تنشيط موقف 

املوضوع حيتد، ويقوم بوظيفته بكفاءة دفاعية ليست بالضرورة
 .منائية آما هو احلال ىف هذه احلالة

  : املدخل إىل الفرض: ثانيًا

ة وضواحيها منذعم عبد الغفار، اشتغل عرجبيا ىف القاهر
أن ُسِمَح له بذلك، سن العاشرة، مث عمل عرجبيا مستقال مبجرد 

 .  73رمبا ىف اخلامسة عشر، وظل يعمل حىت سن 

الشارع بناسه وحرآته وآّره وفره وهو آانمن البداية، 
هو املوضوع األول، ورمبا األخري، أماعلى حصانه حيمل بضاعته، 

القوية املتحيزة الىت دللته،املواضيع البشرية مثل أمه 
الىت استعملها، مث أوالده) 13تزوجها ىف سن (وزوجتة الطيبة 

الذين استقلوا الواحد تلو اآلخر، فقد آانت مواضيع تأتى ىف
 .املقام التاىل، إن حضرت أصًال ىف وعيه مبا هى
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مل يرتدد عم عبد الغفار ىف مواصلة حتريك وعيه باحلشيش،
والبرية، لكنه مل يستسلم ألى من ذلك تعودا خطريا أو إدمانا،

الذى تدعمه يعود بعد التحريك إىل نفس موقف الكر والفروآان 
، آانتحرآته الدائبة فوق عربته وراء حصانه ىف الشارع الغابة

ا عالقته بتدينه فكانت عالقةعالقته باميانه اخلاص راسخة، أم
 . انتقائية، بال شعور بالذنب أو مالحقة التحرمي والرتهيب

 : الفرض

مل يكن ىف مقدور عم عبد الغفار أن يأخذ املوضوع األساسى"
بأى هامشية أو تقريبية أو متاس، "الكر والفر: الشارع"

وإال فهو اهلالك ىف شوارع القاهرة، الغابة، وظل يقظا سليما
حىت ضد اتمع آما رأت الزميلة ووصفت(نطلقا شجاعا حمتجا م

أى(وحني حيل بينه وبني هذا املوضوع األساسى بالذات ) شخصيته
، ومل تكن هناك مواضيع)حني اضطر للتقاعد من آثرة املخالفات

 .حقيقية أخرى من الناس الناس

هذه املوضوعات احلادة املزامحة املهددة املراوغة املتحدية
حافظت على يقظة مشاعره، وحضور ذاآراته، وقدرته) الشارع(

، فلما انقطعت هذه احلرآة"على التواصل مع مواضيعه احملددة
ىف غابة الشارع، مل تسعفه عالقته باملوضوع البشرى اخلاص

 .، فتحرك داخله ميأل الفراغ، ومن َثّم املرض)أسرته أساسا(

 : ثالثًا املقابلة

غفار اتفضل هنا، أنا متأسف جدًا،إتفضل يا عم عبد ال
ساحمىن، ألن حصل غلطة، الدآتورة ساندرا جابتك وأنا قلت لك
إستىن ورّجعتك، ماآنتش شوفتها، آانت وراك أنا قلت لك إستىن
ملا الدآاترة ييجوا، آانوا بيمضوا علشان حضور وبتاع زى

 .األفنديه املوظفني آده، فكنا مستنينهم، بس ساحمىن معلش

 أنا إمسى حييي، وانا عرفت إمسك من الدآتورة ساندرا: يىحي.د

 أهًال وسهًال : عم عبد الغفار

 الدآتور حييي  إمسى: حييى.د

 أهًال وسهًال : عم عبد الغفار

دآتور آبري شوية، زى ما انت شايف آده، وأنا: حييى.د
قاعد مع الدآاترة الصغريين زمالتى ووالدى وبناتى زى ما انت

د وندى علشان نعرف العيانني أآرت، وعلشانشايف، وبناخ
 نتعلم، واخد بال حضرتك

 أيوه: عم عبد الغفار

واللى نتعلمه نتمىن يبقى لصاحلك ولصاحل اللى: حييى.د
 زيك، وصلك الكالم بتاعى 

 أيوه: عم عبد الغفار

يا رب خيليك علشان آده شايف الكامريات دى بنصور: حييى.د
احلكايه دى علشان نتعلم ونراجع التعليم، مش عشان

 والزم نستأذنك . التليفزيونات اللى ىف البيوت
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 اهللا يكرمك :عم عبد الغفار

األول إنك انت: موافق وال مش موافق على حاجتني: حييى.د
تتكلم قدام الناس دول مش بس قدام ساندرا، وبعد آده إن
احنا نصور علشان حكايه التعليم والعلم والكالم ده موافق؟ 

 موافق: عم عبد الغفار

 شكرًا جزيًال، طيب عارف الدآتوره دى : حييى.د

 أيوه: عم عبد الغفار

 أنا ما بامسعش أوى علِّى صوتك سّنه إمسها أيه : حييى.د

 مسر: عم عبد الغفار

....يا راجل تقعد معاك ساعات ماتعرفش امسها صح: حييى.د
طب ما تعرفش إمسى ماشى، إمنا البنت احللوه دى أله، لكن قول

 ىل هى حلوة صحيح

 أمرية وبنت حالل : عم عبد الغفار

 ة؟هو أنا باسألك على أخالقها، بقولك حلو :حييى.د

 أمريه وبنت حالل : عم عبد الغفار

يا عم عبد الغفار يا مرتىب يا مؤدب، الدآتورة: حييى.د
   دى حلوة وال مش حلوة

 حلوه وأمرية : عم عبد الغفار

حلوه وأمرية احنا نأجل أمرية دلوقىت، هى حلوة وال: حييى.د
 مش حلوة 

 حلوة: عم عبد الغفار

ار، أنا لسه آنتيا رب خيليك يا عم عبد الغف: حييى.د
بقوهلم إن أول ملا حد جيي ىف العيادة عندى ما أنا عندى

 عيادة بفلوس وبتاع 

 طبعًا : عم عبد الغفار

؟ باين علّى؟ املهم أنا أول ملا حد"طبعًا"ليه : حييى.د
ييجي ىل من اجلماعة الكبار اللى زى حضرتك يا عم عبد

آبرية أقوهلا الغفار أبوس إيده، حتصلى الربآة، إذا آانت ست
ودلوقىت أحلى، يروح وشها: إنت آنىت زمان قمر، واروح مكّمل

طيب قبل ما حضرتك تيجي هنا، وال.. ينّور مهما آان سنها،
 بالش، أقولك حضرتك مش الزم ما احنا من دور بعض تقريبًا 

  25سنة مواليد  84أنا عندى : عم عبد الغفار

آام سنة إذا آنتيبقى عندى  33وأنا من مواليد : حييى.د
 يبقى عندى آام سنة 1933ناصح أنا من مواليد 

 سنني 8يبقى : عم عبد الغفار
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يبقى آام يا 83من  8سنني صحيح،  8طلعوا ! آه 8 :حييى.د
 عم عبد الغفار؟

 إحسب أنت بقى : عم عبد الغفار

سنه، يعىن احنا من 75احسبها حاضر، أنا عندى : حييى.د
 دور بعض، لكن بس أنت برضه الكبري

 أيوه: عم عبد الغفار

طيب بعد ما الدآتوره مسر، أقولك امسها حبق: حييى.د
وحقيقى على شرط ما تنساش زى ما نسيت امسى دلوقىت يا عم

 عبد الغفار، بالذمة ده ينفع، طب امسى إيه؟

 أنا مش فاآر: عم عبد الغفار

ماعلش، هّوا أنا ما استهلشى إنك تفتكرىن، وال: حييى.د
 استاهل 

 تستاهل : الغفار عم عبد

إمال نسيته ليه، حاقولك امسى تاىن، ولو نسيته: حييى.د
مش حاقدر أآمل معاك  يبقى أنا ما استهلش إنك تفتكرىن،

اللى بدينا بيه ده، وانت آده يا عم عبد الغفار بالود 
ميت ُفل آده، إنت عارف إنك زمان آنت حليوة وحلد دلوقىت،

 م من ده، مش آده وال إيه؟وآان احلرمي مبسوطني منك، وآال

 اهللا يكرمك : عم عبد الغفار

ده أنا باسألك يا عم عبد!! هو أنا بامدحك: حييى.د
 الغفار، مش فاآر وال مكسوف؟

 فاآر: عم عبد الغفار

آانت مشيتك ىف احلاره اللى هّى، وآانوا... : حييى.د
بيبصولك من ورا الشبابيك، أهو انت بتضحك اهه، يبقى حصل،

 نا إيه اللى عرفىن إهنم آانوا ورا الشبابيك طب وأ

آانوا بيبصوا ىل صحيح، آانت عنيه دى: عم عبد الغفار
 خضرة، آانوا بيشاوروا علّى، أى واهللا

 ما انا عارف، والدآتورة ساندرا عارفة : حييى.د

 آانوا بيندهو ىل علشان يبصوىل : عم عبد الغفار

 اللى مها مني : حييى.د

 الناس: عم عبد الغفار

 الناس وال احلرمي : حييى.د

 الناس احلرمي : عم عبد الغفار

ما َعِلشِّ، ما َعِلشِّ، أهي جتلك ساندرا، مش مسر،: حييى.د
 عماله حتب فيك من غري أى حاجة 
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 أمرية:عم عبد الغفار

أمرية برضه يا أخى؟ إديها آلمة من اللى هي: حييى.د
بتبشبش الستات دى، إيه رأيك؟ ميوت الزمار وصباعة بيلعب،

 مش آده؟ وبعدين دى بنتك، أو بنت بنتك

 طبعًا: عم عبد الغفار

صح، طيب نتنقل ملوضوع تاىن، لكن قبل آده نعيد: حييى.د
 أنا امسى أيه؟: تاىن

 نسيته برضه : عم عبد الغفار

 آده برضه؟ ده يصح؟: حييى.د

 نسيته : عم عبد الغفار

 الدآتور إيه : حييى.د

 " مش علّيه"نسيته علشان خمى : عم عبد الغفار

خمضوض من اللّمة دى والتصوير، معلهش، عندك ميكن: حييى.د
حق، حاقلهولك تالت مرة امشعىن أنا ما نسيتش إمسك يا عم عبد

سنني يعملوا آده برضك؟ إنت خمك زى األملاظ 8الغفار مها الـ 
 حسب الكالم اللى آتبته الدآتورة

 اهللا خيليها : عم عبد الغفار

 عم عبد الغفار : حييى.د

 أيوه : عم عبد الغفار

 حاقول لك إمسى على شرط ما تنساهوش املرة دى : حييى.د

 طيب : عم عبد الغفار

أنا امسى حييي، امشعىن يا خويا!!! ولو نسيته؟: حييى.د
، وتيجى حلد"أمحد بيه حاجة"فاآر إسم رئيس الوزراء قلت 

 امسى ومش عارف، أنا امسى إيه بقى؟

 حييي : ارعم عبد الغف

 قول تاىن  :حييى.د

 حييي : عم عبد الغفار

 أيوه آده وإذا نسيته بعد آده :حييى.د

  أل خالص بقى: عم عبد الغفار

 دلوقىت " عليك"خمك بقى : حييى.د

 أيوه، حييي :عم عبد الغفار

 بعد شويه حاسألك تاىن امسى أيه : حييى.د

 حييي: عم عبد الغفار
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 )أسبوعني ىف نشرة قادمةقارن املقابلة الثانية بعد(

شكرا نرجع مرجوعنا لألصوات بقى، مش هي دى اللى: حييى.د
طيب فيه. بتشتكى منها؟ األصوات حكيتها للدآتورة ساندرا

أصوات بتكلمك مش آده؟ انت بتسمعها وبتقولك آالم آتري،
 صح؟ ! أصوات بتسمعها انت لوحدك يعىن، غريك ما بيسمعهاش

 صح: عم عبد الغفار

 بتقولك إيه يا عم عبد الغفار : حييى.د

 بتوشوش: عم عبد الغفار

 إيه؟: حييى.د

 بتوشوش آده : عم عبد الغفار

 وشوشه يعىن إيه؟: حييى.د

 ما بافهمش آالمها أبدًا: عم عبد الغفار

ده جزء من احلكاية، لكن إنت قلت للدآتورة: حييى.د
آذا وآذا،حاجات آتري تانية بتسمعها واضحة، األصوات بتقول 

من ساعة ملا رجع من احلج آذا"وبتحكى عنك وبتقول مثال 
، الوشوشه اللى بتحكى عنها دلوقىت حاجة تانية،"آذا

 .األصوات اللى مابتفهمشى ليها آالم دى

 الوشوشة بتاعه الشياطني : عم عبد الغفار

أل بالش نسميها دلوقىت، ال نسميها جان وال شياطني،: حييى.د
 ، نسميها أصوات نأجل التسمية

 آه: عم عبد الغفار

وبعدين نشوف إيه أصلها وفصلها، أنت تسميها زى: حييى.د
 ما انت عايز، وانا أمسيها زى ما أنا عايز ؟ موافق 

 أه : عم عبد الغفار

 طيب فيه أصوات بتوشوشك وودنك ما تفسرهاش صح: حييى.د

 صح : عم عبد الغفار

ساعتها، أو بعدهاوفيه أصوات تانية بتفسرها : حييى.د
 .بشوية، بتفسر إهنا آانت بتقول آذا آذا

 بعديها بشوية : عم عبد الغفار

 إمنا ساعتها ما تفسرهاش: حييى.د

 أل : عم عبد الغفار

أل والنىب وّضح لنا احلكايه دى شويه حلسن أنا خايف أْوحى: حييى.د
لك حباجات مش هيه، أه واهللا، أصلى أنا ىف خمى شوية ِعْلم باخاف أقوم

 ملبسها للعيانني، قول لنا لوحدك إيه اللى بيحصل بقى 
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 أنا عندى بنىت عيانة :عم عبد الغفار

 أنا عارف : حييى.د

 أصغر عياىل : عم عبد الغفار

 ساندرا قالت لنا . عارف، د: حييى.د

 وأمها راحية عندها ىف البيت : عم عبد الغفار

 أيوه: حييى.د

وبتخدمها، وأنا ما عنديش إال غرفه: عم عبد الغفار
فيها العفش بتاعى وبنام فيها، بنام يف الغرفة لوحدى، خباف
من احلرامية يسرقوا أى حاجة، ممكن ياخذوا التليفزيون،

يت، ياخدوا أنبوبه البوتاجاز مرآونهياخدوا حاجة من الب
 يف احلوش، بابقى قاعد صاحى منبه نفسى 

 يقوم حيصل إيه بقى؟ : حييى.د

ييجي اللى طلع من حتت السرير على طول: عم عبد الغفار
وإيده عليا ويقلب فيا أنا أقول له إيه اللى جايبك هنا؟

 إنت بتعمل إيه؟ انت جاى منني ؟

األصوات اللى بتوشوش، مث يا عم عبدطيب دى غري : حييى.د
الغفار فني األصوات هنا، دى حاجة بتحصل وانت اللى بتقول

 ، وآالم من ده"انِت جاية منني"هلا آالم 

ُجم يف يوم لقوىن متغطى ببطانية ودوروا: عم عبد الغفار
 ضرب آان جهنم، ضرب ما حصلشى ،  الضرب ّىف

ب عالمات ىف جسمكساب عالمات ساعة ملا صحيت؟ سا: حييى.د
 ساعة ملا صحيت 

 أل بيضربوا ىف ظهرى : عم عبد الغفار

 ضرب إيه ده اللى ما يسيبشى عالمات : حييى.د

 ىف رجليه وظهرى ودماغى : عم عبد الغفار

 يكونش ساعتها آنت نامي يا جدع أنت؟ : حييى.د

 ما أنا نامي : عم عبد الغفار

 أله نامي ىف النوم : حييى.د

 قمت أجرى رميت البطانية اللى عليا: ارعم عبد الغف

إستىن بس يا عم عبد الغفار، دى تفرق معانا،: حييى.د
 يكونش آنت نامي 

 ما أنا نامي على السرير بتاعى : عم عبد الغفار

آه ما أنا عارف، مش قصدى ممدد، متصلطح، أل،: حييى.د
 يكون غّفلت شوية فعال
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 أله، متنبه لنفسى:عم عبد الغفار

أنا مش متأآد من آالمك آده، متنبه مشمش عارف، : حييى.د
 ؟...متنبه، باين دي فيها آالم، فيها آالم وّال وأل

 أيوه صح : عم عبد الغفار

 صّح إيه؟ نامي صاحى وال صاحى نامي : حييى.د

الضرب إشتغل فّيا، رميت البطانية: عم عبد الغفار
 وطلعت أجرى على الباب بره 

ط، ساعات بيحصل آده يفبس آالمك شبه احللم بالظب: حييى.د
احللم يا شيخ، الواحد يقوم من النوم بعد آابوس، ويطلع

 جيرى برضه 

 جريت ىف الشارع : عم عبد الغفار

هو آان فيه شارع؟ ما أنت آنت يف األودة لّسه،: حييى.د
 بعد ما الوليه سابتك وراحت لبنتها العيانه 

أيوه أنا طلعت من الغرفة على الباب: عم عبد الغفار
الرباىن، جريت يف الشارع، رايح فني، عند ابىن على ناصية

مرت، فيه بتاع دوآوا سواق أصله 150الشارع، أمشى بتاع 
 سواق وعنده تاآسيني 

 بتاع دوآوا وّال سواق : حييى.د

 بتاع دوآوا وسواق مطلع رخصة : عم عبد الغفار

هو بتاع دوآوا، يعىن بيشتغل آه مطلع رخصة بس: حييى.د
 االثنني 

 مطلع رخصة : عم عبد الغفار

 وبتاع دوآو: حييى.د

 آه وبتاع دوآو آه صنعته دوآو : عم عبد الغفار

 طيب ماشى بيشتغل دلوقىت إيه؟ دوآوا وال سواق؟: حييى.د

 بتاع دوآو برضه : عم عبد الغفار

 وسواق برضه : حييى.د

واقة درجة، أوىل، معاهوعنده رخصة س: عم عبد الغفار
 سنه معاه  35رخصة أوىل بقاهلا 

ماشى ماشى رحت ماشى لغاية آخر الشارع،: حييى.د
 وبعدين؟

 رحت قلت له إحلقىن : عم عبد الغفار

 قلت البنك احلقىن : حييى.د
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قاللى إيه يابا؟ مالك؟ قلت له فيه:عم عبد الغفار
عفريت ىف الغرفة، ضربوىن ضرب مش قادر أقف، وعمال أعيط

طب خالص إحنا حانرّوح دلوقىت، هو ساآن فني،: واصرخ، قاىل ىل
 بعد مسطرد 

 بعد مسطرد ناحية إيه : حييى.د

 مسطرد بعد املرج آده : عم عبد الغفار

 ناحية املرج : حييى.د

بعد املرج آده بشوية، إمسها املرج: عم عبد الغفار
 اجلديدة 

  فني من هبتيم: حييى.د

 تعدى من هبتيم وتعدى الرتعه : عم عبد الغفار

 عرفت : حييى.د

وبعد ترعه اإلمساعيلية دى تروح الرب: عم عبد الغفار
التاىن بعد البرتول اللى هناك فكان معاه هو موتوسيكل،
العربيات اللى معاه بيّشغل عليها سواقني هوا عنده

 موتوسيكل 

 ، مش آده؟"َبَلْقس"هناك بلد أمسها : حييى.د

 أل دى بلقس دى قبل مننا : عم عبد الغفار

  قبل منكم؟: حييى.د

آه ، وبعدين راح مرآبىن على: ارعم عبد الغف
املوتوسيكل، قاىل ارآب يابا، إرآب ورايا على املوتسيكل،
رآبت وراه املوتوسيكل مسافة ساعة، وصلنا البيت، طلعت رحت
نامي على األرض قاىل أله يابا، أنت تنام على السرير، قلت له

 أل

مني اللى قال لك آده، مني اللى قالك قوم نام: حييى.د
 السرير على 

قالوا ىل أطلع نام على إبىن ومراته،: عم عبد الغفار
ده أنا جسمى، السرير، لكن ده أنا مضروب علقة مكسر خالص

 مفكك من بعضيه 

يعىن مها اللى ضربوك حايضربوك على السرير، وملا: حييى.د
تنام على األرض ما يضربوآشى؟ إستىن ُرّد علّى، يعىن ملا تنام

 وآش وملا تنام على السرير يضربوك؟على األرض ما يضرب

 أنا بقيت وسط العامل : عم عبد الغفار

إيه وسط العامل دى يعىن إيه؟ يعىن على األرض وسط: حييى.د
العامل، وعلى السرير تبقى لوحدك، إستىن بس واحدة واحدة

على األرض وسط العامل يقوموا: علشان أقولك الفكرة بتاعىت
 سرير تبقى لوحدك، يستفردوا بيك ما يضربوآشى، إمنا على ال
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 أه طبعًا :عم عبد الغفار

ما يكونوش مها بيحبوا احلاجة الطرية، السرير: حييى.د
 طري بقى وفيه مرتبة وبتاع 

 فيه مرتبتني على بعض : عم عبد الغفار

مرتبتني قطن وال بتاع!! حد قّدك!! مرتبتني يا عم :حييى.د
 من اجلديد ده؟ 

 أل قطن : عم عبد الغفار

ماشى، أصل البتاع التاىن ده وحش بيوجع قطن،: حييى.د 
الظهر، طيب واملرتبة القطن دى برتيح ضهرك زى مابان ىف

 األشعة، مش انت قلت إهنا قطن؟

 قطن متنجد طبعًا : عم عبد الغفار

  منرة آام :حييى.د

 2قطن منره  :عم عبد الغفار

إنت واهللا العظيم! إنت عارف آل حاجة!! يا ولد :حييى.د
!.... 

 أنا مهنىت عرجبى فاهم آل حاجة  :عبد الغفارعم 

يا هلوى على العرجبيه دول انت عارف يا عم عبد :حييى.د
الغفار أنا باشوفهم ومها سايقني، بابقى معجب بيهم وّمها

 . بيتحكموا ىف آل حاجة هّم واحلصان واحد

 آه واهللا! احلصان :عم عبد الغفار

الفرملة مية مية،وباحس إن ىف صوابعهم ! يا هلوى :حييى.د
وابقى مندهش وأنا باشوف الواحد منهم بيحود ويفادى،
ويهّدى، ويسبق، زى ما يكون ماسك الدريكسيون وحتت رجله

   .الفرامل، أى واهللا

 طبعًا  :عم عبد الغفار

 وًال ملا آان يرّآب النسوان اللى مباليات لف دول  :حييى.د

انوا عرجبية ىف األول أغلب السواقني بتوع مصر آ :عم عبد الغفار

دى؟ ليه بيألسوا" على عوض"إمال إيه حكايه  :حييى.د
 عليكم بيها، ويقول لك على عوض، وجيرى 

 ده آان زمان  :عم عبد الغفار

 آه آان زمان آه بتوع دلوقىت ما يعرفوش الكالم ده  :حييى.د

 أله  :عم عبد الغفار

 طيب، خّلى الطابق مستور أحسن الدآاترة تفهمنا غلط :حييى.د

 أنا مهنىت عرجبى من زمان  :عم عبد الغفار
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 عارف عارف  :حييى.د

 وعندى الرخصة بتاعه أبويا ىف جيىب أهه  :عم عبد الغفار

 ما انا عارف إن أبوك آان عرجبى  خالص بقى،: حييى.د 

 آه أبويه آان عرجبى :عم عبد الغفار

 يعىن انت عرجبى ابن عرجبى  :حييى.د

 آه عرجبى ابن عرجبى  :عم عبد الغفار

 !أجدع ناس  :حييى.د

اهللا يكرمك، وبعدين معايا اثنني  :عم عبد الغفار
اخواتى، آان االثنني دول آانوا عرجبيه زى أبويه برضك، آان

 عندنا عربيات 

يشري إىل رخصة والده(وريىن يا راجل وريىن الربآه  :حييى.د
 ) ىف يد عم عبد الغفار

 آنا بنشتغل يف إيه، آنا بنشيل آازوزة :عم عبد الغفار

 )يأخذ الرخصة(وريىن بس  :حييى.د

ودلوقىت اتغريت، بقت بيبسى، الرخصة :عم عبد الغفار
 ، حمطة مصر 23بتاعة أبويه من سنه 

 متام، ختم املرور أهه) صةينظر ىف الرخ( :حييى.د

واخدها من حمطه مصر مكتوبة ىف الورقه عندك  :عم عبد الغفار

   صح :حييى.د

  1923سنة  :عم عبد الغفار

 صح صح  1923 :حييى.د

  1925وأنا مولود ىف  :عم عبد الغفار

 دى رخصه أبوك أحسن من رخصتك  :حييى.د

 آه :عم عبد الغفار

، بس مات وانت صغري، ِخِلى بيك، آان"حسني"عم  :حييى.د
سنني، انت شفته ياعم عبد الغفار وهو بيسوق 9عندك 

 العربية 

 آه شفته  :عم عبد الغفار

 رآبت معاه  :حييى.د

آه رآبت معاه العربية وأنا صغري، من :عم عبد الغفار
 سنني بارآب معاه العربية  5وانا عندى 

 نت حمتفظ بالرخصة دى آده يا شيخ بس انت جدع إنك أ :حييى.د
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وليها منرة زرقة وصفرة، أنا عندى :عم عبد الغفار
 الرخصة بتاعىت عندى يف البيت، شايلها وحمتفظ بيها 

وحاططها ىف البيت ليه؟ مع إنك جايب رخصة ابوك :حييى.د
 معاك؟ 

 أصل رخصى ما باشتغلش بيها  : عم عبد الغفار

أنا امسىيعىن بتشتغل برخصة ابوك؟ وقف عندك،   : حييى.د
 ايه بقى؟

 حييي: عم عبد الغفار

 إمشعىن يعىن دلوقىت؟ !! يا ولد : حييى.د

 ملا آررهتا مرة واثنني وثالثة : عم عبد الغفار

أله مش مرة واثنني، دا فات مدة طويلة على: حييى.د
 .التكرار ده، ميكن ملا صحصحت، ونكشتك وخدنا واّدينا

      طبعًا  :عم عبد الغفار

أنا بصراحة مستبعد ما األول إن نسيانك ده يكون :حييى.د
نتيجة السن، أو تصلب شرايني املخ، أنا حاسس من بدرى إنك

ملا. ماعندآش رحيته، ساعة ملا هتتم بأى حاجة تروح ناقرها
 هتتم حبد تفتكر إمسه، فاآر اسم الدآتورة ساندرا؟

 ديه بنت حالل يادآتور  :عم عبد الغفار

 ول بنت حالل حانرجع نق :حييى.د

 آه أمال أقول إيه  :عم عبد الغفار

،حلوه وبنت حالل، قول هلا ده بنفسك، مسر مسر، بس :حييى.د
 طب بالش،

أنا حاقولك بقى على احلاجات اللى: ننتقل حلاجة تانية 
أنا عاوز أوّصلها للجماعة دول، أنا آسف ألن ديه صحيح جيوز

م أساسا ، ميكن تنفعتنفع ىف عالجك مع إىن باقوهلا عشان العل
 :ىف عالج غريك برضه، اللى أنا حاقوله ده ساحمىن فيه

أصل اللى إنت بتحكيه ده شبه احللم بالظبط، بالنسبه ىلَّ 
يا عم عبد الغفار، أنا آبري واللى انت بتقوله بيأآد ىل
حاجة ىف خمى، أنا عندى فكرة، علم يعىن، بتقول إن األصوات

لى مش مفهومه، أصلها زى احللم آده،واحلاجات ديه، خصوصًا ال
فإيه رأيك لو أقرتح عليك يعىن إهنا ميكن تكون حلم، بس مش
حلم يعىن زى األحالم التانية، ّأله، بس حلم لكن مش حلم، إيه
رأيك ميكن وال ماميكنش؟ إيه اللى خيليك جترى ىف الشارع بالشكل

احللمده، ما انا قلت لك إن ساعات الواحد بيقوم مفزوع من 
وجيرى حىت لو ماآنش متأآد إيه اللى ىف احللم، ياشيخ وبيسموه
آابوس وبتاع ، إيه بقى خيليك ياعم عبد الغفار تقول إن ده
علم مش حلم، وتقعد حتكى على إهنا أصوات، آده ويقولوا عليك

 جمنون وآالم فارغ من ده مش ميكن حلم 
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 أنا شفتها بعيىن وبنفسى  :عم عبد الغفار

ما هو احنا بنشوف ىف احللم بعيناَّ، هوا إحنا :حييى.د
بنشوف بقفانا؟ احللم ملا تصحى وحتكيه حاتقول أنا شفت وشفت
وحصل، أنا عندى فكرة بالذات عن اللى انت بتقوله ده
وبتوصفه مّية مّية، إنه يكون قريب أوى من احللم، أو شبه

لمقريب اوى من احل: احللم، أو هو حلم، ثالث آلمات ورا بعض
أو شبه احللم أو هو حلم، إيه رأيك؟ بس ييجى للواحد وهو
صاحى نص نص آده يعىن، طب ماجتلكشى األصوات ديه مرة أو
مرات وانت قاعد آده سرحان شويتني؟ أو انت بتسوق العربية
ساعات ىف حتة خال؟ واملسافة طالت؟ ماجتش مرة آده وإنت

 بتسوق العربية؟

سنني يا سعادة البيه  أنا بقاىل :عم عبد الغفار
 .ماسقتش

 !سنني، إيه يعىن 10عارف  :حييى.د
بطلت العربيات علشان البلديه بقى :عم عبد الغفار

عندنا ىف مصر بتأخذ مننا العربيات وتشيلها عندها زى
جنيه، أفضل حلد 150جنيه إدفع  100املسجون، وتقولك إدفع 

ما أمجعهم وأروح أدفعهم ليها، هى المؤاخذه العربيه آلها
 بكام

 صح  :حييى.د

 شغل بعدين غلب غالىب، بعتهم وقعدت خاىل: عم عبد الغفار

ميكن أحسن، تصور يا عم عبد الغفار، الدآاترة :حييى.د
زمالئنا بتوع العظم مثال ىف أمريكا بيعملوا زيك آده ،
قعدوا يدفعوا تعويضات على حاجات هايفة ىف العمليات حلد ما
عدتشى حمصلة مهها، راحوا سايبني الشغل، بال وجع دماغ، زى ما

150ىف  150العربية بـ انت عملت آده بالظبط، احلكومة تأخذ 
 .هاجتيب منني، ىف ستني داهيه، بس أديك شايف الثمن غاىل

مرتني ثالثة بيعملوا العملة ديه، قلت :عم عبد الغفار
 أله مفيش فايدة، أبيعها، بيعتها وقعدت ىف البيت 

 أهى دى أآرب غلطة ، بس مش غلطتك :حييى.د

عياىلأديىن بقيت قاعد أنتظر عيل من  :عم عبد الغفار
 يديىن جنية أو بريزة

!!مش إنت ياعم عبد الغفار، مش إنت ده!!! ياه :حييى.د
يا أخى وانت طول عمرك شقيان هلم، ده واجب عليهم ياأخى،
تنتظر إيه وبتاع إيه، وبعدين بريزة إيه دلوقىت ديه، دى

 ماجتيبش رغيف عيش بلدى

بقاىل اربع ايام هنا مفيش غري الوليه :عم عبد الغفار
 اللى برتوح وبتيجى عليا 
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 مني  :حييى.د

 الوليه بتاعىت ديه مراتى :عم عبد الغفار

سنة، وهّى 13هنا بقى الكالم، إنت واخدها سنها  :حييى.د
حتت رجليك، بذمتك إنت مقدرها؟ ده أنا ليا حساب معاك على
عمايلك فيها دى، مش مالحظ إن هى اللى باقية لك، وهى اللى
بتيجى تزورك ىف املستشفى، وهى اللى بتشوف طلباتك، وانت مش

وعارفاك من حافظ مجيلها، ليه بقى هى مستحمالك آل املده ديه
فوق ومن حتت ومن جوه ومن بره وانت مش حافظ مجيلها؟ مش
خايف يكون ربنا بيعاقبك باملرض ده علشان إنت ناآر مجيل
الوليه الطيبه ديه، مث إيه حكاية بتاعىت دى؟ الولية

 هيه إيه؟ آنبة؟!! بتاعىت

 يعىن :عم عبد الغفار

ة ساندراوال انت حاططها ىف حسابك، وقلت للدآتور :حييى.د
 .... حاجات غريبة عن عالقتكم ببعض، آانت بالعافية وآده، 

عياىل ماسألوش فيا، بقاىل أربع أيام :عم عبد الغفار
هنا، أمهم بتقول هلم أبوآم راح املستشفى، مني اللى حايسأل

سنه حممد الكبري عامل بيت بأربع 52عليا، عندى ولد عنده 
 تدوار 

 منني؟ ياهلوى جاب الفلوس :حييى.د

 آان بيشتغل، شغلته دوآو  :عم عبد الغفار

 دوآو؟ آه هّوا ده بتاع الرخصة درجة أوىل ده  :حييى.د

أله ده أمحد، ده اللى معاه رخصه درجة :عم عبد الغفار
 أوىل، أمحد اللى أصغر منه 

 هو أمحد اللى عنده دوآو وال حممد  :حييى.د

 آلهم الثالثة دوآو  :عم عبد الغفار

 الثالثة دوآو؟ ماشى  :حييى.د

حممد وأمحد وحسني الثالثه شغلتهم دوآو ؟ :عم عبد الغفار
يوم 25بيجيبوهلم العربية مكسرة ومدغدغة آده وىف مسافة 

 يرجعها سليمة زى ماهى 

 صح، دا انت عارف آل حاجة يا عم عبد الغفار :حييى.د

زى ماتكون طالعة من الشرآة بتاعتها :عم عبد الغفار
  لنج 

 صح  :حييى.د

 دوآو وتصليح  :عم عبد الغفار

انت يا عم عبد الغفار طول عمرك منزه نفسك،: حييى. د
 الظاهر ده من دلع امك، وحنية أبوك 
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 ميكن : عم عبد الغفار

أم حممد مراتك بتقول إن أمك آانت مدلعاك قوى، :حييى.د
 صحيح ده ؟ 

 صحيح  :عم عبد الغفار

 ليه؟ علشان آخر العنقود؟  :حييى.د

4إخوات فيهم  7آه آخر العنقود، إحنا  :الغفارعم عبد 
 رجاله، أنا أصغر واحد فيهم،  3: بنات

باقولك إيه، هّم آانوا بيغريوا من بعضيهم، أم :حييى.د
 حممد وأمك 

 أله  :عم عبد الغفار

 آانوا حبايب  :حييى.د

 آه  :عم عبد الغفار

 يا شيخ بّطل بقى، احلكاية مش أوى آده  :حييى.د

 مراتى واعيه  :الغفارعم عبد 

حاجتيب برضه العيب على مراتك، مش آده، ماهى :حييى.د
 حكيت للدآتورة ساندرا آل حاجة

 برضه مراتى واعية  :عم عبد الغفار

هيه لو ماآانتش واعية آانت راحت ىف داهية أآرت :حييى.د
 من آده 

هى شاطرة وبعدين هى وليه آبرية ىف السن  :عم عبد الغفار

يعىن انت اللى صغري؟ قال قل ىل ياعم عبد الغفار :حييى.د
بيقولوا إن اجلماعة اللى بيكربوا بيفوتوا ىف الذاآرة يعىن،

وخمك والفهم ساعات، إمنا إنت ياخويا ذاآرتك زى النص، 
بيلمع ياترى ليه؟ حىت امسى أّول ملا ُعْزت تفتكره، افتكرته

 أنا مش باحسدك 

 على أد ماقدرت  :عم عبد الغفار

ده، انت مجيل واهللا العظيم، عسل،! أله قدرت إيه :حييى.د
 أنا مش فاهم انت ازاى مصحصح آده ىف القدمي واجلديد 

 صح  :عم عبد الغفار

 جبت دا منني يا راجل يا طيب  :حييى.د

 ماعرفش  :عم عبد الغفار

 إنت بتحب الناس ؟ :حييى.د

آان أبويا حيبىن وماودانيش املدارس عشان :عم عبد الغفار
 ما اتضايقشى
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ماودآش املدرسة، أنا عارف ليه، آان زمان اللى :حييى.د
بيحب ابنه ماآانش بيوديه املدرسة، يعىن ياَخْى آنت حاتعمل

يشري إىل األطباء(إيه؟ أهم اللى راحوا املدرسة اهم 
شايف املنظر، آل دول راحوا املدارس حلد ما بطلوا) احلاضرين

حيفكروا من أصله، أبوك خدها من قاصرها، مش عاوز ارو
املدرسه يابا، قالك حالل عليك، أقعد معايا عرجبى، إبن
عرجبى، حىت مش ضرورى تفك اخلط، على إيه يعىن، قالك اقعد بقى

 خليك جنىب وأمك فرحت وزغرطت، مش آده؟

القصر العيىن ده آان جزيرة يعىن آنت :عم عبد الغفار
أقف على الباب الرباىن، على باب الكوبرى بتاع السلطان حسني

 .ده، الدنيا آلها مكشوفه

 آه صحيح :حييى.د

أشوف البحر من الناحيه التانية، آانت :عم عبد الغفار
اجلزيرة بتتزرع، آنت أقول للولد إنزل هات لنا مشامتني من

ة بقرشني ساغ، الواحده أد آده هوه،الشمام ده، الشمام
ويقطعه لنا على العربية وُآْل إنَت وُهّوه آان زمان اول ملا
أعدى الكوبرى بتاع البحر الصغري ده وارآن ميني وأقوله إنزل
 ياولد قول للفالح ده هات مشامتني آويسني، وارّوح معايا غنيمة

أنا سالتك سؤال وبرضه ماجاوبتش، حودت على :حييى.د
أبوك، هوه سؤال دمه تقيل شوية، بس يعىن، إنت شكلك آده
إنك بتحب الناس، هو انت بتعرف حتب الناس يا عم عبد

 الغفار؟ 

 احلمد هللا  :عم عبد الغفار

 بتحب الناس صحيح ؟ :حييى.د

 طبعًا  :عم عبد الغفار

 يعىن إيه؟ :حييى.د

 اهللا يكرمك  :عم عبد الغفار

ميكن شكلك ده اللى خّالىن وخلى الدآتورة ساندرا :حييى. د
حنبك، بس الظاهر انك بتعامل الناس زى ما تكون بتسوق

 .عربيتك ىف الشارع، هّوا دا حب ده وال صحصحة بتشد

 ميكن : عم عبد الغفار

يعىن إيه آلمة بتحب الناس ؟ يعىن إيه ؟ ما آل :حييى.د
 الناس بيدعوا إهنم بيحبوا الناس 

 أنا باصلى الفجر حاضر  :الغفار عم عبد

 بتصلى الفجر حاضر  :حييى.د

 آه  :عم عبد الغفار

 بس مش منتظم أوى يعىن ىف الصالة  :حييى.د
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 أله منتظم  :عم عبد الغفار

مش أوى ، ماعلينا، يا ترى إيه عالقة حكاية :حييى.د
 ، إيش جاب دى لدى"باصلى الفجر حاضر.. "بـ " بتحب الناس"

 نعمة من عند ربنا  :عم عبد الغفار

معلشى، نسيب دى دلوقىت نرجع مرجوعنا للحلم :حييى.د
ولألصوات والكالم ده علشان ختف يا أخى، بس واهللا ماىن عارف،

سنني ما بتشتغلش، ملا 10إنت ملا ختف حاتعمل إيه وإنت بقالك 
 حاختف حاتعمل إيه ىف السن دى يا عم عبد الغفار؟

 عند ربنا التوفيق من  :عم عبد الغفار

تصور معايا آده علشان الدآاترة دول غالبة، :حييى.د
عايزهم ياخدوا باهلم، تصور إنك خفيت بقى، قال إيه
واألصوات راحت، حاتتسلى ىف إيه ، ما ختليها أهى بتسليك،

 خلى األصوات، بس الضرب بالش، بالش احلاجات إللى بتوجع دى

 إنضربت واستويت  :عم عبد الغفار

 مش عايز أقول لك تستأهل معلشى  :حييى.د

 مش قادر أقف على رجلّى  :عم عبد الغفار

هوه ماينفعش تيجى أصوات يعىن آده هتزر معاك زى :حييى.د
ما احنا بنهزر مع بعض دلوقىت؟ إستىن بس، يعىن ماينفعش تيجى
أصوات آده تسليك أحسن من التانية ديه، يعىن الزم ضرب
وشتيمة، مافيش أصوات حلوة تطبطب عليك وحتضنك شوية حلّد ما

 .نشوف لنا ُصْرفة ىف الكل

 الص بقى ياعم خ :عم عبد الغفار

خالص إيه؟ دى أصوات، هو إحنا عملنا حاجة ال مسح :حييى.د
 اهللا، دى عزومة على اصوات حلوه تطبطب عليك وخالص 

 مافيش، إلىن أنا خالص آربت  :عم عبد الغفار

آربت إيه ما األصوات هى اللى حاتقوم بالواجب، :حييى.د
 إمال إيه فايدة العيا بقى؟ هّوا آله ضرب وخالص؟

ملا بامشى على رجلّى مش قادر أمشى، :د الغفارعم عب
 تعبان من رآبىت حلد مشط رجلى، مش قادر أمشى

طب أنا خلصت اللى عندى ياعم عبد الغفار فاضل :حييى.د
إنت تسألىن بقى أى سؤال خيطر على بالك، إسألىن ىف حالتك، يف
حالىت، يف حالة الناس، أى حاجة والنىب تسألىن اهللا خيليك علشان

 أحس إىن باخد وباعطى 

 إسأل إيه :عم عبد الغفار

 أى سؤال يا شيخ أى سؤال : حييى.د

الناس دلوقىت ما بقتشى عندها رمحه وال متييز  :عم عبد الغفار
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ليه الناس ما بقاش: أسألىن مثًال!!! وبعدين بقى :حييى.د
عندها رمحة؟ أسألىن مش ختّبرىن، أنا عارف الكالم ده، أسألىن

ليه الناس ما بقاش عندها رمحة طب ما هى دآتوره: مثال
 . ساندرا عندها رمحة آهه، وأل أل، هّى مش ناس برضه

 أنا بافكر :عم عبد الغفار

ميزتك إنك بتفكر، وّال ميكن ما أنا عارف، ما هو: حييى.د
 عيبك

آنت باشيل إبىن على آتفى وملا بيعوز :عم عبد الغفار
 )صمت متأثرا... (حاجة آنت اجيبها له، وملا آرب وبقى راجل

يا سيدى ما انا عارف، طب خالص دلوقىت، ):مقاطعا(حييى .د
مافيش فايدة يف الكالم ده نقعد نعيد فيه ونزيد، فتتوجع

 . وخالص

 ...تعبت، واهللا تعبت  :عبد الغفارعم 

حنقعد نزن ونقول تعبت لغايه ملا ربنا ياخدنا،: حييى.د
ما ختليك جدع يا عم عبد الغفار زى ما أنت طول عمرك جدع،
 .ما هو ربنا بعت لك ساندرا، واحنا وآل الناس الطيبني دول

 ربنا ياخدىن  :عم عبد الغفار

املوت، دا انت مالن حياةيا راجل ال يتمىن أحدآم : حييى.د
وحيوية، علشان مابقاش ضحكت عليك، بصراحة أنا مش عارف
حاعملك إيه بالضبط، آل اللى أنا بتمناه دلوقىت إنك ما
تنساناش، ال أنا وال ساندرا، وتعرف إن ربنا موجود يا عم
عبد الغفار، وان هو حطنا ىف سكتك آده بالصدفة، ميكن

وا واحده واحده، وحاتاخد شويةبالصدفة وان احنا حامنشى س
حبوب بسيطة علشان تنام وتصحي مسرتيح، وبعدين عاوزينك
تسلى نفسك ىف حاجة حبق وحقيقى، أديك بتصلى الفجر ىف اجلامع،
نشوف الصبحية تعمل إيه، نشوف العيال اللى مها مشغولني دول
ليل مع هنار حاييجوا يزوروك أمىت بالضبط، نعمل جدول، مش

م أل، نفكرهم ونتابعهم، واحلاجة أم حممد نقدّرها زىغصنب عنه
ما هى تعبت وشقيت معاك، شوف آام سنه حلد النهارده وإنت
مش مقدرها، ينفع آده ياشيخ؟ حرام عليك، ما أنت لو
حتقدرها، ميكن هى حاترضى وتّدى أآرت والدنيا حاتعدل واحدة

 .واحدة، هات وخد

الدآتورة ساندرا ّمدياها ميعاد تيجى هلا :عم عبد الغفار
 بالظبط  9.00دلوقىت، عايزاها هى ضرورى، قالت هلا الساعة 

  9ما هى ماجتش والساعة بقت بعد : حييى.د

تطلع من َبَلْقس على أمحد حلمى وختش موقف :عم عبد الغفار
العربيات بقى، فني وفني على ما تعرف العربية اللى

 صر العيىنحاترآبها وراحية الق

بصراحة أنا مش عايز أسيبك بس بقى الوقت نعمل أيه : حييى.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3530



 I12I2008>03א – אא

 اهللا يكرمك ربنا يسرتها معاك  :عم عبد الغفار

 إتفقنا البنّية ساندرا دى بنت حالل : حييى.د

 قوى  :عم عبد الغفار

طيب إيه رأيك بقى لو عرفت بقى إهنا على غري: حييى.د
 امللة 

 عارف  :عم عبد الغفار

 عارف منني دقه صليب هّى وال معلقة: حييى.د

   أله: ساندرا.د

 إمال عرفت منني بقى إهنا على غري امللة ؟: حييى.د

 .أم حممد قالت ىل دى مسيحية :عم عبد الغفار

شوف بقى يا عم عبد الغفار، شوف البنت دى قد: حييى.د
إيه جدعه وطيبة وواقفه جبانبك وبتحبك، بالذمه ترضى إهنا

 .النارتروح 

 يعلم بيها ربنا  :عم عبد الغفار

 أمال اجلماعة املغفلني بيلخبطونا ليه: حييى.د

 أل آل واحد وله حسابه  :عم عبد الغفار

طيب يا ساندرا ، عم عبد الغفار حايروح امللكوت: حييى.د
 وال أل 

 إنشاء اهللا : ساندرا.د

غوَّط ما علينا، آفاية آده، مش عايزين ن!! ال يا شيخة؟: حييى.د

أنا متشكر ياعم عبد الغفار وأنا حتت أمرك حبق وحقيقى
بس عن طريق ساندرا، ليه بقى، ألىن مشغول ماباجيش إال يوم
األربعاء واخلميس وبتاع، فلما تطلع بالسالمة ونعمل النظام
اللى اتفقنا عليه حاجنيب أم حممد وميكن جنيب حممد أو أمحد

عمل زى إيه جملس عيلة آده،وحسني هو حسن، وال حسني، املهم ن
 عارف جملس العرب بتاع زمان 

 طبعًا  :عم عبد الغفار

وننظم املسألة آده على قد ما نقدر، ننظم: حييى.د
الصالة، ننظم الفطار، ننظم الشاى، برتوح القهوة ىف مواعيد،
زى ما يكون يعىن مدرسة وال شغل، الزم بالساعة واخد

             بالك

 طبعًا  :الغفارعم عبد 

ما هو انت برضه لك أصحاب هناك ىف القهوة: حييى.د
بريوحوا ميكن عشانك؟ أنا عارف الناس بيحبوك غصنب عنك خالص،

 وبيستنوك مالعصر للعصر، وال بالليل
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 آخر النهار  :عم عبد الغفار

آخر النهار؟ ماشى، احنا حانظم بقى احلجات دى: حييى.د
 آلها، وشوية دواء خفيف خفيف آده، 

آخر حاجة بقى عشان أبقى رضيت ضمريى بالنسبة لك، عايزك
تاخد اللى احنا قلناه جد، ولو شوية، ميكن احلاجات دى حلم،
قصدى زى ما بيحصل احللم، بس واحنا صاحيني، وميكن نقدر نظبت
احللم ده شوية شوية بقى، بدال ما نقول حتت األرض ومش حتت

رض ، إمنا ىف احللم نقدراألرض، يعىن هّوا احنا حاحنفر حتت األ
 نتفاهم مع االصوات، 

 إنشاء اهللا  :عم عبد الغفار

 يارب خيليك : حييى.د

 السالم عليكم : عم عبد الغفار

 .يال مع السالمة، شد حيلك :حييى.د

 

**** 

 

الثالثاء القادم: احللقة التالية

تعليق على مقتطفات من احلوار
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 )113حلم: (نص اللحن األساسى

أخريا حضر الوزير اجلديد فقدمت له نفسى باعتبارى
سكرتريه الربملاىن ولكنه مل يفهم آلمة من آالمى فحاولت شرح

من وظيفىت وهكذا بدأت عملى ولكنه هنرىن حبدة وأمر بنقلى
املعاناة ىف حياتى مث شاء القدر أن جيمع بيىن وبني الوزير ىف
مكان غري متوقع وهو السجن وبعد أن أفقت من ذهوىل أخذت
أذآره بلقائنا األول وما جرى فيه حىت تذآر وتأسف وأعتذر
وانتهزت وجودنا ىف مكان واحد آى أشرح له عمل السكرتري

 .الربملاىن

 :يمالتقاس

قال ىل بعد أن انتهينا من شرب قصعة العدس معا، فلماذا
وأنت يا: أنت هنا ما دمت تعرف تفاصيل عملك هكذا؟ قلت له

معاىل الوزير أمل تكن تعرف تفاصيل عملك أحسن مىن ألف مرة،
وهلذا أمرت بنقلى؟ فقال نعم، فقلت فلماذا أنت هنا إذن؟

ومن: الزم، قلت لهقال ألنىن عرفت تفاصيل عملى أآثر من ال
 الذى حيدد مقدار الالزم؟

 .مدير السجن: قال 

 .عليك نور يا معاىل الوزير: قلت 

**** 

 )114  حلم: (نص اللحن األساسى

جاءت الشغالة اجلديدة مصحوبة ببعض أقربائها وآأهنم
أرادوا أن يشاهدوا املكان وأهله لتطمئن قلوهبم على ابنتهم

 متكث عندنا إال نصف يوم مث ذهبتالوسيمة، غري أن الوسيمة مل
تارآة ىف النفوس غضبا وبلبلة حىت آان ذات مساء فرأيتها
خترج من عمارة قريبة وهى على حال من االحنراف الصارخ
فصعقتىن احلقيقة الغائبة وأدرآت عّم آانوا يبحثون ىف اللقاء

 .األول
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 :التقاسيم

مث انتهى إىل مسعى صوت زفة عرس قادمة من الشارع اجلانىب،
آنت فيه ورحت أتفرج، وفجأة حل ىب سرور ونشاطفنسيت ما 

غريبان، وآأنه فرح أخىت الصغرى الىت أحبها حبا ال حدود له،
أو آأنه فرحى أنا شخصيا، واقتحمت طريقى بني املعازمي وهم
يوسعون ىل، ورمبا ظنوا أىن من أهل العروس، وحني وصلت إىل

معهاالزفة آنت قد وصلت إىل حالة من النشوة مل أستطع 
وأنا ىف غاية" الكوشة"التحكم ىف أى شىء، فسحبت العريس من 

الطيبة والبهجة، ورقَّّصته فرقص معى حىت انتشى وهو جيذب
العروس إلينا فصرنا حنن الثالثة نرقص آمحرتفني جاؤوا خصيصا
إلحياء الليلة، وفرح الناس بنا وراحوا يصفقون، فكدت أطري،

أرقص معهما والناس تصفق، حىت ملمث رحت أختلص من مالبسى وأنا 
يبق علّى إال السروال، وحني مهمت بأن أختلص من الباقى زغرت ىل
العروس بامسة، فرتاجعت وأنا أتبني أن وجهها هو هو وجه
الشغالة الوسيمة، ففرحت هلا، وأمسكت بكلتا يديها دون
العريس وواصلت الرقص معها وهى تشارآىن بنشاط مجيل،

 .لناوالعريس يصفق 
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 :مقدمة

صناعة"احلوار هذا األسبوع شديد الثراء، وإن آان أغلبه 
من خالله جرعة ، لكن ما وصلىن منه، مع الردود، تبينت"حملية

طيبة من حماولة اإلنارة والتدريب، رمبا تعني أى ممارس للطب
 .النفسى أو العالج النفسى

 احلمد هللا 

هل يا ترى ميكن مجعه إىل بعضه الحقا ىف آتاب يفيد ىف هذا
 أو ذاك؟

هل يا ترى ستنقلب النشرة، ولو ىف أغلبها، لتقوم هبذا
 الدور أساسا أو متاما؟

 !اهللا أعلم

 .وىف آل خري

**** 

 )4(احلرمان من حق األمل  

 )دفع لنمو آاذب :اإلدمان(   حتريك الوعى َقْسًرا، وأوهام التغّير

 أسامة عرفة. د

أستطيع أن أميز أربعةوآثريا ما آنت أتأمل أمل املدمنني 
أمل) 3(و. أمل االنقطاع) 2(أمل اإلدمان نفسه و) 1(أنواع 

فيما  هذا األمل اخلفي القابع) 4(التغري أثناء التعاىف، مث 
قبل البداية، وتوقفت عند هذا األخري آثريا حىت آدت أظن أنه

وهو غري حمتمل.. وليس البحث عن اللذة  األصل يف اإلدمان
  االآتئاب أو القلق فيزاح من الشعور الظاهر ليحل حمله إما

أو آالمها معا أو متبادلني، وهنا يأتي نوع املخدر ليتعامل
أحد البديلني أو آليهما، غري أن هذا القابع اخلفي يؤجج مع

در أو املنشط يف حماولةيدخل املخوحرآة طاقة ما، تظل حبيسة 
لتثبيط هذه الطاقة أو املنشط إلطالقها، ولكنها تبقى حرآة

 .لإلدمان دائرية يف احملل وتستمر احللقة اجلهنمية
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 :حييى.د

دع جانبا اآلن رأىي ىف تصنيفك ألنواع أمل املدمن، وهو(
اجتهاد جيد، ولنتكلم ىف األمل املعىن ىف هذه النشرة الذى

 )القابع قبل البدايةأمسيته أنت هذا األمل اخلفى 

املصيبة يا أسامة أن هذا األمل األخري الذى حاولت أن أشري
إليه بتقدمي هذه احلالة، ليس سلبيا من حيث املبدأ، وبالتاىل
فهو أمل حمتمل، بل ومطلوب، وإذا مت احتواؤه والسماح به،
فهو قوة للنمو وسط عالقة جدلية حميطة، وألن ذلك ال يتحقق ىف

ان، حيث ال يطيق الوالدان عادة أن يتأمل ابنهماأغلب األحي
أملهما الوجودى اخلالق هذا  أو بنتهما، ألهنما شخصيا خاصما

 !منذ اغرتبا

 ،"احلرمان منه"مث عن " حق األمل"هذا ما آنت أعنيه بتعبريى عن 

بعد هذا احلرمان باإلنكار واحملو ينقلب هذا األمل اخلالق إىل 
 "حبيسة، مث حلقة جهنميةطاقة "ما ذآرَت من 

 علينا أن نتعلم، فُنعلم آيف حنرتم األمل، ال نْستعذبه، 

"الوعى باألمل"حني أطلق سليفانو أريىت على االآتئاب وصف 
َفرحت، ورحبت لكنىن تراجعت بعد ذلك، ألن االآتئاب، شىء آخر،

 ".االهنباط"أن أمسيه  –آما ذآرت قبال  –هلذا أَفّضل 

 األمل شىء آخر

 )الذى ليس له آخر.. إىل آخره (

 سيد الرفاعى. د

أقرتح قبل عرض مثل هذه احلاالت اهلشة أن يكون متوفرًا
 .معلومات عن مدى سري املتابعة احلالية

 :حييى. د

 ؟"هشة"عندك حق، لكن ملاذا أمسيتها 

مث إنه آما تعلم ال تكون معلومات املتابعة متاحة ىف آثري
 من األحيان،

 .ال تنتهى –عادة  –عة مث إن املتاب 

 سيد الرفاعى. د

هل جمرد احلرمان من احلق ىف األمل بالضرورة يؤدى إىل منو
آاذب؟ وملاذا ال يكون احلق ىف الغضب أو الفرح له نفس مكانة

 احلق ىف األمل؟

 :حييى. د

 ال أعرف ماذا جرى يا أبو السيد؟

 هل قال أحد أن هذا احلق أْوىل من ذاك؟ 
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أو" جمرد: "بتعبريات مثلمنذ مىت، حنن نتكلم:مث
 ؟"بالضرورة"

إن املدرسة الىت تنتمى إليها، ومنارسها معا، تقف بشدة
 !!ضد أى اختزال، أو حتمية سببية

 ماذا جرى؟ 

 سيد الرفاعى. د

أقول ذلك ألنىن خفت من خماطر تعميم هذه الفروض الىت
أصدقها أنا أيضًا ولكن أود مراجعتها وإعادة النظر فيها

ا آخر املعاجلني الذين يتابعون هذه احلالة اآلن،خاصة وأن
ويبدو أهنم ظاهريًا ىف قمة التعاون مع الفريق العالجى، ولكن
ىف احلقيقة هم بعيدون جدًا جدًا، وأنا منزعج جدًا من سرعة

 .التنقل بني هذا وذاك

 :حييى. د

اآلن فهمت جزئيا، فلعلك الحظت حتذيرى من التعميم طول
ىف البحث العلمى أو العالج، بل أيضا ىف الوقت، ليس فقط

 السياسة وآل نواحى احلياة،

أما رغبتك ىف املراجعة فهى ما اتفقنا عليه، وهى 
الوظيفة األوىل هلذه النشرة، بل ولة اإلنسان والتطور منذ

 ظهرت،

مسألة التعاون مع الفريق العالجى ودور املعاجلني حتتاج
 ا هى عندى،لتفاصيل هى عندك بقدر أآرب مم

 .والربآة فيك، وفيهم 

 سيد الرفاعى. د

ما يزعجىن حقًا هو أن املرض عامة، واإلدمان خاصة، ميكن أن
تبدو أهنايظهر ىف أى أسرة، فالعالقة بني اإلدمان والعادية 

 .عالقة حتتاج إىل وقفة حقيقية

 :حييى. د

هذا صحيح متاما، وأنت تعرف آم أشرت مرارا إىل أن األسرة
تفرز مدمنا مثل األسرة املفككة ىف) بأى مقياس(املثالية 

حاالت أخرى، وأن طيبة الوالد قد تفرز مدمنا ىف حني أن
قسوته مع مالبسات خمتلفة، تفرز مدمنا من نـوع آخر، آذلك

قد يكون أهم من حضوره سواء ىف –مثال  –غياب الوالد 
 .اإلحداث، أو ىف العالج

املسلسالت واإلشاعات إىل موقفأنا معك أال ُنَشد وراء 
اختزاىل شبه أخالقى بعيد عن الواقع، وهلذا نواصل فتح باب
اإلدمان هكذا، ويبدو أننا لن نغلقه أبدا، فنزداد معرفة

 .دائما
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 عمرو حممد دنيا.د

فعًال، األصل ىف الرتبية والوقاية والعالج هو التغيري، هو
احلرآة، وليس البديل أو احلل هو أن ختمد هذا الوعى حتت
ميكانزمات االغرتاب واجلمود ولألسف إن ما حيدث ىف واقعنا
حاليًا يؤدى إىل االغرتاب واجلمود فلكم جزيل الشكر هلذا اجلهد
احلقيقى املتواصل الدؤوب لنشر هذا الفكر الذى لن جتده أو

 .تلقاه ىف أى مكان آخر

 :حييى. د

أظن أن هذا الفكر، وأفضل منه، موجود ىف آثري من احملاوالت
اجلادة، أنا ال أقلل من تشجيعك يا عمرو، وال من محاسك، لكنىن
أذآرك أن فرصتنا ىف املعرفة ال ينبغى أن تقلل من الفرص

 األخرى بطرق أخرى، 

على أية حال، فقد فرحت حني التقطت ترآيزى على إتاحة
 .وقاية من اإلدمان وغريه للحرآة والتغيريالفرص الكافية 

 حممد الشاذىل. د

بكون املخدرات حتدث حرآة لكنها –ل ربط هذا الفرض أحاو
ىف احملل دون أى خطوة لألمام فهى جمرد دائرة حممومة تبدأ مع

وىف بعض حاالت اإلبداع –حلظة التعاطى، وتنتهى ىف نفس املكان 
احلقيقية الىت تظهر مع التعاطى فاألمثلة آثرية ملبدعني ىف جماالت

ة اإلبداعية التخليقية إال وهمخمتلفة ال ميارسون هذه العملي
، اإلبداع ىف)الكحوليات واحلشيش مثًال(حتت تأثري املخدر 

 .النهاية ليس حرآة ىف احملل، آما افُترض

رمبا هناك اختالفات أآثر نوعية بني أنواع املخدرات
تندفع ىف اجتاه" الدماغ"املختلفة، رمبا حالة الوعى أو 
أى(فعًال قبل التعاطى؟  يتوقف على نوعية احلرآة القائمة

 .، ال اعلم حتديدًا)رمبا ُحترك ذات وتُثبط األخرى

 :حييى. د

 ، هذا هو نور اجلهل الرائع،"ال أعلم حتديدا"نبدأ بنهاية تعقيبك 

أظن أنىن سأنشر قريبا إضاءات موالنا النفرى ىف مسألة 
 "اجلهل املعرىف"

عدة نقاطمث دعىن أعود إىل بدايات تعقيبك، فقد أثرَت  
 :معا حتتاج آل منها إىل رد خاص أوجز بعضه آما يلى

مثل(آثري من االضطرابات النفسية اإلدمان وغري اإلدمان 
هى حرآة ىف احملل، ولكن بتنويعات) اضطرابات الشخصية مثال
 .وأالعيب خمتلفة بال حصر

 احلرآة ال تكون ىف احملل إذا نتج عنها تشكيل جديد· 

عادة حتت تأثري مواد إدمانية، وإن آاناإلبداع ال يتم  ·
 .قد يبدأ أحيانا باالستعانة بقليل منها
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اإلبداع ال يتم من مستوى وعى واحد، ولكن من مجاع أآثر ·
 .من مستوى

نوعية احلرآة القائمة قبل التعاطى هلا تأثري طبعا ىف ·
 .مآل ونوع هذه احلرآة

 حممد املهدى. أ

 )برجسون(مش فاهم ما املقصود بطاقة 

 :حييى. د

أنا مل أقرأ برجسون قراءة منتظمة تسمح ىل بالرد الكاىف،
لكنىن معجب به أشد اإلعجاب، وقد التقطت بعض فكره الذى أضاء
 .ىل بعض طريقى، أثناء ممارسىت ملهنىت من املنطلق الرتبوى والعالجى

إن مفهوم الطاقة وضرورة االعرتاف هبا وتوجيهها واإلحاطة هبا
ا اإلجيابية، هو من أبعد ما يكون عن بؤرة أغلبواحرتام مساراهت

 .املعاجليني واملربيني حاليا، واألمر حيتاج لتفاصيل أآثر طبعا

 حممد املهدى. أ

وصلىن أن انتقال املدمن بني املواد املختلفة ليس راجعًا
لقلة تأثريها عليه أو رغبته ىف جتريب مادة أآثر تأثريًا وال

و راجع ألنه يريد تغيري وعيه بعدلزيادة حتمله، بقدر ما ه
 أن ثبت لفرتة نتيجة لتعاطيه نفس املادة؟ 

 :حييى. د

هذه النقطة الىت وصلتك تؤآد ضرورة احلرص على إتاحة
الفرصة حلرآية النمو بشكل حقيقى، ضمن برامج الوقاية حىت

 .لو آان ىف ذلك بعض املخاطرة

مل أرآز علىأما حكاية قلة وآثرة تأثري مادة بعينها، فأنا 
ذلك ولكن ما أشرت إليه هو احلاجة أساسا لتغيري نوعية الوعى

"دماغ"وليس فقط إلثارة أو تثبيط الوعى، املدمن يبحث عن 
الذى قدمناه أخريا هو تغري الوعى نوعيا سواء" الدماغ"وتعريف 

 .بتغيري املخدر، أو تغيري جرعته، أو حىت االنقطاع عنه

 حممد املهدى. أ

 .لفرق بني صورة الذات وخمطط الذاتوصلىن ا

 :حييى. د

أعرتف لك يا حممد أنىن مازالت حمتارا ىف حماولة إجياد لغة
 Self schema رؤيىت للفرق بني خمطط الذات/أوصل هبا فكرتى
وأول أمس وأنا أناقش حالة  Self imageوصورة الذات

ذهانية ىف مرور يوم الثالثاء، دخل علينا عامل آخر يربط
صورة وخمطط اجلسد، بصورة وخمطط الذات، بتنويعات متداخلة

حيتاج إىل صرب ومنهج، –ىف تقديرى اآلن  –ومتباينة، واألمر 
 .ورصد مالحظات بأآثر من وسيلة
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 نعمات على.د

وصلتىن إضافة عندما قرأت احساس ووصف عادل للمخدر
وتأثري آل خمدر فيه على حده، فكرت ملاذا ال أجلأ أنا إىل هذا

بالسعادة والدماغ العالية، فخفت، ال أعرف احلل، ألشعر
ملاذا؟ وفكرت ىف الوجع واآلمل، وأهنا سعادة زائفة، وآربان
خادع، آما تذآرت آم من املرات القليلة أحسست فيها

غري  بالسعادة احلقيقية، وقلت ممكن أعمل دماغ حباجة تانية
 .املخدر فالسعادة من غري وجع، واملر ليس له طعم

 :حييى. د

 أحرتم بساطتك وشجاعتك هكذا

 .شخصيا خفت على الرحية   وتعجبت آيف ال تدرين سبب خوفك، أنا

"لكن أذآرك أيضا أن السعادة احلقيقية ليست بالضرورة 
 :من غري وجع

 .واملر له طعم املرارة 

 أميمة رفعت.د

مثل عادل جيب عمل برنامج عالجى لألسرة هل ىف حالة مريض
ومعتمدا عليها؟ يعيش بني أفرادها آكل، طاملا انه ما زال

أليس هناك احتمال أنه آلما تقدم العالج خطوة يتأخر خطوات
استسهال هذه األسرة وسطحيتها الشديدين؟ وهل تقوم بسبب

مستشفى الدآتور ادوارد اخلراط مثل –مراآز عالج االدمان 
 مبثل هذه الربامج أو على األقل –بوادى النطرون مثال 

لتثقيف لألسر جبانب االثىن عشر خطوة للمريض، أمبالتوعية وا
يكون على املدمن وحده، وعليه أن ينضج ان الرتآيز ىف العالج

طريقه دون مساعدة ألن خيتار) من خالل العالج(بدرجة آافية 
 أسرته، أو برغم عيوب أسرته املؤثرة؟

 :حييى. د

 ..نعم

يدا،تقوم هبذا الدور حتد –تقريبا  –آل مراآز التأهيل 
 .آل بطريقته

**** 

 قصة هذه القصة: تعتعة

 حممد أمحد الرخاوى. د

 )احلسرة واحلرآة ىف احملل(الكلمات الناقصة 

 :حييى. د

 أشكرك،

 !!)الشكر(هذه هى اجلائزة، 
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 .للمقارنة بعدوإن آنت مل أراجع النصّين

 رامى عادل. أ

 ال خيمد احللم،

 نتقصاه لوفرته،

 بالضرورات  مشبعا

 :حييى. د

 "!!ماشى"

 حممود خمتار. د

وقعت عيىن منذ الوهلة األوىل عند القراءة الثانية للقصة
 ودعاىن اإلستسهال اىل املقارنة بني) احلرآة ىف احملل(على اإلضافة 

 ).احلسرة(عة فوجتهاالقصتني للحصول على الكلمة الراب

 الفضفضة وأمهيتها؟ حييى ماذا عن. سؤاىل يا د 

 :حييى. د

 حممد أمحد. نفس الرد السابق حاال على د

أما عن الفضفضة فهى مهمة، ومفيدة أحيانا، لكن ىف خربتى
وجدت أهنا ليست غاية املراد، وال هى أحسن السبل للتفريغ

اصة ىف بلدنا،عما تكنه النفس، ففى آثري من األحيان، وخ
،"النعابة"أو " العديد"تنقلب الشكوى املتكررة إىل نوع من 

وأيضا إن التوقف عند مرحلة الفضفضة، هو نوع من التفريغ
 الذى قد يوقف احلرآة،

أوافق على الفضفضة حني تكون بداية حرآة أو حفز 
مراجعة، وال أوافق عليها حني تكون تسكينا مبثابة هناية

 .املطاف

 حت منصورمد. د

أغرتىن اجلائزة فطار عقلى ومل ولن أفكر إال ىف طبعا
لن أفكر فأنا، اجلائزة، حبثت عن أربع آلمات، قلبت النص

مرهق جدا لدرجة أىن لن أنظر إىل قدمى أين ختطو آما آنت
 واهللا مل) واحلسرة واحلرآة ىف احملل(أحرتق ىف انتظار التعتعة 

 .اجلائزة ىف انتظار, لذلكأرجع للقصة السابقة فلست حمتاجا 

 :حييى. د

 حممود خمتار. حممد أمحد، د. نفس الرد على د

 عمرو حممد دنيا. د

هذه آثريًا وال Deja-va" سبق الرؤية"أنا أتعرض لظاهرة 
أجد هلا تفسريا أبدًا فأآاد أجزم أىن مل أر هذا الشىء من

 .قبل، رغم شعورى احلقيقى برؤيته قبًال ومل أجد لذلك تفسريًا
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 :حييى.د

وملاذا تنكر على نفسك ظاهرة طيبة تدل على حرآية
الدماغ عادة، ملاذا جتزم بإنكار ما يأتيك ىف خربتك هكذا

الىت قد(من هذه املزية عيانا بيانا؟ هل رد أن غريك حرموا 
 ).تكون ليست مزية ىف أحوال أقل تواترا

 عمرو حممد دنيا. د

)سبق الرؤية(أعرتض يا دآتور حييى على تفسري حضرتك لظاهرة 
Deja-vu بأن املعلومات الىت آنَت قد قرأَتها آنت قد سبق وعايشتها

ىف مرضاك من قبل، هذا التفسري ال يكفيىن لتفسري هذه الظاهرة
لغريبة فعال، ال أدرى ملاذا ولكنه مل يكفىن، وأعتقد أن تفسريهاا

 .أعقد من ذلك بكثري، أو أبسط من ذلك بكثري، وآلنا ال نراه

 :حييى. د

 آل شىء جائز

مث إن هذا تفسريى اخلاص خلربتى اخلاصة ىف موقف معني دون
  وليس سبق الرؤية، Deja lu  تعميم لظاهرة سبق القراءة 

متوازيان، وبالنسبة للطب النفسى، ىف ترتيب زمىن حمدد،ومها 
آانت هذه هى خربتى، مث وجهة نظرى، فكيف باهللا عليك تنكر علّى

 اجتهادى ىف تفسريى ملا عايشت؟

 مث إنىن مل أقصر التفسري على هذه اخلربة احملدودة، 

إن التفسري األعم مل أتطرق إليه وهو فرض اختالف زمن 
راك إىل النصفني الكرويني بأقل من ثانيةوصول رسائل اإلد

 .وهذا حيتاج تفصيل آخر

 عمرو حممد دنيا. د

مبناسبة الفزورة، فاحلل هو األربع آلمات: مالحظات
 )احلسرة واحلرآة ىف احملل: (الزائدة هى

لقد توقعت هذه الزيادة مبجرد أن قرأت القصة: ملحوظة
عى، ميكن فرحتوملا عدت للقصة األصلية دهشت جدًا لصدق توق

 . ميكن استغربت، ولكىن أآيد محدت اهللا على حسن توقعى

 :حييى. د

 !!يا خرب

هذا البحث) الومهية اهولة(أهلذا احلد أثارت اجلائزة 
 !!اجلاد من آثري من األصدقاء

 .ليس عندى تعليق أآثر مما قلت لألصدقاء حاال

 هالة محدى البسيوىن. أ

جاىل إىن ماستبشرش خري مناحساس باليأس آده ....... 
حكاية أوباما، يعىن اللى فات حايفضل آده، املهم أننا

 .نتأقلم على الوضع ده
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اللى هى عارفه آل حاجة بالتفصيل وال تربير"آالم متاضر -
وال تريد أن تتحدث فيه، بيفكرىن بنفسى أوى، عارفه حاجات

 .فيهآثرية بالتفصيل بس الفرق إىن مش قادرة اتكلم 

 :حييى. د

 من قال ذلك؟

 " اللى فات حايفضل آده"آيف نستسلم أن 

نفضل"هذا لن حيدث إال لو رضينا حنن، أو اخرتنا، أن 
 .، إن جمرد تغّيرك شخصيا، جيعل آل شىء قابل للتغري"آده

فقد تكون  أما معرفتك حاجات آثري تكتمينها مرغمة،
 .ثروة، وقد تكون غري ذلك

 حممود حممد سيد. أ

اعرتض على رفض موضوع الرمز ىف اإلبداع فاإلبداع يزداد
 .قوة بالرمز

 :حييى. د

 .هذه وجهة نظر حمرتمة ال أرفضها، لكنىن ال أفضلها

 حممود حممد سعد. أ

وصلىن اختالف املضامني واملعاىن الىت يأخذها آل قارىء لنفس
 .القصة

 :حييى. د

 أحيانا يكون هذا هو وظيفة اإلبداع األوىل

 مين عبد العزيزأ. أ

مل أفهم ملاذا تكاد أن تقتل من يقرتب من منطقة إبداعك،
وما املشكلة أن تعيد النظر فيها، وهل هذا متعلق بتصديق
ويقني الشخص من شىء ما، وعند حماولة تنبيهه أو نقده يصبح

 .شيئا مزعجا جدًا ىل

 :حييى. د

ال تعىن أنىن أرفض، بل هو تعبري عن الغيظ" أآاد أقتل"
–وعند غريى غالبا  –خوفا من التشوية، مث أنىن الحظت عندى 

قد يطفئ جذوة –أن قبول نقد املسودات أو احملاوالت األوىل 
 االندفاعة األوىل للتشكيل اإلبداعى،

هو أن تأتى املالحظات ىف صورة النقد –غالبا  –واألفضل  
 .املسئول بعد نشر اإلبداع فعال

 أمين عبد العزيز. أ

الكلمات األربع املتجاورة ىف منت هذه القصة هى: مالحظات
 ).واحلسرة واحلرآة ىف احملل(
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علمًا بأنىن فرحت جدًا عندما عثرت على هذه الكلمات وىف
 .انتظار اجلائرة

 :حييى. د

 نفس الرد

 !!يا للجائزة

 شكرا

 )هذه هى اجلائزة آما ذآرت سابقا(

 حممد الشاذىل. د

آما يشاء، أظن أن من حق املبدع أن يكتب أو يبدع
وبالتاىل من حق املتلقى أن يتذوق هذا اإلبداع آما يشاء،
هذا هو سبب أن القصة وصلت غري ما قصدت يا سيدى، وأظنك
أشرت مسبقًا إىل أن قراءة النص مبا حيرآه ىف املتلقى هو نوع

 .من النقد واإلبداع أيضًا

 :حييى. د

 هذا صحيح جدا

 إسالم إبراهيم. د

 .مستغرب أن اليومية حرآت حاجة إنت مش قاصدهاحييى . ليه يا د

اللى أنا أعرفه من حضرتك أن التعتعة مش مهم حترك 
 .إيه، املهم إهنا حترك أى شىء

 :حييى. د

 فعال

 شكرا جدا

**** 

الوعى جبدل العالقة )24(ى اإلشراف على العالج النفس 
 أثناء املمارسة

 مدحت منصور. د

يتحمل أى احلقيقة آان عندى فكرة خاطئة أن املعاجل جيب أن
شئ وآل شئ من مريضه وتذآرت قول الناس الطيبني ىف الريف

فهم أيضا ينكرون علّى حقى ىف املرض إجالال!!) وتعبا؟دآتور (
 .ىل وتعظيما من شأىن حىت يتناسون أىن بشر

وآما أن املريض أحيانا يتناسى شعور املعاجل وأنه بشر
موقفه استنجاد وطلب الغوث دون أن يشعر فأحياناأخرى يكون

عندما .مبعىن شوف آم أنا سخيف أو لزج أو ثقيل؟ وافعل شيئا
 ى اإلنسان ال يستطيع أن يعرى جزءا وخيفى اآلخر على مزاجيتعر

 لقد عرى الرجل تناقضه وانسحابه , طبيبه أو حسب رغبته
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السرية فلم جيد ما مينع أن يعرى ما وممارسته املرضية للعادة
تعاطفى مع لذلك أنا متعاطف مع أستاذ أآمل أآثر من, تبقى

آثري من الصربالعملية حتتاج  .املريض وال أنكر تعاطفى معه
من املعاجل حىت يتمكن املريض من أن يرى نفسه آإنسان واهود

يرى املعاجل آإنسان وليس مث) ليس عليه حرج(وليس آمريض
 ).صربوا وال يلقاها إال الذين( .آمعاجل فقط

 :حييى. د

 أوافق على معظم ما جاء بتعقيبك

 رامى عادل. أ

أو خيرج منه هذه,يتذوق العيان او الطبيب نكدى وال يعرف
 البلياتشو روح_ الروح

 :حييى. د

 أحيانا

 وليد طلعت. د

أنا ال أخاف إال من ُبعدى عنك سواء بالسيئة أو باحلسنة
 .أبدًا اللهم ال حترمنا معذرتك وعفوك وال تبعدنا عنك

 :حييى. د

 آمني

 عمرو حممد دنيا. د

أنا فعال ماآنتش بابقى فاهم ليه فيه عيان ماليش نفس
اشوفه، مش عارف، وآنت باتعب قوى من الشعور ده بس أحيانا
بيبقى موجود وميكن من غري ما اعرف السبب، أو مبعىن أدق
بابقى مش عايز أعرف السبب، بس مع اإلشراف زاد وفسر زمالئى

وده إداىن مساح. إن مش أنا لوحدى اللى بيجيله الشعور ده
 .أشوف واستحمل واآمل واآون اآثر صراحة

 :حييى .د

هذا بالضبط هو أهم فوائد اإلشراف، مث أذّآرك بأول حالة
أرسلْتها لالستشارة الدآتورة أميمة رفعت ىف هذه النشرة

، هذه احلالة مسحت لنا أن"استشارات مهنية"وفتحت هبا باب 
نقر ونعرتف حبق املعاجل ىف رفض املريض ىف بعض مراحل العالج حىت

ن التخلى، شكرا للجميع علىالسماح بالشعور بالكراهية دو
 .آل هذا

 هالة محدى البسيوىن. أ

 avoidant personalityمش عارفه معىن الشخصية التجنبية 

 :حييى. د

 هذا االسم هو جديد ىف التصنيف، وقد ورد أساسا ىف 
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وميكن أن  DSM IVالتصنيف األمريكى الرابع لألمراض النفسية
ترجعى إليه، وهو ببساطة أحد جتليات الشخصية الشيزيدية

Schizoid personalityوتتميز هذه الشخصية عموما بتجنب ،
آل اقرتاب أو مواجهة من أول جتنب التقاء النظرات حىت جتنب

 .إخل).... وأحيانا غري احملرجة(املواقف احملرجة 

 هالة محدى البسيوىن. أ

الواحد يستحمل االعتماديه بتاعت وصلىن قد أيه صعب
العيان اللى وصلت للدرجه بتاعت العيان اللى ىف احلالة، بس
حسيت بتناقض، ازاى اآون مش متحماله للدرجة دى وىف نفس

 الوقت ماينفعش أسيبه

احلل هو رأى حضرتك فعًال اىن لو ممكن استحمل فرتة آده لو
يبقى من) عدةيعىن مش باقّدم له اى مسا(ماآنش فيه فايدة 

األحسن اىن احوله ملعاجل غريى يقدر يقدم ليه اى حاجة
 .تساعده

 :حييى. د

 يعىن،

 لكن أرجو أال تسسهلى

 وأن تستعيىن باإلشراف ما أمكن ذلك

 مىن أمحد فؤاد. أ

من رأىي ان يكمل املعاجل مع تلك احلالة اوال، عشان الشعور
وثانيا عشانبالذنب وانه بيعمل اللى عليه قدام ربنا 

 .يتعلم ميكن الدنيا تتغري عند املريض ويتحسن

 بصراحه صعبان عليا املعاجل

الواحد ملا بيزهق من حد بيبقى مش عاوز يتكلم معاه 
هنائى ولكن ىف احلاله دى الواحد بيحكم ضمريه أوال وعقله وىف

 .اآلخر مشاعره

 :حييى. د

 هو ذلك

 )تقريبا(

 حممود حممد سعد. أ

عملية التصارح مع النفس أو مع املشرف علينا،وصلىن أن 
تساعد على ختفيف حدة الصراعات داخل املعاجل ويساعد اىل حد

 .ما ىف تقبل املعاجل للمريض

 :حييى. د

 هذا صحيح
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 عالء عبد اهلادى.أ

مش فاهم هل زيادة معدل ممارسة العادة السرية ىف سن
 مبكر قد يشري اىل احتماليه حدوث اعراض ذهانية بعد ذلك؟

 :حييى. د
 ال

 هذا غري صحيح

 حممد املهدى. أ

وصلىن أن املعاجل من حقه أن يشعر بثقل مريض ما، وأن
يكره، والبد له من قبول هذا احلق، ولكن ال يتصرف على أساسه
فيستسهل إهناء العالقة العالجية، إن قبول فكرة أن من حقى
الشعور بلزوجة مريض أو ثقله أو حىت آرهى له والوعى بقبول

هو الذى يزيد من نضج املعاجل وقدرته على احتمال هذا احلق
 .املريض وليس استسهال اهناء العالقة

 :حييى. د

 هذا صحيح جدا

 عبد ايد حممد. أ

 معىن املوَجة الثانية: وصلىن

 آيف أن الزهق واالستسهال بيقلل اخلربه: وأيضا

من حقى ازهق وأرفض وأقرف من أى عيان لكن ما انصرفش
 .الزهق عنه على أساس

 :حييى. د

 يارب صربنا، واشف مرضانا

 حممد امساعيل. أ

 مش فاهم إزاى اخلربة تقل؟ ممكن تثبت، بس تقل إزاى؟

 :حييى. د

 "من ال يتقدم يتأخر: "هذا سؤال جيد، من حيث املبدأ

أما آيف ذلك فقد تزيد دفاعات املعاجل تدرجييا مع زيادة 
ريضه، فتزدادخماوفه من آشف نفسه أمام نفسه أو أمام م

املسافة تدرجيبا بينه وبني مريضه، ويلجأ إىل أساليب عالجية
مثل االآتفاء بإعطاء األدوية، والتسكني دون التحريك،: أسهل

واختزال املرض واملريض إىل آيان آيميائى ناقص آذا أو زائد
آذا، وهذا هو اال الذى تلعب فيه شرآات الدواء وتقوم

 .ل متزايد طول الوقتبغسيل مخ األطباء بشك

 حممد امساعيل. أ

طب فيه احلق من الغضب واحلقد!! فيه احلق من القرف
واالستنكار؟ وإيه هى املشاعر السلبية املقبولة ىف العالج

 .وإيه اللى مش مقبول؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3547



 05I12<I2008א – אא

 :حييى.د

 يوجد احلق ىف آل شىء

االعرتاف بكل املشاعر هو خطوة إجيابية صعبة، االعرتاف مهم
املطاف، وإمنا بداية التحركعلى شرط أال يكون هذا هو هناية 

حنو حتمل مسئوليتنا آل ذلك لصاحل عالج املريض، ومنو املعاجل
 .وزيادة خربته

 حممد امساعيل. أ

معرتض على العنوان علشان خمتصر ومش بيقول آل حاجة ىف
 .احلالة ومش آل اللى وصل منها

 :حييى. د

 عندك حق

**** 

 )برآة دم(يوم إبداعى الشخصى 

 سيد الرفاعى. د

أنا ال أستطيع الكالم عن الشعر ولكىن توقفت عند هذا
 :اجلزء

 " ُذْبَنا بنبض اخلوف قبل الرؤية" 

ة بأهنايا مجال الشعر وروعته، أحسست بنهاية القصيد
 بداية آل شىء نفعله وحنيا به مجيعا

نفرح، وحنزن، ونعمل، ونغضب، وخناف، دائما قبل الرؤية
 من آل شىء

 .أحس مبعىن رائع ال أستطيع شرحه

 :حييى. د

 هذا هو الشعر

 شكرا

 أمحد يسرى. أ

 "يوم الدينونة..... "

 الىت مل تتشرهبا الرمال هذا ما قد وصلىن من برآة الدم املتخثرة

 !!ومعها فتخثر الزمان أمامها 

 :حييى. د

 لك ما وصلك

 رمبا
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 **** 

 )2(حوار مع اهللا : يوم إبداعى الشخصى

 مدحت منصور. د

شعرت بعفو اهللا ينزل ىب وبك وبرمحته تغمرىن وتغمرك وأنه
 .يراىن ويراك

 :حييى. د

 يكون هذا صحيحايارب 

 احلمد هللا

 عبري حممد رجب. أ

 بقاىل آتري قوى ما اتكلمتش مع ربنا؟

 بصراحه اتضايقت قوى ملا قريت اليومية

 :حييى. د

 الدعوة عامة 

 والباب مفتوح دائما لكل من يطرقه

 نرمني عبد العزيز. د

ال اآتفى ان انزلك ىف احلسنه لتنزل ىف السيئة، بل انزلك"
 ىف آل فعل حىت لو آان عصيانك 

خياف البلهاء ان ينزلوك بالسيئة فيتطاولون على رمحتك،
 .."أنا ال أخاف إال من بعدى عنك بالسيئة أو باحلسنة

هذه األبيات من أمجل ما قرأت ىف احلوار مع اهللا، رمبا ألهنا
 من عالقىت باهللاتعرب عن جزء 

الشعر معقد جدًا وصعب فهمه وهو آيف أآون قريبه من اهللا
 .....واذآره حىت وانا أعصيه

 :حييى. د

إن ما وصلك يا نرمني هو أآرب آثريا مما تصورت أنه ميكن أن
 .يصل ألحد

 أنس زاهد. أ

 : يقول اإلمام علي آرم اهللا وجهه

وال يلفظ، وحيفظ يقول. وال عنها خبارج ليس يف األشياء بواجل
غري رقة، ويبغض حيب ويرضى من. وال يتحفظ، ويريد وال يضمر

 . ويغضب من غري مشقة

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3549



 05I12<I2008א – אא

 :حييى.د

 آرم اهللا وجهه

 ووجهك

 حممد أمحد الرخاوى. د

 يتولد وجود من وجود
 الفرع باالصل اذا اتصل

 ىف مقعد صدق

 تتوالف لغة دون آالم
  ال تفهم
 !!!!علي اقدام بل متشي

 يقذف باحلق علي الباطل
 هو زاهقفاذا 

 الوجود اجلديد ميشي اصحاب
 مثل اصحاب الكهف
 !!!!!حىت يكشف عن ساق

  قلوهبم ُْيربط علي
 فيشرق نور اهللا يف آل شئ

 :حييى. د

 شكرا،

 !بداية أخرى أطيب 

 .برجاء فتح األبواب للكافة

 رامى عادل. أ

 مع اهللا حوار

 قلت له يف موقف العشم 

 لقبح حمال بديع

 ال طل اذا مل اجرم

 وجتيز هبما جتريني, وزليت واحنطاطي

 :حييى. د

حالت دون أن تصل رسالتك –غالبا  –األخطاء املطبعية 
 .آما متنيَت

**** 

 112حلم &  111لم ح: أحالم فرتة النقاهة

 :أميمة رفعت. د

 : مالحظات على األحالم والتقاسيم 
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–ال أذآر حتديدا  –الثالثة أو الرابعة  آنت أجتول للمرة
ثرائها أرى ىف آل مرة بني صفحات األحالم والتقاسيم، من شدة

 وقد تتبعت تطور. شيئا جديدا وآأنىن مل أقرأ آل هذا من قبل
احللم" \األحالم والتيمات األساسية منذ البداية وحىت اآلن 

النقد والقراءة وحتوهلا إىل تنويعات عند ، آما تتبعت"\ 112
األساسى عند احللم مث إىل تقاسيم على اللحن" \ 53" \احللم 

وقد أثار دهشىت أنه بالرغم من قرار. وحىت اآلن" \55" \
منذ احللم األول أن تكون) حييى. نت دالذى هو أ( الناقد

األصداء، إال أنه آان من القراءة والنقد على غرار نقد
 الواضح أيضا الرغبة الشديدة ىف الرتاجع عن هذه الطريقة

منذ البداية، مما ظهر ىف شكل حوار داخلى ىف نفس الناقد
شىء غري مريح، هذا احلوار آان ىف..ينبهه بأن هناك خطأ ما

،)أحسن(احللم  صعُب هذا: لرابع أى منذ البداية فعال احللم ا
أنت(، من يقرؤه إذن )من حقك(ال أريد أن أقرأه ناقدا 

بعد هذا)........ يصل إىل أصحابه بدون نقد دعه –مالك 
أغلب األحالم، احلوار الداخلى، عدت اقلب الصفحات اتصفح
 وضح ىل آما.....وقررت أنه ليس لزاما علّى أن أنقدها مجيعها

الصراع بني التفسري والتحليل واإلضطرار إلستخدام الرمز
ىف معظم األحيان حىت تولدت فكرة واحلماس أحيانا والفتور

 .التقاسيم

الفتاة اجلميلة،: برباعة  تيمات األحالم دجمها حمفوظ سويا
الذى والبيت، واملوت، والشعور بالشك واملؤامرة والرتبص

طاردات الىت ال تنتهى أبدا لصاحلترمجته بإبداع شديد امل
"\12" \ىف احللم ) املثري لألعصاب باجلو(الراوى بدءا 

مواجهتها وإستمرار الوساوس مع اول مطاردة يفشل الراوى ىف
إىل قمة املطاردة" \17" \ىف احللم )مل أسلم من الوساوس(

لتنتهى بآخر مطاردة" \24-23" \واجلرى واللهاث ىف احللمني 
يظهر إحتمال املواجهة حيث 45باحلرآة ىف احللم مصحوبة 

 ).عند الشاطىء يتضح املوقف(والقضاء على الشكوك 

األحالم بعد آل هذه املطاردات خبطى أهدأ، وتبدأ تسري
وتنسج على نفس النول، التقاسيم مبواآبتها، تلتقط اخليط

 ويشعر القارىء بالتناغم بني اللحن والتقاسيم، حىت تتحول
تدرجييا إىل شكل شديد الكثافة تتالصق فيه الفكرة األحالم

واإلنتقال ىف الزمان واملكان، وبني املوت واملشاعر والتيمات
من املشاعر حىت ان واحلياة بأقل قدر من الكلمات وأآرب شحنة

فتأتى. من يقراها يظن انه توقف عن التنفس حلظة القراءة
ك الثابت عنلتخلخل آل هذا وتذيب الالصق وحتر التقاسيم

ورمبا أمجل حتريك. واحد طريق آل من الشكل واحملتوى ىف آن
يتبق حيث بدأت آثافة األحالم تقل ومل101قرأته آان ىف احللم 

على ما يبدو سوى آتلة اخرية راسخة حتتاج إىل إزاحتها لريوق
، وهنا تأتى)الدوالب العمالق(من جديد  اجلو وتتضح الرؤية

الكتلة، تتم خلخلتها فبدال من إزاحة: التقاسيم جبديد رائع
 فيخف) أقزام(من الداخل، تتفكك أجزاؤها إىل جزيئات صغرية 

فهؤالء هم الذين آانوا سببا ىف ثقل الدوالب وحني(وزهنا 
 .)زحزحة الدوالب ينتهى خروجهم سوف نستطيع
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يتغري مسار األحالم مرة ثانية، فتدخل ىف مرحلة إلتقاط
الكاتب مع املاضى، وما بني العتاب الرقيقاألنفاس، فيتصاحل 

ىف) املوت ال يفرق األحبة(و) غياهبا عتب على املرحومة عني طول(
الدنيا وقد أعدم قد تضحك ىل(وحىت التناقض بني . 104احللم 

.مل أشعر باملشاعر املشحونة اخلانقة السابقة.) بدون حماآمة
ترتآه الستكانة التقاسيم لتحرك القارىء هذه املرة وال فجاءت

فها هى تقلب.أحاسيسه وإنتباهه املشاعر، بل تشحنه مبا يشحذ
فرحني وراح اجلميع يهللون( 107املائدة مبا عليها ىف احللم 

بعدما.) بالتخلص من الكتب والسيوف واألشباح والفقيد معا
مع املاضى وأعطى الكاتب بعض اد ىف حاول حمفوظ التصاحل

التقاسيم آما إحتجت. ء حظه ىف حياتهوفاته تعويضا عن سو
فرأيت احلسناء تراقص( 105عل التسامح البادى ىف احللم 

لتطيح هبما بسيارة.) غاية احليوية واملرح األسطى ومها ىف
ومشاتة األسطى) الغيظ واحلسد(مارقة، وحتل مشاعر الراوى 

 .وإنتصاره على غرميه حمل مساحة اللحن األساسى

األحلان والتقاسيم مثل منحيات الرسم" \دويتو  "\ أرى
البياىن، األحلان باألمحر والتقاسيم باألخضر، يتقابالن

ولكنهما ليسا ويتقاطعان ويفرتقان ويتحدان صعودا وهبوطا،
 على ورق، بل مها مضاءان بالليزر، دبت فيهمااحلياة واحلرآة،

  .فيرتاقصان على أنغام تكاد تصل إىل أذىن فعال

ذى يستطيع أن ميأل الفراغ اهلائل الذى سترتآهيا ترى ما ال
 وتقاسيمها بعد أن ينتهى عرضها؟" \أحالم فرتة النقاهة " \

 :حييى. د

آنت قد نسيت أنىن أقوم هبذا العمل،!! يا دآتورة أميمة
ألنىن أهنيت التقاسيم مرة واحدة، منذ أآثر من شهرين، حىت

 .ن الرتاجع، ودفعت هبا إىل املطبعة خوفا م209آخر حلم 

 قراءتك الناقدة هذه طمأنتىن أنىن ال أخرف،

وهى تشجعىن أن أعود للوفاء مبا التزُمت به وهو ما 
ونشرت منها فصال واحدا ىف عملى" القراءة الشاملة"امسيته 
 .2006الس األعلى للثقافة " أصداء األصداء"املنشور 

 وأيضا آنت قد وعدت بنوع من القراءة الشاملة ألحالم فرتة النقاهة،

واألرجح أنه قد ال يسعفىن الوقت أو يطول ىب العمر، 
أن يقوم –يوما ما –فجاءت رسالتك هذه تقول أن غريى ميكن 

 .مبا أِمْلُت فيه

 .شكرا

 111حلم : رامى عادل .أ

اخلالص، ضالتنا املنشوده، ويغمرىن املاء وتفيض روحى ويتعلق
الرفيق حببل النجاه الوحيد من وجهة نظره، اال هو وانا،
ويعلو ويهبط جبسدى امليت داخل املاء، وينوء بكاهله محلى،

 .قربانا اهله ألستقر بالقاع، ملحقا برتانيم الذبح، يشدوها
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 112حلم:رامى عادل.أ

الشارع، ممسوسا بنظرة امى الذاهله، وصرخة اخىوعربنا 
املسخسخ تنزع امى مين، حتبسها يف، تلوذ بصمم، تشق طريقا اىل

 .حمبسها

 :حييى. د

 االستثناء مستمر

 عذرا لآلخرين

 هشام حامد. أ

 ما رأيكم ىف اختالل اإلنية،

 الصغري حىت يعقل من اختالل االنية؟ هل يعاىن الطفل 

مبتعة النظر اهللا وندخل اجلنة ويكرمناهل عندما يكرمنا  
اىل وجهه هل عندما يتوه البشر من مجال وجه اهللا هل هذا

 االنية اختالل ىف

 :حييى. د

 .ال طبعا، بالنسبة للتوجه إىل اهللا

 أما بقية األسئلة فتحتاج إىل تفاصيل ليس هذا جماهلا اآلن

 عذرا

 وشكرا
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א  ،"אא"−463 א 1−3א

 تعتعة

مرآز املعلومات ودعم"االسم شديد اإلهبار، واعد، حمكم 
، واجلهة الىت يتبعها هى أعلى جهة تنفيذية ىف"اختاذ القرار

أعرف أن َثمَّأن (وطننا الطيب ىف حمنته اجلارية، هذه املعلومة 
أصبحنا بلدا: أهبجتىن) مرآزا يدعم قرارات جملس الوزراء

، ال نتخذ)من يدرى؟!! ولعلنا آنا آذلك دائما(متحضرا 
، مث"منضبطة" "صادقة" "آافية"قرارا إال بناء على معلومات 

 . ها حنن نستعني مبن جيب أن نستعني هبم واحلمد هللا

حني دعيت إىل لقاء تليفزيوىن تديره مقدمة ملتزمة مهذبة،
مسح القيم"ملناقشة بعض جهد هذا املرآز اهلام، وهو تقرير 

، طلبت نسخة من التقرير فتفضل املسئولون"2008العاملية ىف مصر 
صفحة، ىف آل صفحة شرحيتان 35مشكورين بإرساله، وهو مكون من 

حة، وإن آانت غري آافية، وهذه، متضمنًا معلومات واض69مبجموع 
 .هى طبيعة أى موجز، وأيضا من صفات األحباث امللتزمة مبنطقة حبثها

من مرض التفاؤل) وال أريد أن أبرأ(وألنىن مل أبرأ أبدا 
، رافضا أى تشكيك"!!هذا هو"املزمن الذى أعاىن منه، قلت 

شرحية وأتابع العناوين 69رحت أُمّر على الـ . أو هتوين
يدا  -بعقلى  –ائعة، واملقارنات الصادمة، وأنا أصفق الر

 :نقرأ أول سطر ىف املوجز عن اهلدف من البحث بيدا، 

التعرف بأسلوب علمى على منظومة القيم الىت حتكم" 
 ".الشعب املصرى، وتشكل وجدانه ومقارنتها باتمعات األخرى

أى واهللا، ما أروع آل ذلك بإذن اهللا وفضل العلم، يا
ليس فقط على منظومة القيم الىت تسود سوف نتعرف !! للطموح

أغلب فئات الشعب املصرى، أو القيم الغالبة ىف قطاع حمدد،
من الشعب املصرى، وإمنا سوف نتعرف على منظومة القيم الىت

الشعب املصرى، طيب ال مانع، حتكم على") حتكم"الحظ آلمة (حتُكم 
، وليست تؤثر على"!!انهتشكـّل وجد"راحتها، لكنها أيضا 

وجدانه، وال حىت توجه وجدانه، أيضا ال مانع، آله خري، مث سوف
املقارنة دائما(يقوم البحث مبقارنتها باتمعات األخرى، 

مطلوبة، إن آانت ممكنة، وهى ىف تقديرى غري ممكنة عادة،
 ).خصوصا فيما أمارس من أحباث

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3554



 06I12<I2008א – אא

الدورة األخريةرحت أعدد الدول الىت مت تطبيق هذا املسح هبا خالل 
للبحث فوجدهتا تكاد تشمل آل العامل، من أوربا حىت اسرتاليا، ومن

 إخل..دول آسيوية، إىل أمريكا اجلنوبية مرورا بأفريقيا 

، وأنا ذاهب إىل اللقاء،"وحصل ىل ما حصل"تصفحت آل هذا 
حني ذهبت للمناقشة فوجئت بقدر ما فرحت أن املشارآني معى مها

املرآز واملسئول عن هذا التقرير   ا هو رئيساثنان فقط، أحدمه
، مل أتعرف عليه من أول وهلة، لكنه تفضل)ماجد عثمان. د.أ(

بتذآرتى برسالة دآتوراة آنت أشرف عليها من عشرين عاما،
يا خرب يا   !!وآنا نستعني به ىف معاملة النتائج إحصائيا

عم أناماجد، آيف آربت وشاب شعرك وأطلقت حلية مجيلة هكذا؟ ن
وأعرتف أنىن تتلمذت عليه آنذاك،) آان شابا(أعرف هذا الشاب، 

وقد آنت تلميذا خائبا، لعالقىت الضعيفة باألرقام والتعميم
واإلحصاء، حاولت أن أربط بني معرفىت به عاملا أمينا نبيال
متقنا، وبني ما قرأته ىف البحث فلم أستطع، فرحت بلقائه،

ليس على حساب -    ر اللقاء بسالموعابثته، ودعوت اهللا أن مي
وطمأنىن إىل احتمال السالمة أن ثالث املناقشني - احلقيقة واحلقائق
هو رئيس حترير جملة) شاب أيضا حبكم فارق السن(آان عزيزا آخر 

، وأنا أعرف ما له من رؤية)أمين الصياد. أ(وجهات نظر 
 . ناقدة، وموقف موضوعى، وجهد مثابر

ندع(ن املرآز قبل أن ندخل ىف البحث نكتفى اليوم بعنوا
 ). حمتواه اآلن جانبا

هو أن تعمل إرادتك لالختيار بني ":اختاذ القرار"   - 1
ألنه إذا مل يكن َثمَّ بدائل، فنحن ال حنتاج لإلرادة،!!! (البدائل

 !!!).هل عندنا فعال بدائل؟؟؟؟!! ولن حنتاج الختاذ أى قرار أصًال

، وما"القرار، والقرارات"تعريف ما هو ": القرار" -2
 ؟"التوجيهات"الفرق بينها وبني 

يا ترى هو دعم للقرارات الىت اتـُِّخذت؟ أم ":دعم" -3
 نفسها أثناء اختاذها؟ " عملية اختاذ القرار"دعم 

آم؟ وآيف؟ ومن أين؟ وما هى حقيقة االعتداد هبا؟  ":املعلومات" - 4

هل هو آيان سياسى، أم !):املصرى" (جملس الوزراء" - 5
ما(جمموعة خمتصني، أم ثلة خملصني لبعضهم البعض، ورمبا للناس؟ 

 وهل هم يفرقون بني العمل السياسى، والتخصص العلمى؟) املانع؟

،"اإلرادة"رجعت إىل مراجعى واجتهاداتى ىف تعريف آل من 
، وأخذت أقلب صفحات البحث وأنا"املعلومات"، و"القرار"و

معلوماتى املتواضعة عن األحباث املْسحية، والعينة أراجع أيضا
 . املمثِّـّـِلة، وصعوبة املقارنات، وخطورة التعميم 

التماس آل العذر لكل وغمرتىن حسرة بالغة، مع حماولة 
 . من اجتهد ، أصاب أم أخطأ

 وال حول وال قوة إال باهللا 

 وللحديث بقية
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 األخالقى/املوقف العالجى واملوقف الشخصىالفرق بني

سنة، متجوزة 34عندى عيانة عندها ....   :عوىن.د
حلد تانية إعدادى وبتشتغل خياطة،  أوالد متعلمة 5وعندها 

هى بتشتكى من املشكلة إن جوزها عنده ضعف ىف االنتصاب، مها
هى حاليا ما بيناموش مع بعض ىف سرير واحد بقى هلم سنة، 

ىأهنا بتعمل حاجتني ىف نفس الوقت، فه  اللى مضايقها أوى
بتتصل بأرقام عشوائية حلد ما يرد عليها راجل وتقعد ترغى

وآمان فيه واحد بتشوفه بانتظام بيناموا معاه بالليل، 
 .بيعملوا آل حاجة ما عدا املعاشرة اجلنسية.. مع بعض، 

 فني يعىن؟.. قلت ىل بتشغل خياطة مش آده  :حييى.د

 ىف ورشة صغرية حتت البيت، بتشتغل حلساهبا :عوىن.د

 هم مستواهم االجتماعى عامل أزاى؟ :حييى.د

هم عندهم سنرتال وبيتني مأجرينهم، وحمل.. يعىن متوسط :عوىن.د
 .حالقة، على مرتب زوجها ومكسبها من اخلياطة، يعىن ماشى احلال

 بيشتغل إيه؟ جوزها  :حييى.د

 صول ىف املرور :عوىن.د

 مرتشى؟ :حييى.د

، وهى بتقوىل بيطلع سفريات للصعيد.. أيوه  :عوىن.د
يقعد يومني أو تالتة، بريجع منها بفلوس آترية، وبيقوهلا دى

 من اللجان اللى عملناها

 بتقابله فني؟.. الراجل اللى برتوح له ده :حييى.د

 ىف بيته :عوىن.د

 هو متجوز؟ :حييى.د

 أوالد 3متجوز وعنده  :عوىن.د

 إيه راخر؟مستواه االجتماعى  :حييى.د
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 زيها تقريبا :عوىن.د

 هو جوزها بطل ينام معها من إمىت؟ :حييى.د

سنني، بقى ينام 8املشاآل اجلنسية بدأت جتيله من  :عوىن.د
ومع آده املعاشرة سنني مبساعدة فياجرا،  4قليل من  معاها 

 ماانعدمت آخر سنة  سنني حلد 4بقت قليلة جدا آخر 

 هى عارفة أنك مسيحى؟ :حييى.د

 يوهأ  :عوىن.د

 بتحبك؟ :حييى.د

 شوية ، ..أيوه  :عوىن.د

 إيه املشكلة بقى؟ فني السؤال؟ :حييى.د

مش قاعد ىف اجللسة حمتاس جبد،  املشكلة إىن بابقى  :عوىن.د
عارف أعمل أيه؟ آمان هى مؤخرا بقت عنيفة أوى، الشهر
اللى فات إختانقت مرتني ىف الشارع، مع ناس آانت حاسة أهنم

...هم آانوا بيعاآسوها ببساطة  ل إيه، عارفني هى بتعم
 .فراحت ضارباهم

 ، اخلناقتني ، آانو رجاله؟..... :حييى.د

 أيوه :عوىن.د

 !!!وضربتهم ؟ :حييى.د

أيوه، وآمان مؤخرا جوزها جاله انزالق غضروىف ىف :عوىن.د
ظهره ونامي ىف البيت، هى بتقول ىل ساعات بابقى عايزة أنزل

أنا لو أضمن إن لو قتلته مش...  على دماغه بإيد اهلون
لو حد يضمن ىل خطة حمكمة ما فيش وراها.. هادخل السجن 

 هاقتله... أدلة

 هى من مصر هنا؟ :حييى.د

 ".مشال الصعيد"أل من  :عوىن.د

عشان حتضر" مشال الصعيد"يعىن هى بتجيلك من  :حييى.د
معىنساعينت، ده  يا بىن ده مشوار ييجي .. اجللسة آل أسبوع 

آده انتو واخدين احلكاية جد، شكرا، هى معاك ىف العالج من
 إمىت؟ ومنتظمة؟

 ومنتظمة جدًا... شهور دلوقىت  10  أآثر من :عوىن.د

عشان تعرف تعاجل حالة زى دى الزم خيطر على بالك :حييى.د
شوية حاجات أساسية، إن األسرة آمنظمة إنسانية ما زالت
حديثة نسبيا وتقريبا عامله إشكال ما حدش عرف حيله حلد

حىت اخلواجات عملوا شوية حماوالت بديلة،.. دلوقىت 
وآالم من ده، بس برضه ما لقوش حل حقيقى،..  وآوميونات، 

 حسن، وال احنا لقينا، خلينا نتكلم بصراحة وسيبك من أ 
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التلصيم، مث تعاىل بقى للعالقة اجلنسية، ودى مسألة شاغالىن
خصوصا مؤخرا، وباعيد وازيد فيها، وبتتطور نظرتى وفروضى

بالنسبة هلا باستمرار، احلالة بتاعتك دى بتفتح ملفات آتري 
 .قوى

  ميكن علشان آده أنا حمتاس  :عوىن.د

أنت حاولت تعرف الراجل اللى برتوح له البيت ده :حييى.د
حب.. محاية ..... عالقة .. حبقيقى؟ رؤية،  بتاخد منه إيه 

 إيه ىف دول؟ لذة وخالص، بتاخد ..جنس .. 

أنا"هى بتقوىل .. بتهيأ ىل آل دول ما عدا احلب  :عوىن.د
بس أنا.. مش زى جوزى .. وانا معاه باحس إىن ىف حضن رجل 

 ".وش جبدما باحب

ىف احلاالت اللى زى دى املشكلة إهنا بتبقى بتدور :حييى.د
على عالقة ىف حياهتا، ممكن تكون ىف احلالة دى هى عايزة منك،
قصدى من العالج النفسى، نفس احلكاية، وهى عشان آده منتظمة

آل أسبوع، مث" مشال الصعيد"ىف العالج ، مع إهنا بتيجى من 
الدها خالص، يا ترى عاملة حساهبم ىفإنت ما جيبتش سرية عن و

 وال أله؟  اللى بتعمله ده

 .هى بتبقى خايفة جدًا وهى راحيه البيت للراجل ده :عوىن.د

طيب طيب، املعلومات بقت أوضح، ممكن بقى حتدد :حييى.د
 السؤال أآرت شوية 

أنا آخر جلسة لقيت نفسى بدّور على اجلزء الصغري :عوىن.د
رآة بيه ىف املشكلة، عشان أألقى حاجةاللى ممكن تكون مشا

 .اشتغل فيها معاها، ومابقيتش عارف ده صح وال غلط

اللى أنت عملته ده مظبوط طبعا، مش انت عارف :حييى.د
تبقى"احلكاية اللى داميا بارددها من شعرى ىف أغوار النفس، 

جرمية عاملها اتنني، آل جرمية عاملها اتنني، ذنب املقتول ذنب
، فإنك تبحث عن دورها، ده مهم جدا،"أصله استسلم القاتل،

مش بس دورها ىف مقابلة الراجل ده، طبعا ده واضح شوية، أل
 ، دورها ىف خيبة جوزها آمان

**** 

انتهى وقت اإلشراف، الساعة الثامنة صباحا، حبلول وقت(
 العالج اجلمعى، 

 فطلب املشرف أن يكمل احلالة ىف األسبوع التاىل،

 :...)هكذا وقد آان 

........ 

يا لال يا عوىن، أظن أحنا اتواعدنا نكمل :حييى.د 
إحنا ما آملناش زى ما  احلالة بتاعتك األسبوع اللى فات، 

 عايز أعرف شوية عن أوالدها؟  انت فاآر، أنا لسه 
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هى عندها ولد، هو الكبري، بتقول هى أهنا مش :عوىن.د
داميًا ىف خناق مع بعض،  ومها.. مسئولة عن تربية االأوالد 

 . وهى داميا ىف مشاآل مع الواد الكبري

 عمره أد إيه؟  :حييى.د

سنة تقريبا بيشرب سجاير ومطول شعره وآالم 19 :عوىن.د
  من ده 

 بيتخانق معاها هى بس ؟ :حييى.د

 أل هو برضه على طول ىف خناق مع أبوه  :عوىن.د

 هو عامل إيه ىف املدرسة؟ وال بيشتغل؟  :حييى.د

هو لسه ىف دبلوم تقريبا،.. مش شاطر ىف املدرسة  :عوىن.د
 . وبيشتغل جنب الدراسة 

بس احلالة صعبة،.. أنا آسف يا بىن باقاطعك آتري  :حييى.د
 والزم أعرف أآرت عشان أرد 

بس مش فاآر املعلومات آلها، أنا أخذت  :عوىن.د
 . التفاصيل دلوقىت بالظبط

 إللى تفتكره قوله  :حييى.د

عشان أخذت املعلومات دى من زمان ىف أول العالج، :عوىن.د
البنتني أصغر.. لسه أطفال  2آبار و  3هى عندها مخسة أوالد 

بس.. من الولد ده على طول ومها متحجبني وعايزين يتنقبوا 
 ة هى مش موافق

يبقى.. سنة وهو الكبري  19إذا آان الولد عنده  :حييى.د
 سنة تقريبا؟  20-هى متجوزة بقى هلا 

إحنا أول مرة.. سنة  16وهى عندها   هى متجوزة :عوىن.د
آنا وقفنا وأنا بأقول حلضرتك إن أنا أبتديت أدور على

 . احلاجة اللى هى ممكن تكون هى مشارآة بيها ىف املشكلة

 ورها يعىن؟ د :حييى.د

  وإبتديت أحس إن أنا زى ما أآون.. بالضبط  :عوىن.د
أو بدور على حاجة تانية عشان أشتغل باآرهها، 
، أخر مرة بعد ما اتعّصبت شوية قالت إهنا..فيهامعاها، 

من الغلطة دى%  2 موافقة إن هلا دور بس ما يزيدشى عن 
 يعىن 

 هى اللى حددت النسبة دى وال أنت؟  :حييى.د

 ". قطمة"فقالت ىل .. ال أنا قلتلها حددى :عوىن.د

وانت ، لو قطمة بطيخة يعىن، ....قالت قطمة :حييى.د
إزاى ترتجم.. تبقى البطيخة قد األوضة دى   ، %2 ترمجتها 

 ىف املائة يا شيخ؟  قطمة لواحد أو اتنني 
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 ىف املائة تقريبا  2أو  1أنا قلت  :عوىن.د 

 طب لو قطمة تني برشومى ، تبقى آام ىف املية :حييى.د

 هى قالت قطمة تورتة :عوىن.د

تبقى لغة.. وهو صح .. على فكرة لو آالمك صح  :حييى.د
مهما   جيدة جدًا إنكم توصلوا للمستوى ده، ده حوار جيد

 .ده جيد جدًا..  اختلفنا ىف تقييم داللته 

 بس ما اعرفتش أعمل إيه بعد آده؟  :عوىن.د

العالج النفسى،.. طيب يا بىن .. برضه ده جيد :حييى.د
، بس..للمرة األلف هو عالقة إنسانية عادية ..  باقوهلا 

، يعىن يسرى عليها آل ما يسرى على أى عالقة، بس"موّجهة" 
لصاحل املريض ، هبدف التغلب على" موجهة"بنزيد عليها آلمة  

خنفف من تعاسته، توقفه عن حرآة احلياة، أو تعثره فيها، أو
 .!مش آده. التخلص من أعراضه وخالص،  مش اهلدف هو

بتسأل على حاجة ىف اإلشراف دلوقىت، ولو حىت  ملا تييجى
خطر على بالك ىف إشرافك على نفسك بينك وبني نفسك، بيكون 

 الالشعور أو حتت الشعور إنت متوقع إيه، يعىن لو طلعت آذا
إيه حا تتصرف بالطريقة حاتعمل آيت، ولو طلعت مش عارف

املسألة ما هياش حب استطالع وخالص، الفالنية، مش آده؟ 
الفرق بني حب االستطالع والفرجة وبني املقابلة املسئولة

آتري خالص، أظن أنا قلت احلكاية دى ىف نشرة قبل.. اهلادفة 
آده إذا آنت بتقرا النشرات، لكن ما عنديش ما نع أعيدها

االستطالع ده جيد جدًا آبداية، لكن بينضافحب ..  ميت مرة، 
حب االستطالع ده ؟، "إذا ماذا: "عليه بعده مباشرة، سؤال

..صفة إنسانية ممتازة، لكن هى وبس ما يبقاش عالج، 
حب استطالع من غري.. والواحد بيقدر يفقس نفسه بسهولة 

فانت آنت متوقع وانت ، .. ؟ ما يبقاش عالج"إذّا ماذا"
و وصلنا إن هلا دور ىف اللى جارى، هاتعمل إيه ؟بتسأل، ل

ملا قالت لك وبعدين هى .. ولو ماهلاش دور هاتعمل إيه؟ 
إنت رضيت آده واسرتحيت عشان وصلت للى انت عايز" .. قطمة"

لوطلعت مسئولة يبقى فيه: تعرفه، طيب ما سألتش نفسك 
تالتة،احتماالت إيه، ىف العالج، لو طلع قطمة، أو قطمتني أو  

 . حا تفرق إيه ؟ 

أنا من.. أنا عايز أوضح حتة قطمه دى جت إزاى :عوىن.د
قبلها وأنا آنت عمال أمهد هلا حتة إن أنت غلطانة برضه،
مهما آان، ألهنا ىف األول من بداية العالج وهى معلقة على آده

 . أنا برئية من املشكلة دى أنا مش غلطانة خالص، : 

دى عاملة زى حكاية  ى غلطان بقى؟إمال مني الل :حييى.د
وضع اللوم على آخر والسالم، ده زى اللى بيسموه التفكري

 . التآمرى

أنا قعدت ألف وادور عشان تقر بدورها ولو حاجة :عوىن.د
 دى " قطمة"فطلعت منها آلمة .. صغرية خالص 
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طيب نكمل من هنا، لو فيه حاجة صغرية آنت..   :حييى.د
هى ماشية مع الراجل، وبرتوح له بيته،.. ناوى تعمل إيه 

 وقالت اللى قالته، إذن ماذا؟ 

 مش عارف  :عوىن.د

هى.. آان فيه نقطة غامضة املرة اللى فاتت  :حييى.د
، وهى متجوزة..ماشية مع الرجل بس ما بتنامشى معاه 

 . بنت بنوت يعىن ، طب هى خايفة ليه وخملفة مخسة، مش

 بيعملو آل حاجة ما عدا اجلنس الكامل..آه :عوىن.د

 ما سألتهاش ليه، وازاى؟ :حييى.د

احلتة دى، هى بتقوىل أنا حاسة إىن باسيب .. آه :عوىن.د
ألن هى دى اللى حاختليىن أقف قدام ربنا ىف اآلخرة ويقول ،

 إنت مش غلطانة 

اللى وصلها إن ده  ألن الزم .. معقولميكن تفسري  :حييى.د
فيه جلد، والتاىن فيه رجم، جيوز حاجة زى آده، إنت طبعا ما
تعرفشى النصوص دى ألهنا مش ىف دينك، معلشى، لكن موقف

 الراجل ده من احلكاية دى إيه يا ترى ؟

 مش عارف قوى :عوىن.د

  هى بتصلى؟  :حييى.د

هى.. مش بتصلى اخلمس صلوات .. أيوه بتصلى  :عوىن.د
 بتطلع على السطوح تقعد تعيط بالساعات 

يا ابىن الصالة عندنا يعىن صالة مش دعاء، الصلة :حييى.د
باإلجنليزى يعىن دعا، وعندآم ىف الغالب آده، الدعاء بيسموه
صالة برضه، أحنا عندنا الدعاء حاجة والصالة حاجة تانية،

 . الصالة برضه بس بندعى جوه

هى آمان مش شايفة إن اللى هى بتعمله ده غلط :عوىن.د
أوى زى ما تكون رابطة حته أنا ما باحبوش بقلة الشعور

 .بالذنب، مش متأآد، لكن ده اللى انا حاسه

؟ بس ما"إذا ماذا"أنت ماشى آويس أوى  :حييى.د
استغربتش إن احلب يبقى ذنب، واجلنس حىت مش آامل يبقى مش

 ب أو ذنب أقل ؟ ذن

ىف احلكايات دى  استغربت، وبديت أدور على دورها :عوىن.د
 آلها ؟ 

إنت متصور إهنا لو عرفت دورها أآرت ىف اللى يعىن  :حييى.د
 جارى ، ده حا يوقف العالقة، أو حايصلح عالقتها مع جوزها؟ 

قلت هلا نوقف مقابلة أنا عملت ده من فرتة، أنا  :عوىن.د
 الراجل ده 

 يبقى بتسأل عن إيه بالضبط؟ :حييى. د
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وقلت هلا نوقف عشان رمضان أنا إجتجت برمضان،  :عوىن.د
شوية بشوية وآنت عايز بعد ما رمضان خيلص، متتد احلكاية 

راحت له.. بس هى أول ما رمضان خلص .. بعد رمضان آمان 
. آأهنا عايزة تقول ىل ما حتاولش توقف العالقة دى.. على طول 

 طيب باهللا عليك ، بتيجى لك ليه بقى؟  :حييى.د

عشان أنا ما ينفعش أآمل عيشىت آده: هى بتقول :عوىن.د
 . أنا مش عايشة.. أنا عايزة أعيش عيشة نظيفة .. 

بتصرفاهتا ىف الواقع العملى إهنا يعىن هى بتقولك  :حييى.د
ىف العالقة، وىف نفس الوقت بتحكى إهنا مش عايزة تكمل 

، وما بتحاولشى بأى جدية إهنا توقف أو تسمع آالمك ،عايزة
 إذا ماذا؟ ..   مش آده؟

لو انت..  طيب هانعمل نطة جامدة ىف املناقشة دلوقىت ، 
حطيت شرط إهنا لو ما مسعتشى آالمك تبطل تييجى؟ هى هاتعمل

 شهور معاها مش آده ؟ 9إيه؟ أنت بقالك 

 مش حاسس إن الوقت يسمح أن أنا أقول هلا ده دلوقىت  :عوىن.د

إمال بعد أد إيه؟ ملا حيصل إيه؟ أنا حمرتم :حييى.د
حساباتك ألنك ماشى واحدة واحدة، دا لو وافقنا إنك تقول

ىف هلا آده من أصله، بس زى ما تكون بتأجل وناوى تقول هلا 
 . وقت بعدين

..ده إحساس، حاسس إن بدرى أقوهلا بطلى تيجى  :عوىن.د
 .مش متأآد.. مش عارف 

يا إما حاجة.. اإلحساس ده ممكن يكون حاجة من اتنني  :حييى.د
شخصية حسب منظومتك األخالقية أو الدينية وممكن يكون حاجة
واقعية جدا، ألنك مثال خايف عليها من الفضيحة، أو خايف

ىف بلدنا زى ما اتفقنا هو  بيب والط   .العيال يتأذوا مثال
فانت مش عايزها تتأذى ال   والد أوال وأخريا، مش آده وال إيه،

هى وال اوالدها، بس ازاى تفرق املوقف ده من ا حتمال إن يكون
الباعث لك ىف النْهى، نابع من موقف أخالقى أو ديىن إنك مش عايز

نك إنت مشأو أعمق من آده حىت، من موقف شخصى، إ  الناس هتلس، 
 .. أنت فاهم الفرق يابىن .. قادر هتلس 

 بصراحة أنا مش مستحرم اللى الست دى بتعمله أبدًا  :عوىن.د

 عملته؟ .. طيب انت شخصيا  :حييى.د

 أل ما عملتوش  :عوىن.د

مش القى.. ما بتعملوش ليه .. ومادام مش حرام  :حييى.د
فك الديىنعشان تعرف موق شريك يوافقك ىف رأيك، إنت يابىن 

واألخالقى بتشوف إنت تقدر وال ما تقدرش، هاتتجاوز وال حا
حتكّى، خللى بالك، ملا بنقرب على الدين واألخالق، والفرق بني
القدرة وحقيقة االمتناع واملسئولية، احلكاية بتهرب مننا ىف

 . الال شعور جامد، إحنا بشر غالبة، احلكاية صعب فعال
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 هى مش أنا احلكاية حكايتها .. بالضبط  :عوىن.د

ما انا عارف، إحنا بندور على!!! يا راجل  :حييى.د
.عندك، ..نابع من أهنى منطقة  رفضك تصرفها، بنشوفه 

..الكالم ده مهم خالص.. منطقة شخصية وال منطقة موضوعية 
إذا آان من منطقة شخصية هايبقى فيه حتيز مش ثانوى، 

إذا آان موقف.. ت ما تعرفهاش آلها، ملنظومتك إللى ان
ألهنا جت لك عايز حتمى مريضتك،   موضوعى يبقى احتمال إنك

 . إنت طبيب راعى وخبري ىف نفس الوقت.. وبتثق فيك

أنا فاهم بس أنا بقول حلضرتك هو املوضوعية ىف :عوىن.د
 موقف زى ده، أقيسها ازاى؟ 

مش انت من ضمن مهامك بالنسبة... زى أى عالج  :حييى.د
ألى مريض إنك متنع املضاعفات برضه، مش فيه هنا خطر

 .واستسهال وختلى ، حسب تقديرك انت زى ما هو باين

 .. أيوه :عوىن.د

املشوار ده آله، وباالنتظام ده هى بتيجى وبرتوح  :حييى.د
الضرر برضه، الزم هى شايفة اخلطر و.. ليه ، مش عشان عيانة

 زى ما انت شايفه، 

 أنا مش القى أى حل تاىن عشان أشيل الغلط ده  :عوىن.د

،"اخلطر"أديك قلت غلط ، مع إىن أنا باتكلم عن  :حييى.د
إنت  ، استعمال الكلمات له داللة، ىف الغالب"الضرر"و

بتسميه غلط من منطلق أخالقى حسب منظومتك الشخصية، وال انت
مهنتك، واخد بالك من الفرق، حبسابات  غلط موضوعى قصدك 
 عليك؟  وال .. عليها  خايف من إيه؟ خايف  إنت 

 خايف تفضل آده  :عوىن.د

..عندها نقص هنا .. ماهى مبسوطة .. ما تفضل  :حييى.د
 وخالص  عوضته هناك، 

 ماآانتش جت  :عوىن.د

الناس دول.. ميكن جت لك تستعملك يا أخى،  :حييى.د
واإلمضا مش عايزين إمضاء من سلطة ما،  ساعات بيحبوا

يا بت : الصرحية، ممكن من جواها قالت ضرورى باملوافقة 
اللى –إنك عيانة وان ابوآى ..موافقة ضمنية  تبقى خدتى 

الطبيب والد زى ما اتفقنا، وهى.. عرف وساآت، –هوا انَت 
والد.. آده ميكن بتستعملك والد أعجز من إنك أنت حتوشها 

 شفت قد إيه شغلتنا صعبة،..  يعىن،  خايب

 يعىن أعمل إيه ؟ :عوىن.د

ما أباعرفش زيك بالضبط،  أنا طبعا   بصراحة :حييى.د
آده مسئولية، وآده مسئولية، طول ما هى أعمل إيه؟ 

بتيجى، أنا غالبا باسيب الناس دول يعملوا اللى مها
 ه حلد ما تطمن وتثق ىف اللى احنا بنعمله إن عايزينه،  
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أوال، ولصاحل الباقيني اللى يهموها غالبا، يعىن حلدلصاحلها 
العالقة العالجية ما تبقى متينه آفاية، وهلا قيمة عندهم ،
وبعدين أقول هلم يا أنا، يا تتحملوا املسئولية لوحدآم،

..مادام إنىت مستمرة وده بريضيكى، يبقى فني املرض بقى، ..  
الكالم اللى مش من   يبقى أنا الزمىت إيه، وباخد باىل 

بتقوله ىف العالج وخالص، أل بنقيسها سوا هى بتعمل إيه ىف نفس
الوقت، شهر اتنني مخسة ماشى، إمنا على طول يتهيأ ىل تبقى

هى بتستعملك حلاجات وإال ميكن تكون  . احلكاية عايزة وقفة
 .إنت مش واخد بالك منها

شأنا برضه م.. أنا عايز أقول حلضرتك حاجة بس  :عوىن.د
الصورة.. متأآد دى الصورة احلقيقية وال هى مبالغة شوية 

بكل معىن.. اللى بتوصلها ىل عن جوزها إنه رجل بشع 
 . الكلمة

برضه، إنت فاآر هى بصراحة الصورة وصلتىن منك  :حييى.د
الزم أول ما قلت ىل صول ومش عارف إيه قلت لك إيه؟ أحنا 

قولوا آالم زى آدهبشكل ما ، الستات ملا ي  حنرتم آالمها
حبرقة، بتكون وراه حقيقة بشكل ما ، أنا حمرتم موقف حريتك

 . ده بصراحة 

أصل ىف نفس الوقت أنا عايز أآمل حلضرتك،  :عوىن. د
أى واحدة عاقلة ما.. بتقوىل  آالمها ىف مرة تانية آانت  

 ده  تسيبش جوزى 

ماإحنا  اهللا خيرب بيتك ، إنت حاتلخبطنا ليه؟  :حييى.د
باملعىن  صدقنا شفنا إنه غتيت، ميكن قصدها أى ست ما تسيبوش

، مسئول والسالم، بيصرف...الرجل عيبه جيبه   العادى، يعىن
 غتيت وآالم من ده، بس برضه  عليها، 

 لكن هو فعال خبيل أوى  :عوىن.د

أنا باتكلم على العالقة اللى هى بعد البنية :حييى.د
يعىن راجل ماىل عني الست، مالت، األساسية، املصاريف واا

 وبيحرتمها وبريعاها ، واهللا إيه ..وبيبسطها.. قادر جنسيًا 

بصراحة هو ما عندوش أى حاجة من دى ، أنا قلت :عوىن.د
 ىف األول إنه ما بينامش معاها؟ 

 هى اللى رافضة  ميكن  :حييى.د

 آه  :عوىن.د

املشكلةميكن  طيب فيه هنا ُبعد تاىن أهه، مش  :حييى.د
عندها برضه ىف احلتة دى، يعىن هى قد إيه مسئولة زى ما قلنا

 ىف األول عن اللى حصل بينها وبني جوزها، حىت ىف اجلنس؟ 

 ما هو ده اللى آنت باسأل عليه برضه  :عوىن .د

العالج النفسى شديد الـبحث عن احلوار اجلنسى أثناء  :حييى.د
 األمهية، لكنه أصعب من البحث ىف احلوار العادى، وىف
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الناس العاديني اللى ما بيعرفوش.. املشاآل املادية مثال، 
يعربوا عارفني باملمارسة يعىن إيه حوار جنسى، وده آالم غالبا

–أو غالبا  –ما يتوصفشى ، مث إن خربة املعاجل الشخصية ميكن 
وبعدين بتكون ناقصة، الست ساعات ما تاخذش ىف باهلا مدة، 

ساعات.. ده حيصل بعد الوالدة ساعات .. تبتدى تنتبه، فرتفض 
:تعرى جوزها قدامها، حاجة جواها تنط تقول  بعد خناقة 

، يبتدى الرفض، هو حيس بالرفض ده على أى" أل مش ده"
وعينك ما تشوف إال  مستوى، يعجز، وخنش ىف حلقة مفرغة، 

البالوى املسيحة، احلكاية صعبة شويتني، وأحسن حاجة إن احنا
 . رت من إننا نصدر أحكامحنط احتماالت، أآ

موقف أخالقى، وفيه فيه .. احلالة صعبة جدًا يا بىن 
احلالة عايزه هدوء وصرب، الزم ترجع معلومات ناقصة ،  

أى ست عاقلة ما تسيبشى" للكلمة اللى قالتها دى مثال 
، وسيبك من آل اللى احنا قلناه، مش ميكن تالقى"جوزى ده

 حاجة تانية؟

اخلالصة إن العالج النفسى بيدى بديل مؤقت يسمح لك تشوف
للعيان إنه يعيد النظر ىف أحكامه  أآرت ىف أآرت، ويسمح

إنه ميسك عصاية السابقة، مش معىن مسألة إن الطبيب والد 
احلالل واحلرام ، وهات يا أحكام، املسألة هى الرعاية

ة النظر،واملسئولية، وإعطاء الفرصة الآتساب الثقة إلعاد
 . وبعد آده آل مرحلة تتحسب بنقلة العالقات

إنت عرضت احلالة بأمانة شديدة، خصوصا حريتك، ورفضك ،
 شكرا. وقبولك وصربك
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א−465 )3(אאאמ

 : موقف املراتبىف–ملوالنا النفرى–وقال له

 العلم عمود ال يقله إال املعرفة

 واملعرفة عمود ال يقله إال املشاهدة

 أول املشاهدة نفى اخلاطر: وقال ىل

 وآخرها نفى املعرفة 

  موقف الشهادةفقلت له ىف 

 املشاهدة إال بعد نفى اخلاطر/الشهادة ال حتضرىن

 ر إال بعد أن تنفك احلروفوال أجنح ىف نفى اخلاط

 والتنفك احلروف إال بعد أن هتمد الوصاية

 تبهرىن الشهادة يقينا ال حيتاج إىل يقني معه

 يتوحد الوجود فيك فأشهد أنك الواحد األحد

 تشدنا الشهادة إليهم، فهى ليست حقا لنا دوهنم

 نقوهلا هلم بلغتهم،

 وهل ميكن غري ذلك؟ 

 "عرفةم" أدى إىل" علم"حيسبون أنه 

 ،"مشاهدة"  أدت إىل" معرفة"وأهنا 

وماهى إال مشاهدة، صارت شهادة، فتجلت ىف معرفة، بدت 
 آأهنا العلم

 الشهادة تتجلى ىف املعرفة لريْوهنا، 

 فال يرون إال املعرفة

 واملعرفة تنطُق حبرف العلم ،

 .فيفرحون بقشور العلم دوهنا
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.......... 
 أول املشاهدة هو آخرها، حيث ليس هلا آخر

ختلصا من أى   نفُى اخلاطر ونفى املعرفة ونفى العلم ليس
 منهم

 .الشهادة حتيط هبم، دون أن تسّميهم

 **** 

 2000سنة : مواقف النفرى بني التفسري واالستلهام

 2008ديسمرب  6حتديث ىف 

 :قبل وبعد املواقف

 "!!الكبري"أآتشُف أن اليوم هو العيد 

 ،"األضحى"ليس فقط 

 "رىب آما خلقتنا: "تموآل عام وحنن وأن 

 "!!رىب آما خلقتنا"، "رىب آما خلقتنا"

لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك 
 !!لبيك
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(אמא−466 :3−1(

:احللقة الثالثة

 الذاآرة والسن، والعالقة باآلخر، واإلرهاق اجلسدى

 : وصًل مبا نشر: أوًال

أشرنا ىف األسبوع قبل املاضى إىل أننا نتعلم من مرضانا
ما ينبغى جمددا، وحاولنا تبيان ذلك من خالل عرض حالة آهل

احلوار الذى مت  متقاعد، مث قدمنا ىف األسبوع املاضى أغلب نص
الىت  الرؤى واملالحظات  مع عم عبد الغفار بعد تقدمة تعرض
الة، ومن بني ذلك حتديدأدت إىل وضع فروض عاملة لقراءة احل

،"ليس أنا" ، وآيف أنه آل ما هو "املوضوع"ما نعىن مبصطلح 
ليس"، وما هو  Me" أنا"فمع بداية التمييز بني ما هو 

إذا وجد موضوع  تبدأ العالقة باملوضوع، وأنه Not me" أنا
اال املناسبىف مواجهة الوعى، فإنه يصبح هو " حقيقى"

الىت تنطلق منا لنشحن هبا العامل يويةالطاقة احلالحتواء 
 ". ذهابًا وإيابًا"اخلارجى، فرتبطنا به، 

الفرض الذى اقرتحناه لقراءة هذه احلالة، هو أن عم عبد
عربة أبيه  الغفار نشأ منذ سن اخلامسة ىف الشارع فوق

الشارع  ، فأصبح  )العرجبى، وآذلك إخوته العرجبية أيضا(
وهو يتماهى متداخال مع حصانه" رهآّره وف"بناسه وحرآته و

، ورمبااملوضوع األولالشارع مبحتواه آله هو  أصبحوبضاعته، 
األخري، أما املواضيع البشرية األساسية مثل أمه القوية
املتحيزة الىت دللته، وزوجتة الطيبة الىت استعملها، مث
أوالده الذين استقلوا الواحد تلو اآلخر، فقد آانت مواضيع

 املقام التاىل، إْن حضرت أصًال ىف وعيه مبا هى، وحنيتأتى ىف
الكر والفر، مل جيد  غابت مواضيع الشارع، مبا حتفزه من

متلؤه، إذ يبدو أهنا آانت  موضوعات حقيقية بديلة  حوله
، فليس مثة عالقة"لالستعمال من جانبه"  :موضوعات ذاتية

 .تكّونت أصال

مواضيع الداخل بديال حني حدث ذلك حترك الداخل، فظهرت 
مزعجا ىف صورة اهلالوس والضالالت على مستويات خمتلفة ، وانسحب

 وحيدا حزينا،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3568



 09I12<I2008א – אא

وبقدر ما حافظت موضوعات الشارع احلادة املزاِحمة املهددة
املراوغة املتحدية على يقظة مشاعره، وحضور ذاآراته، حافظت
املوضوعات املرضية الىت قفزت من داخله على متاسكه، دون

قدراته املعرفية، لكنها مل تستطع أن حتول دونتدهور شديد ىف 
 .حزنه أو أن ختفف من وحدته 

 احلوار معه ووعدنا بالتعليق  مث عرضنا أغلب

من واقع النشر املسلسل، أتيحت لنا فرصة مراجعة وتعديل
ما وعدنا به ىف احللقة األوىل، وسوف نعرض املسائل الثالثة الىت

 :على حلقات متتالية آالتاىل ميكن أن تتاح لنا إضافة بشأهنا 

الذاآرة والسن والعالقة باآلخر، ):اليوم(احللقة األوىل 
 واإلرهاق اجلسدى

تثبيت العالقة باملوضوع على املوقف :احللقة الثانية
 Paranoid Position (Fight-Flight)"الكر والفر"البارنوى 

موضوعات الداخل: احللم واجلنون :احللقة الثالثة
 املتناوبة والبديلة

 الذاآرة والسن، والعالقة باآلخر، واإلرهاق اجلسدى 

سوف نعرض ىف هذه احللقة ثالثة مقابالت ترآز فيها احلوار
وعالقة ذلك) الطبيب(على اختبار ظروف تذآر اسم احملاور 

ية،بالعالقة الىت تطورت بينه وبني عم عبد الغفار من ناح
 وأيضا تأثر ذلك حبالته الوجدانية من ناحية أخرى 

نوفمرب 13مقابلة التعرف األوىل بتاريخ : املقابلة األول
2008 

بعد أسبوعني من املقابلة األوىل: املقابلة الثانية
 2008نوفمرب  27: بتاريخ

بعد مضى أسبوع من املقابلة الثانية: املقابلة الثالثة
 2008ديسمرب  4: بتاريخ

 :ونرجو من خالل ذلك أن نتمكن من أن نالحظ ما يلى 

إن حتفيظ عم عبد الغفار السم الطبيب دون عالقة آان  ·
صعبا ىف البداية بشكل لو اآتفينا به لعللناه بالسن ال

 أآثر

إنه مبجرد أن تكونت عالقة بعد قليل من التعرف  ·
فارواالحرتام والتنبيه ، اختلف املوقف واستطاع عم عبد الغ
 .أن حيفظ االسم وقد أصبح يعىن عنده عالقة ما، مع شخص بذاته

إنه بعد مرور أسبوعني آاملني، آان عم عبد الغفار ما  ·
زال متماسكا، وىف حالة مزاجية طيبة، فتذآر اسم الطبيب
تلقائيا، بل وربطه بذآريات دالة من مخسني عاما، وذلك

قة الىت أرسيتعالأثناء حوار متابعة قصرية، مت حتت مظلة ال
 .قبل ذلك بأسبوعني
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لكن بعد مرور أسبوع واحد من تلك املقابلة الثانية ·
،)شخصى(أو هذا ما توقعه الطبيب  –الدافئة، وآان املفروض 

أن تنمو العالقة فتحتد الذاآرة أآثر، بعد أن ُأثار االسم
ذآريات قدمية ارتبطت بالعالقة اجلديدة الىت تتوثق، لكن الذى

اآه، وهالوسه،حدث هو أن عم عبد الغفار غلبه حزنه، وإهن
فنسى اسم الطبيب بشكل ال يربره السن وحده، وال يتناسب مع
ما سبق من إرساء عالقة وثيقة آان املتوقع أن تؤآد ما ظهر

 .ىف املقابلة األوىل

 2008نوفمرب  13مقابلة التعرف بتاريخ : من املقابلة األوىل.. 

أنا إمسى حييي، وانا عرفت إمسك من الدآتورة: حييى.د
 دراسان

 أهًال وسهًال : عم عبد الغفار

 الدآتور حييى  إمسى: حييى.د

 أهًال وسهًال : عم عبد الغفار

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

 :التعقيب

أن ُتقدم نفسك للمريض بامسك، خصوصا ىف مثل هذه الظروف 
ىف مستشفى باان، حيث مل حيضر عم عبد الغفار بنفسه لطبيب

من حماولة تبادل االحرتام بذاته، هو بداية نوصى هبا ملا فيها
بإعالن معاملة الند إنسانيا، ليس معىن أن األستاذ أستاذ

، متاما مثلما أن عم عبد"له اسم"  أنه ليس شخصا عاديا
الغفار له اسم، مثل هذا التعرف هو حق عم عبد الغفار ما

ومع ذلك، يظل هذا  .دام األستاذ قد عرف امسه مسبقا
بشكل أو بآخر، ما مل يتقدم احلوارالتعريف والتعرف رمسيا 

إىل ما يبشر بعالقة أآثر محيمية وبساطة، عالقة تقول أن ّثْم
فرق بني حييى وحممود وعدىل حىت لو آانوا آلهم أطباء،

 ! .وأساتذة

حيدث استطراد ىف نفس االجتاه، فّثْم عالقة مفرتضة قامت بني عم
قامتعبد الغفار والطبيبة الىت فحصته عدة ساعات، و

برعايته عدة أيام، لكن يبدو أهنا ظلت طبيبة أساسا، فلم
 : يتقدم امسها صفتها، نقرأ معا

 شكرًا جزيًال، طيب عارف الدآتوره دى : حييى.د

 أيوه: عم عبد الغفار

علِّى صوتك سّنه .. أوى،  إمسها إيه؟ أنا ما بامسعش: حييى.د

 مسر) امسها: (عم عبد الغفار

....د معاك ساعات ماتعرفش امسها صحيا راجل تقع: حييى.د
طب ما تعرفش إمسى ماشى، إمنا البنت احللوه دى أله، لكن قول

 ىل هى حلوة صحيح
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 أمرية وبنت حالل :عم عبد الغفار

 هو أنا باسألك على أخالقها، بقول لك حلوة؟ :حييى.د

 أمريه وبنت حالل : عم عبد الغفار

يا عم عبد الغفار يا مرتىب يا مؤدب، الدآتورة: حييى.د
   دى حلوة وال مش حلوة

 حلوه وأمرية : عم عبد الغفار

حلوه وأمرية احنا نأجل أمرية دلوقىت، هى حلوة وال: حييى.د
 مش حلوة 

 حلوة: عم عبد الغفار

 :التعقيب

بالسماح -حىت ىف هذه السن –حتريك مشاعر عم عبد الغفار  
بسيط املباشر عن حضور املعاجلة باعتبارهاله بالتعبري ال

إنسانة هلا حضورها اخلاص، وشكل متميز والذى ميكن إدراآه
قبل وبعد حضورها املهىن، بدا ىل أنه قد يذيب رذاذ الثلج
الرقيق املتمثل ىف التأدب الزائد أو العادى الذى ميارسه
يةهذا الكهل الطيب الذى ال تلزمه مهنته وال طبقته االجتماع

باملغاالة ىف مثل ذلك، طبعا فارق السن، ودرجة السماح، مها
 . اللذان مسحا ببعض ذلك

يا رب خيليك يا عم عبد الغفار، أنا لسه آنت: حييى.د
باقوهلم إن أول ملا حد جيى ىف العيادة عندى ما أنا عندى

 عيادة بفلوس وبتاع 

 طبعًا ) مقاطعا: (عم عبد الغفار

؟ باين علّى؟ املهم أنا أول ملا حد"طبعًا"ليه : حييى.د
ييجى ىل من اجلماعة الكبار اللى زى حضرتك يا عم عبد
الغفار أبوس إيده، حتصّلى الربآة، إذا آانت ست آبرية أقوهلا

ودلوقىت أحلى، يروح وشها: إنت آنىت زمان قمر، واروح مكّمل
ا، والطيب قبل ما حضرتك تيجى هن.. ينّور مهما آان سنها،

 بالش، أقولك حضرتك، مش الزم، ما احنا من دور بعض تقريبًا 

 : التعقيب

تأآيد آخر يبني منوذجا لالستطراد فيما مييز الطبيب ىف
، ما أمكن"عادية احملادثة"ممارسته، مبا يشمل ضمنا تنبيها إىل 

ذلك، هذا باإلضافة إىل ما حيمل هذا االستطراد من احتمال تفسري
ىف األفق ليذيب الثلج آما ذآرنا، وأيضا فيه   الح السماح الذى

الشكل هبذه البساطة هو أمر طبيعى لكل من   تذآرة بأن تقريظ
 .عم عبد الغفار والطبيب على حد سواء

طيب بعد ما الدآتوره مسر، أقولك امسها حبق: حييى.د
وحقيقى على شرط ما تنساش زى ما نسيت امسى دلوقىت يا عم

 ذمة ده ينفع، طب امسى إيه؟عبد الغفار، بال
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 أنا مش فاآر: عم عبد الغفار

 :التعقيب

ىف هذه السن، ورمبا ىف أى سن بدرجة أقل، ينشط نوع من 
، مبعىن أن خيصص نشاط الذاآرة ملا يهم"اقتصاديات الذاآرة"

صاحبها ىف حلظة بذاهتا، فطاملا هى ترتاجع حدهتا مع تقدم السن،
ليس قرارا فإن الشخص يوفر طاقتها ملا يقرر أن يتذآره،

إراديا طبعا، وإمنا من واقع داللة املثريات، فاسم الطبيب
حتديدا، مهما آان أستاذا أو أآثر أو أقل، ال يهم عم عبد
الغفار ىف البداية ىف هذا السياق بالذات، املهم ىف هذا
املقام أنه طبيب آبري، وخالص، لكن حني يتطور احلوار ليصبح بني

كن أن تقفز داللة االسم بغض النظرشخص له اسم وسن وحضور، مي
عن وظيفته أو صفته، يصبح شخصا يتميز بامسه باإلضافة إىل

، وقد مضى احلوار ىف اجتاه مزيد من)الطبيب األستاذ(صفته 
حتديد العالقة مع شخص بذاته يعمل طبيبا، وليس مع طبيب

 .غري ُمَشْخَصَن بشرا بذاته  ميارس مهنته وهو

  25سنة مواليد  84ا عندى أن: عم عبد الغفار

يبقى عندى آام سنة إذا آنت 33وأنا من مواليد : حييى.د
 يبقى عندى آام سنة  1933ناصح، أنا من مواليد 

 سنني 8يبقى : عم عبد الغفار

يبقى آام يا 83من  8سنني صحيح،  8طلعوا ! آه 8 :حييى.د
 عم عبد الغفار؟

 إحسب إنت بقى : عم عبد الغفار

سنه، يعىن احنا من 75بها حاضر، أنا عندى احس: حييى.د
 دور بعض، لكن بس أنت برضه الكبري

 أيوه: عم عبد الغفار

طيب بعد ما الدآتوره مسر، أقولك امسها حبق: حييى.د
وحقيقى على شرط ما تنساش زى ما نسيت امسى دلوقىت يا عم

 عبد الغفار، بالذمة ده ينفع، طب امسى إيه؟

 فاآر أنا مش: عم عبد الغفار

ماعلش، هّوا أنا ما استهلشى إنك تفتكرىن، وال: حييى.د
 استاهل 

 تستاهل : عم عبد الغفار

إمال نسيته ليه، حاقولك امسى تاىن، ولو نسيته: حييى.د
مش حاقدر أآمل معاك  يبقى أنا ما استهلش إنك تفتكرىن،

اللى بدينا بيه ده، وانت  آده يا عم عبد الغفار بالود
، إنت عارف إنك زمان آنت حليوة وحلد دلوقىت،ميت ُفل آده

 وآان احلرمي مبسوطني منك، وآالم من ده، مش آده وال إيه؟
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 :التعقيب

التذآرة ، أو استجالب ذآريات شبابية حمتملة، ىف شخص ما  
زال حيتفظ بوسامته ىف هذه السن ميكن أن يساعد ىف تبادل التبسط

 وتسليك أآثر ملسارات متعددة، تسهل تنمية العالقة اهلادفة 

 اهللا يكرمك : عم عبد الغفار

؟ دا أنا باسألك يا عم عبد!!هو أنا بامدحك: حييى.د
 فاآر وال مكسوف؟ الغفار، مش

 فاآر: عم عبد الغفار

آانت مشيتك ىف احلارة اللى هّى، وآانوا... : حييى.د
بيبصولك من ورا الشبابيك، أهو انت بتضحك اهه، يبقى حصل،

 طب وانا إيه اللى عرفىن إهنم آانوا ورا الشبابيك 

آانوا بيبصوا ىل صحيح، آانت عنيه دى: عم عبد الغفار
 روا علّى، أى واهللاخضرة، آانوا بيشاو

 ما انا عارف، والدآتورة ساندرا عارفة : حييى.د

 آانوا بيندهو ىل علشان يبصوىل : عم عبد الغفار

 اللى مها مني : حييى.د

 الناس: عم عبد الغفار

 الناس وال احلرمي : حييى.د

 الناس احلرمي : عم عبد الغفار

مش مسر،ما َعِلشِّ، ما َعِلشِّ، أهى جتلك ساندرا، : حييى.د
 عماله حتب فيك من غري أى حاجة 

 أمرية: عم عبد الغفار

أمرية برضه يا أخى؟ إديها آلمة من اللى هى: حييى.د
بتبشبش الستات دى، إيه رأيك؟ ميوت الزمار وصباعة بيلعب،

 مش آده؟ وبعدين دى بنتك، أو بنت بنتك

 طبعًا: عم عبد الغفار

ن قبل آده نعيدصح، طيب نتنقل ملوضوع تاىن، لك: حييى.د
 أنا امسى أيه؟: تاىن

 نسيته برضه : عم عبد الغفار

 آده برضه؟ ده يصح؟: حييى.د

 نسيته : عم عبد الغفار

 الدآتور إيه : حييى.د

 " مش علّيه"نسيته علشان خمى : عم عبد الغفار
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خمضوض من اللّمة دى والتصوير، معلهش، عندكميكن:حييى.د
نسيتش إمسك يا عم عبدحق، حاقلهولك تالت مرة امشعىن أنا ما 

سنني يعملوا آده برضك؟ إنت خمك زى األملاظ 8الغفار مها الـ 
 حسب الكالم اللى آتبته الدآتورة

 اهللا خيليها : عم عبد الغفار

 عم عبد الغفار : حييى.د

 أيوه : عم عبد الغفار

 حاقول لك إمسى على شرط ما تنساهوش املرة دى : حييى.د

 طيب : عم عبد الغفار

أنا امسى حييي، امشعىن يا خويا!!! ولو نسيته؟: حييى.د
، وتيجى حلد"أمحد بيه حاجة"فاآر إسم رئيس الوزراء قلت 

 امسى ومش عارف، أنا امسى إيه بقى؟

 حييى : عم عبد الغفار

 قول تاىن : حييى.د

 حييى : عم عبد الغفار

 أيوه آده وإذا نسيته بعد آده :حييى.د

  بقى أل خالص: عم عبد الغفار

 دلوقىت " عليك"خمك بقى : حييى.د

 أيوه، حييي :عم عبد الغفار

 بعد شويه حاسألك تاىن امسى أيه : حييى.د

 حييي: عم عبد الغفار

مث إنه مل ينس االسم بعد ذلك طوال املقابلة الىت استعرقت
 حواىل ساعة

 :التعقيب

 :نكتشف حىت اآلن ما يلى

مهىن أآثر منه بشر ُمَشْخَصنأن الطبيب اهَّل االسم هو : أوال
 )موضوع(

أن إذابة الثلج ىف أول مقابلة، حتتاج نوعا من: ثانيا
 احلوار املتسم بدرجة ما من اجلسارة احلذرة

أن االستطرادات املتعلقة باملوقف، وليس بالضرورة: ثالثا
اخلاصة بالطبيب بعيدا عن  بالفحص اآلىن، حىت تلك االستطرادات

 تفيد أيضا ىف إذابة الثلج موقف التقصى، قد

أن الذاآرة ىف هذه السن، ورمبا ىف أى سن، هى: ثالثا
 انتقائية اقتصادية
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أن استجالب ذآريات طيبة، جنبا إىل جنب مع تنشيط: رابعا
 عملية التذآر حاليا، يغذيان بعضهما بعضا

خطر بباىل خاطر لست متحمسا له، وهو املوضوع: خامسًا
ىف" اسم األب"بوجه خاص، حول دور " جاك ال آان"الذى أثاره 

إنه مع: اخلاطر يقول) وىف العالقة: وأضيف أنا هنا(النمو 
تطور تنمية العالقة من دور مهىن جاف، إىل دور أبوى فيه هذه

تذآر امسه الدرجة من السماح، لبس الطبيب دور األب، وأصبح
"الآانية"له داللة ) انظر املقابلة الثالثة(أو نسيانه 

بشكل أو بآخر، علما بأن ما آان يعنيه الآان، آان يرتجح بني
األب حيث تنطق لفظ االسم" نفى"ودور " اسم األب"دور 

 . Non" ال"آما ينطلق لفظ النفى  Nomبالفرنسية 

بعد أسبوعني 2008نوفمرب  27: بتاريخ: املقابلة الثانية
 من املقابلة األوىل 

أثناء لقاء إآلينيكى تال بعد أسبوعني من اللقاء األول،
لفحص حالة أخرى، شاهد األستاذ عم عبد الغفار يسري ىف املمر
أمام حجرة اللقاء، فطلب مقابلته للتحية والتتبع، فجرى

 : اللقاء على الوجه التاىل

لسالم عليكم،ا): يدخل نشطا فرحا: ( عم عبد الغفار
 ازيك يا دآتور، صباح اخلري 

الغفار،  عبد  صباح الفل عليك، ازيك يا عم: حييى.د
 تعاىل ازيك 

 اهللا خيليك : عم عبد الغفار

لو آنت نسيت امسى بقى حايبقى حق عرب، حق عرب: حييى.د
 بصحيح

 آه الرخاوى طبعا : عم عبد الغفار

جبتها من دا انت!! اهللا يفتح عليك، ايه ده: حييى.د
دا انا على ما حّفظتك امسى املرة اللى فاتت دوختىن،  اآلخر،

 "طبعا"دلوقىت فات أسبوعني وفاآر امسى، وبتقول 

سنه فاتوا، 50ألىن سامع الرخاوى من : عم عبد الغفار
 آانت قامت معرآه زمان مع اجلزارين ىف املدبح 

 خيرب بيتك انا مش من الرخاوى بتاع املدبح : حييى.د

 آه : عم عبد الغفار

بس انت ربطها برخاوى املدبح، إمال املرة اللى: حييى.د
أصل يا عم عبد الغفار فيه رخاوى ىف! فاتت آنت مزرجن ليه؟

  ورخاوى ىف مصر اجلديدة، غري اللى ىف املدبح، وانا  السويس
شوف املرة اللى فاتت قعدت احفظك قد  دول،  مش من الـتالتة

حييى الرخاوي، املره دى رحت هوْب ناطقة زىايه ىف الرخاوي، 
 اهللا يفتح عليك، ازيك ؟  الصاروخ،
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 :يالحظ هنا آل مما يلى:التعقيب

 أن املقابلة متت بعد أسبوعني دون أى تذآرة باملقابلة األوىل  ·

 أم بالتحية   أن املبادأة آانت من املريض سواء بالسالم   ·

 "الرخاوى" أنه تذآر االسم تلقائيا بدءا باللقب  ·

أنه ربط بني اللقب وبني ذآريات قدمية منذ مخسني سنة، مل  ·
 ختطر على باله ىف املقابلة األوىل 

آل ذلك يشري إىل انتقائية الذاآرة، وأنه قد استطاع أن
حيتفظ ىف ذاآرته القريبة باالسم، دون تدعيم، وأن قدراته

تكوناملعرفية ما زالت قادرة على الرتبيط بكفاءة تكاد 
أعلى من املتوسط، مبا يشري إىل أن املقابلة األوىل قد جنحت ىف أن

 .ترسى عالقة ما، حافظت على الذاآرة ونّشطت الرتبيط

 :)مث تواصل احلوار هكذا (

اهللا  رحت هوْب ناطقة الصاروخ،..... ، : .....حييى.د
 يفتح عليك، ازيك ؟

 اهللا خيليك : عم عبد الغفار

 ىن واهللا وحشت: حييى.د

 اهللا حيفظك: عم عبد الغفار

 باآلمك جد : حييى.د

 اهللا خيليك : عم عبد الغفار

 طب انا وحشتك؟ : حييى.د

 طبعا : عم عبد الغفار

يا وحشتك يا ما وحشتكش، من غري طبعا    أل مافيش طبعا،: حييى.د

 وحشتىن صح : عم عبد الغفار

 طب سألت عىن  :حييى.د

   إنت سألت عين؟: عم عبد الغفار

يعىن بصراحة افتكرتك، ما انا باجى من.. انا : حييى.د
األسبوع لألسبوع، واألسبوع اللى فات ما جيتشى، آان عندى

 . ظروف واعتذرت

انا آـِيعاىن بتنشر عليا، مش قادر أمسك: عم عبد الغفار
 حاجه بيها 

يا جدع انت صلى على النىب مش وقته إحنا ىف: حييى.د
   ك وال ىف اللى آنا فيهآيعان

 ضهرى واجعىن رجليا واجعاىن : عم عبد الغفار
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 يا عم الغفار بالش تبعد: حييى.د

ما عملتوليش حاجة، آتبتوا مرتني اجيب: عم عبد الغفار
 جنيه  16جنيه واول امبارح بـ 35دواء، اجيب برشام مرة بـ

 إنت جيبته من بره : حييى.د

 آه واهللا : عم عبد الغفار

 !يا حول اهللا يارب، طب وانا ذنىب ايه؟: حييى.د

جيبته من شربا وامبارح جيبنا 35مره بـ: عم عبد الغفار
 جنيه  16من شربا برضه 

 وانا ذنىب ايه ؟: حييى.د

 ما هو برضه الربآة فيك انت : عم عبد الغفار

دا  ما حدش جاب ىل خرب،  هوا حد قال ىل حاجة،: حييي.د
   انا اللى شوفتك النهاردة ىف الطرقة ماشى ندهت لك

الدآاتره بيكتبوا ورق ويروحوا مديينه: عم عبد الغفار
 لألستاذ بتاعهم 

الغفار انا شفتك ىف الطرقه فقلت هلم  يا عم عبد: حييى.د
 قوى دلوقىت يعىنواشوفك، وانا مش استاذ رمسى   اصّبح عليك،

 اهال وسهال: عم عبد الغفار

 واهللا باحلفلك   واهللا اجيلك خمصوص،  لو قلت هلم،: حييى.د

 اهللا يكرمك ويسرتها معاك : عم عبد الغفار

 ازيك : حييى.د

 اهللا يكرمك : عم عبد الغفار

 اخبارك   ازاى: حييى.د

 احلمد هللا : عم عبد الغفار

 انا حبيت اطمن عليك : حييى.د

 اهللا يكرمك ويسرتها معاك: عم عبد الغفار

 :يالحظ هنا أيضا: التعقيب

أهنا معرفة قدمية بني طبيب ومريضأن املقابلة مضت آ ·
 بعشم، وصراحة، وعتاب وموضوعية معا

ألى من الشكاوى -تلقائيا –أن احملتوى مل يتطرق  ·
 النفسية بأى درجة من الدرجات

أن الطبيب مل يتعمد أن يسأل عن األعراض النفسية ، ·
وهذا وارد حني يكون اهلدف أال تدعم من ناحية، وأن خنترب إن

قد مسحت بإزاحة –حضور املوضوع هكذا    -آانت العالقة 
 . األعراض عن اإلحلاح على الوعى من ناحية أخرى
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أنه بالرغم من اآلالم الروماتزمية الىت يشكو منها، ·
وهى واردة بتواتر ىف هذه السن، إال أهنا مل ختتلط مببالغات

 نفسية، ىف صورة جسدنة مفرطة مثال 

أن يشرتى املريض عالجه) وغرابة(أنه بالرغم من تكلفة  ·
ىف مستشفى حكومى من خارج املستشفى، إال أن املريض تعاون

 ل ما أبداه هو شكواه املشروعة من آالم حقيقيةوفعلها، وآ

أن املقابلة انتهت بسرعة وطيبة دون مطالب حلوح، مبا ·
ينفى أن العالقة ال تصطبغ باعتمادية لزجة، آان خيشى منها

 .عادة ىف مثل هذه الظروف

طلب األستاذ مقابلة عم عبد) ال أسبوعني(بعد أسبوع آخر، 
يتذآره آما حدث ىف املرة الغفار للتتبع، وهو يتوقع أن

السابقة، وأآثر، حيث آانت املدة بني اللقاء األول والثاىن
أسبوعني، ىف حني مل تتجاوز أسبوعا واحدا هذه املرة، باإلضافة
إىل أن التدعيم الذى حدث ىف املقابلة الثانية بدا أنه البد

، إْذ آان يعد بتقدم"باملوضوع"أن يؤآد متانة العالقة 
 آل من الذاآرة والعالقة، لكن الذى حدث آان علىمضطرد ىف

 : الوجه التاىل

، بعد مضى2008ديسمرب  4: بتاريخ: املقابلة الثالثة
 أسبوع من املقابلة الثانية 

 السالم عليكم: عم عبد الغفار

 أزيك يا عم عبد الغفار : حييى.د

 اهللا يكرمك: عم عبد الغفار

فاتت وحشتىن وحاجاتأقول لك زى اجلمعه اللى : حييى.د
 آده؟

 أهًال وسهًال: عم عبد الغفار

سنة، 17املريض الذى سبقه، (أنت حاتعمل زى هاىن : حييى.د
آان يعاىن من جتنب النظر ىف العينني، وهو الذى ُآلِّف باستدعاء

بتبص ىف األرض  ،)عم عبد الغفار بعد انتهاء املقابلة معه
 أخى وترفع راسك ما تبصلى يا  ليه يا عم عبد الغفار،

 مانا باصص لك أهه: عم عبد الغفار

الدآتورة! مش باصصلى وال حاجة، باصص ناحيةأل،   :حييى.د
 مش موجوده   دينا، صاحبتك ساندرا

 آه عيانة: عم عبد الغفار

 ألف ال بأس، هى قالت لك أهنا عيانة  !عيانة ؟: حييى.د

 )األحد(ّد هى قالت ىل أهنا حتخّرجىن يوم احل: عم عبد الغفار

 األول أنا امسى أيه  لكن قول ىل حاُتخرج تروح فني،: حييى.د
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 شعراوى باين: عم عبد الغفار

 إيه: حييى.د

 شعراوى: عم عبد الغفار

 ؟!!؟ إيه اللى جرى ؟!!تاىن: حييي.د

 شعراوى: عم عبد الغفار

إنت مش افتكرت امسى األسبوع اللى فات!! تاىن : حييى.د
 ببتوع املدبح؟ 

 مش فاآر: عم عبد الغفار

 اجلمعه اللى فاتت آنت فاآر   إمشعىن   ؟؟!!أل يا شيخ : حييي.د

 تعبان أوى: عم عبد الغفار

باين عليك النهارده تعبان فعال، ألف ال بأس،: حييى.د
لكن يا عم عبد الغفار ملا أنت تعبان آده، عاوز خترج ليه؟

 تعمل إيه؟

 سأل فيه أهلى بره بقى وماحدش: عم عبد الغفار

 يا خرب أبيض أنت يِئست مننا وال أيه: حييى.د

 رجليه ودماغى وجسمى ودرعاتى وآل جسمى تعبان: عم عبد الغفار

 يا عم عبد الغفار إمسى إيه: حييى.د

 بانسى اإلسم: عم عبد الغفار

ملا تعبت نسيت إمسى أمال أفتكرته اجلمعة اللى فاتت: حييى.د
 ماشفناش بعض، أنا إمسى حييى الرخاوىازاى، وآان فايت مجعتني 

 أيوه: عم عبد الغفار

 أيوه إيه: حييى.د

 صحصحتىن: عم عبد الغفار

 امسى إيه  صحصحتك؟ طب: حييى.د

 حييى الرخاوى: عم عبد الغفار

من آام سنة، قول  هّوا الرخاوى بتاع املدبح: حييى.د
 خسمني، آنت بتنقل له إيه ىف املدبح

،...ناس صحاىب آنت بانقلهم  لّيـاآان : عم عبد الغفار
 أنا تعبان قوى

إيه اللى تاعبك النهارده يا عم عبد الغفار؟: حييى.د
 إنت آنت اجلمعه اللى فاتت زى الفل، إيه اللى جرى؟

 تعبان أوى: عم عبد الغفار
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 تاىن؟  إيه اللى تاعبك بس ؟ هى األصوات رجعت: حييى.د

 أل ما رجعتش : عم عبد الغفار

 موجود إمال أيه اللى: حييى.د

 ماحدش بيعاجلىن: عم عبد الغفار

إمال قاعد هنا بتعمل إيه آل الدآاتره دول: حييى.د
 بيحبوك وحواليك

 ناس طيبني: عم عبد الغفار

  أنا خايف عليك واهللا تطلع تالقى الدنيا فاضية،: حييى.د
والوليه عند بنتها العيانه وترجع األصوات تاىن وتتنيل بستني

يبعد عينيه ويطأطئ رأسه وآأنه حيّول عم عبد الغفار(نيله 
 غطست ليه؟   ، غـِطست تاىن ليه يا عم عبد الغفار،)انتباهه

 ما غطستش: عم عبد الغفار

 ، دا أنت غطست ونص..أله: حييى.د

 تعبان: عم عبد الغفار

 ما أنا عارف: حييى.د

املسالك ثالث أيام أروح ورا بعض،: عم عبد الغفار
 وتيجى بكره، روح وتعاىل بكره  رّوح،والدآتور يقول ىل 

 ما هو ماقلكشى تعاىل السنة، اجلاية، قال لك بكره: حييى.د

 قاىل بكره: عم عبد الغفار

 ميكن عنده ظروف: حييى.د

 أنا تعبان مش قادر أمشى خطوه :عم عبد الغفار

يا عم عبد الغفار إنت حالتك النهارده وحشة: حييى.د
 جةمش عاوز تقول ىل حا  فعًال،

 أقول لك إيه: عم عبد الغفار

يا راجل دا انت األسبوع اللى فات آنت مية مية،: حييى.د
 وآنت بتبص ىل، وتاخد وتدى معايا

 تعبان خالص  تعبان،: عم عبد الغفار

 منت آويس إمبارح: حييى.د

 إمبارح طول الليل مامنتش: ... عم عبد الغفار

 طب اتفضل يا عم عبد الغفار: حييى.د

 خالص مش عاوزىن خالص: الغفارعم عبد 

 إنت عاوزىن: حييى.د
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 إنت عاوزىن: عم عبد الغفار

 إنت عاوزىن: حييى.د

يضحك ضحكة تشبه ضحكته(اهللا يكرمك : عم عبد الغفار
 )تقريبا ىف اللقاء الثاىن

 أخريًا ضحكت اهللا خييبك يا شيخ ، خضيتىن عليك: حييى.د

 اهللا يسرتها معاك: عم عبد الغفار

 إنت مش عايز مىن حاجة قبل ما متشى : حييى.د

 تعبان أوى: عم عبد الغفار

 إنت عاوزىن: حييى.د

 مامنتش طول الليل يا دآتور: عم عبد الغفار

 أنت عاوزىن: حييى.د

 اهللا يكرمك، آه أنا عاوزك: عم عبد الغفار

 طيب ياله عوز: حييى.د

من أمبارح أنا مامنتش لغايه الصبح، بعت: عم عبد الغفار
جبت الربشام ده من األجزخانة، الربشام اللى آتبهوىل الدآتور

 ) يقدم ورقة مكتوب عليها اسم برشام باحلروف العربية(

مني اللى آتبهولك الربشام ده، دا مش خط: حييى.د
 الدآتور، الدآاترة هنا ما بيكتبوش اسم الربشام بالعرىب،

الدآتور اللى آان قاعد ىف الغرفه اللى: الغفارعم عبد 
 قبل منك دى

أل أل أل دى مكتوبه بالعرىب وبني قوسني والدآتور: حييى.د
عمره ما يكتب آده ، مث إن الربشام ده للمعدة، صحيح فيه
منوم بسيط، لكن ال ميكن دآتور نفسى زميلنا يكتبه آده ، مني

   .اللى آتبهولك

لقيت تالتة قاعدين ىف األودة مع بعضأنا : عم عبد الغفار
دخلت عليهم قلتلهم تعبان من املسالك آجى أتصري امليه

راحوا واحد منهم آتبلى ورقة، وقالوىل  مقطوعه وحرقاىن،
   هات الربشام ده، بعت جبته مع واحد من بره

   طيب حاضر، إنت عاوز حاجة تانية ؟: حييى.د

 زىناهللا يكرمك إنت عاو: عم عبد الغفار

 آه، أنا امسى أيه: حييى.د

 حييي: عم عبد الغفار

 حييى إيه: حييى.د

 بانسى: عم عبد الغفار
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مع السالمه يا راجل يا طيب، سالمتك ألف  يالال: حييى.د
 سالمة، مع السالمه

 السالمو عليكم: عم عبد الغفار

 وعليكم السالم ورمحة اهللا : حييى.د

 :يالحظ هنا أيضا: التعقيب 

للذاآرة الىت جتلت بعد أن ما توقعناه من تدعيم  ·
القاء األول مث تأآدت ىف اللقاء الثاىن، مل تتحقق، إذ تراجعت

 .الذاآرة متاما خاصة ىف أول املقابلة

 أن املقابلة أقل حرارة من املرة السابقة  ·

أنه يبدو أن اآلالم اجلسدية قد غريت املزاج فزادت ·
 العالقةوفرتت   )الطبيب(املسافة بينه وبني املوضوع 

األرق بالذات، لليلة السابقة مباشرة، قد  األرجح أن ·
   أضاف عامال معطال للقدرة املعرفية،

أنه حني ُذّآر عم عبد الغفار باسم الطبيب، تذآر االسم ·
األول ىف آخر املقابلة، وليس اللقب، وقد يكون هلذا داللة غري

هى مع مباشرة، على أن العالقة الىت جتددت، برغم اإلرهاق
الشخص املاثل، دون دعم الذآريات القدمية آما آان احلال ىف

 .املقابلة السابقة

مث أنه تذآر االسم األول ىف هناية املقابلة، دون ·
 استعادة، آما ىف املقابلة األوىل

 : تعقيب ختامى هلذه احللقة

ىف" آخر"تدرجييا حبضور " املوضوع"نالحظ عموما آيف يتكون 
ىف هذه السن، وآيف أن العالقة تتماوج حسب متناول املريض

املوقف وعوامل أخرى من أمهها الصحة اجلسدية وآفاية النوم
وآفاءته، وبالتاىل فإن احلكم على القدرة املعرفية، املتمثلة
هنا ىف الذاآرة، بالسن، أو بشكل آمّى منفصل، أو بالتعميم،

،"وضوعالعالقة بامل"هو حكم يتجاوز أن يضع ىف االعتبار 
 .واملوقف اخلاص

وغدًا نكمل مع الرتآيز على طبيعة عالقة عم عبد الغفار
 ).عرب تارخيه الشخصى(باملوضوع بالطول 

 : حلقة الغد

 "املوقف البارانوى"تثبيت العالقة باملوضوع على 
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("אמ"א−467 :3−2(

 !!بني الشارع الغابة، والبيت الرحم

 ")الفر - الكر:"على املوقف البارنوى" العالقة باملوضوع"تثبيت (

 : وصًل مبا نشر: أوًال

أشرنا أمس إىل ارتباط الذاآرة والتذآر، آممثل للنشاط
 املعرىف، بالعالقة باملوضوع،

وىف هذه النشرة اليوم سوف ننتقل للرتآيز على نوعية 
العالقة باملوضوع عند عم عبد الغفار، وآيف أهنا ُشحنت

من واقع االشتغال مبهنة استلزمت هذه" الكر والفر"بنوعية 
إىل ما يليها  العالقة، على حساب منوه، إذ حالت أن يتخطاها
آثر متييزاأ  من عالقات أرقى ، تلك العالقات الىت تبدو

 . للعالقات اإلنسانية اجلدلية األصعب

نظرية العالقة   على   - مرة أخرى  –ال مفر من مرور موجز 
باملوضوع وربطها بالنظرية التطورية اإليقاعية ، حىت ميكن حتقيق

 .هذا الفرض املقدم لقراءة هذه احلالة على خلفية نظرية مناسبة

حم حىت النضجمنذ داخل الر  تتدرج العالقة باملوضوع
 :التكاملى على الوجه التاىل

:تبدأ احلياة وليس مث موضوع أصال ، فهى مرحلة أنه  -1
وذلك منذ تواجدنا داخل الرحم، حىت بعيد" (ال موضوع"

وهذا ما يسمى) خمتلف عليها -بأيام إىل أسابيع: الوالدة
  schizoid position املوقف الشيزيدى

تتحدد عالقة الفرد فيه مباوهو وجود منغلق على ذاته، 
بغض النظر   حوله باحتياجاته البقائية آائنا حيا فقط،

 .عن أى موضوع وجد أم انعدم خارجه

meó not me، "ال أنا"عن ما هو " أنا"مبجرد متيز ما هو  - 2
يبدأ إدراك العامل اخلارجى، بدءا باألم، تظهر األم آموضوع

وهى مصدر) orientationر البْه(فهى الدهشة    :منفصل عن الذات
املوقف"، وهذا ما يسمى فالكر والفراخلطر، فاحلذر والتوجس، 

 Paranoid Position" البارنوى
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، إال أن هذا اآلخر"آخر"وهو وجود بقائى أيضا، لكن فيه
للخطر، فتتحدد العالقة به  ميثل أساسا، أو متاما، مصدرا

 !بآلية اهلجوم والدفاع، أى الكر والفر

يتميز املوضوع) إىل مخسة(بعد عام من العمر، أوبعض عام  - 3
اخلارجى آمصدر للحب والرعاية فاحلفاظ على احلياة، وىف نفس
الوقت، آموضوع ميكن أن َيهجـُـر ويتخلى، فهو التهديد باهلالك،
ومن مث ينشأ موقف متداخل من احلب وتلقى احلب وتوقع اهلجر، مبا

العالقة ، مع روعة استمراراها، وهذا يرتتب عليه من الوعى بأمل
    Depressive Positionاملوقف االآتئاىب ما يسمى 

وهو وجود يتميز به اإلنسان أآثر حىت ليعد من البعض بأنه
ما مييز اإلنسان بشرا أساسا، وفيه ال يتحقق الوجود إال من خالل

 .ا ىف نفس املوقف اإلشكاىل هذ" آخر"هذه العالقة اجلدلية مبن هو 

تؤآد مدرسة العالقة باملوضوع على هذه املواقف أساسا، مث
تطور منظوراهتا من خالل تطور العالقة باألم، وآأن هذه العالقة
هى املسؤولة أساسا عن منو الكائن البشرى، سويا أو معاقا أو

وهى تتحدث بلغة التحليل النفسى املتجاوز. مشروع مرض نفسى
احتواء املوضوع   تتكلم عن آلياتللتحليل النفسى الفرويدى، ف

 إخل..اللبيدى ، واملوضوع ضد اللبيدى 

إضافات وفروض النظرية التطورية اإليقاعية
Evolutionary Rythmic Theory  

انطالقا من نظرية العالقة باملوضوع هذه الىت خرجت من عباءة
سيجموند فرويد معرتفة بفضله، لكن ناقدة إياه باعتباره

وخاصة الغريزة(بيولوجيا من حيث ترآيزه على الغرائز أساسا 
أقول انطالقا من هذه املدرسة ضد البيولوجية، الحت ىل) اجلنسية

و بيولوجى باملعىن األمشل،صدق فروضها، لكنها منغرسة فيما ه
املعىن الذى يتجاوز بيولوجية فرويد، وىف نفس الوقت ال يتنازل

هو أصل العالقات وتطورها) وليس الكيميائى(عن أن البيولوجى 
اآلنمن هذا املنطلق بدأ تنظريى ملا أمسيته حىت . من منطلق تطورى

 ."النظرية التطورية اإليقاعية"

على نظرية العالقة باملوضوع مل ختل التعديالت الىت أدخلتها
بتطور املراحل السابق ذآرها، وإن آان قد أصبح هلا تطبيقات
عالجية وتنظريية خاصة وخمتلفة إىل أقصى مدى، مث جاءت اإلضافات
احلرآية اجلدلية من واقع النظر إىل هذه املواقع ليس باعتبارها

ن باعتبارهامراحل منو حتدث ونتجاوزها من واحد إىل آخر، ولك
 آليات حياة ميكن أن نلجأ إليها دائما ما ظهرت احلاجة إليها

 :وفيما يلى بعض ذلك

i.  ،وبه هذه  يوجد اإلنسان منذ هو خلية واحدة ملقحة  
الربامج مجيعا، بنفس الرتتيب، إال أنه ترتيب مربمج أساسا من

تطورى هريارآى متصاعد ، وميكن أن نرمز هلذا الرتتيب  واقع
، مبعىن) شيزيدى، بارنوى، اآتئاىب= ك .ب.ش( S-P-Dباحلروف 

هذه  -أساسا  –أن نوع العالقة باألم ليس هو الذى حيدد 
 .املواقف الواحد بعد اآلخر
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ii.  ،يرجع هذا الرتتيب اهلريارآى إىل تاريخ تطور احلياة
حيث ميثل املوقف البارنوى أنواع األحياء املستقلة بذاهتا

إىل(لذاهتا، مثل األحياء أحادية اخللية أو حىت قبل ذلك 
 )الفريوس

iii.   ،وبالتاىلهذا التالحق ىف األطوار هو بقائّى حياتّى
  ال يوجد موقف أفضل من موقف إال مبا يتعلق مبدى التناسب مع

املرحلة الىت تنشط فيها آليات أحد هذه الربامج، لتالئم
 املوقف اخلاص الذى أثارها، والذى طلب تنشيطها  احتيجات

iv.  بناء على ذلك يظل اإلنسان يرتجح ذهابا وجيئة بني
إذا ما  ادة حرفية، هذاآل هذه املواقف طول حياته، دون إع

 استمرت مسرية النمو ىف التقدم

v.  معىن ذلك أنه باضطراد النمو، ترجح آفة برنامج عن
اآلخر، مبعىن أنه آلما ازداد اإلنسان نضجا آان أقدر على

، وهو حرآية املخ التكاملى"املخ اجلدىل"التعامل مبا أمسيته 
،)البارنوى" (ىالكرى الفر"األحدث، عن غلبة التعامل باملخ 

 )الشيزيدى" (املنفرد املستغىن"أو املخ 

vi.  نظرا للزوم آل أنواع العالقات ملمارسة احلياة
اإلنسانية باعتبارها جتميع تصعيدى منائى لكل مراحل احلياة،
فإن التكيف، والنمو أيضا، يتمان من خالل نشاط آخر يسمى

 In-and-our program. طول الوقت" برنامج الذهاب والعودة"
، واملقصود هبذه التسمية هلذا الربنامج هو أن النمو ال يسري 

باضطراد خطى، وإمنا حبرآية لولبية إيقاعية، ذهابا وجيئة،
شريطة أن تكون حصيلة الذهاب والعودة هى لصاحل التقدم حنو

 .تكامل النمو

vii.  تتم حرآية الذهاب والعودة من خالل نبضات اإليقاع
ى تتمثل أهم جتلياته ىف دورات النوم واليقظة،احليوى، الذ

وأيضا ىف التبادل اإليقاعى بني نوم حرآة العني السريعة ،
 )من األحالم(هذه احلرآة    والنوم اخلاىل من

viii.  لظروف تنشئة معينة، قد يتوقف النمو أو يبطء
عند مرحلة معينة من هذه املراحل، أو قد ينسحب إىل إحدى

فتنشط وتطغى آلياته على آل ما عداها، وال هذه املراحل،
وال  تعطى فرصة للتناول اإليقاعى، وال للجدل التكاملى،

يعود اإليقاع احليوى، وال برنامج الدخول واخلروج قادر على
حتريك النمو بالدرجة الكافية إىل االجتاه الصحيح، يتم ذلك

 ايدعلى حساب املراحل البعدية أو حىت القْبلية، بشكل متز

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

أآتفى يهذا القدر من التنظري لننتقل إىل حالة عم عبد
 الغفار

 ىف حالة عم عبد الغفار  التطبيق
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نشأ عم عبد الغفار على  منذ سن اخلامسة، أو قبلها،
: "من قبل  –آما بينا  –عربة ابيه جيرها حصانه ىف الشارع 

من البداية، آان الشارع بناسه وحرآته وآّره وفره وهو مع
نشرة" حصانه حيمل بضاعته، هو املوضوع األول، ورمبا األخري

، مل ميثل)غابة الكر والفّر: والشارع" النمر"العرجبى (
البيت عنده إال رحم أمه حيث أفرطت ىف تدليله حىت آادت بذلك
تسحبه إىل مرحلة سابقة، ومل ميثل أبوه آخر موضوعا آخر
بلبالنسبة له، إذ مل يكن مث خالف أو اختالف منذ البداية، 

لعل أبوه الطيب الرحيم آان ميثل له وهو جبواره على عربته
الكارو جناح أسلوب الكر والفر خارج البيت، وىف نفس الوقت
آان يدعم حبنانه غري املشروط أن يصبح البيت بتدليل أمه هو
الرحم اآلمن ، ال أآثر، فأين املوضوع احلقيقى؟ آان األب

وهو نفسه  طلبا،  ض لهحنونا على صغريه املرافق له ال يرف
 -آارا"الذى آانت حياته احلقيقية جترى غالبا ىف الشارع 

طول الوقت، ويبدو أن هذا مل يكن يشمله وحده، بل هى" فارا
آانت ثقافة عرجبية ناجحة ممتدة إىل إخوته الذين آانوا

وجاء موت األب باآرا وعبد  ميتهنون نفس املهنة ، عرجبية،
أآثر غورا) األب(ل ىف السابعة لينطبع الغفار الطفل ما زا

 .ىف آيان الطفل مبا هو آما هو

الشارعظل عم عبد الغفار يكرس آل حياته ما بني 
، فلم تتح له فرصة تنمية عالقةالغابة، واملنزل الرحم

آما(  جدلية مع آخر له بعض مسات ما أمسيناه املوضوع البشرى
"النمر"العرجبى ( اضىبينا ىف احللقة السابقة ىف األسبوع امل

 . )غابة الكر والفّر: والشارع

زوجته تزوجها ىف سن الثالثة عشر، ويبدو أهنا حاولت أن
حبق، برغم صغر سنها، إال أهنا مل تكن" مشروع موضوع"تكون 

بالنسبة له إال أداة خدمة ىف السرير واملطبخ، وبرغم أهنا مل
موضوعا أبدا،  تشكو أو تقصر، إال أهنا مل تكن بالنسبة له

–نظره، آما اسلفنا  من وجهة  -وحني انتهى عمرها االفرتاضى
ايضا من وجهة(وأصيبت بالسكر، مل تعد صاحلة لالستعمال 

فلم يعد يطيقها، وهو مل يطقها أبدا من قبل إال) نظره
أآملت عليها أمه بالغرية منها، فتحيز ألمه على  للذته، مث

طول اخلط، جاءت الغرية من األم الرحم املمتكلة، وليس من
هضالزوجة مشروع املوضوع ا . 

اإلخوة واألخوات مل ميثلوا أية موضوعات لعبد الغفار، وحني
 وصفته زوجته أنه

 ،"ما بيزعلشى أبدا على حاجة"

يبدو أن ذلك ميكن أن يفسر لنا عدم تأثره بفقد مخسة من
) 60& 70& 20& 37& 24(إخوته الستة ىف أعمار متفاوتة 

 .وذلك بعد فقد أبيه وهو ىف سن التاسعة

ا ذآرت الزوجة مل يقابل تقرب إخوته له مبثله ،مث إنه آم
 :تقول الزوجة 
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إخواته آانوا بييجوا يسألوا عليه، بس هو ما آانشى
 "يسأل عليهم، وال يزورهم

 : عاش عم عبد الغفار هكذا

 احلياة معرآة

 والشارع غابة

بيت أمه حتت مظلة أبيه احلانية حىت( والبيت هو الرحم
 )مات باآرا

الكر(عم عبد الغفار ينتقل من املوقف البارنوى  راح
ىف ظل اهليدونيا –الالموضوع (إىل املوقف الشيزيدى ) والفر

 !!، وهو واقف ىف مكانه )أمان الرحم: الالغية للموضوع

 ،"لالستعمال الشخصى"وآل ما عدا ذلك من بشر هم 
 ُيستعملون من الظاهرن بدون عواطف، وال عالقات ، فال موضوع

 .يس ىف ذلك أى مرض، وال أى عيب أخالقى باملعىن الشائعل

توقفه عند موقف الكر والفر جعل حياته آلها سلسلة من
 اهلجوم والدفاع

اخلسارة مبعىن توقف النمو واردة، لكنها ليست فريدة، وال
 نادرة، بل يبدو أهنا الغالبة

صبغت هذه اآللية الغالبة النابعة من املوقف البارنوى
فات عم عبد الغفار حىت بعيدا عن العربة واحلصانآل تصر

 : والشارع 

 :تقول الزوجة

عبد الغفار طول عمره بيتخانق آتري ىف الشارع ويضرب"
الناس بأزازة، مبطوة، أو بيسن احلدوة بتاعت احلصان وحيطها ىف

 .جيبه

ولو حد حىت ىف القسم قال له إوعى، يضربه على طول، على
وميهموش ومايندمش ابدًا، وعمره ما يقولطول آان ىف األقسام 

 ."حلد معلهش

 مرة دخل السجن مخستاشر يوم عشان عّور واحد -

ومن أربعني سنة اختانق مع واحد عشان حط عربيته ىف -
 .احلتة بتاعته ، وراحوا احملكمة، وآانوا حايسجنوه

برغم جهودها حىت بعد –مث يبدو أن الزوجة قد فشلت فعال 
أن تثري فيه أى احتمال لعمل عالقة ما -املستشفىدخوله اآلن 

 بغري الكر وافر

أهنا  غري مرفوضة تارخييا، بل يبدو" الكر والفر"عالقة 
العالقة األآثر تناسبا مع قوانني البقاء البدائية اساسا

مع أن هناك قوانني للبقاء جيرى اآتشافها مؤخرا تنفى أن(
 ،)األرجح للبقاء تكون هذه العالقة هى الوحيدة، أو هى
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عالقة الكر والفر عالقة أيضا غالبة ىف احلياة املعاصرة ،
خاصة ىف جماالت التنافس االقتصادى، واإلذالل السياسى،
واالستغالل البشرى، وهى تظهر ىف أبشع صورها أثناء احلروب

 . احلديثة ، واملؤامرات الغالبة من األقوى فاألقوى

عم عبد الىت حافظت على حياة  فإذا آانت هذه العالقة هى
الغفار، فال لوم عليه من حيث املبدأ، وعلى اآلخرين، آما
فعل أوالده غالبا باستقالهلم، ورمبا آما فعلت زوجته
باالستسالم املتأمل ، أن يقرروا موقفهم من هذه العالقة،

 ويدفعوا مثن استمرارهم أو انسحاهبم

مرضحنن نعرض هلذه العالقة اآلن ىف هذا اال ليس ألهنا دليل 
ىف ذاته، ولكن لنبني آيف أهنا ليست مضمونة االستمرار، ذلك

خيتل  )أو اضطر لذلك(أن توازن من اعتمد عليها وحدها 
حدث ذلك ىف هذه(مبجرد أن ختتلف الظروف فال تسمح باستمرارها 

 ) .احلالة حني اضطر عم عبد الغفار للتقاعد

تكرار بعد –" عرجبته"حني توقف عم عبد الغفار مرغما عن 
ظل مثان سنوات –مصادرة عربته ، وتغرميه مبا مل يعد يطيقه 

موضوعات الداخل آانت من"بال أعراض مرضية صرحية، يبدو أن 
احليوية بقدر ما آانت من التالؤم مع شخصيته، حبيث مل ُتضطر

 "أن تقتحم وساد وعيه الظاهر طوال فرتة الكمون هذه

وجته وقتا أطوللكن حني زادت وحدته، وانصرفت عنه ز
فأطول بسبب مرض ابنته، ورمبا حالت أوجاعه اجلسمية دون

حىت بدون عرجبته أو –" الشارع الغابة "احلرآة الطليقة إىل 
حني جتمع آل ذلك قفزت موضوعات الداخل لتغذى نفس –عربته 
 "الكر والفر: "اآللية

 " الرجالة والستات "قفزت اصوات 

  ،" تنا بأمسع أصوات رجالة وستاأ

 والعفاريت

وباشوف عفاريت شكلهم زى البىن آدمني بالضبط،"... 
بييجوا ىف أى وقت، ومرة واحد طّلع أيده من حتت السرير وقعد

 ميشى إيده على وشى وعلى دماغى،

 وراجل دراعه طويلة

10وساعات باشوف راجل دراعه طويل حواىل مرتين وبعد  
 .دقايق خيتفى

مرضه آان هو األآثر نشاطا منىف " الفر"ويبدو أن ذراع 
 :، آما يظهر مما يلى"الكر"ذراع 

الناس آلها بتتكلم علّيا، وبيضحكوا علّيا، وبيبصوا ىل
 "بصة غريبة

وىف واحد ىف احلارة عاوز يأذيىن وداميا يشتمىن ورحت اشتكيت
 .ىف القسم، وال َسَألوا
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آان يتمثل أساسا ىف حالة االستعداد الدائم ذراع الكر
 ، "ستاند باى"

آنت بأحط السكينة حتت دماغى وأنا نامي عشان أخّوف
 الشياطني 

 ومع ذلك ضحكوا عليه وسرقوا سالحه ، 

 سكاآني 3بس ّمها سرقوا مىن 

 .."الفر"أصبح منزوع السالح فليس أمامه إىل 

ويضعها ىف جيبه استعدادا يسن حدوة احلصانقارن حني آان (
 )لطجةللنزال، حني آان ميارس العرجبة، ورمبا الب

لكن زوجته حتكى عن هجوم مضاد ملقتحم غريب، لكن هذا
تقولاملقتحم مل يكن صوتا، آان معزة جارهم حبق حقيقى ، 

  :الزوجة

واحد جارنا عنده معزة، دخلت احلوش عندنا، فهوه جرى
وراها ومسكها وعض ودهنا وقطع هلا حته منها واملعزة قعدت

 تصرخ وطلعت جرى من عندنا

لؤه حىت وهو يؤدى العمرة، فحني آان ىفظل الشارع مي
األتوبيس الذى ينقلهم أثناء العمرة، وبدال من يعايش أن
تظله املالئكة، أو يظله الرمحن بظله إذ ال ظال إال ظله، ظهرت
له العفاريت جبوار األتوبيس الذى ينقل املعتمرين، وآأن

 عربته الكارو،  حتول إىل -حىت ىف العمرة –األتوبيس 

 : ول زوجتهوتق 

وملا رحنا عمرة من سنتني آان بيقول إنه شايف العفاريت
 راآبة عجل، وماشية جنب األتوبيس بتاعنا، 

املعزة آانت حقيقية، لكن مثة هالوس حيوانية ليست مفرتسة
 : بالضرورة تقفز من داخله أيضا ، تقول زوجته

أيام قاىل إنه شايف ارانب آتري ىف األوضة مع إن 5من 
 .ماآانش فيه حاجة

آان بيحط سكينة حتت املخدة ويقوم بالليل يشوح بيها
ويقول أنا عاوز أقتلهم، وملا خيرج يأخد السكينة ىف جيبه

 .علشان ملا العفاريت تطلع له ميوهتم

وحني جرى إىل دآان ابنه بعد أن أشبعته العفاريت ضربا
آو،الذى يعمل ىف الدو  وهو وحيد ىف حجرته، استغاث بابنه

وميلك عربة أجرة يسّيرها حلسابه، لكنه يتنقل مبوتوسيكل، جرى
املوتسيكل  إليه يستغيثه، فأغاثه، وأحلقه راآبا خلفه على

 .واصطحبه إىل بيته ىف ضواحى القاهرة

يبدو أن ذلك أيقظ فيه املثريات القدمية، فرتاجعت اهلالوس، حىت
  من أثر الضرب،إذا وصلوا املنزل مل تبق إال األوجاع البدنية 
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إىل املنزل رفض أن ينام على السرير،  لكن ملا وصلوا 
مفضال النوم على األرض، وقرر ان ينام على األرض الصلبة دون
السرير الطرى، وقد أقر اثناء احلوار مع الطبيب آيف أن

. على السرير دون األرض –عادة أو غالبا  –العفاريت ترآبه 

ء لفظا أوسوا" االرض"خطر ىل أن من احملتمل أن تكون 
هى أقرب إىل الشارع امللئ باملثريات املناسبة للموقف  جتريدا،

، ىف حني أن السرير مبرتبته الطريه) الفر-الكر( البارنوى 
هو رحم زائف ، مل يعطه ما أعطاه رحم أمه املدّلع احمليط،
وبالتاىل فاألرض بعالقتها بالشارع هى األضمن ملا تعد به من

 .رآت مع رآوبه خلف ابنه املوتوسيكليقظة مناسبة رمبا حت

 تعقيب ختامى

حني يكون األمر آذلك، فما هو املفروض أن نقدمه لشخص ىف
 هذه السن، هبذه الرتآيبة؟

بالنسبة حلالته شخصيا، فقد أظهرنا ىف احللقة الثانية
أن غاية ما )غابة الكر والفّر: والشارع" النمر"العرجبى (

ميكن هو تنظيم حياتى ملزم، ميأل ما تبقى من عمره بشكل آمن
ولو قليال، باإلضافة إىل حماولة هتدئة هذا الداخل الثائر بعد

 .أن انقطعت مثريات اخلارج احملفزة 

 منذ بدأ(سنة  69  هذا شخص قد عاش بآلية غالبة طوال
إذ راح يتلقى العامل) رآوب العربة مع أبيه سن مخس سنوات

 منه بعض الوقت ىف  اخلارجى ىف شكل الشارع الغابة، يرتاح
 الرحم البيت األم

املوضوعات(مث عاش مثان سنوات مؤتنسا بالغابة داخله  
 ) املرتبصة الكامنة 

وحني زادت الوحدة، وخفتت حدة مثريات اخلارج ىف السنتني
تني قفزت موضوعات الداخل إىل وساد وعى اليقظة الظاهراالخري

 )وأحيانا مستوى الوعى بني اليقظة والنوم(

ال جيوز أن نكتفى بأن ندمغه باعتباره أنانيا يدفع مثن 
إلغاء آل من هو آخر ميكن أن يأخذ بيده ليتجاوز هذه

 .املرحلة، لقد فات اآلوان

خل املنقض، حىتوأيضا يستحيل أن ندعه حتت رمحة هذا الدا
لو أدى إىل متاسكه بعض الوقت، وخاصة وأن صحته اجلسدية
أصبحت مهددة، وأيضا غلب عليه حزن حقيقى موضوعى ملا آل

 .إليه وهو ىف هذه احلال

لقد شرحنا ما ميكن ان نقدمه له عمليا ىف احللقة السابقة
لكننا نعيد ،)الذاآرة والسن، والعالقة باآلخر، واإلرهاق اجلسدى(

 ذلك هنا اآلن خشية أن يبدو فيما قدمنا نوعا من اللوم أو الرفض

ىف الرتبيةإن ما ميكن أن نتعلمه هو أن ننتبه ، 
أن جناح آليات أقل نضجا ىف احلفاظ على  ، إىلوالوقاية

 استمرار احلياة العادية ، ليس شهادة بأهنا غاية املراد

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3590



 I12I2008>10א – אא

ذلك ألهنا مىت انتهى عمرها االفرتاضى، أو ظهرت ظروف جديدة
ال تسمح هلا بأن متارس دورها بكفاءة آما آانت سابقا، اختل

 .التوازن، وظهر املرض أو ما هو أسوأ

 خامتة 

بقيت بعد ذلك مناقشة آيفية حضور هذا العامل الداخلى
 هكذا، تعويضا مرضيا، ىف صورة اهلالوس والضاللت الىت ظهرت، 

 وبالذات ىف أى مستوى من الوعى،  

، آما جاء تلميحا"حلم"وما هى عالقة آل ذلك مبا هو 
 .وتصرحيا ىف احللقة املاضية

 وهذا ما سوف نتناوله ىف األسبوع القادم 

 أمكن ذلك ما

 ربنا يسهل
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 )115حلم: (نص اللحن األساسى

ىف البدء التهب اخلصام حول إصالح البيت بني الساآنة ىف
التحتاىن ومالكة البيت املقيمة ىف الدور الفوقاىنالدور 

وترامت األصوات إىل احلارة الصغرية فُفتحْت نوافذ وأبواب وأيَّد
أما الكثرة فأيَّدت الساآنة واحتدم. البعض مالكة البيت

 .اجلدل مث تطايرت الشتائم حىت أنذر الغضب األمحر بسفك الدماء

 :التقاسيم

عن الرجل الذى يسكن وحيدا ىفلكن باب السطح انفتح ... 
حجرة ىف السطح، وأخذ ينزل الدرج هبدوء ال يتناسب مع نار
الشتائم ونذر احلريق الذى على وشك االشتعال، وحني وصل إىل

ما احلكاية: بئر السلم حيث تدور املعرآة، قال بنفس اهلدوء
فقالت ساآنة الدور. يا مجاعة؟ أنا سوف أحلها لكم

تحلها يا روح امك؟ فلم يهتز ومل يرد،آيف س: التحتاىن
.نعم سيحلها ونصف، أنت ال تعرفينه: فقالت مالكة البيت

طبعا أنت الىت تعرفينه، قالت: قالت ساآنة التحتاىن
:إخرسى، أنت حني تعرفينه ستعرفني آيف حيلها، قالت: املالكة

قال الرجل. أرنا شطارتك يا سيد الرجال: التحتانية للرجل
.أنت تقومني بإصالح البيت وهى تقوم بعمل الالزم: للمالكة

 !!وانت إن شاء اهللا ؟؟: قالت املالكة

 .بإذن اهللا: قال الرجل 

**** 

 )116  حلم: (نص اللحن األساسى

ذهبت لتهنئة صديق قدمي على الوزارة ولكن خبالف املتوقع
قوبلت ىف املكتب بفتور واضح مث طال انتظار املقابلة دون

لل إىل ظىن أن بعضهم افرتى علىَّ فرية أفسدت الودجدوى فتس
القدمي، وأخريا غادرت جملسى ال أرى ما بني يدى واستقبلىن زميل

لعنة اهللا على ألسنة السوء فسألته: يبقى على وده وقال ىل
وِلَم مل يقابلىن ويتحقق من األمر فقال إنه مضى زمن والقانون

 .معطل اآتفاًء بأقوال الشهود
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 :التقاسيم

رجعت لتوى وأنا مصمم على لقائه دون املرور
بالسكرتارية أصًال، فعالقتنا تسمح بذلك وأآثر، مهما قالت
ألسنة السوء، وحني يتأآد اجلميع أنىن ما جئت إال للتهنئة
سوف خيجلون مما ذهبت هبم إليه الظنون، وما أن دخلت عليه

ت حىتمقتحمًا والسكرتري جيرى ورائى خائفًا من عاقبة ما فعل
فوجئت بأن الوزير قام من على مكتبه واجته حنوى وآأنه على
وشك أن يأخذىن باحلضن، وفجأة صفعىن صفعة أذهلتىن استدرت هبا
نصف دائرة، فوجدت صدغ السكرتري ىف آفى وأنا أصفعه صفعة
أقسى، فصرخ مولوال واستدار بدوره وهو يكاد يقع من طوله،

ىف  حىت ال يقع فيأخذها  ليجد مساعدته تقف مذهولة فتسنده
 .حضنه دون تردد، وانفجر اجلميع ىف ضحك ليس له مثيل
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א/א−469

 :أما قبل

 عزاء واعتذار

 لألسف، مل أتابع احلادث ىف حينه، 

حالت ظروىف أن أتابع بريدى اإللكرتوىن ىف الفرتة األخرية آما
 ينبغى، 

الحظت بعد مضى وقت غري قليل أن هناك من الزمالء األفاضل
أمرية سيف الدين، وأن حالتها تتقدم. د.من يطمئننا على أ

آنت مسعت عن محاسهاإىل أحسن، وأنا ال أعرفها شخصيا وإن 
 ونشاطها وعلمها آل ما هو واعد طموح،

ملهم زهري. مث فتحت أخريا هذا الربيد احلزين من الزميل د 
أمرية،. د.احلراآى من سوريا وهو ينعى زميالت وتلميذات أ

ويسأل اهللا. مارى. دينا، د. دعاء حبيب، د. املرحومات د
 لألستاذ الدآتورة أمرية متام الشفاء،

 فهو املوت يرتبص بنا دون تفسري أو استئذان إذن

إذن فهو الفقد حيرم بعضنا من بعضنا، دون تأمني أو
 تعويض

إذن فهو القدر يلعب آما يشاء، وعلينا أن حنرتم قواعد
 اللعبة، مع أننا ال نعرف هلا قواعد

 مل يعـِدنا أحد باخللود، 

 )ىف هذه الدنيا(وال هو مطلب جيد 

 ففيم املفاجاة؟

 وت حق،امل

 لكن الفقد صعب

 وال آلمات تفيد

 فلماذا العــزاء؟ وفيم التقصري؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3594



 12I12<I2008א – אא

 :يا ترى

 فيم آانت تفكر مارى وهى عائدة إىل أهلها،

 وفيم آانت تتحدث دعاء مع دينا، 

 أمرية فرحة هبن وبنفسها معا. د.وآيف آانت أ

ال أعرف أيا  -آما ذآرت –نعم، أشعر بالتقصري، مع أنىن 
 منهن

 أنىن يقينا أعرف أن الكلمات ال تفيدآما 

 فماذا يفيد؟

 ضد عدم،   إذا آانت هى معرآة وجود

نتصاحل معه، حىت  فليكن املوت، آما تصورنا وحنن حناول أن
من خالل ما تناولناه به ىف هذه النشرات، فليكن هو ذاته

 أزمة منو أخرى، وليست أخرية، 

)دى آذلكمع أنه عن(للفرد   آذلك  إن مل يكن املوت
 فليكن آذلك، للجماعة، مجاعة البشر

 أو يهون جزعهم،   لألهل خيقف أملهم  ال شىء يقال

الذين  وال شىء يضاف ملشاعر الزمالء والزميالت األفاضل 
 عرفوهن أآثر، 

 ففقدوهن أآثر

وال نعرف من –غالبا  –آل ما منلكه وحنن ما زلنا أحياء 
 آل ما حدث إال ما حدث،

فهم ومحل مسئولية الدعوات الكرمية ىف مثل هو أن حنسن 
 : هذه الظروف ، وحنن نردد

 اللهم ال حترمنا أجرهن، "

 وال تفتنا بعدهن، 

 "واغفر لنا وهلن

 لكن آيف؟

 للحياة أعمق،  بأن حنسن انتماءنا

 وأن يدفع من يقدر دينه ملن ال يستطيع 

وأن نستلهم املوت لتكون احلياة آما أرادها اهللا لنا ،
 وبنا،

 فلنحرتم الفقد،

 لكن ال نستلم للعدم 
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 وهللا ما أخذ

 وله ما أبقى

 وهو مع الصابرين

 الفاعلني 

 .احلاملني أمانة من رحل، ومن بقى، ومن يأتى بعدنا أبدا  

 حييى الرخاوى

 واآلن إىل بعض ما نشارك به فيما هو حياة

 فقد زاد احلمل بفضل اهللا

 وعظة املوت

 فاحلمد له أوال وأخريا

***** 

 الربيد

 :مقدمة

ألنه أسبوع العيد، فالربيد خفيف خفيف، ليس بالضرورة
 نتيجة آلثار العدوان املعـِدى، 

 ونستحق  أعاده اهللا علينا مبا حيب ويرضى، 

 إذا آنا ال نستحق ألننا ال نفعل ما جيعلنا نستحق   طيب،

 فما العمل؟

 لكن بأى حق نضع حنن له حدود رمحته وفضله

 دعونا نعمل فورا حىت نستحق 

 وآل عام وأنتم خبري

**** 

 )1(يعلمنا " عرجبى"آهٌل : حاالت وأحوال  

 العالقة باملوضوع، والقدرات املعرفية: عض ماهيةب

 عمرو دنيا. د

وصلىن أىن ما زلت آل يوم أتعلم من املرضى أآثر مبئات
املرات مما اقرأه ىف الكتب ومازلت اآتشف آل يوم خربات
معايشة أعتقد أنىن لن أجدها ىف أى مكان آما أىن أرى أىن

 .سأظل تلميذا ملرضاى مهما آربت

 :حييى. د

 تصور يا عمرو أنه بقدر فرحىت مبا وصلك هكذا، خفت أال 
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فعال،  نكون قدر تلك املسئولية، إذا آنا نتعلم من مرضانا
فنحن مدينون ليس فقط هلم، ولكن علينا أن نوصل ما تعلمناه
إىل آل الناس، ليس لكى نقيهم من املرض فحسب، ولكن لنعرف

نسهم ىفمن حنن، ورمبا ملاذا حنن، وآيف حنن، لعلنا نستطيع أن 
 .إيقاف ما يالحقنا من اغرتاب ويهددنا من تراجع

 عمرو دنيا. د

حييى وصف الشخصية قبل املرض فعال شخصية. مش عارف يا د
ولو ماآانش هو النوع ده، إمال  مضادة للمجتمع وال إيه،

 !يكون إيه ؟

 :حييى. د

من حيث املبدأ ، ال يوجد ترادف بني من خيالف القانون،
الشخصية ضد اتمع، قد ختالف القانون وال تكونومن يسمى 

آذلك، وقد تكون آذلك وتكون أذآى من أن ختالف القانون،
لقد ذآرُت ىف قراءتى للحالة أنىن ال أتفق مع ابنىت ساندرا،
الىت قدمت احلالة، ىف هذا التوصيف، فال هو صحيح، وال هو

 يكن ضدهمفيد، فعم عبد الغفار آان له جمتمعه املنتَقى، ومل
أبدا، هو آان مستثارا دائما، مندفعا، آارا فارا، حذرا

 .، فيما أرى"ضد اتمع"مهامجا ، وآل هذا ليس 

**** 

 )2(العالقة باملوضوع والقدرات املعرفية : حاالت وأحوال

 .غابة الكر والفّر: والشارع" النمر"العرجبى 

 حممود حجازى. د

 ؟"مسارا جدليا صحيحا"مش فاهم وأرجو توضيح معىن 

 :حييى. د

التعبري صعب، عندك حق، لكنه واهللا العظيم هو ليس منظرة،
 . وال طق حنك

املسار الوحيد الذى أعرفه لتطور البشر أساسا، ورمباهو 
 تطور احلياة برمتها،

احلكاية هى أننا إذ ننمو حنتوى ما قبلنا من أحياء 
وتراآيب، ال نلغيها وال نتجاوزها، حنتويها بالتبادل

، وبالتناسب، وباجلدل، وهذا األخري هو اآللية)اإليقاع احليوى(
أو مراحل حياتية متنافرة، الىت تصّنع مما يبدو أضدادا،

تصنع من آل هذا آيانا جديدا قادرا على مواصلة النمو
بنفس اجلدل، فإذا أضفنا إىل ذلك أن هذا ال يتم ىف حالة

يسلك نفس املسار معنا" آخر"الكيان البشرى إال ىف حضور 
وبنا وضدنا، فهو التحدى امللقى ىف وجه البشرية، والىت ال

  اآلن بقدر آاف،تلوح مالمح جناحه حىت
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 يا ترى هل أوضحت أم زدت األمر غموضا؟ 

 .أشعر أنىن زدته غموضا

 عمرو دنيا. د

وصلىن أىن أول مرة آخد باىل إن ممكن العالقة باملوضوع أيا
وأيا آان املوضوع هى فعال مبثابة حتصني ضد   آانت العالقة،

وأنه مش الزم تكون متارين   التدهور املعرىف لدى اإلنسان،
معينة للحفاظ على هذه القدراتذهنية أو أنشطة 

 .املعرفية

 :حييى. د

هذا صحيح، لكن العالقة باملوضوعات البشرية أصعب، ألهنا
متارس نفس احملاولة معك آموضوع، وعم عبد الغفار آانت عالقته

، وهذا هو ما حافظ"ناسا وحرآة ويقظة وآرا وفرا"بالشارع 
 .عليه

 حممد سيد. د

 املوضوع ىف املصطلح االجنليزىهل تتفق معى أن آلمة 
 object  relation  الكائن(املمكن استبداهلا بكلمة  من(

  قد يكون فالكائن هذا) العالقة بالكائن (فتصري الرتمجة 
 وهبذا حنقق آونه آيانا، إنسانا أو موضوعا حيا أو غري حى

 منفصال

 :حييى. د

 .، ال أتفق معك، عذرا..ال 

 رأمى عادل. أ

خلف نواته،  ر، عالق، مستهجن، يتواريآخ بداخلنا
الذي هو هذا اآلخر. فتسعفه سدته احملكمة، ال يتسرب وقوده

قد اعتربه الزمن، او اجلوع، فال تزيده وحدة عم عبد: حنن
الغفار اال ضراوه وفتكا، لكن عالقه صميمه قد يغدو هبا هذا

 .شافيا ..االخر السام بلسما

 :حييى. د

 قول،نصف تعليقك األول مع

أما التجريد الالحق ملا هو بداخلنا على أنه الزمن، أو 
اجلوع إىل آخره، فهذا ما ال أقصده عادة، وال أوافق عليه
آثريا، الزمن، واجلوع وما إىل ذلك بداخلنا أيضا، لكنىن حني
أقول أن مث آخرا بداخلنا أقصد آيانا حقيقيا متحرآا آامنا

 إخل...جاهزا قادرا 

 يقك فهو أيضا معقولأما هناية تعل
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* * * * 

 )25(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 قىاألخال/الشخصىالفرق بني املوقف العالجى واملوقف 

 حممود حجازى. د

وصلىن أن الفرق بني املوقف العالجى واملوقف الشخصى األخالقى
ال يكون واضحا متاما آما ظهر ىف عرض احلالة إال من خالل

، أو ىف مراحل متقدمة من......املناقشة مع مشرف آبري، 
املمارسة مع وجود مراجعة دائمة من خالل املعاجل ملسريته

 .ه ىف العالجوطريقت

 :حييى. د

هذا صحيح، مث إن مشكلة األخالق، وقد قدمنا هلا ىف هذه
من ملف القيم( 2007-10-15نشرة النشرات منذ وقت باآر، 

من ملف األخالق حبث( 2007-10-16ونشرة ، )واألخالق ىف مصر اآلن
، هى مشكلة مل حتل أبدا، أمل يعترب دبليو بوش نفسه)علمى شعىب

ممثل اخلري عرب العامل، أمل يصنف آل من خالفحامى محى األخالق و
فكره، ومل خينع لتهديد سالحه شريرا، بالنسبة لنا حنن أغلب
من الغلب، خاصة بعد أن حتكم ىف مسألة األخالق من ال يشتغل مع

 .نفسه وربه بالقدر الكاىف

الوقت ضرورى فعال قبل أن نتصور أننا نستطيع أن منيز 
 املوقف الشخصى من املوقف العالجى، 

ما(ناهيك عن أن نلتزم ظاهرا وباطنا باملوقف العالجى 
 ).أمكن ذلك

 زآريا عبد احلميد. أ

اذاعة املقالة ذآرتىن مبا مسعته من أعوام قريبة ىف
من املصريني فوق سن ىف املئة 40، عن آيف أن )ىب سى.ال ىب(لندن
فيما خيص) الرجال حتديدا(صحية  يعانون من مشاآل 40ال

 املسألة اجلنسية

 :حييى. د

أنا ال أثق ىف هذه األرقام اردة ، قد تكون أآثر، وقد
وأحذِّر دائما من أن نستقى معلوماتنا عنا من   تكون أقل،

، وبيىن وبينك، أنا ال أثقBBCوسائل اإلعالم حىت لو آانت الـ 
أيضا ىف أرقام ما يسمى البحوث االنتشارية عندنا، فالعينة

    غالبا غري ممثلة، واألسئلة مباشرة، فمن أين تأتى املصداقية؟

 زآريا عبد احلميد. أ

شرفت وال أقول عانيت -املقالة ذآرتىن آذلك بالفرتة الىت 
 من -العالج اجلمعى فيها باالخنراط ىف جلسات  -من وعكات نفسية

من امضاء عايز( وآيف أن حضرتنا آان  ىف املنوات -اخلارج
أن حب االستطالع آان املوقف األبرز أو+  )سلطة ما بأنه عيان
  .املهيمن على العالج
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 :حييى.د

أنا شخصيا أعاىن آثريا من وعكات نفسية، ملاذا هذه
االستطالعاملبادرة بالنفى، مث إنىن أحتفظ ضد احلكم بأن حب 

هوموقف مهني ىف ذاته، هو قد يكون آذلك إذا آان على حساب
التغيري ، وحنن ال منلك أن نعرف إن آان مث تغيري قد مت من خالل

قد تأخذ شهورا أو سنني حىت  أم ال، فاملسألة  هذا االستطالع
 نتبني هذا من ذاك،

أنا لست ضد حب االستطالع ألنه منبعث من الدهشة الىت هى 
 صل املعرفة، أنا فقط ضد التوقف عنده،أ

ينبغى أن يكون اخلطوةاألوىل للمسئولية الالحقة على آل 
 .من يسمح لنفسه برؤية اجلديد جديدا

 على الشمرى . د

وتتهرب من  اهنا تقول جزءا من احلقيقة، هذه الست يبدو
الىت جيب أخرى وهلذا نفرتض ان هناك بعض املواضيع  اجزاء

 : التطرق اليها مع املريضة مثل 

 ساهم ىف تفاقم املشكلة؟ هل عمل الزوج وغيابه عن املنزل نسبيا - 1

 حنن النعلم ماهو موقف الزوج من سلوآيات الزوجة؟ هل -2
يشك فيها ؟ فرمبا يفقد الزوج الرغبة ىف اجلماع اذا شك ىف ان

الحبا ىف  األوالدحتمل آل ماجيرى من اجل  ، ورمبا زوجته ختونه
 .هواحلال رمبا يكون هذا  بقائها ىف البيت،

 :حييى. د

يا صديقنا يا دآتور على الكرمي، لقد بينت مرارا الفرق
، ىف األول حنن"حاالت وأحوال"، وباب "اإلشراف عن بعد"بني باب 

ال نناقش إال النقطة الىت يثريها السائل، وقد نسأل سؤاال أو
آل نصف ساعةالوقت، اإلشراف آله جيرى ىف اثنني مبا يسمح به 

حىت الساعة  ثالثاء من الساعة السابعة والنصف صباحا
الثامنة ىف مستشفى دار املقطم، ويوم األربعاء ىف نفس الوقت

 )نصف ساعة(تقريبا ىف قصر العيىن، وتعرض عادة ىف آل جلسة 
حالتني أو ثالثة، واهلدف منه هو توضيح نقطة أو أآثر متعلقة

ن أقبل آل االحتماالت، وبالتاىل ، إمسح ىل أبسؤال حمدد
الحقا دون  والتساؤالت لىت ذآرهتا سيادتكم، والىت ساوردها

تعليق، علما بأنىن ال أوافق على ما وصلىن من أغلبها، مث
 . أحيلها إىل الزميل املعاجل لعله يستبني األمر ويستفيد منها

 على الشمرى . د

ما الذى استجد وجعلها تستفيق من نومها العميق -3
وقبيح وال يطاق بعد هذه املدة ان الزوج بشع  شفوتكت

 الصورة؟ جعلته ىف هذه الطويلة ؟ أم أن سوء العالقة بينهما

 :حييى. د

 حيّول السؤال إىل الزميل املعاجل 
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 على الشمرى.د

أليس من اجلائز ان تكون الصورة معكوسة؟ أى اهنا -4
عالقة ىف امرأة اخرى ؟ او انه زير اآتشفت ان زوجها على

مستوى آبرية على  هلا آان صدمة  ذلك بالنسبةنساء؟ وان 
الوعى فهربت ىف جماهل الالوعى للبحث عن حلول غري توافقية

ولكنها تتأمل من تأنيب الضمري مما جعل إلعادة التوازن
 .العالقة غري املشروعة ليست آاملة

 :حييى. د

   حيّول السؤال إىل الزميل املعاجل، بعد شكر الدآتور على

 على الشمرى . د

املعلومات املتوفرة حاليا من مصدر واحد هى الزوجة آل
عوىن فكر/األوالد مثال؟ رمبا د فقط وال ادرى هل يوجد مصدر آخر

املظلم أعتقد اننا اذا امطنا اللثام عن هذا اجلانب .بذلك
 .نتوصل لوضع خطة عالجية جمدية  او اجلهة العمى رمبا

 :حييى. د

 حيّول السؤال إىل الزميل املعاجل، مع الشكر 

 نعمات على . د

مكاملات تليفونية مع أشخاص ال  سيدة متزوجة وجترى
تعرفهم وتذهب للراجل ىف بيته وال تنام معه آيف؟ طبعا

توثيق العالقة  إىن الزم أصدق آالمها ، بس ميكن مع  عارفة
يرضى الراجل مث آيف  آخرى،  بينها وبني املعاجل تظهر حقيقة

اللى هى تعرفه بذلك والينام معها؟ أريد معرفة معلومات
 أآثر عنه؟

 :حييى. د

من قال أنك ال بد أن تصدقى آالم املرضى على طول اخلط، مث
برجاء أن ترجعى لردى حاال على الصديق الدآتور على
الشمرى، وأنت ال حتتاجني إىل توضيح الفرق بني باب اإلشراف عن

حاالت وأحوال، فأنت تسامهني بشكل مباشر ىف بعد ، وبني
 .، آما سريد ىف بقية تعقيبك حاال"اإلشراف عن قرب"

 نعمات على . د

نفس  عيانة هلا  عندى  بصراحة أنا عندى نفس املشكلة،
وملا عرضتها على حضرتك قلت ىل نفس الكالم  املشكلة تقريبا،

جبت من تقبلىففكرت ىف موقفى الشخصى واألخالقى وتع  تقريبا،
ولكن مع الوقت اآتشفت أن التقبـّل البد أن يكون  ملا تفعل،

نقف بعدها وقفة مع املريض  بعدد معني من اجللسات،  مشروطا
ونعيد التعاقد ثانية على شروط جديدة، بس  أو املريضة،

أهم حاجة تكون العالقة بني املريض وبني املعاجل فيها ما يكفى
املريضة بأن املعاجل يشعر باالحاسيسمن صراحة، وأن تشعر 

 .اخلاصة هبا
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 :حييى.د

 صحيح

 حممد إمساعيل. أ

وليه ده مايبقاش   إمىت أعرف أن ده موقف أخالقى مش موقف عالجى؟
 موقفى شخصيا، هو مش آل معاجل بيعاجل بوجوده وباللى عنده؟

 :حييى. د

أظن أن الرد ىف اليومية مل حيسم هذا األمر بشكل جازم، وقد
  أوصى املشرف باالستعانة بكل مستويات اإلشراف، آما أآد على أن
تكون مهمة الطبيب هى التطبيب، مبعىن فك اإلعاقة، وحفز النمو،
ويا حبذا منع النكسة، وهى مهمة ختتلف عن مهمة األمر باملعروف

 يقوم هبا غريه بكفاءة على مسئوليته،والنهى عن املنكر الىت 

، فهذا صحيح، لكنىن حملت"بوجوده"أم أن املعاجل بيعاجل  
سؤاال مل تسأله أنت، لكنه خطر على باىل من خالل تساؤالتك،

ماذا يكون املوقف لو أن منظومة املعاجل شخصيا تسمح: وهو 
 مبثل هذه التصرفات وتعتربها أخالقا متينة ومتام التمام؟

ا ال أريد أن أرد على سؤال طرحته أنا، لكن لنتذآرأن
معا أنه سواء آان املعاجل متزمتا، أو منطلقا، فكالمها موقف
شخصى، والنهى عن تداخل املوقف الشخصى مع املوقف املهىن يسرى
على اإلثنني ، وحكاية بيعاجل بوجوده، ال تعىن أن نفتح الباب

ان نوع وجوده، هناكعلى مصراعية لتأثري وجوده هذا مهما آ
عوامل آثرية جدا تشكل هذا الوجود الذى ال يصح أن يقتصرعلى

من ضمنها الثقافة اخلاصة والعامة،  موقفه الشخصى آفرد،
ملا يرتتب على احتمال  واللحظة التارخيية، والبعد الطوىل
 إخل..اخللط بني مستويات املواقف وبعضها،

 حممد إمساعيل. أ

لشروط اللى حاططها لعيان علشان يكمل؟مىت ممكن أرجع ىف ا
 يعىن هو لو ما عملش إيه ممكن أرجع ىف الشروط؟

 وبالنسبة لليومية وصلتىن بس برضه العنوان خمتصر

 :حييى. د

أهنا وصلتك، أما العنوان، فال بد أن يكون خمتصرا،  املهم
 إن ما يعيب العنوان عادة طوله ال إجيازه،

إخل ؟ واإلجابة آما...الشروط مث نرجع حلكاية مىت أرجع ىف
تعرفها غالبا، هى أن املسألة شديدة املرونة، وختتلف من
حالة حلالة، ومن معاجل ملعاجل، وآثريا ما يعجز املعاجل عن حتديد
وقت بذاته إلعادة النظر ىف الشروط، وىف هذه احلالة يكون
لإلشراف دور مفيد جدا، لكن يظل املعاجل مسئوال أوال ،

س بصفة عامة هو مبدى الضرر، وحجم املضاعفات، وسوءوالقيا
، وآل هذا)تربيرية مثال(استعمال العالج ألغراض غري عالجية 

 )مع اإلشراف ما أتيح ذلك(مرتوك خلربة املعاجل ومهارته 
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 إسراء فاروق.أ

حاسة إىن عندى صعوبة ىف أىن افصل فصل حقيقى بني موقفى
وبصراحة ملا.. العالجى وموقفى الشخصى ىف آثري من األحيان 

باحاول أعمل آده باحس بلخبطة، وباحس إن اللخبطة دى
 ومش عارفة أعمل إيه؟.. واصلة للعيان 

 :حييى. د

أشكرك على هذه األمانة، وأرجوك أن تقبلى فكرة أن تصل
خلبطتك للمريض، ألن املريض يقبل منا ذلك، بشرط أال يكون

يشارآنا فيها اهتزازا أو ربكة، اللخبطة مبعىن احلرية األمينة
 .املريض، وآثريا ما يسهم ىف حلها معنا

مث إن حماوالتك الواعية شىء طيب، لكنها ليست آل ما هناك،  
فأنت ما دمت مستمرة ىف التدريب والعالج فالنمو، وحتاولني على
آل املستويات الىت تعرفينها عن نفسك، والىت ال تعرفينها، فإن

اإلشراف(واألمانة والوعى واآلخرين هذا هو املهم، االستمرار 
 .آل يوم أآثر فأآثر   جديرة بأن تشحذ خربتك) واملريض

 إسراء فاروق. أ

حييى ىف احلالة دى بدوّر على موقفى آمعاجل مش عارفة أالقيه. أنا يا د  
 وده بيخليىن قلقانة؟.. ، ىف حني أن موقفى الشخصى حاضر ىف ذهىن آويس 

 :حييى. د

يس فينا من زعل، ال أحد منا يعرف موقفهبيىن وبينك، ول
الشخصى احلقيقى، إننا نعرف ما نسمح ألنفسنا أن نعرفه،

وهذا هو غاية املمكن، أما ما نتطور إليه!!) حاضر ىف ذهىن(
وحنن نتعلم، وهو موقف شخصى أيضا قد يكون آامنا فينا من

 اآلن، فهو أمر آخر

 .أرجوا اال أآون قد زدتك قلقا

 دىهالة مح. أ

وصلىن من النشرة أىن آنت هابقى قلقانة من مسألة الوقت
من غري ما أغري أى شىء،) املريضة(اللى أنا باقعده معها 

وآنت برضه مش عارفة هاتصرف إزاى؟، وساعتها آنت هاعمل
برأى حضرتك ىف إىن أستىن حلد ما يكون فيه عالقة جامدة بيىن

ما بني إهنا تسمح ىلوساعتها حاّديها حرية االختيار   وبينها،
 .مبساعدهتا أو إهنا ما جتيش ّىل تاىن

 :حييى. د

 .ومعظم التعقيبات  هذا تقريبا ما جاء ىف املناقشة،

 هالة محدى. أ

فعال ممكن  وهى إن املريضة  هلا،  فيه حاجة آده انتبهت
عوىن علشان تتحط حتت بندا إهنا مريضة، وده. تكون مستعملة د

 ؟)الفضحية(خيرجها ىف وقت اخلطر حايسندها أو ممكن 
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 :حييى.د

مش ضرورى الفضيحة، فاخلطر يأتى من داخلها مثلما يأتى
 من خارجها

 مدحت منصور. د

أنا عايزة أعيش .. عشان أنا ما ينفعش أآمل عيشىت آده"
 "أنا مش عايشة.. عيشة نظيفة 

الطالق وهى مش قادرة اللى وصلىن إن السيدة دى عايزة
و حمل حالقة وسنرتال إخل يعىن ورشة خياطة, تاخد القرار ده 

-مشال الصعيد يعىن ضغط اجتماعى , مستوى مادى أعتربه عاىل 
مش عارف -عشان ال مؤاخذه تشوف مزاجها رمت جوزها ومخس عيال

الصول الربم ال أظن إن, إن آان فيه حاجة من األمالك بإمسها
بعد الطالق ستقيم عند األب أو األخ حمددة, يغلط الغلطة دي

مرغوب فيهاإىل أن يأتيها عدل آخر رمبا يتم إلقامة غريا
ساعات بابقى" أحلم أن, إذا دعىن أختيل .الضغط لتقبله

أنا لو أضمن إن لو... عايزة أنزل على دماغه بإيد اهلون 
لو حد يضمن ىل خطة حمكمة ما فيش.. هادخل السجن  قتلته مش

السيدة يظن البعض أن.منه أختلص" هاقتله... وراها أدلة
 ال, إذا آانت ال تطيق الرجل ستفارقه مهما آانت النتائج 

أظن ففى بيئىت مشاآل مشاهبة تصل أن السيدة ال تطلب الطالق
الذى  منها خوفها من لقب مطلقة ألسباب مادية و اجتماعية

 .ختشاه الكثري من السيدات هنا ىف طنطا

الأتيح هلا البعض منها إ تبحث عن أشياء  هذه السيدة
هى حلني إشعار آخر ىف صفقة تشعر هبا لذلك  احلب فقبلت باملتاح
 واعية أهنا ال حتبه

 :حييى. د

مل أفهم ماذا تريد يا مدحت بعد آل هذا، هل عندك اعرتاض على
؟ما دار من نقاش ىف اإلشراف؟ هل تريد أن توعينا أآثر؟ ماذا تريد

 مدحت منصور. د

عشان تعرف موقفك الديىن   إنت يابىن: " أنت تقول للمعاجل   
تقدر وال ما تقدرش، هاتتجاوز وال حاحتكّى، واألخالقى بتشوف إنت

واألخالق، والفرق بني القدرة خللى بالك، ملا بنقرب على الدين
الال شعور وحقيقة االمتناع واملسئولية، احلكاية بتهرب مننا ىف

تكأرجو من حضر." جامد، إحنا بشر غالبة، احلكاية صعب فعال
 بأحاول أفهم بس حمتاج شوية توضيح تفهمىن أآثر أنا

 :حييى. د

على ما أذآر، آان ذلك ردا على املعاجل وهو يقول أنه
شخصيا موافق على ما تفعله هذه السيدة من الناحية
األخالقية، أو شىء من هذا القبيل، آنت أريد أن أنبهه أن

لطلب هذا املوافقةموافقته هذه مل ُتخترب، وأن املريضة مل حتضر 
 املشكوك فيها، إذا هو مل يقس هبا منظومته شخصيا،
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أآتشفت خطئى فيما قلته، النه الأنا يا مدحت اآلن 
ينبغى أن نقيس موافقتنا من عدمها مبنظوتنا حنن ، ولكن

ينبغى  علينا أن نقيسها مبصلحة املريض، شكرا أنك نبهتىن ملا
 .أن أراجعه هكذا

 منصورمدحت . د

منظومة الدين أخريا مشكلىت أنا بعد إذن حضرتك ملا ترآت
و األخالق ىف تقييم الناس و النظر من خالهلا ومحلتها داخلى ىف

الوقت حصل إىن ما قدرتش أرفض حد عشان خطيئته و ىف نفس نفس
آده ليه ؟ و فيها قصص مشاهبة الوقت احرتت هو الناس بتعمل
 ت بقول فيه سبب أو أسباب أولقصة الست دى و ىف نفس الوق

حىت مربرات إهنم يعملوا آده و فيه ناس ميكن التمست هلم أعذار
...  أبسطها إىن شيطان أخرس وأقصاها اهتامات  و اهتمت نفسى

أنا احلقيقة مش هاممىن االهتامات قوى بس مش, حاجات مش و ال بد
 .حقيقى حمتار.. عارف أعمل إيه 

 :حييى. د

أمانتك، وأرجو أن نقّر معا أن املسألةبصراحة وصلتىن 
ليست سهلة، وميكن أن ترجع إىل النشرات األوىل منذ أآثر من
عام وقد تناولنا فيها بشىء من التفصيل هذه املشكلة،

من ملف القيم واألخالق ىف( 2007-10-15نشرة مشكلة األخالق، 
من ملف األخالق حبث علمى( 2007-10-16ونشرة ، )مصر اآلن

، والقيم"البيئة"لغة الطبقة ( 2007-10-17رة ، ونش)شعىب
إىل حل –طبعا  –دون الوصول  )الالأخالقية ىف األمثال الشعبية

 .حاسم

 رامى عادل .أ

ت ىف حاجه النميكن الزوجه ظمآنه حبق وحقيقي، هى بذلك ليس
 تبتل،

تربد إال أن تعطى لزوجها القعيد، أن نارها املؤججة لن 
 .رغم أن إعاقته حتول دون ذلك

االمل ىف تلبية نداء هذه املرأة مبعثه  أن  واغلب الظن
 احتياجه إحاطة الطبيب وصدق

 :حييى. د

 فهمت اجلزء األول، وهو صعب حتقيقه،

 .فلم أفهمه  أما التاىل 

نداء املرأة، وآيف يكون مبعثه  ماذا تعىن بتلبية 
 . إحاطة الطبيب وصدق احتياجه

حتتفظ  نسيت أنك الصديق رامى، أنت شاعر  !!!يا خرب 
 . بأغلب املعىن ىف باطنك يا رجل

**** 
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 )3(اهللاحوار مع:يوم إبداعى الشخصى

 أنس زاهد. أ

- املشاهدة  نتخطى املعرفة إىل العرفان لكى نصل إىل مرتبة
 ..الشهادة

 .. املعرفة إبنة العلم ، والعلم إبن القانون وأسريه

ال خيضع إىل سلطة وال ينسب إىل.. متفلت .. العرفان منفلت 
 .. أب

 .. حمطة ليس هلا طريق ميكن اتباعه العرفان

طريق، ال طريقة واحملطة.. هو احملطة ذاهتا  الطريق إىل احملطة
 احملطة طريق نستجلى مالحمه الىت ال 

 مالمح هلا ، وحنن نسري وقوفا

ال ميكن أن نشاهد دون أن نتوقف، وال ميكن أن نتوقف إال
التأمل ، وال ميكننا أن نتأمل دون أن اذا استجبنا لغواية

ولكن دون.. على األ نواصل املسري إىل اإلمام أو اإلقالع إىل
 .حرآة

 النشط املشاهدة حالة من السكون

 :حييى. د

إىل السكون ىف هناية   اطمأننت حني أضفت صفة النشاط
 .تعقيبك

حذر من ميلك إىل التأمل، وترجيحك  عموما، فقد متلكىن
 احملطة على الطريق،

نعم البد من حمطة حىت نواصل الطريق، وليس هناك تفضيل 
هى فاصل بني طريق وطريق، أو هى وقفة علىبينهما، احملطة 

الطريق لنواصله، هذا هو أساس فكرتى أو نظريىت آلها عن
 ىف حفز حرآية النمو،  اإليقاع احليوىدور 

آل وحدة من وحدات اإليقاع احليوى النابضة تتكون من طور
التشكيل(يعقبه دور البسط ) لعله هو السكون النشط( لالستيعاب

 .وهكذا، إن آنت تعىن هذا، يزول حذرى) النشط أيضا

 قبلت ربطك العلم بالقانون، قد يكون العلم ابن القانون، 

لكنىن مل أقبل ان تكون املعرفة ابنة العلم، املعرفة أمشل  
 وأعم

بعض ربطك العلم بالقانون مهم، خاصة وقد بلغ من مجود
مقدسى العلم أهنم احتكروا املعرفة، فأصبح العلم دينا آامال
له آهنوته اجلامع املانع لكل ما عداه من قنوات املعرفة

 والكشف واملشاهدة

 شكرا
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 على الشمرى.د

حديث ال حيتاج ىف موضوع احلوار مع اهللا احلديث ذو شجون هو
فقط حيتاج. إىل وسائط خاصة وأدوات معينة وال إمكانات حمددة

تستطيع ان تكذب على ما شئت من  النية والصدق النك اىل
مع اهللا سبحانه وتعاىل النه املخلوقات، وميكن إن تنجح بذلك إال

 يعرف ماال تعرف ويدرك ماال تدرك وىف هذا املوضوع العظيم
البد من اإلشارة اىل العوامل الثالثة  موضوع االتصال مع اخلالق

 والشهادة والغيب وهى املعرفة

 :حييى. د

 شكرا دآتور على، فأنا أوافقك على آل تلك املقدمة 

 .لكن توقفت عندما بدأت تشرح املفاهيم باللغة السائدة

لغة النفرى هى لغة شديدة اخلصوصية، حىت أن النص الذى
توحيه إّىل آلماته يكاد يتالمس معها ال أآثر، وهو ال يفسرها،

 وال يتوقف عندها،

ق ىل أن أستأذنك فأرفض نشر بقيةلست متأآدا إن آان حي 
تعقيبك الذى عّرفت فيه علم املعرفة، وعلم الشهادة، وعلم
الغيب، ألهنا تعريفات تقليدية جيدة، لكن ليس هلا عالقة، ال

 بلغة النفرى، وال باللغة الىت أستعملها أنا ىف قراءته، 

ومع ذلك فقد تراجعت عن جتاوزى حقك، وسوف أثبت بقية
أن يقبل القارئ هذا التنويه الذى أقدمه حاال تعقيبك آمال

 .وهو يقرأه حىت ال ختتلط األمور

 على الشمرى. د

 احب االشارة إىل هذه العوامل الثالثة وهى املعرفة
  ان  والشهادة والغيب للتذآري فقط ويقال

هى جمموعة حقائق ومعلومات صحيحة ىف :عامل املعرفة  - 1
وىف جزء منها من يعرفهاحقل او جمال معينة يعرفها او 

ومااوتيتم من" \قال تعاىل    الغالب املعرفة جزئية
سبحانه وتعاىل على علم وإطالع لكن اهللا" \العلم إال قليال

 . تام هبا والبشر على حسب اجتهادهم يكون نصيبهم منها

مبعرفة اهول عن طريق   وهى ختتص: عامل الشهادة - 2
املاء ىف اجلو مؤشر قوى او الشواهد آارتفاع نسبة خبار

قبل وجودها   شاهد على وجود املطر وتكوين الغيوم
هذا العامل خيتص هبا اهللا سبحانه وتعاىل وبعض ومعرفة

ان جدل قد اثري العلماء الذين خيتصهم اهللا بذلك واذآر
معرفة   حول معرفة جنس اجلنني وثار لغط حول ذلك حيث

 وعندما رجعت لآليةوتعاىل   اهللا سبحانه ذلك من اختصاص
ويعلم ماىف "\  الكرمية مل اجد ان ذلك مقصورا عليه فقط

ومل يقل بعدم إمكانية معرفة احد من": \...األرحام
 .وتعاىل خلقه سبحانه
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وهو عامل هائل ومزيدا من األسرار وأسرار :عامل الغيب-3
ومسبباهتا فهوخاص باهللا سبحانه وتعاىل وال االسرار واسباهبا

والعامل اخلارجى فمن الغيب ما جنهله ىف ذواتنايعلمه إال هو 
 فماذا يكون احلوار مع اهللا غري املتناهى بأرقامه الفلكية

 وىف أى من العوامل أجدى؟  سبحانه وتعاىل

 :حييى. د

 سبق التنويه

 شكرا

 حممد أمحد الرخاوى. د

 املعرفة والغيب

 احتجب الغيب ليكشف

 اطيافه فيومض

 فيغشى السدرة 

 
 مث حيتجب

 لنكدح اليه

 فال يوجد

 اليقني اال اذا صدق 

  

 !!!بالال سوى

 والال هناية

 
 املعرفة يقني الوقفة

 !!!باملعرفة تنتهى بالظن

 
 تدور االفالك ىف مداراهتا

 اذا ثبتت الوقفة

 ثباهتا وما أصعب

 اىل ان نالقيه

 :حييى. د

 احلمد هللا أنك مل تشجب آل ما عدا ذلك هذه املرة

 شكرا
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 رامى عادل.أ

بوقع ال تكون فرقانا اال/الشهاده إال مكاملهال تتملك مىن 
 . تغرب وجها غائبا غائما غامضا غاضبا/ صداها

 :حييى. د

 أوافق

 رامى عادل .أ

أنا أعمل موظف. آل عام وحضرتك خبري: اخريا وليس آخرا
 .معدن أمن ىف متجر لشرآة اتصاالت واألشياء

 :حييى. د

 وانت بالصحة والسالمة، 

 ألف مربوك

**** 

 3-1ودعمه، بني اإلرادة واملعلومات " القرار"عن : تعتعة

 عمرو دنيا. د

ربنا يكرت من القرارات ويزود الدعم ويكرت املعلومات
 .ويبارك ىف املراآز، وربنا يرزق عبيده، وجيعله عامر

 :حييى. د

 املوضوع مل يكتمل، وال تؤاخذىن يا عمرو إن أنا مل أبتسم لتعليقك

 هاىن مصطفى. د

احلكومة اآلن تفكر ىف سحب الدعم املصروف على السلع
فال أصدق بالطبع نيتها ىف دعم القرار خاصة آونه  األساسية،

 سلعة غري أساسية؟

 :حييى. د

لنوعوهذا التعليق أيضا رفضته، فأنا مل أعد أرحب هبذا ا
 .من السخرية، أنا آسف، لك آل احلق، وأنا أيضا ىل حقى

عموما لك ولعمرو، للموضوع بقية وبقية، وميكن مشاهدة
برنامج العاشرة مساء آله الذى تناول املوضوع باملوقع فقد

نتائج مرآز املعلومات ودعم اختاذاستطالع (. نزل صوتا وصورة
 .)القرار حول مستوى القيم

 رامى عادل. أ

 .ربنا موجود

 :حييى. د

 غصبا عنهم
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 تعتعة

 ".حيظى حباجته، ومدمن القرع لألبواب أن يلجاأخِلق بذى الصرب أن "

أدمنُت قرع آل باب منذ أرسلت االقرتاح بإصدار دورية  
فصلية متخصصة ىف نقد أعمال جنيب حمفوظ، أرسلتها للمرحوم

، بعد1988عز الدين إمساعيل بتاريخ أول نوفمرب سنة . د.أ
أخريا، وبفضل. تشريف جائزة نوبل حبصول شيخنا حمفوظ عليها

جلنة احلفاظ على تراثه وفضل اهللا، تقرر إصدارها حولية متهيدا
ألن تكون فصلية، على أن يتوىل رئاسة حتريرها ذلك املثابر

جابر عصفور، آما يتوىل: الشامخ املبدع الطيب القوى
يا خرب. حسني محودة. سكرتارية حتريرها اإلبن الناقد امللتزم د

.بعد عشرين عاما بالتمامها هى تظهر أخريا ! احلمد هللا!!! 
حسني محودة أن أسهم ىف العدد األول. طلب مىن اإلبن الصديق د

بلمحة عما أعرفه عن أية بداية مارسها حمفوظ وعايشُتها معه،
فرأيت أن أقتطف مما آتبت هلذه احلولية بعض املقتطفات الدالة

 .1911ديسمرب  11مبناسبة عيد ميالده املوافق يوم باآر 

   األول املقتطف

يراوغنا جنيب حمفوظ عادة وهو يلوح لنا بأن مثة... 
 . هناية، لكننا نكتشف دائما أنه ال ينتهى إال ليبدأ

   املقتطف الثاىن

املعروف عن جنيب حمفوظ أنه شديد االنضباط ىف حياته..... 
اليومية، وآأن اليوم يتكرر عنده حبذافريه، اآتشفت أنه ليس

 ,حماولة إحاطة بقفز البدايات من حميط اإلبداعتكرارا وإمنا هو 

 .جنيب حمفوظ يبدأ جديدا ىف آل ما يأتى ويبدع 

   املقتطف الثالث

أتيح ىل أن أرصد بداية من بداياته اجلديدة..... 
القدمية، بداية معاودته الكتابة ضد آل التوقعات واحلسابات

.وواقعاالعلمية والعملية، تعلمت ما مل أآن أتصوره، علما 
عايشته وهو يعيد تأهيل نفسه ليبدأ الكتابة من جديد حىت

 ىف ، .....،  سنوات  مخس   طوال يومى    بتدريب   اإلعاقة على    انتصر
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 حرفا   أقرأ   أن   أجنح   حني خيفى    ال   فرحا   أفرح   آنت األوىل    السنة 
هالمى   شكل ىف    تتميز   احلروف   بدأت ، " شخبط "  ما   آل   بني   واحدا 
 أنه   طويلة   شهور   بعد   تبينت ،  أسأله   مل .  صفحة   آل   يسار   أسفل 
أخرى   أشكال ،  التوقيع   يشبه   ما   حتت   اذام   لكن ،  امسه ،  توقيعه 
 وبعض   عام   بعد   مث . أرقام   أهنا   تبينت   شهور   وبعد ،  حروفا   ليست 
 وآان .  "الواجب"تاريخ اليوم الذى آتب فيه   أنه   عرفت   عام 
 آنت  أعىن ،  قراءته ىف    جنحُت   ما   بعض   أبلغه   وأنا فرحىت  يشارآىن  
 مجلة   يكتب   أن   عامني   من   أآثر   بعد   استطاع   وحني ،  فرحته   أشارآه 
 بعض ىف    أميز   ورحت ،  الكبري   عيدنا   هو   هذا   آان   بعضها على  
سبحان"، "إن اهللا مع الصابرين"، " صدرى ىل    اشرح   رب "  الصفحات 

خفيف الروح"، "سالمةساملة يا : "، وآذلك"امللك الوهاب
، مث حملت امسه أيضا ليس ىف أسفل الصفحة، ما هذا؟"بيتعاجب

إهنا فاطمة جنيب حمفوظ،: هذا هو!! إنه يسبقه اسم آخر، آه
 .أم آلثوم جنيب حمفوظ، فأدعو هلما وله

   املقتطف الرابع

بعد خماض طويل صعب، متت والدة األوالد احلروف..... 
األحوال جاهزة للتقارب معا لتصنع والبنات الكلمات، فبدت

إبداعا جديدا، تيقنت أنه أصبح قادرا على أن يصوغ أفكاره
هو، وليس فقط أن خيط امسه أو اسم إحدى آرميتيه أو آية

، جترأت"يعملها"تأآدت أنه على وشك أن  قرآنية آرمية، 
إىل   يشري   وهو   مبتسما أجابىن    ؟ الطريق ىف  شئ    مث   هل   فسألته،

 وقد ،  ما شئ    منها   يتمخص   رمبا "  بنغبشة "  يشعر   أنه   دماغه 
 ".أحالم فرتة النقاهة"، فكانت  آان 

هذه الذرية اجلميلة مل يكن ميكن حبسها ىف حجرته أو أدراج
مكتبه، فجاءت حفلة السبوع اجلماعية صاخبة حني ظهرت أوىل

 ). نصف الدنيا(سبوعية أحالم فرتة النقاهة للناس ىف جملة أ

   املقتطف األخري

 .حىت املوت مل يستطع أن يبلغىن منه أى معلم من معامل أية هناية...   

  حني أشفق شيخنا علينا فلم يستأذننا وهو خيتار أن يرجع
رضى اهللا عنه فرضَى  ،"وعجلت إليك رىب لرتضى"... إليه لريضى 

لكن مل خيطر بباىل  عنه، رحت أعيش جزع الفقد ولوعة الفراق،
أبدا أهنا النهاية، أو أنه املوت أصال، آان بداخلى يقني أهنا
ليست إال بداية جديدة، فقط هى بداية معاملها ليست ىف

 ".اآلن"متناولنا 

الوعى الفردى إىل الوعى الكوىن إىل وجهه اهللا  ينتقل
 !!تعاىل، فأين النهاية؟

إىل هذه البداية آان شيخنا يسعى طول عمره حىت حتقق له ما أراد،   

فإذا مل يكن ىف مقدورنا أن حنيط بإبداعه اجلديد هذا
، فلنشحذ أدوات آدحنا، وحنن نقتفى بداياته املتجددة"اآلن"

أبدا، أعىن بداياتنا، رمبا يصلنا بعض ما تيسر مما أراد
 "..!!نفعل"و" يفعل"و" فعل"وما " آان"توصيله بكل ما 
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 البيت:الذات

 الداخل، وبالعكسالرعد من اخلارج إىل 

صباح اخلري يا دآتور حييى، هى عيانة عندها: الشافعى.د
سنني، حضرتك حولتها ىل من 9و  11سنة، وعندها ولد بنت،  37

 .شهور تقريبًا  أربع

 .أيوه: حييى.د

هى معاها بكالوريوس لكن مابتشتغلش، ربة: الشافعى.د
آانت  منزل يعىن، حضرتك حولتها ىل من أربع شهور تقريبا،

الشكوى األساسية ساعتها إن هى بيجلها خوف فظيع، رعب، ملا
وآانت  يكون فيه برق ورعد ، أو ملا ينزل مطر جامد،،

بقاهلا تقريبًا على احلالة ديه عشر شهور قبل ماتيجى، حضرتك
، آانت واخدة"تؤجل األدوية حاليا"حولتها ىف األول وآتبت 

البدايه األمور آانتىف   أدوية ملا شبعت وما فيش فايدة،
فأنا إديتها دوا بعد استئذان حضرتك، بدأت الدنيا  صعبة،

 هتدى شوية 

بس دلوقىت، قصدى اليومني دول، ال فيه مطرة وال: حييى.د
 فيه رعد وبرق

أيوه، بس األمور بانت إهنا مش بس آده، دى: الشافعى.د
آل ده: عموما. عندها رهابات متعددة من آل حاجة تقريبا

ابتدا يهدى من ناحية األعراض، لكن مع الشغل معاها ظهر إن
  فيه مشكلة ىف عالقتها جبوزها جامدة شويتني، وبرضه فيه

 بأمها  حكايات ومشكالت ىف عالقتها

   إيه دى وإيه دى؟: حييى.د

منسك حكايتها مع أمها األول، آانت وهى صغرية: الشافعى.د
غل ومشغولة عنهاآانت داميًا أمها سايباها، آانت بتشت

خالص، وحلد دلوقىت بعد ماآربت برضه، زى ما يكون ما هلاش
 .دعوة بيها، ال هى حاسة مبرضها، وال بيها آلها، وال حاجة

 طيب وجوزها ؟: حييى.د
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جوزها راخر مشغول جدا طول الوقت، هو عنده:الشافعى.د
ومشغول طول الوقت، ومسرتيح  ومش فاضيلها،  شرآة جتارية

 . إهنا بتتعاجل، زى ما يكون حد قام عنه بالواجب ، وخالص

يعىن هوه معرتف إهنا عيانة، وعايزة عالج، وال شارى: حييى.د
 . هدماغه وخالص، ما حاولتش حترك فيه أى حاجة ىف االجتاه د

بصراحة هو يعىن جوزها اى حتريك له صعب جدا،: الشافعى.د
يعىن داميا يقول إنه مش فاضى، وبيصرح ساعات إن اللى هى

مش فاضى  بتعمله ده جمرد نوع من التفاعالت العادية، وإنه
علشان يقعد جنبها ويطبطب عليها، ألنه الزم يشقى علشان

 .يعرف يأآلها هى والعيال

 . ه من ناحية وامها من ناحيةيعىن هو: حييى.د

أمها متمرآزة حوالني نفسها، وعندها: الشافعى.د
إجتوزت بعد وفاة والدها جوازه قصريه آده،  مشاآلها، هى

 . آام شهر واتطلقت

 إيه؟  بقد  اجتوزت بعد وفاة جوزها: حييى.د

خبمس سنني مثًال،  بعد وفاة والدها بكتري،: الشافعى.د
يعىن فضلت مكملة شغل حلد  بعد ما طلعت على املعاش،  يعىن

نفسها وحيدة، إجتوزت آده آام شهر،  ماطلعت على املعاش لقت
 . وبعد آده إطلقت

 ودا أثرعلى بنتها ازاى؟: حييى.د

ما فرقتشى، املهم إحنا وصلنا دلوقىت ىف: الشافعى.د
ملرحله مش حلوة، املخاوف رجعت ، وساعات بتزيد قوىالعالج 

 قلق ألسرهتا آلها  لدرجة مابتستحملهاش، وبيرتتب على ده

 هى بتييجى جلسات العالج بانتظام؟: حييى.د

هى بشكل عام آانت منتظمة خالص طول األربع: الشافعى.د
طالعة نازلة، وفجأة قالت ىل إهنا  شهور دول ، بس األمور

تحمل أآرت من آده، وإهنا مش حا تقدر تكمل عالج،ماعديتش تس
عشان باين مافيش أمل خالص إهنا تتعاجل، وإهنا الظاهر حاتفضل

 آده بالصورة دى، وخالص 

 وموقف األهل من ده إيه؟ : حييى.د

هو جوزها شايف إهنا مبجرد ما برتوح بصراحة: الشافعى.د
اجة، يعىنعمل يعىن ح  لدآتور وبتقعد تتكلم معاه، باين ده

حصل فيه فرق شويه، هو آان ىف األول معارض إهنا تروح لطبيب
نفسى يعىن وبيقول هلا ده شوية دلع ومش القيه حاجه

بعد شوية بقى هو  فرتوحى نازلة راحية لدآاترة،  تعمليها،
 اللى بيضغط عليها، أل وهو اللى بيجيبها ىف امليعاد

ية ىف الشارع لغايةويستناها طول وقت اجللسه قاعد ىف العرب
يروح مرجعها البيت، أظن ده معناه إنه هو حاسس  ماختلص،

 .إن الدنيا متحسنه شوية 
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 السؤال بقى ؟:حييى.د

مش  السؤال أنا مش عارف أعمل إيه بقى؟: الشافعى.د
 عارف أآمل إزاى ؟

 هى مش عايزة تيجى زى ما بتقول، حاتكمل إيه بقى؟: حييى.د

الناحية العملية، هى بسهى مش رافضة من : الشافعى.د
خالص، آده" بتصرح ىل باللى هى حاسة بيه، يعىن بتقول مثال 

 ، لكن بتييجى" آفاية

   بيبقى واقع احلال بيقول إن فيه عالقة: حييى.د

 عالقة آويسة   أيوه ، فيه: الشافعى.د

أصل إنذارات االنقطاع، غري الكالم ىف االنقطاع، غري: حييى.د
يعىن  وآل ده غري االنقطاع بدون إنذار أصال،االنقطاع اخلايب، 

هيه أنا آويس جداًّ  فيه واحد مش عايز ييجى ، يقوم يقولك
، أن خفيت، سالموا عليكوا، وانت تبقى حاسس إنه هوه زى ما

ملا واحد بيكون بييجى،  دمه بقى أتقل، لكن  هو، وميكن
ده بيبقى أحسن، يبقى  وبيقول أنا مش عايز،  وبانتظام،

العالقة فيها حرآة ومصارحة، ممكن نعمل حاجة، يعىن حلد دلوقىت
أنا مش شايف إن فيه حاجة هتدد استمرار العالج، أنا شايف

 .إن مشاعرها جتاهك، وجتاه العالج إجيابية

أنا مش باسأل عن مشاعرها ىف حد ذاهتا: الشافعى.د
يادآتور حييى، أنا باسأل عن الشغل معاها نفسه، أنا بسأل

مش عارف أحترك خالص، زى ما يكون وصلنا ملرحلة  إىن بقيت
   .وقفة آده رمخة، حملك سر 

 إنت قلت إهنا ما بتشتغلشى، مش آده؟ : حييى.د

هى مابتشتغلش، هى معاهاأيوه، : الشافعى.د
   بس مابتشتغلش  الوريوس،بك

 مابتشتغلشى ليه؟ : حييى.د

سنة، إشتغلت ىف أول 13هى متجوزه بقاهلا : الشافعى.د
 .سنني وبعد آده قعدت ىف البيت 3اجلواز 

   مافيش احتمال إهنا تشتغل من أول وجديد ؟: حييى.د

أنا حاولت أزق ىف ده عشان العيال آربوا،: الشافعى.د
 قوى قاعدة طول الوقت ىف البيتوما عادوش عايزينها 

بصراحة فيه شغالنة للجماعة دول أنا ما: حييى.د
باحبهاش، إمنا أهو خروج، وناس، وآالم من ده، قصدى شغلة
  مندوب دعاية لألدوية،هى البكالوريوس بتاعها يسمح بده،
  صحيح هى شغالنة آلها اغرتاب وسخف، وبيعدوا يكرروا آلمتنني

خة، إمنا برضه مساء اخلري، مساء النور،زى األسطوانة املشرو
الدوا دا ما اعرفشى إيه، والدوا ده أحسن من الدوا دآهه، 
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وآالم من دهن أنا عالقىت بالناس دول صعبة، ّمهه بيصعبوا على،
فباقعد اهزر معاهم وهم عارفني آويس إىن ما بامسعشى آالمهم

 .من أصله، إمنا فيه عالقة، فيها ناس، خروج ودخول، والسالم

هى بتتعلل بظروف  أنا مش متأآد ، لكن: الشافعى.د
 .أوالدها ومكان سكنها، وحاجات آده

 أنا مش عارف، يعىن هى اللى مش عايزة تشتغل؟: حييى.د

شوية  تقريبا، عموما أنا حاولت اديلها: الشافعى.د
وحاجات آده عشان أشوف  واجبات ىف البيت، وآراسات وتلخيص،

ها شويه بعيد عن الرتآيز على املشاآلااللتزام، وعشان حترك خم
 . واألعراض

 السؤال إيه بقى؟  طب ما هو ده آويس،: حييى.د

أنا مش عارف أعمل إيه تاىن  بصراحة: الشافعى.د
 .يادآتور حييى

هتعمل أيه  عملت آل حاجه معاها أهه،  ما انت: حييى.د
 تاىن 

 لسه األعراض نشطة   ما هو: الشافعى.د

 نشطه يعىن إيه؟أعراض : حييى.د

ىف الوقت اللى حيصل فيه، هى ىف الشتا حتديدًا: الشافعى.د
وتقوم واخده العيال  مطر أو برق أو رعد بتتخض جدًا،

 وتنزل جترى ىف الشارع 

بس انت ما قلتلناش آده من األول، ما جبتش سرية: حييى.د
 .عن اجلرى ىف الشارع ده

مان، أصلأنا عايز أقول حلضرتك حاجه آ: الشافعى.د
االعراض ديه بتحصلها ملا تكون ىف شقتها هى بس، لو ىف بيت
أمها ىف بيت محاهتا ما بتحصلش، حىت لو هى ىف الشارع ما

 .مابتحصلش إال ىف شقتها بس   بتحصلشى، يعىن

دى تبقى عايزه شغل تاىن، دى رهابات   ال، ال ،ال،: حييى.د
موقفية هلا داللة، تبقى شقتها، شقة جوزها ده بالذات، هى
اللى بتقلب الرعد رعد، وبتخلى املطرة طوفان، زى ما
تكون بتحرك الرعد اللى جواها، زى ما تكون أرضها
الداخلية بتغلى برغم سكون السطح، تييجى أى هزة براها،

عة، تروح مسّمعة جواها، وهات يا خوف، مث هىمن الطبي
بتنزل جرى ىف الشارع، وآإن الشارع أأمن من البيت، واخد
بالك؟ يبقى الزم تعيد ترتيب أوراقك وتشتغل ىف املنطفة

 . دى

أنا فعال حاسس إن املوضوع له عالقة جبوزها: الشافعى.د
بأمها إللى ميكن اتنقلت معاها ملا  وبعالقتها القدمية

 . اجتوزت
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على فكرة ساعات الشقة، وساعات العربية، تبقى:حييى.د
ساعات  امتداد للذات بشكل أو بآخر، اجلسد بتاعنا ده بيت،

بيبقى هو والبيت اللى احنا ساآنني فيه واحد، وبرضه
العربية، ساعات ملا يبقى الفانوس اليمني الوراىن خمدوش أو

رش ىفمكسور، وانت راآب العربية تبقى عايز متد إيدك هت
اخلدش، احلكاية بقت عايزة دراسة تانية هبدوء، الشقة عند

عموما، خصوصا الست اللى ما بتشتغلشى، بتبقى  الست
امتداد للذات من غري ما نعرف، بس أنا مستغرب ليه ما
بتجيش املخاوف ىف شقة أمها مع إنك بتقول إن األمهال واحد،

حا يديها أمان ميكن آان عندها أمل إن انتقاهلا لشقة جوزها
نتيجة –واهتمام غري شقة امها وهى صغرية، وميكن هى خدت 

إن االهتزاز الداخلى أمام إمهال أمها ثبت إنه –لطول املدة 
مش خطر مبرور الزمن، لكن باين اجلواز، بيت الزوجية ، ال

زى ما يكون الرعد بيهز  عمل ده، وال عمل حاجة أحسن منه،
شى يغطيها، مل انتقلت لبيت جوزهااهلش اللى ما قدر السقف 

من شقوق  املطر ممكن يغرقها  لقت السقف فوقها خموخ، يبقى
دا غري الرعد اللى جواها اللى بيتحرك  السقف اخلايب د ه،

زى ما قلنا مع الرعد اللى براها، املسألة عايزة دراسة
تفصيلية شوية، بس إوعى تاخد آالمى ده قضية مسلمة، أو

طريقة مباشرة، إنت ترجع تفحص عالقتها جبوزها منتقوله هلا ب
آل ناحية، سيبك من حكاية الشغل بتاع جوزها وانشغاله ده،
هو الوقت مهم صحيح، لكن ساعات األمان بيوصل ىف نص ساعة،
وساعات ما يوصلشى لو هو قاعد ىف البيت أربعة وعشرين
ىنساعة، الزم تفحص املنطقة دى بالراحة معاها ، تتدحلب يع
واحدة واحدة، ويا ريت مع جوزها برضه، إنت آده ميكن تالقى

 نفسك بتشتغل على مستوى جديد خالص، 

حنا اتكلمنا وبنعيد ونزيد ىف حكاية املؤسسة الزواجية
 دى، بصراحة دى عايز شغل طول الوقت، ويا ترى، 

وماخبيش عليك، الزم ما تنساش العالقة احلميمة، اجلسد
ا نعرفشى نسمعه من غريه يا شيخ،ساعات بيقول اللى م

والكالم ىف املنطقة دى مش صعب قوى بعد أربع شهور، وثقة،
وانتظام ىف احلضور، واهو جوزها ابتدا يهتم، وبيستناها ىف
العربية ساعة حباهلا، ومع إهنا بتقول ما فيش فايدة، إال إن
انتظامها بالشكل ده بيقول إن فيه فايدة ونص، إنت عملت

 .س، وبتعمل شغل آويس، وحا تعمل شغل آويسشغل آوي

 .على اهللا: الشافعى.د
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א−472 ،:אמ

 "حبث علمى"تقرير عن

ىف اليوم التاىل ملذحبة إسرائيلية   آتب هذا النص... 
قامت...جرت ىف جنوب لبنان، ىف أوائل الثمانينيات، 

إسرائيل بعد احلادث بعرض بعض ااهدين احملتجزين لديهم ىف
أقفاص حديدية مدالة من طائرات اهلليوآوبرت، ختويفا

 وامتهانا

ث علمى تقدموصلتىن هذه األخبار وأنا أآتب تقريرا على حب
به أحد املدرسني باجلامعة للرتقية إىل وظيفة أستاذ مساعد،

حتصيل: "وصلىن ما بالبحث من اغرتاب وأنه على أحسن الفروض
، فكتبت هذه القصة املقال، ونشرت باألهرام، آتبتها"حاصل

وآأهنا التقرير األْوىل بالتقدمي للجنة املوقرة للرتقية الىت
 .أنا عضو هبا جدا

أِصبُت به شخصيا من  تغري شىء بعد ثالثة عقود إال ما هل
 !!!.، برغم آل ذلك؟"داء التفاؤل املزمن"

-1- 

الصليب األبيض معلق خلف الظهر لتمييز اجلنس األدىن
استعدادا لالنقضاض، لكن الوجه ال ينم عن أمل مفرط آما آنت
أختيله منذ مسعت اإلذاعة تبث هذا العار، يتالشى األمل إذا

ملاذا يتأمل الناس إذا آان األمل ال يقتلهم، وال يدفعهم. زاد
 ).وليس بعد؟ -اآلن (إىل القتل؟ 

-2- 

 .قاض أنا؟. ُأمـْسـُِك بالقلم ألآتب التقرير

 العدالة معصوبة العينني وأنا مـُفـَتـَّحـُهـُمـَا 

 .حمنٌة أن ُيضطرُّ احملكِّـم أن يعرى ضمريه، أن يتعرى أمامه

آيف أوقع على شئ. أن أوقـِّـَع على هذا الشئ ال أستطيع 
 .؟"ليس بشئ"
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مبجرد أن أمسك بالقلم تتدىل من السقف بدًال من النجفات
النادرة، أقفاص من طائرات اهلليوآوبرت املغرية، سجون معلقة،
ترتاقص الصلبان البيض فوق الصفحة السوداء، فتستحيل
الكتابة من حيث املبدأ، أملح أحد السجناء الفلسطينيني ىف
األقفاص وآأنه يلوح ىل بيده، مودِّعا أو متوعدا، يتحداىن أن
ُأَوقـّع، آل شئ يتحدى، يتحداىن شخصيًا هذا الذى جيرى يتحدى

 .ويبصق ىف وجه تاريخ اإلنسان مجيعًا  وعى البشرية،

 .السالم حتمى، والتقرير الفردى حتمى آذلك

كادآيف حكم السادات أهنا آخر احلروب؟ حنن نستطيع ـ بال 
ـ أن حندد تاريخ بعض ما فات من حروب، فكيف استطاع هو أن
حيدد آخرها؟ رمبا آان يقصد آخر احلروب الىت سيخوضها هو، ومع

 .رمحه اهللا. ذلك فقد خاض حربا قذرة، ُقتل فيها جدا

أمتىن لو أستطيع أن أحذو حذوه فأقرر أن هذا التقرير هو
 .رنيحىت لو آانت هنايته تنتظ  آخر التقارير؟

-3- 

 ....ليكن

ااملة واجبة، والكون ال ينصلح دفعة واحدة، والكل ىف
، واألحباث آلها مثل...اإلساءة سواء، الظلم الشامل عدل

بعضها؛ إما آالم فارغ أو آالم مفروغ منه، وأنا مايل؟ ماىل
عضو ىف اللجنة املوقرة يا أخى، ليكن، مثلى مثل  أنا؟ أنت

 .أمــّا بارد  غريى،

إال ُمسيئًا وأى الناس.. ـُْر ياغراب وأفِسد لن ترى أحدًاج
 ".مل يـَجـُِر

تربر لنا الظلم وأنت مل  يا شيخ املعـّرة؟ هل هذا وقته؟
  !تظلم إال نفسك بكل إباء 

الصليب أبيض، والسجون معلقة، والبشر هنا وهناك 
 .فقدوا الشئ

ر ىل منالباحث الذى ينتظر َمـلَء هذه األوراق ليرتقى ينظ 
مفهومة غبية، وهو ال يلتفت  النافذة ىف هلفة" شيش"خلف 

قال رب مل حشرتىن أعمى،"  لينظر ىف السماء لريى ما أراه،
أنا مل أحُشر شيئا ىف دمـّاغ أحد، هم  ،"وقد آنت بصريا؟

الذين حشروىن ىف هذه اللجنة حشرا حبكم األقدمية، ملعون أبو
 .األقدمية، واألآثرية باّملرة

جمتمع الرفاهية، اموعة االقتصادية اجلديدة على وشك
 .التنحى، العقل الشاب، شاَب وانتهى، مل يكن شابا أبدا

حبٌث علمى بال طزاجة أو دهشة.ما الطزاجة؟ أين الدهشة؟
ينبغى أن يبحث له عن اسم آخر؟ عقوٌل خمزونة ىف برودة غري

 .مالئمة
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لالستعمالعقول انتهى عمرها االفرتاضى، عقول ال تصلح 
 !!اآلدمى، ملاذا إذن؟ 

 وملاذا اجلماعي؟ وملاذا التوقيع؟. وملاذا الفردى؟. ملاذا التقرير؟

-4- 

لست مثل غريى، هكذا أزعم، يالحقىن ِظ،ّلى أينما تلفتُّ، يالحقىن 
باستمرار، حياسبىن، يقهقه أحيانا قبل أن أرد، يريد حال حامسا

  .،يرفض..أطلب التأجيل، وليس بعد، "اآلن"، دائما "اآلن:"

السكني الىت تذبح األطفال، يـُحكم قـَفـْل   يشحذ" توقيعي"
 .السجن املعلق املّدىل من اهلليوآوبرت

 .مىت أتوقف عن آل هذا؟ 

-5- 

ال مفرمن التكــُّيف مع الواقع ، التشّكل، التعّقل، حنن
 .يكفي  وأى شىء. دولة نامية

سائل بارد لزجأمسك القلم وأهم بالتوقيع، أحس ب 
يتسّحب على ساقى اليمىن حىت فخذى، أرعب فأقوم آامللسوع،
أتلفت فيخيل إىل أىن أختيل، أمد يدى أحتسس فتتأآد اللزوجة
وأتأآد أنه خياٌل أوقع من الواقع، تغمر أصابعى اللزوجة

 .لكن دون سائل ودون دماء

أحسست ـ ىف جزء من ثانية ـ أن ساقى قد غاصت ىف برآة
جتمعت من أشالء أطفال بني الثالثة والسادسة، آانوادماء 

وحوى يا وحوى،"يغنون ـ قبل القصف مباشرة ـ 
، آانوا يغنوهنا مع أننا لسنا"وآمان وحوى إيوحة...إيوحه،

دمعت عيناى،" وحوينا الدار".. وحني قالوا !! ىف رمضان 
يرتاجع خياىل السوداوى السخيف، لكن اللزوجة مل تفارق

الىت تتجمع جبوار بعضها ىف آتلة هالمية هى األخرى، أصابعى
أحاول أن أمسك بالقلم فتعجز أصابعى املتالصقة داخل الكتلة
املتشكلة عن االمساك به، أتبني اختفاء أصابعى، آتلة رخوة

داخلىن فرح أقرب. من حلم مدهنن، آيف أمسك القلم بال أصابع؟
لتوقيع ميكن أن أبررهإىل اخلجل ـ حني تصورت أن االمتناع عن ا

 .بأسباب مرضية آهذه

 .ليس على املـُعـَاِق حرج

-6- 

البد من التوقيع، حىت لو وجهوا إّىل مباشرة هتمة قتل
أطفال ال أعرفهم، ليكن التوقيع مباء النار أو مبسحوق
النابامل، سأوقع هذه املـّرة بشرط أال يتكرر مثل ذلك أبدًا،
لكىن على يقني أىن مبجرد أن أوقع سينسى الكل آل شئ، آل شئ،

ل شئ، وخاصة الدماءال بل سيكتفون بنسيان اجلانب املؤمل من آ
واألطفال، وصوت تكسري العظام، وإهانة الشيوخ، وجرح حياء

 . العذارى، ومنظر األشالء
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 قال يعىن آانوا تذّآروا أيا من ذلك أصال؟

البد. البحث العلمى شئ، واحلرب شئ آخر. ما هذا الربط الفارغ؟
 .مستقبًالأن أفيق وأن أوقع، وأن أصّدق أهنم قبلوا شروطى ولو 

عيوهنم مرآزة على القلم والورق ومكان التوقيع، وافقوا
على شروطى دون أن ينظروا فيها أصال، أتوهم أهنم يستحيل أن

 .ينسوا الشروط ماداموا حيتاجون توقيعي

أقاوم رعشة يدى وقد ختّلقت ىل أصابع قصرية جديدة من آتلة
تاللحم الرخوة اللزجة، أهم أن أوقع، تقفز ابتساما

التهاىن فوق برك الدماء، وتطمئن وجوه الباحثني النجباء
 ..أنىن عقلت، فوقعت

تـُشـَّل أصابعى عن احلرآة مع تنميل متسّحب بطئ آله إغاظة
  .ىف اسرتخاء حييط به غثيان ال يزيد، وال أتقيأ

-7- 
آان علّى أال أقبل، آان ال بد أن أعتذر من البداية،

طائرات اهلليوآوبرت هذه هكذا ولكن من أدراىن بتوقيت ظهور
 اآلن وهى حتمل أقفاص هذا السجن املَدلَّى ؟ 

  .هل َثمَّ جديد؟

مل حيدث إال أهنم جسَّدوا اجلارى فعال، اجلارى ىف آل مكان وليس
 .فقط فوق مساء جنوب لبنان

 !! ?أستقيل

 .نعم، ال بديل

تـُمصمص الشفاه، يزداد عدد هذه األحباث، وعدد: يفرحون
األطفال املبتسرين، تتكّسر آرات الدم احلمراد والبيضاء خجال
وانتحارا، ترتاآُم األرقام، واألشالء، وصفحات الدوريات، وبقايا
الكلمات، والوظائف الشاغرة على الرغم من شاغليها، تتجمع
جثث األحياء فوق بعضها البعض، ال أستطيع أن أتنفس من حتت آل

غازات إياها، يشكـّون ىف سالمة عقلىهذه األآوام اللزجة ذات ال
مع قليل من مشاعر العطف وآثري من آلمات الرثاء، جنبا إىل
جنب مع لسع سياط الشفقة من بعيد دون أن تظهر األيدى املمسكة

 .هبا، آل ذلك على خلفية فرحة سرية تعم آل الباحثني األصغر

 .!؟..أرفض

 هذا حبث ال يْرَقى، 

ليس ألهنا أحباث سيئة ولكن ألهنا. ترَقيأحباث هذا الباحث ال 
 .ليست أحباثًا أصال

 .يرفضونين مجيعا

 .شخص صعب، دعـُوه

 .شخص ال يوافق إال من وافقه، دعوه

 .دعوه.... دعوه... دعـُوه
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 !!!!يا ليت

 .ال هم يدعوىن، وال أنا أدعهم
-8- 

 .دعـُوه، دعـُوه، دعوه
-9- 

 ؟.."أناِور"

 .فرٌق بني التكتيك واالسرتاتيجية

 .هو هذا

حىت حيني الوقت الذى أملك فيه" اآلن" "التقرير"أوقع هذا 
سوف - حينذاك  - مقاليد السلطة، فأغري آل شئ، آرسى السلطة 

يسمح ىل بتعديل الكون مبا ىف ذلك أنظمة البحث العلمى وقواعد
الرتقية، وساعتها سوف أرفع عنهم الصليب األبيض وأطلق سراح

واء، وأيضا املعلقة على األرض، وهكذاسجناء األقفاص املعلقة ىف اهل
أحرر األرض احملتلة؛ حني أحرر النفوس احملتلة، والعقول امدة، سوق
أحتدى بذلك آل شرور العامل املتغطرس، وأوراق العلم الزائف،

 .العلم، والعلم الالعلم" آنظام"والعلم الردئ، والعلم 

اآلن،آالم فارغ، حىت هذا الذى أمتنظر به أمام نفسى 
 آالم فارغ،  أصّبرها خداعا، ليس إال

 .ليس متاما، سوف حيصل

 .مىت؟ .. 

 .بعد سنة؟ عشرة؟

 .آم طفال سوف تتناثر أشالؤه؟: وحىت ذلك احلني 

 .وآم باحثا سوف تفسد أخالقه ويتفّسخ عقله؟ 

 !! ؟بعد أن ينمحى آل شئ  آيف سيكون آل شئ، 

 .ميت؟

 ..ال
-10- 

 .التوقيع جنب التربيرهأنذا أضيف إىل نذالة 

 .األشرف واألحزم أن أوقع دون غنج قبيح

أن أشرتك ىف اجلرمية عالنيًة وبشجاعة األنذال خري من أن أضحك
 .على نفسى وأؤجل إىل ماال هناية

 .دون تربير" أوقَّع"

 .دون تكتيك أو اسرتاتيجية.. أوقِّع

 .أوقِّع

 املتغطرس،وأنتظر دورى لتسليم بيىت ووعيى وِعرضى لصاحبهما 

 .رافعا ذراعّى االثنتْين إىل أعلى

 .ميكن أن أرفعه  "أبيض"مل يعد عندى أى شئ 
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אא  −473 א، א، )12(אמ،

 املشاهدة، واحلوار املبدئى مع مقدمة احلالة:أوال

 :اعتذار قبل احلالة

آنا قد وعدنا ىف األسبوع املاضى أن نقدم احللقة النهائية
سنة بني الشارع84العرجبى املتقاعد (ىف حالة عم عبد الغفار 

الغابة والبيت الرحم، وذلك فيما خيص فحص املنطقة الواقعة
بني احللم واجلنون، إال أنىن وجدت أن هذه املنطقة حتتاج إىل

اإليقاع"ليه أوال ىف عملى تنظري طويل آمقدمة ميكن الرجوع إ
آما ميكن أن جند حاالت أآثر إيضاحا " احليوى وحرآية اإلبداع

نعرضها جنبا إىل جنب مع هذه املنطقة ىف حالة عم عبد
الوس املضغمة الىت آانالغفار، آنت أنوى أن أميز طبيعة اهل

يسمعها عم عبد الغفار دون متييز، واهلالوس الىت تتحدث
بألفاظ واضحة وهتديدات مرعبة، بني اهلالوس السمعية والبصرية

أبني حالة الوعى  ىف احللم واجلنون، وأن أحاول أن
 إخل...فيهما

 االعتذار هو تأجيل ووعد وليس تراجعا

لة الىت سنقدمها اليوم وغدامث إنىن وجدت ىف احلالة البدي
ما يستأهل النظر واملناقشة لصعوبة الفرض،) سنة17سنه (

ورقـَّة املريض وهشاشته معا، رمبا مقارنة حبالة عم عبد
املصارع العنيد القاسى املنتبه املتحفز) سنة84سنه (الغفار 

سنة، والذى مل يهتز توازنه إال بعد75حىت سن " النمر"
توازنه بعد أن حافظ عليه  ات، اهتزتقاعده بثمان سنو

الكر" بعالقته املستمرة باملوضع برغم اقتصاره على أسلوب 
طول الوقت، وحني ُحرم من هذا األسلوب وجد نفسه" والفر 

  وحيدا فارغا من أى آخر ميلؤه، قد تسمح لنا نشرة الحقة ىف
الىت) ليس امسه احلقيقى طبعا(سامح : مقارنةذلك حبالة اليوم 

موضوع يستأهل" مث"سنعرضها والذى تشوَّه قبل أن يكون 
 ويساعد على، ويساهم ىف، النضج، 

 !!!)وآالمها آخر العنقود 

* * * 
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 واآلن نبدأ نشرة اليوم

 آما قدمتها الزميلة) حالة سامح(املشاهدة   من ورقة

 :مقدمة

سوف نعرض اليوم أغلب ما سجلته الزميلة ىف ورقة
ىف االجتماع العلمى  الىت قدمتها  (sheet)املشاهدة 

أن  التعليمى ىف قصر العيىن، وننوه مرة أخرى، آالعادة،
غري حقيقية، وآذلك املوقع -فيما عدا اسم األستاذ –األمساء 

اجلغراىف، وبعض التفاصيل الىت قد تدل على شخصية املريض أو
 .ذويه

سوف نعرض تعقيب األستاذ -اليوم أيضا –وبعد ذلك 
وهى تشمل الفرضمع الزميلة، واملناقشة املبدئية 

 .الذى سوف نناقشه مع املريض غدا العالجى/الرتآيىب

وغدا نعرض املقابلة مع املريض، والتعقيب النهائى
 والتوصيات

 وأمسح لنفسى بأن أنصح الصديق القارئ أن يقرأ النشرتني
 أو على األقل أن من يقرأ نشرة  ،) اليوم وغدا(معا، 

تصله   اليوم يلزم نفسه بقراءة احللقة الثانية غدا، حىت ال
 ) املعلومات ناقصة، ورمبا غري مفيدة، أو حىت ضارة

سنة ، طالب متوقف ىف 17   إبراهيم  سامح  :اسم املريض 
 سنة تانية دبلوم متوسط، 

 :جاء يشكو من 

أنا يا دآتورة عندى حالة غريبة، آنت عايز آخذ"
الدبلوم عشان ادخل اجليش سنتني بس وماتبهدلش، فيه ناس

وخيسسوىن، فيه واحدة بتشتمىن وتؤمرىن، بامسع  عايزين يئذوىن
ى العربيات ، والناس بتلقح علّيا بالكالم، فيهصوت هبد عل

ده منهم، من اللى  واحد يقعد حتت الشباك ويقعد يكح، 
عايزين يئذوىن، هو قرفان مىن، أصلهم بيكرهوا املسلمني، مش
بيجيلى نوم خالص، أفضل راقد ىف السرير بس من غري نوم،
جباشوف أخويا أمحد خارج من األوضة، وبعد شوية أشوفه خار

 ثاىن 

  إبراهيم، ساعى ىف شرآة  :وآانت شكوى الوالد

السنة اللى فاتت مارحش االمتحانات مايرضاش يصحى عشان
االمتحان، يقول أنا مش حاآمل تعليم، وهاشتغل، بقى  يروح

داميا عايز يقعد لوحده ماخيرجش خالص من البيت، حاولنا
اآملشنوديه يشتغل بس ماسدش ىف الشغل، يقول الشغل صعب وم

ىف أى شغالنه، ىف األول آنت اضربه عشان ينزل يشتغل، أو حىت
 ينزل من البيت بس مافيش فايدة 

أو  بطل ياآل معانا خالص ولو قعد ياآل يقعد لوحده،
 . يدينا ظهره  معانا  لو قعد
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من شهرين التعب زاد قوى، ماينزلش خالص من البيت، داميا
راقد ىف السرير ومغطى وشه  قاعد لوحده ىف األوضة،

قل خالص، يقول  بس صاحى، نومه قليل، واآله  بالبطانية،
سامعني الرزع اللى على العربيات، ويقول الناس بتلقــّح

 عليا سامعني الكالم؟ 

سؤال بس ويعيد، يعيديرد على قد الآالمه قل خالص، 
وممكن ياخد وضع انه حاطط يغطى وشه بقى  ،الكالم ، ويتهته

 . بس انا ماآنتش باسيبه يعمل آده وشه ىف األرض

وقمت!!!!! آان باإلجنليزية (وصف الطبيبة ملسار املرض 
 ) برتمجته

منذ سنة واحدة، بداية تدرجيية، بزيادةبدأ املرض احلاىل 
جمال التدهور الدراسى ىف شكل عدم مضطردة، ظهرت أآثر ىف

انتظام ىف الدراسة، ورفض حىت حضور االمتحانات، مث بدأت
العزلة واالنسحاب املتزايد عن اتمع احمليط ىف املنزل، آما مل
يستمر أو يستـقر ىف أى عمل، حاول والده أن يلحقه به بعد

مث منذ شهرين بدأ يشكو من أصوات. أن توقفت دراسته
، تنقر على األبواب، وتصفر، مع صوت أنثوى فيمامتعددة

بينهم ميكن متييزه وهو يعقب على تصرفاته ويُسبــُّـه أحيانا،
مث أخذ حيكى عن أن الناس ىف آل مكان تتكلم عنه، وتشري إليه
وتريد أن تؤذيه، وحتديدا حكى عن صوت يسعل مث يبصق وهذا

فارقه آل ذلك أن  الشخص قابع خارج حجرته، وقد صاحب
النوم، مث أخذ يعاىن من أرق، وتردد شديد، حىت الشلل عن

وفقد الشهية حىت توقف عن األآل تقريبا بصورة شبه  الفعل،
حماوالت من جانب األسرة جلذبه  هنائية، ومل يعد يستجيب ألية

للمشارآة، وأخذ ميضى طول يومه قابعا ىف السرير، وآلما دخل
جتنب التقاء نظره) غريهم من أفراد أسرته أو(عليه أحد 

بنظراهتم متاما طول الوقت، مث يغطى عينيه بيديه، مث بدأ
جسمه يتخذ موضع مجود تام وآأنه قطعة من األثاث، ومل يعد
يستجيب ألى مؤثر مثري حىت لألحاسيس اجلسدية، مث أصبح يتمتم

 .بكلمات غري مفهومة بينه وبني نفسه

وى العيادة اخلارجية،وقد أحضره أبوه لالستشارة على مست
وأعطى بعد املهدئات املرحية واملنيمة، باإلضافة إىل مهدئات

)آهربيا(  جلسات تنظيم إيقاع الدماغ  جسيمة، وجلستني من
، وحتسن ختشبه ونومه بدرجة متوسطة، حىت أصبح أآثر تعاونا

 .ويرد جزئيا على من خياطبه

وجا بعد،يعيش مع والديه وأخويه اللذين مل يتز:  سامح 
ىف حني تزوجت أختيه إحدامها تعمل ممرضة، وهو أصغر إخوته

، يعيش ىف قرية من القرى احمليطة بالقاهرة،)آخر العنقود(
 بالكاد،   ودخل الوالد يكفي األسرة

أى تاريخ –ىف حدود املعلومات املتاحة  – ومل نستطع أن جند
،أو األب ملرض نفسى أوعقلى أو عصىب ىف األسرة من ناحية األم

  ، ومها أقارب من الدرجة الثانية
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طيب عطوف ال مييز بني أوالده أو بناته،  رجل  :الوالد
بسامح طيبة عموما،  وهو متدين غري مغال ىف تدينه، وعالقته
ويعاقبه) آخر العنقود(أقرب إىل التسامح، ال يؤخر له طلبا 

 ىف حدود،

 سامح   يقول 

بسأبويا طيب، وحنني ، بيجب ىل آل اللى انا عايزه، 
ساعات آان يضربىن جامد ملا أعمل حاجة غلط، بس أنا باحبه

 قوى

سنة ، اجتماعية سهلة ، عالقتها بسامح أقرب إىل 52: األم
  :التدليل ، يقول األب 

 أمه بتدلعه وتدارى عليه ملا يغلط

عالقته بإخوته طيبة، عموما، وخيتص أخاه الثاىن بتقارب
 أآثر

 واحد ليه أقرب أسعدباحب أخواتى آلهم بس 

سامح أية عالمات تأخر ىف النمو، أو مسات  مل تـُالحظ على
عصابية ىف الطفولة، وحني دخل املدرسة آان ناهبا جمتهدا
متفوقا نسبيا ىف املرحلة االبتدائية، إال أن مستواه بدأ
يرتاجع ىف املرحلة اإلعدادية، وآان له عدد حمدود من األصدقاء،

كنه ال يستمر ىف العمل،وآان يعمل أحيانا ىف إجازة الصيف، ل
 . ويغريه، بعد أسبوع إىل شهر

سامح اشتغل ىف اجازة الصيف مث بعد أن ترك  ىف اعدادى
 :الدراسة 

   )يقول(الوالد 

صباحا 8شغلته مع واحد بتاع شكمانات، آان بيشتغل من 
بس ماآملشى شهر  جنيه ىف اليوم 8آان بياخد   مساءا 8إىل 

عامل(ونص راح اشتغل ىف مصنع نسيج ىف الشغالنة دى، من سنة 
جنيه ىف اليوم، بس سابه 10م، آان بياخد 4 –ص8من ) نظافة
 .يوم، يقول أصل الشغل متعب 15بعد 

ليست له خربات عاطفية، لكنه قال أن قلبه مال إىل سامح 
 قريبة له، ومل يكلمها، ونسى األمر بعد قليل 

لى أولحصل ع  أما عن تارخيه اجلنسى فهو يقول أنه
سنة من أقرانه، مث مارس العادة 11معلومة جنسية ىف سن 

سنة، مع خياالت حمدودة بإناث، 14السرية بدءا من سن 
ويعقبها شعور بالذنب، مث مارس لعبا جنسيا مع قريبة له

 )هذا آل ما أدىل به(آانت ىف عمر الست سنوات، مرتني ثالثة، 

ر داللة ، فهولكنه حكى عن خربة جنسية مثلية أطول وأآث
يقول أن اثنني من زمالء املدرسة، أآرب منه مارسا معه اجلنس ىف

  ظروف يستحسن أن نسجلها بألفاظه
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فيه اثنني زمايلى ىف اعدادى آانوا بيجربوىن على آده....
، آانوا يدوىن مواعيد والزم أروح فيها، وآنت باقول ألهلى

علىَّ ماآنتشميكن لْو والدى شد اىن رايح اذاآر مع صحاىب، 
، لو رفضت آانوا بيهددوىن، واحد منهم قال ىل إنه مصورىنرحت
صورة، وآان بيهددىن انه حايوريهم ألمى، آان آل مرة 36

لو ماجتش حا  باحرق صورة حلد ملا خلصوا، آانوا يقولوا ىل
، آانتآنت باحس اهنم عاملني ّىف حاجة غلط  جرسك بالفضيحة،

ولد وخايف ينزل،  إن انا ىف بطىن خايف اخلـّـف ، آنت حاسس
 آنت عايش ىف رعب، بطلت احلاجات دى ملا دخلت الدبلوم 

 يصفها أبوه  وبالنسبة لشخصيته قبل املرض

سامح طول عمره خجول، مالوش اصحاب آتري، بيحب يقعد ىف 
البيت أآثر األوقات، بيصلى ويصوم من صغره، رمضان اللى
فات أول رمضان مايصوموش عشان التعب، آان داميا حيب يسمع
قرآن، آان بيحب يلعب على الكمبيوتر، هو طيب، وحنني مع

 الناس والناس آلهم بيحبوه 

 قدمة احلالة قبل مقابلة املريضالتعقيب مع الزميلة م

4-12-2008 

 الشافعى  داليا. د: املقدمه

  طيب يابنىت مقدماه لينا ليه بقى؟...أشكرك، :حييى .د
 إيه اللى شغلك ىف املوضوع؟

أنا اللى شغلىن إن هو العيان ده أنا حبيته :داليا .د
ً  وبعدين هو قد ما هو باين من الشيت  ورقة(جدا،

حاّسه إن أنا  العيان قريب جدًا،  و مفرآش،إن ه  )املشاهدة
عايزه أساعده جبد، آمان مستغربة إن هو اتكسر الكسرة دى
وما فيش تاريخ عائلى، ومافيش سبب قريب، بس احلكاية بتاع
العيال دول ما قاهلاش حلد، هوه أصله مش قايل حلد خالص إال

بلقريب منه، وانا حاولت اقا  اللى بيقول إنه أسعدألخوه 
 اخوه ده ، ما آانش فيه فرصة إن أنا أشوفه

ما  يعىن مقدماه عشان حبيتيه، وعشان مستغربة، :حييى .د
انىت بتحىب آل الناس يابنىت وبتحىب العيانني بالذات، مش

أما االستغراب ده فهو شىء عظيم، ألنه باب  دآتورة،
املعرفة، مش آده ؟ طيب إيه الفرق بقى اللى ىف العيان ده

 .ى خالآى تقوىل آده بالذاتالل

العيان ده انا استغربت من الفرآشة اجلامده :داليا .د
 ليه آده؟   !!...بتاعته دى،

اللى انت  فني الفرآشة اللى ىف املشاهدة  هى :حييى .د
جيوز فيه فرآشة ىف تصرفاته ىف القسم إمنا الكالم  قلتيها،

ى بتحكىاللى انىت آاتباه وقلتيه ما فيهوش الفرآشة الل
 عنها دى

  هو ما فيش حاجة تتكتب قوى، لكن هو مفرآش :داليا .د
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مش آده؟ آل حتة  disorganizationفرآشة يعىن  :حييى.د
ىف ناحية، يعىن وظيفة نفسية عقلية مش ماشية مظبوط مع
وظيفة تانية، آلمة مش ماسكة مع الكلمة اللى بعدها، مجلة
ناقصة غري مفيدة، آل فكرة ماهلاش دعوة بغريها، مش آده وال
إيه؟ مش هى دى الفرآشة؟ فني هنا؟ فني ىف اللى انت آاتباه؟،

ا عليها بالعربية الفصحى اجلميلةالفرآشة دى اللى بيقولو
هـِذرياٌن هذٌر هّذاَءة،"يعىن متـَْنـْتـَور،  ،"ذو لبٍّ نـَِثـْر"  :

حاجة امسها اخلبيزة  إنت عارفة  ،"موشُك السقطِة ذولب نِثْر
وال بطـّللوها، أنتو بتطبخو خبيزة وال اآتفيتوا بالسبانخ

زة ورقها أخضرحاجة امسها اخلبي وامللوخية، آان زمان فيه 
تقعد متسك مفراك  آده وبيقطفوها قوى، وآانت خالىت فاطمة

خشب، حاجة زى الرتس اللى له إيد آده، وتدوره ىف وسط الربام
تقوم ورق اخلبيزة يتنتور آل ورقة ىف ناحية على جدار
الربام، أهى دى الفرآشة، أنا ما شفتش أى حاجة من دى ىف

   املشاهدة اللى انت آاتباها،

ملا باقعد أتكلم مع العيان بيقعد يدخـّل :داليا .د
 حاجات ىف بعضها

إنت ىف املشاهدة مش بس  !!!ماآتبتيهاش ليه؟ :حييى .د
تكتىب خالصة أقواله، إنت تكتىب مالحظاتك ونقالتك يا شيخة، مش
انا قلت ميت مرة إن الكشف على مريض غري متعاون أو مش ىف

  صف للصعوبات وازاى حاولناهو و  inaccessibleاملتناول 
نتغلب عليها، ومش ضرورى تتغلىب يعىن تنجحى ىف إنه يبقى

 متعاون، املهم احملاولة ووصفها مش آده وال إيه؟

أيوه، حاضر، بس هو فيه حاجة أنا عايز :داليا .د
 ...أقوهلا إن هو

شوىف اما اقول لك، إنت الزم وانىت) مقاطعا( :حييى .د
بتكتىب يبقى ىف ذهنك واحد بتخاطبيه، وعايزة توصّلى له إللى
وصل لك، يعىن يبقى فيه مـُخاَطب ىف ذهنك وأنِت عايزة تبلغيه

اللى وصلتك، زميل، ممرضة، نفسك، ربنا، وتبقى  الرسالة
ىف اللى متصورة إنك حا تتفهامى مع اللى بتوجهى له الكالم

باملهمة اللى انت انىت قلتيه، عشان توصلوا هلدف متعلق 
 فامهة قصدى؟...بتكتىب الكالم ده عشاهنا،

هو أول يوم قعدت مع العيان آنت تقريبًا مش :داليا .د
 فامهه منه حاجة من اللى هو بيقوهلا

أول"طب تكتىب آده يابنىت، يعىن تكتىب اجلملة دى  :حييى .د
 "د آخرهاحل.... يوم قعدت

 بس بعدين هوه دلوقىت احتسـّن  آه، :داليا .د

الربآة فيكى، وفيكم، ما قلناش حاجة، بس ده :حييى .د
تقوىل إنىت عملىت إيه، وحاولىت إزاى، وآانت  علم، إنىت الزم

وجنحىت أو فشلىت  فني الصعوبة الفالنية، وحاولىت حتليها إزاى،
  ا العيان ما ينطق وال غري م  ، إنت ممكن تكتىب ميت ورقة من

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3627



 16I12I2008א–אא

االمتحانات بقاىل ييجى عشر سنني، بس لو فيه ممتحن جدع يديك
النمرة النهائية لوعملىت آده، وأثبتيه، حىت لو ما حرف،
ولو فيه ممتحن جدع، إنت عارفة أنا معتذر عن وصلتيش
لتشخيص والكالم ده، ده بالنسبة لالمتحان، بالنسبة للعيان

حمددة تنفعهأنا شايف عالقتك بيه طيبة، بس انشغالك بنقط 
ماوصلنيش قوى، إنت عارفة إيه اللى شاغلىن أنا ىف العيان

 ده بعد اللى مسعته منك؟ 

 أل :داليا .د

اللى شاغلىن ىف العيان ده إن أبوه راجل طيب، :حييى .د
وبيحبه، وهو آخر العنقود وبتاع، وامه ست اجتماعية وما

بتاعتنا ىفقّصرتشى ىف أى حاجة، وما فيش تاريخ إجياىب لألمراض 
العيلة دى على قد ما قالوا، يبقى إيه احلكاية؟ وازاى

مش لدرجة الفرآشة اللى انا مش  حالته توصل للدرجة دى؟
اجلمود والتصلب واالنسحاب الكامل  شايفها، أل ، أنا باقصد

 ألعن، والال إيه رأيك؟   ده، ودى حاجات

أنا مفسراها باحلكاية بتاعة العيال دول، :داليا .د
 والتهديد، والتخبية ، واحلاجات دى

اهللا يفتح عليكى ، أنا بقى ملا حّصلت احلتة دى :حييى .د
وانا بامسعك، قلت انا عايز فيها على األقل ييجى صفحتني
تالتة، ألن خطر ىل اللى خطر لك تقريبا، لكن إنت بدال ما

مش آده وال  سطور،  تكتىب تالت اربع صفحات، آتبت تالت اربع
 إيه؟

آه، بس حضرتك عارف املنطقة دى، وبصراحة أنا :داليا .د
انزعجت من نوع التهديد اللى آانوا العيال دول بيمارسوه

36  إن همَّ يصوروه بشريط فيلم فيه.. عليه، من الطريقة،
يقصوا حته من الفيلم وحيرقوها، آل مرة آل  آل مرة  صورة،
 .حاجة صعبة قوى  مرة،

 ن عندهم نسخه تانية؟ما فكرتيش إ :حييى .د

 جيوز  آه، :داليا .د

ما اتكلمتيش معاه ىف املوضوع ده، ىف االحتمال :حييى .د
 ده؟ 

أنا أصًال دى حاجة خلتىن أشك ىف موضوع الـصور :داليا .د
إن الولد التاىن قال له أنا آنت حتت  أصال، أصله قال ىل
هوبعدين يقول له أنا مصور لك مش عارف  السرير وصورتك،

إيه، حسيت إن حىت الطريقة اللى بيهددوه بيها نصب ىف نصب،
 وهو يعىن بيصدق حاجات مش ممكن تكون حاصلة، الظاهر مها

 .........آانوا بيستغلوه بطرق ملتوية،

 إنت ساآنه فني  :حييى .د

  ىف اهلرم :داليا .د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   3628



 16I12I2008א–אא

 أهنو هرم :حييى.د

 حتة جديدة آده، أول طريق الفيوم :داليا .د

 وأبوآى بيشتغل إيه :حييى .د

 دآتور :داليا .د

دآتور دآتور، ربنا  طب خالص خالص،!! يا خرب  :حييى .د
يسرت، وال بالش، أنا باسألك آده عشان أشوف إنت قدرتى
تتقمصى البيئة اللى عايش فيها الولد ده وال أله، املسألة

فني نشأ، وازاى، عشان  عايزة خيال وصرب وفهم، الزم تعرىف
ىف االماآن  يه اللى بيحصل ىف الناس دول وعياهلم،تتصورى إ

 . دى، ده جمتمعنا احلقيقى، مش مطرح مانىت ساآنة

 على قد ما اقدرت :داليا .د

اخلربة دى والعيال ىف  ، شوىف يا بنىت..آرت خريك، :حييى .د
واردة، لكن بشكل لعب،  السن ده ىف اتمع ده، احلاجات دى

وآالم من ده، إمنا اللى خالىن أنزعج وملدة حمدودة، وهات وخد،
هوا طول املدة، ورضاه ىف البداية، ودوره السلىب على طول

حكاية التهديد والصور والكالم ده، حسيت  اخلط، أنا عديت
 إهنا مش هى آل حاجة، آل ده خّلى الفار يلعب ىف عىب

هو زى أى حد ىف األول عملها آحب استطالع وإن :داليا .د
 ملها وبسهو عايز يع

وال  ...إنت حتاخدى آالمه زى ما هو بالظبط، وّال :حييى .د
فروضك، وتصوراتك، وتبحثى فيها وتدورى، ده  حاتعملى منه

مش حتقيق، يعىن هوا قال إنه عملها حب استطالع، وإن دوره
سلىب على طول، ما هو حب االستطالع مفروض بيبقى من

   الناحيتني، وال إيه؟

 بس أنا وصلىن حتة إنه هو آان مقهور،آه،  :داليا .د
حىت حيب يرفض آانوا يدوه معاد مثًال تعاىل ىل يوم  يعىن آان ملا

وإذا ما جيتشى الصور حتوصل لوالدتك،  األحد الساعة آذا،
يعىن أنا حسيت فعًال إنه   بيقول ىل أنا آنت عايش ىف رعب،

 قهر جامد  فيه  آان

 قد إيه؟  دىهوا قعد يعمل احلاجات  :حييى .د

هو بيوصف ىل إن هى فضلت طول مرحلة إعدادى :داليا .د
سنه، وإهنا 17ألن هو عنده   بس أنا شاّآه ىف احلكاية دى،

قعدت شغالة حلد من مدة سنة واحدة، بس دى أنا شاآه فيها
هى دى من احلاجات اللى انا آنت عايزة أعرف تفاصيل عنها،

 بس مااعرفتش

 ، تصورتى إن هى ممكن تكون مدة قد أيه.. فيهاطب ملا شكيىت :حييى .د

 أل ممكن تكون أآرت من آده، أآرت من مرحلة إعدادى :داليا .د

  قد إيه تقريبا؟ :حييى .د
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سنني مثًال  يعىن ممكن يكون قعدت أربع  ،...يعىن :داليا.د
 أو أآرت آمان 

 آخر مرة آانت إمىت؟ :حييى .د

هو بيقول إن آخر مرة آانت من ملا آان ىف :داليا .د
 ...يعىن تقريبًا من سنة ونص،  إعدادى،  تالتة

 قدر يبطلها إزاى؟ :حييى .د

هو قال ىل إنه ملا ساب املدرسة واشتغل خالص :داليا .د
 بـِعـد عنهم

هو اللى بعد؟ ماهم حايبعتوا رسائل ويهددوه، :حييى .د
 يبعد يروح فني   إنشا اهللا

سألته ىف النقطة دى آذا مرة بس ماقدرتش :يا دال.د
قلت له طب  آذا مرة،  سألته فعال  أوصل، ما القيتش إجابة،

ما هم بيهددوك بيهددوك ، حاتفرق إيه، شغل وال مدرسة، يعىن
 فرقت إيه

بايخ قوى   آخر سؤال بايخ ىف املنطقة دى،   طب عندى :حييى .د
 لكن عـِلـْـم بقى، حاعمل إيه، عرفىت هو آان عايز ده وال أله

 ...ىف األول آالمه ىف األول :داليا .د

ىف األول واألخر هو سؤال مزعج شوية) مقاطعا( :حييى .د
 أنا عارف ، بس احنا عايزين نساعده

صلىن ىف األول إنه آان رافضأنا و  مش عارفة،  :داليا .د
 يعىن، وبعدين زى ما يكون اتعود أو حاجة آده، 

 وال أل  آان فيه فعل آامل، :حييى .د

 آه :داليا .د

املشكلة إن إحنا ملا نشوفه دلوقىت مش حانقدر :حييى .د
نسأله ىف املنطقة دى قدام الناس دول آده، مش عارف أعمل

 . إيه ، فيه حرج شديد

 س هو بيتكلمب :داليا .د

إيه  هى مصيبة حىت لو وافق، إحنا مش عارفني :حييى .د
اللى حايفضل عنده بعد ما يتكلم، بس الزم نسأل عشان العلم

اخلربة الصعبة دى حرآت حاجة ىف  أصل انا متصور إن  والعالج،
ىف البنية األساسية، إللى بيخليىن أقول  ترآيبته األساسية،

ىل وانىت بتقوىل آالمه عن حكايةفرض نّط   آده، أنا عندى
 ؟..الولد اللى ىف بطنه، وإن هو حاسس إنه حا خيـلـّف مش آده

 آه :داليا .د

عالقة بالسؤال البايخ اللى قبل  الشعور ده له :حييى .د
  آده، إن هو آان عايز آده وال أله، هى الست بتبقى عايزة 
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إيه من العالقة الطبيعية، الست ىف الغالب بتبقى عايزة
حاجتني، عايزة العالقة، وعايزة األمومة، وميكن الراجل آمان،
ما هو ىف احلواديت القدمية بتاعتنا، إللى هى هلا عالقة
باألساطري اللى احنا أمهلناها آأهنا مش علم وال تاريخ، الناس

رجله،" بز"بيحكو ىف احلواديت إن الراجل ممكن حيبل ويولد من 
آده، أبوآى ال ميكن يسمح لكطبعا إنت ما مسعتيش حاجة زى 

عارفة ليه آانت  تسمعى حواديت قلة أدب،معلشى، إنت
بتقول إن الراجل بيولد   احلدوتة، األسطورة يعىن إذا حبيىت،

 رجله، األول عارفة يعىن إيه بز رجله؟" بز"من 

 أله :داليا .د

،maleolusطيب طيب يعىن املاليوالس !! يا خرب :حييى .د
وإهنا آلمة أنثوية  ،"بز"واحلواديت الظاهر انتبهت لكلمة 

رجل الراجل عالمة" بز"فالظاهر إهنم اعتربوا إن   أآرت،
يعىن، جمرد رمزعشان آلمة" رمز"األنوثة إللى ىف الراجل، 

الغلبان ده مش  ، فالشعور باحلمل اللى قاله الولد"بز"
ام األول، ممكن اخلربةختريف آله، ده شعور إنساىن، أنثوى ىف املق

–السخيفة دى اللى ابتدت بدرى آده، ممكن تكون حّرآت فيه 
ممكن تكون  ، تصورت إن -ىل   طبعا ده جمرد الفرض اللى نّط

اخلربة دى حرآت جانب داخلى جدًا ىف ترآيبه األساسى، وملا قال
ماآانش جمرد بيتخيل، ال دالك أنا آنت حاسس إن ىف بطىن عيل 

للجانب اللى  ميكن بيعّبر عن استقباله الداخلى ميكن آان
تانية ده جمرد فرض ميكن، مرة احترك ده، وميكن حىت ترحيبه به

بدرجات استمرت، ويعىن اخلربة ابتدت حب استطالع، يساعدنا
، فحّرآت اللى حرآته ىف الوادمتفاوته من القهر والرضا

وع آخرفبقى هو مضطر لتنشيط قهر داخلى من نالغلبان ده، 
يعىن عشان يسّكت اللى احترك جواه ده،  )دون أن يدرى طبعا(

يكتـّم على احلتة اللى استثريت بالشكل ده، ومش بس استثريت
عشان حتقق لذة مؤقتة مشكوك فيها، ال، دا ميكن أثارت معاها

 ،اجلزء األنثوى املتعلق حبتة األمومة اللى فيه

عيىن الولد دهيا  طبعا آل ده حماولة فهم ال أآثر، ييجى  
القهر الداخلى   يبقى عليه إنه يقاوم القهر اخلارجى، وبرضه

، وهو ناشئإللى بيظّبط بيه احلتة دى اللى احترآت فيه غصنب عنه
دلوعة، وآخر العنقود، وال خد الدراسة جد، وال استمر ىف شغلة
أآرت من شهر، جربىت تقوىل له يكتب أى حاجة وهو تقريبا ىف

 وعايز ياخد دبلوم عشان ما يطولشى ىف اجليش؟ثانوى 

 أل :داليا .د

إوعى تصدقى   إمال حاتعرىف عمل إيه ىف املدرسة ازاى؟ :حييى .د
الشهادات، حىت الشهادات العامة، إنت عارفة إن آتري قوى دلوقىت
واخدين اإلعدادية وما بيعرفوش يفكوا اخلط، وإذا فكوه ما بيعرفوش

 يدة، عارفة ده راخر وال أله، يكتبوا مجلة واحدة مف

 أل عارفاه :  د داليا

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

فيه حد منكم شاف العيان، حيب يضيف) للباقني: (حييى. د
 حاجة، أو يسأل عن حاجة ، قبل ما نشوفه؟ 

 ) مل يعلق أحد(

 إندهيله يا بنىت، إندهى للعيان لو مسحِت

 ) األربعاء(غدا 

 .املريض والتعقيب اخلتامىاملقابلة مع 
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אא−474 א، א، )234(אמ،

 أما قبل

عزيزى الزائر الصديق، نأمل أن تكون قد قرأت نشرة أمس
قبل قراءة هذه النشرة ، وإال فسوف تكون املتابعة، أو حىت

 .الرسالة املستقلة عسرية التقبل

 املقابلة مع سامح 

دخل سامح حنيفا باهتا مهمال مالبسه قليال، حاىن الظهر (  
 )واضح وينظر لألرض بشكل ثابت 

 سامح  :حييى.د

 نعم :حسام

 صباح اخلري أقعد ياحبيىب على الكرسى،  :حييى.د

 صباح النور  :سامح

يصافح الدآتور حييى بعد أن يهم األخري من على الكرسى ( 
 )سامح ظل مطأطئا رأسه    لتسهيل املصافحة عرب املكتب، خاصة وأن

 سامح إزيك يا  :حييى.د

 أنا آويس احلمد هللا :سامح

عارف إمسى؟ أنا عرفت إمسك من  وِنعم باهللا، إنت  :حييى.د
 الدآتورة، ا الدآتورة إمسها أيه

 الدآتورة داليا :سامح

 سوف تتكرر هذه املقدمة تقريبا ىف معظم احلاالت: ملحوظة(

 وآذلك أخذ املوافقة على التصوير والتسجيل

 )وذلك لألمهية والتعليم، فعذرا للتكرارا

هى  أنا بقى عرفت امسك منها إنت عارف إمسى؟  :حييى.د
 قالت لك حاتقعد مع مني وحانشوفك ليه؟

 داليا قالت ىل إىن حاقعد جبانب الدآتور الدآتورة  :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3633
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 قالت لك إمسى؟ قالت لك حاتقابل مني، أنا مني،  :حييى.د

 أله :سامح

 طيب أنا حاعرفك بإمسى زى ما أنا عرفت إمسك :حييى.د

 ماشى :سامح

مادام أنا عرفت إمسك، يبقى من حقك تعرف إمسى، :حييى.د
 مش آده ؟

 صح :سامح

 الدآتور حييى أنا إمسى حييى،  :حييى.د

 الد الد الد الدآتور حييى :سامح

حتب تعرف إمسى التاىن زى ما انا عرفت امسك شكرًا،  :حييى.د
إبراهيم سامح  إنت إمسك  أنا امسى حييى الرخاوى،   آامل؟
 ،ماشى

ابراهيم وانت إمسك الدآتور حييى سامح  نا أمسى ا :سامح
  الرخاوى 

ألىن حاسألك بعد شوية إوعى تنساه بقى، هه،   :حييى.د
 على إمسى

 أل مش حانساه :سامح

 اهللا خيليك، آرت خريك إزيك :حييى.د

 أنا آويس احلمد هللا أنا آويس احلمد هللا،  :سامح

 صباح اخلري احلمد هللا،  :حييى.د

 النور، صباح النور صباح :سامح

داليا قالت لنا احلكاية بتاعتك، الدآتورة  :حييى.د
 مثال زى دلوقىت حكاية مرضك يعىن، وإنك بتكرر حاجات وآالم،  

 آه :سامح

فانت شايف دلوقىت إن هنا دآاترة آتري، مش :حييى.د
  دآتورة داليا لوحدها، أو معايا أنا بس، مش آده؟ 

 أيوه :سامح

 بص هلم آده :حييى.د

 أيوه ما انا باصص أهه  :سامح

 ) ال يرفع رأسه من على األرض، وال يلتفت(

 هه ؟؟ :حييى.د

 ما أنا شفتهم :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3634
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طب شوفهم تاىن عشان تتأآد، عشان بعد آده حاقول :حييى.د
سامح، لك إحنا بنعمل إيه وأستأذنك فيه، بص للدآاترة يا 

مش ضرورى تبص وراك، آفاية تبص للناحية دى، والناحية دى،
 بص هلم يا سامح شوف الدآاترة، الزم،  

 نعم :سامح

ىإرفع راسك وبص ىل بقى وخل أل والنىب اهللا خيليك،  :حييى.د
إحنا بنعمل حاقولك  بالك ما اللى حاقوله ده، عشان أنا 

 إيه دلوقىت 

 حاضر :سامح

أل والنىب، لو مسحت، زعق شوية عشان أنا مابامسعش :حييى.د
 أوى يعىن

 مها آلهم آويسني آلهم حلوين :سامح

وخالص، أهم دآاترة  مش ضرورى حكاية آلهم دى،  :حييى.د
لو، واللى وحش وحش، اللىبيتعلموا وقاعدين، اللى حلو ح 

 حلو حلو لنفسه

 صح، والوحش وحش لنفسه :سامح

بتفرَّق بونبوىن؟  طيب يبقى إيه آلهم حلوين دى، :حييى.د
 خليك واعى مش أى آالم، 

 حاضر :سامح

 فيهم احللو وفيهم الوحش، واحلساب على اهللا، ماشى؟ :حييى.د

 ماشى :سامح

بدرى هنا عشان يالاله، ه إحنا بنتقابل الصبح :حييى.د
اللى زى احلاالت   نشوف احلاالت الصعبة شوية، يعىن معلشى،

ناخد وندى مع بعض، عشان إحنا مسئولني عنهم، حالتك، نقوم 
 يعىن عن عالجهم 

 ربنا جيعلكم سبب لشفائى :سامح

يعىن بنتكلم قدام بعض   آرت خريك آرت خريك، فاحنا :حييى.د
 عندك مانع؟ عن حالتك، 

 ماشى :سامح

 بس شايف الكامريات دى :حييى.د

 )يشري إىل الكامريات(

 آه :سامح

فاحنا بنصور بيها عشان نرجع هلا، عشان العلم، :حييى.د
وىف نفس الوقت اللى بنتعلمه نتعشم عشان بنتعلم أحسن، 

 انه يرجع بفايدة ليك وللى زيك، واخد بالك؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3635
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 آه :سامح

 مصّدقىن :حييى.د

 أيوه أيوه :سامح

نتكلم قدام إننا : ألزم نستأذنك على حاجتني :حييى.د
الناس دول، وإننا نصور علشان العلم والتعليم وعالجك إنت
واللى زيك ، مش عشان التلفزيون بتاع البيوت، فهمت؟ تأذن

 بقى وال ماتأذنش؟

 ...بس  ، ..أأذ :سامح

 ، بس إيه، دا من حقك ، ...هه :حييى.د

 ..بس: سامح

من حقك ما تردش اللى انت عايزه، إنت  قول : حييى. د
وبرضه، على أى سؤال حمرج، أو شايف إنه حمرج، واخد بالك

يعىن تسمح وال ماتسمحش،  ،...األهم حكاية التصوير ، هه
 تسمح إن إحنا نعمل احلاجتني دول

 آه ماشى :سامح

طيب بس خلى بالك ، إنت لك خربة سيئة مع :حييى.د
إحنا مش حا ا ّملحت لنا عليها، التصوير، الدآتورة دالي

نتكلم فيها قوى إال باللى انت عايزه، وانا بصراحة خايف
حلسن التصوير ده يفكـّرك بيها وّالحاجة، داليا قالت لينا
شوية من اللى انت قلته هلا ، قالته بأدب شديد وذوق، فانا

خايف إن يكون التصوير ده يكون فيه أى أمل يعىن، إذا 
 بالتصوير دآههربطُّـُّـه 

 ..آه صح صح،  آه، آه،  :سامح

 فبالنسبة لك بالذات دى حاجة فيها حرج شوية :حييى.د

 أيوه :سامح

نصور طب أآرر تاىن عليك تسمح وال ماتسمحشى،  :حييى.د
عشان العلم والتعليم وبعدين يصب ىف عالجك إنت واللى زيك؟

 وال ما نصّورشى؟

حضرتك بس ، ..أناأنا أمسح بس أنا بس  أيوه ، :سامح
 أنا حضرتك حمروج دلوقىت

 طبعا ده حقك ،  :حييى.د

 آه :سامح

أنا عارف ، عشان آده آررت عليك طلب السماح ده :حييى.د
، تسمح وال ماتسمحش بالتصوير، وبرضه تسمح بالكالم قدام

 الدآاترة 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   3636
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 أمسح :سامح

 داليا بنت طيبة الدآتورة  آرت خريك،  :حييى.د

 آه ، قوى قوى، بنت حالل :سامح

احلمد هللا رب العاملني، ربنا يبارك هلا، إنت عارف :حييى.د
عارف إهنا متجوزة وال ما إهنا متجوزة وهى صغنطوطة آده؟ 

 قالتش لك؟

 أل :سامح

إنت خمبية عليه ليه؟ وّرى له) للدآتورة داليا،( :حييى.د
طلعى إيدك على املكتب إنِت مكسوفة؟ هّوا  الدبلة ياشيخة،

 اجلواز عيب؟ 

وإيه املشكلة ؟ ما انا قاعده معاه بقاىل آام :داليا.د
 يوم

 أنا شفت الدبلة حضرتـَ ك :سامح

  طيب إمال بتقول لسه ما اجتوزتشى ليه ؟  :حييى.د

 خدتش باىل وانا باُرّد ما :سامح

دبلة!! يبقى متجوزة وال مش متجوزة ؟ أل وإيه  :حييى.د
 فيها أملاظ  دبلة !! إيه 

 احلمد هللا  :سامح

 إمسى إيه بقى :حييى.د

 اهللا يسلمك يا أستاذ :سامح

إمسى: أنا مش باقول لك ازيك، أنا باقول لك :حييى.د
 إيه  

  أمسك الدآتور حييى  :سامح

 تعرف تكتب بقى ؟ برافوا عليك، ميه ميه،   ال، :حييى.د

 آه باعرف أآتب احلمد هللا :سامح

 ورينا آده إآتب أى حاجة  يالال :حييى.د

 ) يعطيه ورقة وقلما(

 بس خطى :سامح

خطك إيه وبتاع إيه، هوا احنا بنحّسن  إستىن بس، :حييى.د
 ياراجل اآتب هنا   اخلط؟

 ماشى أآتب إيه يادآتور :سامح

 أى حاجة :حييى.د

 أآتب قرآن؟  :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3637



 17I12<I2008א – אא

يكتب سامح فينظر الدآتور(زى ما انت عايز،  :حييى.د
باسم اهللا ، ما شاء اهللا، واهللا خطك أحسن من....) فيما آتب 

 خط الدآتورة داليا، طب اآتب امسها بالكامل

 ما اعرفوش: سامح

 إسأهلا يا أخى: حييى.د

 طيب يادآتورة داليا حضرتك إمسك الدآتورة داليا إيه :سامح

 الشافعى داليا  :الشافعى داليا .د

 داليا إيه؟ :حييى.د

 داليا الشافعى :سامح

 )املريض يكتب(

الشافعى من غري ألف ليه بعد الشني، إنت آاتب  :حييى.د
إآتب بقى الشفعى، أنا شاآر عموما، إنت عفريت، طيب   

 ليها معىن يعىن إيه مجله مفيده يعىن مجلة  مجله مفيده هنا، 

 ماشى :سامح

دى مجله ليها معىن فعال ، بس): ينظر ىف الورقة( :حييى.د
 إقراها آده 

 سامح يشرب اللنب  :سامح

على الصبح يافتاح ياعليم، لنب إيه يا جدع انت  :حييى.د
هو مني اللى بيشرب اللنب ىف هو إنت لسه عندك اربع سنني،  

علشان نسأل العيال إستىن يا شيخ  سنة ثانيه إبتدائى، 
 دول حلسن يكونوا نسيوا مني اللى بيشرب اللنب 

 على أيامنا " أشرف"آان :عدىل.د

 "عمر"و" أمل" فيه آمان آان : الشافعى داليا .د

، انا فاآر أسامى تانية، ما"عمر"و" أمل" مني؟  :حييى.د
،: آانوش علينا، إحنا آنا بنخش على طول على ألف ب، ت، ث

من حتتيها، والتيه إتنني من ألف ال شّى عليها، والبيه واحده
، آنا بنغنيها صم،)يقوهلا منّغمة(فوقها واحلا ال شّى عليها 

بس أظن بعد آده آان زمان اتنني غري أمل وعمر، باين اهنم
 مش آده؟ " سعاد"و " عادل" 

 ماشى، آله ماشى :سامح

اللى انت آتبتها يا إقرا اجلمله التانيه  :حييى.د
 سامح، آتبت إيه

 سامح يأآل الطعام وميشى ىف األسواق  :سامح

ياولد ده النىب عليه الصالة  وميشى ىف األسواق؟  :حييى.د
 والسالم هو اللى آان بيمشى ىف األسواق، أآتب مجله فيها داليا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3638
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 حاضر :سامح

 سيب سطرين علشان مايلزقوش ىف بعض :حييى.د

 داليا :سامح

 هه؟ هه؟  :حييى.د

 تشرب :سامح

 أله خليها تشرب حاجة تانية، دى متجوزة :حييى.د

 داليا تشرب البيبسى :سامح

 تتنطق ببسى؟  ) ينظر ىف الورقة(بالذمة دى  :حييى.د

 هى ديه البيبسى، أيوه  :سامح

 ) يطأطئ سامح رأسه أآثر، ويبدو سامها ويتوقف( 

بناخذ وندى مع  ما احنا رحت فني يا سامح،  :حييى.د
 بعضينا أهه ، جرى إيه؟

 حاضر :سامح

 إنت عارف حاجة تتشرب غري الببسى ؟  :حييى.د

........... 

 أنا دقت الفريوز :سامح

أناناس؟ فريوز ؟ طيب ، آويس الفريوز؟ أى نوع؟  :حييى.د
 وال تفاح؟ وال توت؟ وال إيه؟

 بأى حاجه، باألناناس :سامح

باألناناس بتحب مني فيهم، دقت الفريوز بطعم :حييى.د
 التوت 

 آه مامها اإلثنني آويسني مها اإلثنني حلوين :سامح

اللى  الظاهر تالقيكم ماأآلتوش توت، ) لألطباء( :حييى.د
 ماآلش اخلبيزه ما يعرفشى حاجة امسها توت 

 أنا عارف التوت...  :سامح

 فيه توت اسود وفيه توت ابيض، بتحب أهنوه أآرت :حييى.د

 أنا باحب األبيض :سامح

اإلسود، بيبقى مزز، سود، أصل وأنا باحب اإل :حييى.د
يبقى الفريوز طعمها طعم االسود مش طعم األبيض واإلشى ملا 

 معمول بيه األيس آرمي  التوت االسود 

 آه ، أنا باحب اجليالتى، أنا باحب آل الطعام :سامح

 يا شيخ روح وانت بطلت تاآل من أصله  آل الطعام ؟؟  :حييى.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3639
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 آه ماهو انا ماباآلش :سامح

بتحب آل الطعام من بعيد لبعيد، حب مع إمال  :حييى.د
 وقف التنفيذ

 هو أنا عاوز أروح أفطر ، .…بس :سامح

 إنت عارف إنك جدع :حييى.د

 ...آه :سامح

الكالم اللى انت آاتبه ده يكتبه  ،...سامح  :حييى.د
17سبع سنني، إآتب آالم آبري بقى بتاع واحد عنده  طفل عنده 

 وحاجات آدهسنة، مثال آالم فيه حب 

 حب وحاجات آده ؟ ؟ :سامح

 يعىن :حييى.د

 قصه مثال ؟ :سامح

 " )قصة"سامح يكتب آلمة (

جرى إيه يا جدع انت، الدآاترة حايقولوا عليك :حييى.د
 وآالم من بتاعهم ده، يا واد  (concrete)" عياىن"تفكري 
مث قبـّلها ىف يعىن راَح، ذَهَب، خرج مث وجدها  حدوته،  اآتب 

دى البوسة ىف بالش تبوسىن ىف عينيـّا : فقالت له نيها، عي
 العني تفّرق ، آالم من ده،

 )سامح آتَب مث رفع رأسه( 

 إقرا اللى آتبته: حييى. د

 " خرج مث عاد إىل البيت" : سامح

 هوه مني اللى خرج وعاد قوام آده؟ :حييى.د

 سامح  : سامح

 أنا آنت متوقع آده :حييى.د

 خالص : سامح

 خلصت القصة بقى آده خالص ؟  :حييى.د

 ايوه خلصت :سامح

خرج مث عاد إىل أحسن حاجه واهللا، بال وجع دماغ،  :حييى.د
البيت، باقول لك انا آنت متوقع آده بصراحة، يالال سوا

سامح خيرج ومايعودش إىل البيت، ونشوف نكمل القصه بس خنلى 
 حايروح فني

 مني :سامح

 سامح  :حييى.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3640
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خرج مث عاد إىل البيت :سامح

هو حايفضل يعود يعود ما خالص ماهو عاد مرتني،  :حييى.د
شوف خرج وما ترجعهوش البيت، وآمل ؟ مش آفاية مرتني؟ 

 "عاد إىل البيت"احلكاية من غري 

 بعد آده حايروح فني؟ :سامح

أنا ماىل، هو خرج وبس، وانا مانعـُه إنه يرجع :حييى.د
شوف حايروح ىف أهنى حتة، يالال امالالبيت، إنت تكمل بقى و

  ورينا 

 مث خرج تاىن بس،  :سامح

ماهو خرج وماعدش إىل البيت، حاخيرج تاىن من :حييى.د
إنت بتكتب بطريقة : ،...مث عارف يا سامح!!! اخلروج، اهللا

وتروح" الثيه" ظريفة بشكل، بتنقط اول بأول، يعىن بتكتب 
مل الكلمة، وبعدين تكمل،فورا قبل ما تك حاطط التالت نقط 

.ينظر د(حاجة ما شفتهاش قبل آده، أو ميكن انا نسيت، 
إنت بتهبب إيه!!! ياخرب  ) ىف الورقة، ويقرأ صامتا  حييى

إنت عارف إنت رجـّعته البيت تاىن؟   تاىن؟ إنت بتكتب إيه؟
سامح خرج مث عاد إىل البيت مث عاد إىل إنت آتبت إيه؟ آتبت 

اهللا خييبك، مش احنا إتفقنا إنه عاد  ماخيرج،البيت من غري 
رحت انت  إىل البيت، ومن ساعتها بنخّرج فيه مش قادرين، 

آاتبها مث عاد إىل البيت، مث عاد إىل البيت، مش ده اللى 
 انت بتعمله بالضبط بعياك ؟

 آه :سامح

 آه إيه :حييى.د

 أنا عاوز اروح أفطر  :سامح

 روح  باهلنا وبالشفا يالال :حييى.د

 طيب بس حضرتك عاوزىن؟؟ :سامح

 آه طبعًا، آنت عايز أآمل معاك،  :حييى.د

 بس أنا حمروج بس أنا آنت عاوز اروح أفطر،  :سامح

إنت عاوز تروح تفطر، بتقول  طيب اختار بقى، :حييى.د
نعمل إيه؟ نصدقك وتصدق نفسك، وال نشوف إيه يعىن آده، 

إنت  آلك ياخْى،يعىن من آرت أ  اللى خالك تقول آده؟ 
سامح إىل  ينظر (سامح خالص، إنت خاسس جدا  مابتاآلش يا 

 إنت مابتبصليش ليه يا سامح  ،)األرض أآثر فأآثر

 )دون أن يرفع رأسه(حلضرتك أهه  ماهو أنا باصص  :سامح

آنت بتبص وزى الفل، إنت ليه  إنت ىف أول الكالم :حييى.د
 مابتبصليش دلوقىت؟ إيه اللى حصل ؟

 ما أنا بابص حلضرتك :حسام
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وبعدين أول ما جينا حلكاية أله ، األول بصيت،  :حييى.د
عاوز اروح أفطر، وسامح رّجعته البيت ييجى ميت مرة، رحت 

مث"بس من غري ....سامح،  باصص ىف األرض، آّمل احلكاية آده يا 
 ، ماينفعش"عاد إىل البيت

 مث راح إىل املستشفى :سامح

 ماشى، إنت بتكتب بسرعة اهه ، وزى الفل اهه :حييى.د

مث راح إىل املستشفى هو ووالده الساعة حواىل ستة :سامح
 إال ربع أو سبعة  ونص، 

 ) يكمل بعد ذلك بالكالم دون الكتابة(وبعدين ؟  :حييى.د

سامح مث بعد ذلك راحوا إىل القصر العيىن ملعاجلة  :سامح
 من املرض املصاب بيه

 اللى هو إيه بقى ؟ :حييى.د

وماباتعشاش اللى هو إىن أنا بقعد لوحدى آتري،  :سامح
وإن أهلى بيندهوا عليا ماآنتش باآل مع أهلى،   مع أهلى،

 آتري وماباردش عليهم

 يا سامح يابىن أنا متشكر جدًا :حييى.د

 على إيه يادآتور :سامح

إنك آنت جعان وعاوز تفطر ومع ذلك آمـّلت معايا :حييى.د
 أهه

حاضر يادآتور، أنا باعرف أآتب وأقرا يادآتور :سامح
وباعرف أقرا قرآن أآرت حاجه، وباحب أمسع وآل حاجه، 

 الراديو

ماميكن حنب آلمىن وإنت باصصلى علشان حنرتم بعض،  :حييى.د
 .بعض يا أخى 

علشان أنا آنت بامسع الراديو وآنت باقرا قرآن، :سامح
 مد هللاوباعرف اآتب وآل حاجه واحل 

 ؟؟" احرتام"يعىن إيه  عارف يا سامح  :حييى.د

 آه :سامح

وميكن حنب بعض أنا قلت لك آلمىن علشان حنرتم بعض،  :حييى.د
ومها االثنني عندى زى بعض، احلب واالحرتام، ما فيش واحد من غري

 التاىن، إيه رأيك ؟

 حاضر يادآتور :سامح

يعىن إيه بقى اللى انا باقوله اهللا حيضرلك اخلري،  :حييى.د
 ده، يعىن إيه حنرتم بعض

 يعىن أنا أحرتم حضرتك علشان حضرتك أآرب مىن :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3642
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طيب وهو أنا حاحرتمك ازاى مع إنك أصغر مىن؟ :حييى.د
 ينفع؟  

 أله :سامح

أنا آنت متوقع إنك حاتربط اإلحرتام بالسن وميكن :حييى.د
 باملرآز

 آه باملرآز :سامح

ما احرتمكشى  وانت صغري وماعندآش مرآز ، يبقى :حييى.د
 بقى وال إيه ؟

 آه :سامح

 آه ازاى؟ ازاى مااحرتمكشى، وليه ؟ :حييى.د

 أله ، طبعا ما حترتمنيش :سامح

ملا تبقى تكرب أستنَّـى آام عشر سنني آده  يعىن  :حييى.د
 ويبقى عندك مرآز عشان احرتمك

 ماهو أنا حاخد الدبلومة :سامح

 ماتبقاش حمرتم من غري ما تاخذ الدبلومه،  :حييى.د

 آه من غري ما آخذ الدبلومه مابقاش حمرتم :سامح

 جمرد إن ربنا خلقك تبقى حمرتم ؟  ما ينفعشى، دا  :حييى.د

بس... واشتغل،   ما هو أنا لو اسيب الدبلوم :سامح
 اجليش حايطّب عليا 

آأنه خيفىيضع يده على رأسه قرب عينيه وهو مطأطئ، و(
 )هبا عينيه

هوه انت حاتط ىل إيدك على راسك ليه؟ هو فيه.. :حييى.د
 ماينفعش أحرتمك من غري دبلومة: مشس؟ آنا بنقول

 ...ناس بتشتغل و بتبقى ىف الشارع مافيه  :سامح

رد علّى األول، هوه ما ينفعش أحرتمك علشان ربنا :حييى.د
 خلقك زى ما خلقىن؟

 أله ينفع :سامح

ربنا خلقك طيب نبتدى آده وبعدين تـُفرج،  :حييى.د
حق زيك، وانت ليك حق ما دام اختلقنا، وانا ىل  وخلقىن، 

 نبتدى آده، وبعدين نشوف

إنت حضرتك ليك حق تاخذه مىن، إمنا أنا مالياش حق :سامح
 عند حد أآرب مىن

الصغيـّر هو اللى ليه حق  دا ! بقى ؟  إزاى ده  :حييى.د
 إزاى مالكش حق يابىن؟  إن الكبري ياخد باله منه،  عند الكبري

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3643
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 ما هو آده بقى وخالص :سامح

 الناس تكرب إزاى وترتىب إزاى؟ آده وخالص إزاى؟  :حييى.د

 طيب بعد إذنك يادآتور علشان حاروح أآمل فطار :سامح

 ماجتيبه هنا :حييى.د

 أله :سامح

 أله ليه؟ :حييى.د

 علشان أنا قاعد حمروج :سامح

أول ما آه ، قول آده بقى، !! قاعد حمروج  :حييى.د
أنا فاقسك، يا واد   تقول عاوز أفطر،: بيزيد احلرج، ُهـْب

 مش آده؟   بس حمروج، إنت عاوز تقعد معايا، 

 أيوه أنا عاوز أقعد مع حضرتك :سامح

ما أنا عارف، فا بتقول عاوز افطر وتتحجج بأى :حييى.د
 حجه آده

 صح :سامح

 مجيل اهللا لو قاصدها تبقى و  صح ؟ :حييى.د

 ده سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم :سامح

 عليه الصالة والسالم ، سيدنا حممد ماله؟ :حييى.د

 أله ده هو اللى فيه الصفات دية :سامح

صفات إيه اللى قلناها ديه ىف سيدنا حممد، عليه :حييى.د
 الصالة والسالم

 هو اللى مجيل شوية :سامح

مجيل دا مجيل آتري، بس انت  يل شوية، إن هو مج :حييى.د
 برضة

 مش حابقى أحسن من حضرتك أله أله،  :سامح

 وهو أنا مجيل :حييى.د

 آه :سامح

ينظر سامح ىف األرض،( طيب متشكرين يارب خيليك،  :حييى.د
إحنا ماصدقنا  أله ماتغطسشى تاىن اهللا خيليك،  )وينحىن أآثر

  أعزم عليك عزومة بس صعبة يا سامح؟  بصينا لبعضينا، 

 !!علّى انا ؟ :سامح

 حاعزم عليك إنك ختف :حييى.د

 ماش :سامح
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 باقول لك صعبة :حييى.د

 صعبة إىن أنا أخف ؟؟ :سامح

برتوح آه طبعًا ، ختف يعىن حاتالقى نفسك يا  :حييى.د
وانت املدرسة علشان اجليش يبقى سنتني بس، يابرتوح تشتغل، 

إنت عاوز ترضع وتقعد ىف البيت، ومع العاوز ده وال ده، 
عاوز أعزم عليك بتتنيل، أنا  ال برتضع وال بتاآل، وال   ذلك

تشوف حاجة تنفع مع  ـفـِْعـِشى، فيالالإن املرض ده مانـْ
 .حلوة وال مش حلوة الدآتورة احللوة دى، هى 

 اهللا أعلم :سامح

،اللهم ماصلى على النىب ماهى قدامك اهه،  :حييى.د
 :الدآتورة أمورة، قول ورايا

 آه الدآتورة أمورة :سامح

وهو انا الدآتورة، بتبص ىل ليه وانت بتقوهلا، :حييى.د
قاعده معاك ساعتني ثالثة، وأول ا يا أخى، البنية ما تبص هل

ما قدمت احلالة النهاردة قالت إهنا بتحبك، وعايزاك ختف،
 .واهى قاعدة معانا أهه

 ما هى الدآتورة أمورة :سامح

 الدآتورة مني :حييى.د

 الدآتورة داليا :سامح

 ماهلا :حييى.د

 الدآتورة داليا أمورة :سامح

ة وانت باصص ىف األرض، هى صورهتاإنت شفتها أمور :حييى.د
 مرسومة على األرض؟ 

 ما هو أنا مش حابصـّلها :سامح

 ليه :حييى.د

 حد   ما انا مش حابص ألى :سامح

 ليه ما انت باصص ىل أهه زى الفل :حييى.د

 ما انا باصص حلضرتك علشان :سامح

 علشان إيه آه،  :حييى.د

 علشان أنا عاوز أخلـّص على طول :سامح

 ده إنت عاوز تقعد معايا !! أل يا شيخ، مش باين :حييى.د

 علشان أروح أآمل فطار :سامح

 الفطار، ؟  !!   تاىن :حييى.د

 طيب أنا حمرو :سامح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3645
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خلى بالك تالت مرة حكاية الفطار يطلع معاها :حييى.د
واهللا واهللا ، أنا عارف، واهللا عندك حق، "أنا حمروج" على طول 

بس من حقك جتاوب أو ده اىل جاى حاحيرجك أآرت،  عندك حق، 
ماجتاوبش، أنا بقوهلا لك بصراحة اهه، إللى مش عايز جتاوب

 .عليه ماجتاوبشى

 حاضر  ماشى،  :سامح

يابىن الدآتورة داليا قالت لنا بصراحة ... :حييى.د
اللى والد منهم، صعبان علّى  شوية حاجات آده صعبان علّيا 

 صعبان علّى جبد بقلة األدب ديه،   الكلب دول عملوه فيك،

 ...، آه..آه :سامح

عاوز اقف معاك يا أخى، من دلوقىت، إنت ما :حييى.د
 تقدرشى متسح آل د ه لوحدك

بس مها فيه ناس شغاله ىف املدرسه دلوقىتأيوه صح  :سامح
اللى مها مش عاوزين حد ينفع، مش عاوزين أى حد ينفع إال

والتاىن آه ىف مها، فتقريبًا واحد ىف املدرسة ديه دلوقىت، 
 بس ىف اإلجازة مها بيقعدوا يلفوا وآده املدرسة برضه، 

 مني مها :حييى.د

 ) ذآر امسني(ده فالن الفالىن، وفالن  :سامح

أله ماتقوليش أسامى مها دول اللى قـلوا أدهبم :حييى.د
 عليك

 آه :سامح

 اللى صّوروك :حييى.د

 آه :سامح

 طيب حانعمل إية فيهم دلوقىت :حييى.د

دى حكايه من زمان، دى حكايه حضرتك بقاهلا آام :سامح
 سنة، وأنا ىف ثالثة إعدادى

 حلد إمىت  ت استمر :حييى.د

 ده ىف أيام االمتحانات :سامح

 إستمرت حلد إمىت، يعىن قعدت قد إية ؟  حلد إمىت، يعىن  :حييى.د

 مرة 36إستمرت  :سامح

الصور إنت بتعد الصور وال السنني،  يابىن هّوا  :حييى.د
 استمرت أد إيه  إمنا هى احلكاية آلها 36صحيح  

 36ما هى  :سامح

 مرة 36مش  صورة،  36 مها  :حييى.د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3646
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هو قاىل آدى  ما هو قال ىل أنا حاقطع صورك، :سامح
النهارده، هو قاىل آده، تيجى  صورة،  36ألبوم اهه 

وتاىن يوم يقول النهارده وحيرقها،  وحاحرق الصورة ديه،  
 حلد ماخلصنا الـ وحيرق الصورة،  وحاحرق الصورة،  وبس،  
 حرق صورتني مع بعض " فالن الفالىن"ونوبه حضرتك  ، 36

 يا سامح :يىحي.د

 نعم :سامح

 أوى أنا موجوع من احلكايه دى  :حييى.د

 موجوع :سامح

 آه :حييى.د

 أله ألف سالمة :سامح

عارف ليه موجوع، أنا خايف أضايقك أآرت من آده، :حييى.د
عندهم نسخه إمنا حاقول لك واللى حيصل حيصل، ماميكن يا سامح 

 والد آلب  تانية من الفيلم ده، دول

 آه صح :سامح

 مافكرتش ىف احلكاية دى؟ :حييى.د

قبل آده وأنا ىف أله أنا فكرت ىف احلكايه دى  :سامح
 حسيت إن فيه حاجة آده ىف بطىن احلمام باعمل محام، 

 حاجة إيه ؟ :حييى.د

 حسيت إن فيه حاجة آده حاتيجى بس مفيش حاجة جت :سامح

 حاجة إيه اللى حاتيجى :حييى.د

  أو أى حاجةحاجه زى ولد مثًال :سامح

 ولد إيه منني :حييى.د

 ولد منهم مها اإلثنني :سامح

 حاجييلك ىف احلمام :حييى.د

 مها واحد من اإلثنني :سامح

 ماهلم :حييى.د

 أله اللى حاجييلى ىف احلمام ده وأنا باعمل محام :سامح

 من بطنك؟ حسيت إن حاجة حاتيجى منني؟  :حييى.د

 أيوه :سامح

 حاتولد يعىن؟ :حييى.د

 آه :سامح

  هو آان بيحصل احلاجات دى آاملة يابىن ؟  :حييى.د

 آه :سامح
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 آل مرة ؟ آل مرة؟  :حييى.د

 آه :سامح

 ماآانشى بيوجع :حييى.د

 آان بيوجع ساعات :سامح

 ساعات ساعات آنت عاوزها  :حييى.د

 أله  :سامح

 ساعات ساعات يعىن :حييى.د

 ده غصب عىن :سامح

 ساعات ساعات :حييى.د

 ساعات ساعات إيه حضرتك :سامح

 آنت عاوز: حييى.د

آان برضايا األول قبل ساعات حضرتك آه،  :سامح
 36مايقولوا الصور ىف الكامريا والكامريا فيها 

 باقولك إيه :حييى.د

 نعم :سامح

عاوزين نربط الكالم اللى احنا بنقوله ده :حييى.د
حىت لو آنت ساعات آنت أقدر أحرتمك، باإلحرتام، هوا انا  

 عاوز غصنب عنك يعىن ؟

 آه :سامح

ما هو ما إذا يا ريت يابىن ده يوصل لك بصحيح،  :حييى.د
آنت باحاول اقبلك أو أصاحبك، الزم اعمل آده وانا عارف آل

اهه يا بىن قدامك إننا نتصاحب، ده، ومع ذلك أديىن باحاول 
ية، أنا شخصياأنا باحرتمك وموجوع معاك، مش مسألة صعبان 

مش فاهم إزاى باتكلم بالشكل ده، حىت بصراحة وانا باتكلم
 باحاول اصدق نفسى، وعايزك تصدقىن، إنت مصدقىن؟ 

 أله :سامح

طيب ماشى، أنا مصدق إنك مش مصدقىن، إمنا اللى :حييى.د
 إيه ؟ حمرتم أعمل ىف ده  حصل إن وصلىن إنك 

 أله أنا مصدق حضرتك :سامح

  إن إيهمصدقىن :حييى.د

 إن حضرتك حمرتمىن :سامح

حىت لو انت آنت عاوز اللى حصل، برضه باحرتمك، :حييى.د
دقيقة واحده  )يغطس بوجهه إىل األرض أآثر(واللى عاجبه، 

دقيقة  سامح اهللا خيليك ما تبعدش،  اهللا خيليك، والنىب يا 
 واحدة علشان تصدق ميكن إذا ما صدقتشى آالمى، تصدق وشى
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 ..حىت حصل آه صح،  :سامح

إنت حمرتم وخالص، حمرتم غصنب  خالص اللى حصل حصل، :حييى.د
 عنك، إيه رأيك؟ 

 آه: سامح

 خلى بالك ، احلكاية مش صعبانية :حييى.د

 يعىن احلكاية انتهت من زمان ؟ :سامح

أل ما انتهتش وال حاجه، احلكاية لسه جواك، منيله :حييى.د
 بستني نيله زى اخلراج املدود

 وانا ؟ :سامح

 إنت موجوع ؟ :حييى.د

 جوايه ىف بطىن؟ :سامح

أل أنا مش باتكلم على اللى بطنك، ده حا نرجع له :حييى.د
. ولد اللى خفت لينزل وانت بتحزقال  بعدين، أنا ما بتكلمشى عن 

 ليه ؟ هو أنا فيـّا ولد؟ :سامح

ما دام قلت يبقى نصدق، أنت اللى بتقول؟  مش : حييى.د
  . على جنب حلد ما نعرف أصلها وفصلها ونرآنها

 حاضر يا دآتور :سامح

اخلربة اللى بتوصفها يا رب حضَّرك اخلري يا ابىن،  :حييى.د
الزم نصدقها ونشوف هلا دى مش هزار، إنت حاتألف ليه؟ يبقى 

مش من أهنم ملا جت منني، اإلحساس ده يعىن وانت تبحزق،  حل، 
  . كن جت من املخ وّال حاجةناموا معاك بقى جواك ولد ، مي

 صح :سامح

حانشوف هلا حل سوا، بس انت عمال تقول صح صح، :حييى.د
 هوا إيه اللى صح ؟

  حانشوف هلا حل ؟، ياه  :سامح

أنا وانت وداليا، قصدى إنت  سوا، باقول سوا، :حييى.د
 وداليا وانا

 آه حانشوف هلا حل سوا :سامح

حمروج وعاوز افطر مش عايزين بقى حكاية  :حييى.د
 . ما نقرب تبعد، وتقول عايز افطروبتاع، مش آل  

 بامسع ناس بتقعد تكح آتري :سامح

أل سيبك من الناس وصوت العربيات دلوقىت، ده آالم :حييى.د
املهم املوضوع اللى ىف بطنك، قصدى آله تكملة للموضوع، 

حاتسمع خبط ليه، وآحةاإلحساس ده، ولو احنا حليناه يبقى 
من خمك مش من اللى وآالم من ده ؟ لو صحيح لقينا إنه جى 

 حصل، تبقى احلكاية ىف إيدنا، بس مع بعض، أنا ما اعرفش
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وأى حد إنت وداليا وانا،  : أشتغل لوحدى، عاوزين شلة
 بيعرف وعايز يشوف معانا حل 

 حاضر يا دآتور :سامح

أآثر حىت تكادسامح ينحىن ( يا رب حّضرلك اخلري،  :حييى.د
يا سامح مش حينفع آل شوية أله   ) رأسه ختتفى حتت سطح املكتب

 توطى آده، ُبْص لداليا يا أخى

 آه ما أنا عارف الدآتوره داليا :سامح

احنا اتفقنا عليه قول هلا أى حاجة من اللى  :حييى.د
قاعدة هنا يا بنىت إنت  ) حييى للدآتورة داليا, يلتف د(

أهه تعاىل أقعدى هنا، هاتى آرسيكى جنىب،  وراء الكامريا، 
آلم آلم داليا وبعدين آلمىن،  يا سامح، شوف داليا األول، 

 داليا وبعدين آلمىن، الزم تصدق إن احنا مع بعض

 يعىن أقول لداليا أى حاجة :سامح

  أى حاجة زى ما احنا بنتكلم سوا آده  :حييى.د

 طب أنا حمروج شوية :امحس

طب ما انا عارف إنك حمروج، ما هى حاجة حترج، هوا احنا :حييى.د
اهللا يساحمك هو فيه حد يقول الكالم ده  واهللا حاجة حترج،   قلنا أله، 

 . إنت عايز حترم نفسك حىت من احلرج   ومايبقاش حمروج، يابىن

 لوحدنا آده يعىن حانقعد قعدة  ، ....يعىن أنا :سامح

 ليه؟ :حييى.د

 علشان أعرف أتكلم :سامح

 إنت وداليا وال إيه؟ :حييى.د

 آه أنا والدآتوره داليا علشان أعرف أتكلم بس :سامح

قلت هلا الكلمتني اللى  إنت أتكلمت معاها آتري، :حييى.د
عندك، املسألة مش حانقعد نعيد ونزيد فيها وخالص، فاضل بقى

عشان مااآذبش عليك ،واالحرتام والكالم ده، و الصحوبية 
 احلكاية صعبة قوى

 أنا ؟ :سامح

ده هوه اللى اللى احنا بنعمله  ال إنت مش صعب،:حييى.د
 صعب صعب

 صعب أوى، صعب أوى أوى ؟ :سامح

 أوى :حييى.د

طب ياخد ياخد وقت؟  يعىن ممكن ماخيلْصشى على طول؟ : سامح
 وقت يعىن أنا أقعد ىف املستشفى آتري؟ 

الصحوبية واالحرتام مها  مش املسألة املستشفى؟ال أل : حييى.د
 اللى صعب، اللى بنقوله ده بياخد وقت على ما نصدقه،
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بياخد وقت يا وعلى ما نستعملة، وعلى ما نستفيد منه، 
إرفع رأسك يا ابىن، بص) خيفض سامح رأسه أآثر(سامح،  

 لداليا يا ابىن

 أنا حاقول للدآتورة داليا :سامح

وملا تيجى  بس تبص هلا زى ما بتبص ىل،   قول هلا، : حييى.د
يبقى بتحرك راسك  وملا تيجى تكلمها تبص هلا،   تكلمىن تبصلى، 

 ما بيىن وما بينها، ناحية اللى بتكلمه، يبقى ابتدينـا، 

 ما انا مش عارف أقول إيه للدآتوره داليا :سامح

زى ما انا بانكشه، هو  أُنكشيه يا دآتوره داليا،  :حييى.د
انا صعب إن أنا أحّرك فيكى االحرتام اللى باحكى عنه ده، مع
إنه خلقة ربنا، أصل أخاف أطلبه منك يطلع ىل حب ما للى

سامح  بدأتى بيه، وصعبانية وشفقة وآالم من ده، مش ده اللى 
هى اىل هيه حمتاجة بصراحة، أنا مش رافض املشاعر دى، بس مش

آل شويه أشك ىف نفسى، واخاف الآون باآذب  انا    هنا ودلوقىت،
:سامح أنا باحرتمك ليه، عشان  وإىن مش قد الكالم ده، عارف يا 

 .أول حاجة خلقة ربنا، وتاىن حاجة عشان إنت مكافح

 !!!أنا مكافح ؟؟ :سامح

 وخايب ىف الشغل خايب ىف املدرسة،  إنت صحيح  :حييى.د

 إمال مكافح يف إيه بقى؟  :سامح

اإلهانات دى بصراحة ىف إنك عييت، يعىن بعد  :حييى.د
والرعب ، والتهديد، قمت رافضها  واللى حصل، والرغبة،

 . آلها حىت بالعيا 

 آه :سامح

آه إيه يا شيخ، هوا احلكاية إيه، دانا باقول الكالم :حييى.د
 تقول آهزى ما اآون أنا نفسى مش فامهة قوى، تقوم   ده، 

 ؟ يعىن أستمر ىف احلكايه اللى أنا فيها دى :سامح

أل طبعا، ما انت ما أله احلكايه الوسخه، أل، : حييى.د
 اقدرتش تستمر، فيه ناس بيستمروا، وما بيعيوش

 آه :سامح

فبيتهيأ ىل العيا ده هو اللى إنت رحت عيان،  :حييى.د
يح آفاح لوبس احلكاية تبقى صح أنقذك، تبقى مكافح وال أله؟ 

  مكافح عملت حاجة جوة وبرة، آملنا وعّدينا سوا سوا، إنت 
جوة وبرة، قعدت حتارب جامد، وبعدين تعبت اتكسرت، إمنا

 . مااستسلمتش، ال للى جوة، وال للى برة

 جوه وبره ىف الشارع ؟؟؟ :سامح

قمت موقف آل حاجة بالعيا ،  أل جواك وبراك، :حييى.د
 وبالقعاد ىف البيت وبكل حاجة ض، بالنظرات اللى ىف األر

وأنا أيوه أيوه الكالم ده من حضرتك ، يعىن،  :سامح
 أنشاء اهللا حاختلص منه
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 يا أخى ما تستعجلشى ، إنت تعبت: حييى.د

 أنا حاخلـّص بقى علشان عاوز انام :سامح

وآله بيظهر مره عاوز أفطر، ومره عاوز أنام، : حييى.د
أول ملا تتحرج جييلك يا بالنوم يا املقاومة، مع احلرج أو 

أنا فاقسك، أى حاجه ، بصراحة  باجلوع، يا مبرواح البيت، 
 بس عندك حق واهللا ياهللا،  

 عندى حق يف إيه؟؟ :سامح

 ىف احلرج :حييى.د

 آه أنا عندى حق ؟؟ :سامح

 )يقوم سامح فجأة ، ويهم باخلروج(

 هوه لعب عيال وال إيه؟!!   اهللا   إيه فيه إيه، رايح فني؟  :حييى.د

طب تسمح ىل حضرتك؟ عندى حرج،  ما هو أنا  :سامح
 إتفضل حضرتك على السرير هناك علشان آخد راحىت يف الكالم 

وقلت لك مش أنا قلت لك ىف األول بص للدآاترة،  :حييى.د
وربنا يكرمنا أنا باجى هنا علشان أشوف احلاالت الصعبة، 

 آلناونساعدها  معاها 

 دى حاجة جديدة ماحدش يعرفها آه، آه، بس  :سامح

 صح :حييى.د

ده أنا على آده ياه بس أنا أطلع منها ازاى؟  :سامح
 ممكن ماطلعش؟

أله، عندك، ما دام ربنا موجود، وعايزنا زى ما: حييى.د
مية،  يبقى الزم حاتطلع مية خلقنا، يبقى حاتطلع ونص، 

 ا نرجع زى ما خلقناأصل ربنا ده بيحب اخلري، وإنن 

 ربنا يقول للشئ آن فيكون :سامح

 بس بيهيأ األسباب، واحنا أسباب، مش آده وال إيه؟ :حييى.د

يعىن واحد زى حضرتك يكون سبب آه بيهيأ األسباب،  :سامح
لشفايا والدآتورة داليا والدآتور عمرو ودآتور أسامه

 تقريبًا وآل الدآاترة املوجودين

 تكون سبب ىف شفاك إنت  وانت وانت، :حييى.د

 وانا أآون سبب ىف شفايا :سامح

بس آده بقينا فرقة، مخسة اهم باسم اهللا ماشاء اهللا، :حييى.د
رايح فني بقى ما دام ربنا بيحب اخلري وبيهيأ األسباب بقينا  

 . قى ما تقدرشى ترقد ىف اخلط بقىيب  مخسة ، مش واحد وال اتنني، 

 ما اقدرشى ؟ : سامح

 سامح واد يا  محد اهللا عاالسالمة مسعتىن يا  :حييى.د

 نعم: سامح
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 مسعتىن :حييى.د

 آه :سامح

 بقول لك أيه :حييى.د

 نعم ؟؟ :سامح

   بقول لك إيه؟  :حييى.د

 نعم ؟ :سامح

 قلت لك محد اهللا على السالمة  بقول لك إيه، اجلملة األخرانية؟ أنا  :حييى.د

 اهللا يسلمك! محد اهللا على السالمة ؟؟؟  :سامح

 بس آده ، محد اهللا على السالمه بقى على إيه؟ : حييى.د

 على إىن انا جيت القصر ده :سامح

محد اهللا على السالمة جيت دى خطوه أوىل،  أل ، أل، : حييى.د
 على إيه ؟ إمىت يتقال محد اهللا على السالمه

ملا واحد يكون لسه جاى من الشغل تعبان أو أى :سامح
 على السالمهحاجه نقول له محد اهللا 

ده ىف الشغل هو احنا ىف الشغل دلوقىت؟ إمىت :حييى.د
 يقولوا محد اهللا على السالمه تاىن 

 آه ملا الواحد يصحى من املرض :سامح

إيه اللى خالىن أقول لك محد اهللا على  بالظبط، :حييى.د
 السالمه دلوقىت

 علشان أنا صحيت من املرض؟: سامح

 آه :حييى.د

 أرّوح دلوقىتيعىن أقوم  :سامح

 آه :حييى.د

 بس أبقى أرّوح مع أبويا :سامح

 أل :حييى.د

 علشان معاه جنيه بس :سامح

عندى حاجة تانية، أرّوح يعىن  أل آلمة أرّوح :حييى.د
 تشتغل وتكسب وتكمل وانت مش لوحدك

 أنا ؟ ، ..آه :سامح

  إستىن بس، ما احنا معاك زى ما اتفقنا،  :حييى.د

 الدراسة وآل حاجةيعىن حاآمل  :سامح

مش عارف، يا الدراسة يا الشغل، إحنا وشطارتنا :حييى.د
آلنا مع بعضينا، محد اهللا على السالمة، وبعدين نرجع للحاجات  

 .آان الزم، محد اهللا على السالمةالتانية واحدة واحدة، إذا 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   3653
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 اهللا يسلمك :سامح

 بس خالص شفت رديت املرة دى على طول ازاى :حييى.د

 علشان بعد آده أبقى عارفها :سامح

 تبقى عارف إيه :حييى.د

 أبقى عرفت احلكاية وأنا عارفها من زمان :سامح

 على اهللا ، احلمد هللا  :حييى. د

* * * * 
 وبعد 

 :آان العنوان هلذه احللقة الثانية واألخرية

 املقابلة مع سامح والتعقيب اخلتامى 

فحة آبرية، آماص 21لكنىن فوجئت أن املقابلة استغرقت 
.سواء ىف احللقة األوىل، أثناء النقاش مع د أنىن الحظت، 

أن داليا، أو ىف هذه احللقة ، أثناء احلوار مع سامح، 
املسألة قد حتتاج وقفات متعددة، وليس فقط تعقيب ختامى،

أن أؤجل التعقيب النهائى إىل –آارها، لكن مضطرا  –ففضلت 
حىت بشرح على بعض مقتطفات مننشرة مكمـّلة، أو أن أسبقه 

 .احللقتني ، هذه والسابقة

أعرف أن املسألة أصبحت مملة، وأن التتبع أصبح صعبا،
وأنىن أغري رأىي آثرياحىت أزعج آل من ينتظر مىن آالما حامسا

، لكن ماذا أفعل، وهذا هواملنهج الذى اخرتته، أوهنائيا 
ت املوضحةالذى فرضته على هذه النشرات، وتلك التسجيال

لفروضى السابقة الىت آنت أحسبها فروضا حاملة، ولكن يبدو
أهنا تثبت أوال بأول أهنا فروضا عاملة، ولعلها تكون

تدعم التنظري الذى يلح ىف  الشواهد اإلآلينيكية الىت ميكن أن
 . إصداره، اإلبن الصديق األستاذ الدآتور مجال الرتآى وآخرون

 رمبا

 عذرا

 قادموإىل األسبوع ال

 Psychopathologicalتعقيبات وتفسريات إمراضية 

 )نشرة أو اثنني(
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""אמ −475

 )117حلم: (نص اللحن األساسى

بفتّوة احلى جيلس إىل جانىب دونآنت جالسا ىف املقهى وإذا 
إنه اختارىن للزواج من: استئذان فرّحبت به مرغما فقال

إنىن سأتزوج من ابنة: ابنته املطلقة فارتعشت أطراىف وقلت
أنت ستتزوج من: عمى ىف هناية األسبوع فقال ببساطة وثقة

 .ابنىت وأنا سأتزوج من ابنة عمك

 :التقاسيم

أحسب أنه ميزح، فهو مل يتزوجنظرت إليه ىف تسليم وأنا 
حىت اآلن ألسباب يعرفها آل أهل احلى برغم أنه الفتوة، بل إن
فتونته جتعله حيصل على من يشاء وقتما يشاء حسبما يشاء،

قلت له، وىل خربة معه ال! فما الذى فتح نفسه للحرمي أخريًا؟
، وغمزت له بعيىن اليسرى"ولكن يا معلم"ميكن أن ينساها، 

فلم يهتز، ومل خيجل، وإمنا مضى يؤآد ىل أنه اتفق!! آملومل أ
 .مع ابنته على آل شىء، وغمز بدوره بعينه اليمىن

**** 
 )118  حلم: (نص اللحن األساسى

وجدتىن ىف ميدان حمطة الرمل املزدحم دوما بالبشر وحملت ىف ناحيته
الرجل الذى تردد آلماته األلوف وهو يغازل غانية، فهمست ىف أذنه

 .وهل مثة سرت أقوى من مالبسها: فقال" إذا بليتم فاسترتوا"

 :التقاسيم

 .نعم هناك ما هو أقوى :قلت له

 وما هو؟ :قال

 . تسرتها برجولتك :قلت

الرجولة ال تكتمل إال باألنوثة، وهذا هو معىن إآمال :قال
 .نصف الدين يا غىب

 .نصف الدين أم نصف الدنيا :قلت

 وهل هناك فرق؟ :قال
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 :مقدمة

 ... تصوروا

مازلنا ىف مرحلة التجريب، واحملاولة، واخلطأ، واالنتقاء
باملمارسة، واحملاولة املتجددة، والصرب، والضغط ، والشكر
والرتحيب، و التفويت، والتأجيل، والوعد، واالعتذار،
واحلرية، والرتاجع، والرتاجع عن الرتاجع، واالستمرار

 . فاالستمرار

 . وهل احلياة إال هذا

 : هيا بنا

**** 

 )1 -3: (ما زال عم عبد الغفار يعلمنا 

 الذاآرة والسن، والعالقة باآلخر، واإلرهاق اجلسدى 

 هاىن عبد املنعم. د

وآأن حتريك املشاعر يفتح أبوابًا للذاآرة والقدرات... 
الذهنية، وأتذآر أفضل نتائجى الدراسية وأنا عالق ىف حالة

 .حب مع اآلخر

عبد الغفار أعتقد ىف املقابلة الثانية آان يريد عم
–تطبيق عملى للعالقة بعشم، فعملت الذاآرة االقتصادية 

ولكن يبدو أنه وجدها غري مفيدة، –نشكرآم على هذا املصطلح 
فلغاها ىف املقابلة الثالثة ليتذآر تعبه اجلسدى بتسطيح

 صح؟. للعالقة

 :حييى. د

ليس هذا ما قصُدُته، وتأثري حالة احلب!! ال، ليس صحيحا 
.درات الذهنية ميكن أن يكون سلبيا أو إجيابيًاعلى الق

أتصور أن الذى حافظ على قدرات عم عبد الغفار هو اضطراره
لليقظة الدائمة ىف الشارع الغابة، شوارع القاهرة وهو على

 .عربته متماهيا مع حصانه، طول الوقت
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 نعمات على.د

بصراحة اعجبتىن جدًا هذه اليومية الىن اتعلمت منها حاجات
ماآنتش عارفة أمهيتها قوى آده ىف املقابلة مع املريض، وىف
نفس الوقت حسيت إىن خائفة وبرضه ماآنتش باخد باىل منها،

هل اى آلمة ىف مقابلة مع املريض هلا معىن ومغزى: وسألت نفسى
آده وممكن ختليىن أضع فروضًا؟ فشعرت اىن حمتاجة لوقت طويل قوى

 !!!علشان يكون عندى خربة

 :يىحي. د

 )غالبا(، أية آلمة هلا معىن ومغزى ..نعم

 أما اآتساب اخلربة فهو ال ينتهى أبدا ابدا، 

الوقت ال يهم، واخلربة تزداد مع زيادة االلتزام، ومالحظة 
النتائج، وحتديد اهلدف، وضبط حمكات القياس واحلوار مع

 .واإلشراف األعلى، مىت أتيح ذلك) اشراف األقران(الزمالء 

 ية حامدناد. أ

وآم هو مفيد أن" إقتصاديات الذاآرة"اعجبىن جدًا مصطلح 
خيصص نشاط الذاآرة ملا يهم صاحبها ىف حلظة بذاهتا، طاملا هى

 .ترتاجع بتقدم السن

 :حييى. د

اقتصاديات الذاآرة تعمل تلقائيا ىف األحوال العادية،
وحنن ال خنصص الذاآرة ملا يهم، ولكنها هى الىت تنتقى ما له

 .اللة خاصة، حىت لو مل يكن يهمنا ىف ظاهر الوعىد

 أميمة رفعت. د

املقيمني لطاملا دخلت ىف مناقشات وجدل مع األطباء......... 
.على تعريفهم بأنفسهم ملرضاهم –وأحيانا إلجبارهم  –إلقناعهم 
أوصل هلم أنه من الضرورى بناء عالقة مع املريض خطوة أحاول أن

اخلطوات بداهة هى التعارف باإلسم، وأن بعضخطوة، وأوىل هذه 
املسافة، التبسط والسؤال عن أحواله تزيل احلواجز وتقرب

 ولألسف فشلت ىف إقناع...وبالتاىل تسهل اخلطوات العالجية الالحقة
الكثريين هبذا، ال أعلم ملاذا؟ رمبا يكون الطبيب نفسه هو الذى

  خيشى إزالة العقبات وإقرتاب املسافات؟

 ذ عامني تقريبا الحظت القصور الشديد ىف املقابلةمن
interview الىت تتم بني األطباء الصغريين واملرضى، والىت تبدأ

بتسمع أصوات؟ بتشوف..(للمريض، بـ عادة، دون سابق إنذار
عدم الرد، ويكون رد فعل املريض بطبيعة احلال إما) خياالت؟

واخلروج من أو اإلجابة بالنفى، أو ترك املكان والطبيب
 مريض غري متعاون: الطبيب ىف ملفه ويكتب. املكتب

incooperative patientالغريب  ، واأللعن هذا التعبري:
وآأنه يسمعها هو denies hallucinations ينكر اهلالوس 

وقتها اتفقت مع . أن املريض يكذب وينكر اآلخر ويعرف عن يقني
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األطباء زميلني ىل على حل هلذه املشكلة، ووضعت برناجما لتدريب
 ، بعيدا عن جلنة التدريب باملستشفى، أى تطوعا)ملن يريد(

 وبال مقابل مادى، لتدريبهم على فن املقابلة، ومناقشة
العالقة بني املريض والطبيب وما يعرتى اإلثنني من مشاعر أثناء

إخل والدفاعات الىت....توتر، خوف، غضب، إحباط: املقابلة
توقعت هلذا....توتره يستخدمها آل منهما للتغلب على

ولكن لألسف تدخل آخرون هلدمه بعد شهر. الربنامج ستة أشهر
واحد، وألنىن من هؤالء اللذين ينتقون معارآهم، فقد وجدت

أشكرك إذا، ألن. ىف هدوء وقتها أهنا معرآة خاسرة وانسحبت
 "شفت غليلى"هذه اليومية 

 :حييى. د

ال أوافق على برغم تقديرى للصعوبات الىت أعرفها، فأنا
 .االنسحاب عادة، إال إن آان هناك بديل أآثر واقعية

 أميمة رفعت. د

املوضوع الذى أثاره جاك الآان عن الرتجيح بني لفظ هل..مل أفهم *
خاص بالفرنسيني فقط؟ إذ ان هذا هو فرض non ولفظ النفى nom اإلسم

  أعتقد؟ التشابه ال يوجد إال ىف اللغة الفرنسية فقط على ما

 :حييى. د

هذا صحيح، املعىن ال خيص الفرنسيني طبعا، لكن تصادف أن
آان فرنسيا فسهل استخدام لفظ له نفس النطق ألداء" الآان"

معنيني متكاملني، ويظل على اللغات األخرى أن ترتجم املعىن ولو
داللة حضور األب امسا مفروضا"استعملت لفظني، املقصود هو 

هذا على قدر –منوا ) تقمصه(بقميصه وضرورة َنْفى االختناق 
ما وصلىن ألنىن أهتته بالفرنسيه، والفرنسيون أنفسهم جيدون

 .، لغًة، وعلمًا"الآان"صعوبة بالغة ىف فهم 

 أميمة رفعت. د

آنت أنتظر تعقيبا على العالج اجلمعى بفارغ: سؤال 
غريت رأيك؟ صدقىن أنا ال أخشى أمل النقد ألنىن أعرف الصرب، فهل

  عن يقني أنه خملص وبَناء

 :حييى. د

بعد أن بدأت ىف آتابة رد مفّصل عن هذا املوضوع، شعرت
أنه قد يعوق حماولتك ىف ظروفك، خاصة وأنا أعرف مساحة
احلرآة ىف هذه املستشفيات، مث إن خربتى خمتلفة متاما ألن املرضى
الذين يشارآون ىف العالج اجلمعى الذى أمارسه غري متجانسني

وهم على مستوى) يشملون آل التشخيصات بال استثناء(
والعقد" العيادة اخلارجية، وهم خمتارون ىف هناية النهاية،

 شديد التحديد بالغ االلتزام "العالجى

فضلت أال أآتب جتنبا ملقارنة غري موضوعية ليس عليك إال أن
تكملى ما هو متاح وتالحظى النتائج، وتسأىل فيما تريدين

 .ل، مث نرىأوال بأو
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 :جعفرحييى.د

هل مازالت العالقة بني املواقف النمائية التطورية
املربجمة تطوريًا والعامل االآتئاىب-البارنوى-الشيذيدى: الثالثة

 .صعبة ومتعددة اجلوانب؟) املتفق على تسميته واقعى(اخلارجى 

 :حييى. د

 نعم هى آذلك

 :حييى جعفر. د

نيمعرتض ىف هل جيوز استعمال جانب واحد ىف العالقة ب 
- بارنوى-شيزيدى: مبا حيمل من برامج سلسلة النمو الداخل
 واخلارج لتفسري رحلة بشرية؟) S-P-Dوالىت امسيَتها ( اآتئاىب

 :حييى. د

انت تعلم يا حييى أنه ال جيوز استعمال جانب واحد ىف أى
 .شئ أيا آان، وخاصة فيما يتعلق بسؤالك هذا الذى مل أفهمه

عذرا، رمبا آتبته –أيضا أما بقية السؤال فلم أفهمه 
 :السكرتارية خطأ هكذا

 ...."S-P الرحم ىف مقابل الشارع وتوافر وإتاحة
أم املسافة والفجوة –اجلانبني ىف احلالة عوامل إمراضية 

أم إن األب رحم –أم اختيار أب أم اختيار الطفل  –بينهم 
 "Pآخر خارج املنزل أدى اختفائه إىل توىف

 :حييى جعفر. د

ت عاشور الناجى اللقيط العرجبى النامى املغامرتذآر
مع مشس الدينبتصديق احللم ورؤية املوت وإعادة الوالدة 

 )استمرار رحم األم والعالقة بالعجوز الثرية(

 :حييى. د

هناك ملمح بعيد يغرى بأن مث تشاهبا، لكنىن استبعد متاما
أية مقابلة من أية درجة آانت، فعاشور الناجى العرجبى،
ليس له أدىن عالقة بعم عبد الغفار العرجبى إال ىف اسم املهنة،
عم عبد الغفار مل يكن أبا للجميع، وال هو فتوة، وال هو

 وال هو.. قائد، وال هو مثل أعلى ، وال هو والهو 

نقدى –أو إعادة قراءة  –مث إىن أرجو أن تقبل اقرتاحى بقراءة 
 اشور الناجى، ىف املوقعمللحمة احلرافيش وبالذات لدور وماهية ع

**** 
 )2 -3: (ما زال عم عبد الغفار يعلمنا 
 !بني الشارع الغابة والبيت الرحم 
 هاىن عبد املنعم. د

 الشيزيدية، (بلغىن وجوب توازن املواقف الثالث 
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وآأهنا عناصر حرآية اساسية، اختالل) البارنوية، االآتئابية
االنتقاء احدها يؤدى إىل اضطراب عضوى، ومن هنا يلزم
 .التلقائى املستمر واحملافظة على التوازن ما أمكن

 :حييى. د

أشكرك على هذا اإلجياز املفيد، وإن آان التوازن الذى
فهو حرآية compromiseأريد التأآيد عليه هو ضد التسوية 
على آل اإليقاع احليوىدائبة لربامج متكاملة، لعل أمهها هو 

يعيد هذه املواقف باستمرار،املستويات، ذلك اإليقاع الذى 
امتالًء فبسطًا، امتالء فبسطًا، امتالء: باستمرار، باستمرار

دون أن تكون اإلعادة جمرد تكرار حرّىف، وأيضا... فبسطًا، 
مع عدم تساوى الضلعني، هذه "الدخول واخلروج"برنامج 

عناوين حتتاج تفصيًال يستغرق عمرا بأآمله، أشكرك مرة أخرى،
 أ، دعنا نواصل،دعنا نبد

 من يدرى

 نرمني عبد العزيز. د

وصلىن موقف اللوم والرفض لبعض احلاالت مثل حالة عم عبد
الغفار الذى يلزمنا طول الوقت ملثل هذا النوع من احلاالت
 .وأعتقد أنه ىف األساس هو بداية لفهمنا وتفاعلنا مع احلالة

 :حييى. د

ال أحد يطلب من املعاجل أن يقبل على طول اخلط آما البد
أنك الحظت هذا غالبا ىف باب اإلشراف عن بعد، وآل من اللوم

 . والرفض ال ُيستعمالن ىف العالج باملعىن التقوميى أو األخالقى 

 أسامة فيكتور. د

آيف أن مراحل العالقة باملوضوع ال تعترب مراحل منو ولكنها
 كن أن نلجأ إليها دائما ما ظهرت احلاجة إليها؟آليات حياة مي

 :حييى. د

 .. عندك حق، املسألة حتتاج إىل توضيح

آنت أحسب أول ما قرأت نظرية العالقة باملوضوع أن املسألة
هبا الطفل ابتداء، لكنىن تبينت   هى مراحل منو أساسا، ّمير

وأضفت أهنا آليات موجودة طول حياتنا، وهى تتكرر بإيقاع
وى، وتتوقف آفاءهتا وصحتها على تناسبها مع املوقف الذىحي

حيتاجها، فإذا غلب موقف منها ىف وقت ال حيتاجه، أو إذا تضاربت
أو   Oneness املواقف وتداخلت وتنافست على حساب الواحدية

 .فهو املرضعلى حساب األداء الالزم والنمو، 

 
 أسامة فيكتور. د

ال يوجد موقف أفضل من موقف إال مبا يتعلق مبدى التناسب
 مع املرحلة الىت تنشط فيها آليات أحد هذه الربامج لتالئم 
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احتياجات املوقف اخلاص الذى أثارها والذى طلب تنشيطها أعتقد
إن هذه اجلزئية ستجعلىن أعيد النظر إىل نفسى أو أىن أراها

 .وملرضهم خمتلفمبنظور خمتلف وبالتاىل أيضا نظرتى للمرضى 

 :حييى. د

هذا طيب جدا، وهو أحسن من الرد الصعب الغامض الذى
 . رددُت به عليِك حاال

 أسامة فيكتور. د

هذه الربامج مجيعا، وبنفس الرتتيب، موروثة مبعىن أن.... 
اإلنسان يولد هبا آنت أرى ذلك جيدا ولكىن مل أستطع البوح

إضافتك ىف آخر هذه الفقرةبه، عشان ما حدش يرتيق حىت قرأت 
هذه –أساسا  –، لتوضيح أن العالقة باألم ليست هى الىت حتدد 

 .املواقف الواحد بعد اآلخر

 :حييى. د

 شكرًا 

 أسامة فيكتور. د

إن العالقة باألم أو بأى آخر تساهم ىف تشكيل: ... إذن
ىف –آما أشرَت ىف أخر فقرة  –هذه املواقف املوروثة أو تساهم 

منو أو بطء منو هذه املراحل وتلعب العالقة باألم دور سرعة
أساسى ىف توليف هذه املواقف بعضها مع بعض وىف تنشيط أحدها
على حساب أحدها على حساب اآلخر أى إن العالقة باألم هى
املسئولة عن إعطاء الفرصة للتناول اإليقاعى وللجدل

 .التكاملى أو إجهاض ذلك

 :حييى. د

يه، مع إضافة أهنا ليست األم فقط، وإمناهذا بعض ما أعن
 .األم ومن حيل حملها أو معها حسب مراحل النمو

**** 

 بداية بال هناية: جنيب حمفوظ: تعتعة

 أنس زاهد. أ

 - أقول هناياتلن  -أتفق معك دآتور حييى ىف أن خواتيم 
أعمال جنيب حمفوظ آانت حتتوى على بدايات مفتوحة على

آدت أملس ذلك بيدى ىف آل. نفسها احتماالت أآرب من البداية
 .إخل ..من أوالد حارتنا، احلرافيش، لياىل ألف ليلة

 :حييى. د

ىل حتفظ ناقد آررته شخصيا على خواتيم جنيب حمفوظ، إذ
فتوحة، إال أهنا أآثر فتورا منوصلىن غالبا أنه برغم أهنا م

 زخم املنت الكلى ىف أعماله، وقد نبهت إىل ذلك ىف بعض أعماله 
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، آما ورفضت"التوت والنبوت"خاصة ىف ملحمة احلرافيش فصل
قادر على) عرفه/السحر(داللة هناية أوالد حارتنا وأن العلم 

 .أن حييى اجلبالوى، أو هو يعد بذلك، أو حىت يأمل ىف ذلك

 أنس زاهد. أ

هناك عمل واحد لنجيب حمفوظ أعتقد أنه آان حيتوىلكن 
تعىن.. تعىن الالشيء. هنا تعىن مأساة والنهاية. على هناية

الرؤية الىت حتملها إهنا رواية الطريق الىت أميل إىل. العدم
 أآثر مما أميل إىل غريها من رؤى حمفوظ وخامتاته الىت تؤسس

..إىل العشماويالطريق سينتهى بنا . لبدايات جديدة دوما
 أن أآفر به يوما هذا ما أرجو. إىل العدم

 :حييى. د

إذا آانت املادة ال تفىن وال تستحدث، فهل اإلنسان أقل من
 . ذلك

 "أن تكفر بالعدم يوما"أمتىن فعال 

أو حني نصبح قادرين على ختليق الوجود من العدم، آما
 .يتخلق الشىء من الالشىء

 رباب محوده. أ

بوصف الكتابة باملخاض وإهنا عملية والدةاعجبت جدًا 
بدا ىل هذا الوصف شديد. وجتسيد الكلمات بنوع املولود

اإلغراء ملواصلة القراءة، هذا يسرى أيضا على وصف جمموعة
 الكتب بالذرية اجلميلة وحفلة السبوع هى النشر

احسست اىن انتظر املوت منذ والدتى ولكن دون معرفة، آيف
 دايه ان املوت يكون ب

ينتقل الوعى الفردى اىل الوعى الكوىن اىل وجهه اهللا"
 "تعاىل

 فاين النهاية البداية

 .هى تكمله مشوار انتهى له اآلخرون 

 :حييى. د

قبلت آل تعقيبك برتحيب، مع حتفظ شديد على اجلملة األخرية،
ألنىن ال أتصور أننا نكمل مشوار اآلخرين أو أن اآلخرين

وإمنا أتصور أن مث امتدادًا من الوعى يكملون مشوارنا فقط،
اخلاص إىل الوعى الكوىن إىل وجه احلق تعاىل مبا ال أستطيع

 .تفصيله

 نادية حامد. أ

أتفق مع حضرتك متامًا ىف أن مجيع إبداعات جنيب حمفوظ تلوح
دائمًا لنا بأن مثة هناية وتكتشف دائمًا أنه ال ينتهى إال

 .ليبدأ
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النهاية املفتوحة وذلك أعجبتىن رؤية حضرتك ىف: مالحظات
عند انتقال الوعى الفردى إىل الوعى الكوىن إىل وجهه اهللا

 !!تعاىل، فنعم إذن أين النهاية؟

 :حييى. د

 . يبدو يا نادية أنك فهمت ما أعنيه أآثر مىن 

 .شكرًا

 إسالم ابراهيم. د

 هل هذا نوع من االعرتاف باجلميل أم الوفاء أم املدح؟

 .حاله من تقارب وحتاب وتناغم بني املبدعنياحسست إن ما قرأته 

 :حييى. د

 رمبا آل ذلك

 حممد أمحد الرخاوى. د

 احتجب الغيب ليكشف
 اطيافه فيومض

 فيغشى السدرة
 

 مث حيتجب
 لنكدح اليه

 فال يوجد
 اليقني اال اذا صدق 

 !!!بالال سوي
 والال هناية

 
 املعرفة يقني الوقفة

 !!!باملعرفة تنتهى بالظن
 

 االفالك ىف مداراهتاتدور 
 اذا ثبتت الوقفة

 
 ثباهتا وما أصعب

 اىل ان نالقيه

 :حييى. د

 أهًال

 حممد أمحد الرخاوى. د

 ىف راىي ان اهم ما مييز جنيب حمفوظ وعبقريته ىف نفس الوقت
هو اميانه املطلق بفلفسة احلياة وحتمية انتصار الوجود آما

  خلقه اهللا

 خلقتىن يا رب آما خلقتىن  يارب آما
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املبنية على ظل جنيب حمفوظ اآثر املتفائلني حبتمية احلياة
 جسدها جنيب حمفوظ ىف ملحمة طول الوقت!! قيم املطلق املرن 

 .احلرافيش ومل ييأس أبدا

بالالهناية وعندما اعطاه اهللا العمر النه آان من املؤمنني
حان االنتقال من وجود اىل وجود اختاره اهللا ليكمل الكدح
اليه ىف رحابه معه به واليه طول الوقت

 اذن ماذا؟

شيئا فهو انه ال يقني اال يقني اذا آان جنيب حمفوظ يعلمنا
 احلياة نفسها بكل مرتادفاهتا طول الوقت

  من يياس فهو خيسر نفسه قبل اى شئ وانه 

الناس اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع"\وانه 
 "\فيمكث ىف االرض

اجلالل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوآل "\"\وانه 
 "\واالآرام

 !!!!!!!وان املوت ال جيهز على احلياة واال اجهز على نفسه

 :حييى. د

 .وسهًال... 

**** 

 12-12بريد اجلمعة /حوار

 رامى عادل. أ

مبعثه إحاطة تعىن بتلبية نداء املرأة، وآيف يكونماذا 
ضد ما هو -االن–تغلبىن آراهيه : الطبيب وصدق احتياجه

 احلريه ان اصبح ماؤنا غورا؟ حريه، آيف تعيش

 :حييى. د

إذا آان لديك الوقت والصرب يا رامى، أرجو أن ترجع إىل
حرآية"، ىف عملى "عن احلرية واجلنون واإلبداع"الفصل الثالث 

 "الوجود وجتليات اإلبداع

 مدحت منصور. د

 يقى علىبالنسبة لرد حضرتك على الفقرة األوىل من تعل
اإلشراف على العالج النفسى فأعتذر إذ فاتتىن العبارة الىت

، ومل أحلظها إال ىف القراءة"عالقة إهنا تبحث عن"تقول 
اإلنسان الثانية ورمبا هذا ما قصدته عندما آنت أوضح أن

أحيانا يلف ويدور حول قرار ما، وينشد االستشارات النفسية
 .يقررأو خائف من أن  رد أنه عاجز

 :حييى. د

 ملحوقة
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 مدحت منصور.د

أنا لدى شئ من شجاعة، ولكنه ال يسعفىن أمام حضرتك ألنىن
..دائما أخشى أن أجتاوز حدودى الىت ال أستطيع حتديدها جيدا

مشروعا بعد إذن حضرتك نسميه مشروع التالمذة نقوم أقرتح
اإليقاع احليوى دون تغيري فيه جبمع آل ما قيل وآتب ىف نظرية

ونتبادل املعلومات بالربيد اإللكرتوىن وما أنحرف أو فاصلة 
يكتمل املشروع نقوم بطباعته وعرضه على حضرتك وتقرر حضرتك

 .الرفع على املوقع أو تنقيحه أو أى شئ آخر إذا آان يستحق

جيد آما من بذلك يستطيع الزائر العادى مثلى أن
املعلومات عن النظرية وقد حادثت أحد األطباء النفسيني

ن والذى يعمل مبؤسسة دار املقطم وحتمس للفكرة وأوآلتالشبا
حضرتك وبذلك نكون اثنني له اإلشراف على املشروع إذا وافقت

 وآمل أن ينضم آخرون، مرة أخرى أطمع ىف سعة صدر حضرتك إن
 .آنت جتاوزت حدودي

 :حييى. د

أنا يا مدحت مل أآتب النظرية بعد، اللهم إال موجزا ال
رقة وردت ىف النقد أو التفسري، سواء للنصيفيد، وحملات متف

 . البشرى أو نقدًا للنص األدىب

شكرا حلماسك، ومن املؤآد أنىن أحتاج لكل عون من آل
 .واحد

 )2008-12-5 بريد اجلمعة/حوار(مدحت منصور . د

بالنسبة للتعتعة أن اهلدية وصلتىن ثالثية ابتداء: أوال
ألنه من أستاذى إىل تقسيمتني على اللحن من شكر أنا فخور به

مواقع القصة باسم جارى نشر أحدمها ىف إحدى) القصة(األساسى 
أوافق حضرتك أيضا أن اإلبداع ال جيوز نقده مسودة،. املثلث

بلور احملاوالت وعدمإعطاء اربني اجلدد فرصة آى تت آما جيب
احلكم املبكر على حماولتهم وآما فعلت سيادتك معى وأذآر
حضرتك أىن أرسلت ىف إحدى املرات حماولة تافهة وسطحية وقد

 .قومتىن تقوميا لن أنساه ىف احملاوالت املقبلة

األحالم ظهر ىل جليا مستوى ىف التعليقات على: ثانيا
األخرى رة ومواد املوقعالتحريك احلادث فينا مجيعا من النش

والىت نلجأ إليها إما استطالعا أو اضطرارا، حنن اآلن نقدم
ونرتاجع ونفكر ونتساءل وننطلق ونتوقف لنعيد الكرة

 .والكرة

أمجعني وجيعلنا مؤهلني آى شكرا وربنا ينفعنا بك والناس
 .ننفع غرينا

أمجعني وجيعلنا مؤهلني آى شكرا وربنا ينفعنا بك والناس
 .ننفع غرينا

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3665



 19I12<I2008א – אא

 :حييى.د

أعتقد أن نشرك أعمالك حيث ذآرت، بعد حتفظى السالف
الذآر، هو نتيجة طيبة هلذا التحفظ، أما دور هذه النشرة

هى) تقريبا(فهو مازال حمدودا، وآل ما يأتيىن من تعليقات 
 . تعليقات قسرية، وليست تطوعية 

 . دعنا نصرب ونأمل

**** 

 )25(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد 

 قىاألخال/الفرق بني املوقف العالجى واملوقف الشخصى

 حممد الشاذىل. د

أذآر دومًا سؤالك يا سيدى عندما نعرض عليك حالة أثناء
 ..االشراف

 !"هل ترضى هلذه املريضة ما ترضاه الختك أو أمك؟"

 !"هل أنت مشغول هبذه املريضة آانشغالك بابنتك؟"

هذه آانت البداية ىل، حني آنت أعجز وأتوتر حني أرى
العالج، حينها أسأل موقفى الشخصى يطرح نفسه بقوه أثناء

يا ترى ماذا يكون موقفى لو آانت هذه"نفسى ذلك السؤال 
أو ماذا سأقدم ألخى أو أىب لو آان ىف هذا! هى أخىت أو ابنىت؟

 !"املوقف؟

على -حني بدأت أرى ذلك واستعمله، زادت الرؤيه وضوحًا، 
"..أنا"فهذا هو أنا، أعاجل مبا هو  –عكس ما آنت أتوقع 

 ..آدم ىف مقابل هذا البىن آدم هذا البىن

املعاجل الناضج مثل األب الناضج الذى يسمح ألبنائه
املعاجل الذى يشارك/ بالنمو وباالختالف عنه ويظل هو األب 

 ..الرؤيه ويدفع أو مينع

مبا حيمله من ثقل إنساىن وآدمى ليس –أظن أن هذا املوقف 
، وأظنهيصل للمريض بشكل مباشر أو غري مباشر –بالقليل 

 .حيتاج النسان له لون وطعم بقدر احتياجه إىل معاجل جبانبه

 :حييى. د

 هذه رسالة طيبة جدا، تطمئنىن على بعض ما أريد توصيله 

لكنىن أذآرك يا حممد أهنا صعبة صعبة صعبة، إذا أردنا
 .األمانة مع أنفسنا

***** 

 )26(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 وبالعكسالبيت الرعد من اخلارج إىل الداخل، : الذات

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3666



 19I12<I2008א – אא

 اجلندىمروان.د

، هل له عالقة"فرض أن الشقة أو العربية امتداد للذات"
باإلحساس باألمان مثًال عند العودة للمنزل من سفر أو بعد

 فرتة غياب طويلة؟

 :حييى. د

 رمبا

 عالء عبد اهلادى. أ

مل أفهم سبب ظهور الرهابات منذ عشر شهور، حيث اهنا متزوجه
 .حيدث هلا رهابات منهسنة ومقيمة بذلك املنزل الذى  13منذ 

 :حييى. د

 لكل شىء أوانه 

 رمبا امتأل الكوب، ففاض

 هالة محدى. أ

مش فامهة امشعنا ىف بيت جوزها بس على الرغم أن بيت أمها برضه
مكانش فيه احتواء طول الوقت األم مشغولة عنها برضه، ميكن عشان

 عارفة؟مش . آانت حاطه أمل آبري أن األحوال ملا تتجوز وماحصلش آده

 :حييى. د

وجهة نظرى ىف الرّد مبا يرد -على ما أذآر–أظن قد شرحُت 
 .على أغلب تساؤلك

 هالة محدى. أ

وصلىن استغراب أهنا حتس باخلوف الشديد من الرعد تقوم جترى
من جوه لربه رغم أن الواحد بيعمل العكس ملا خياف جيرى على

رى على املكاناحلتة امللمومة اللى حتميه، باستغراب أهنا بتج
 .اللى بيسبب هلا الرعد واخلوف

 :حييى. د

 أظن أن هذا هو ما هداىن إىل الرد املنشور 

 حممود حجازى. د

وعالقة"أرجو توضيح ساعات الشقة وساعات العربية تبقى امتداد للذات 
 .ده بشفافية حدود الذات والذات اجللد آما ورد ىف الندوة العلمية

 :حييى. د

 رفيق حامت، .لعلك تقصد الندوة العلمية الىت قدمها د

أنا أذآر إن العالقة الىت أردت توضيحها ال ختتص بشفافية حدود
ىف مواقف" امتداد الذات"الذات، وإمنا جيوز أهنا توضع مع فرض 

 .بذاهتا ىف األحوال العادية، وهذا حيتاج إىل تفصيل قد أعود إليه
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 هاىن عبد املنعم.د

زوجها للذهاب للطبيب النفسى على أنه عدم رأيت ىف رفض
رؤية واهتمام، وحىت ضغطه عليها للذهاب إىل الطبيب

ال أدرى. وانتظاره بالسيارة باألسفل أيضا أنه عدم اهتمام
 ).مش إنه الحظ التحسن. (آيف؟ باين ده اللى أنا حسيته

 :حييى. د

 .هذا رأى يستأهل النظر، فعال

 أسامة فيكتور. د

اجلسد ساعات بيقول"أول عبارة ىف آخر فقرة  تعليق على
 "اللى ما نعرفشى نسمعه من غريه يا شيخ،

ملسة بشر.. ملسة يد ليد.. أؤيد ذلك وأعتقد ان اللمسة
وال العالقة آلها حىت) بوسة(يعىن مش حاقول القبلة  –لبشر 

تستطيع أن تقول ما ال تستطيعه لغة الكلمات فلغة –التمام 
مق من لغة الكلمات وأعتقد إن من حياولاجلسد أقوى وأع

تفاديها يصبح مريضا، ومن ميارسها دون إحساس مثله مثل
isolation of affect) مش عارف ترمجته بالعرىب(دفاع الـ 

 .الذى يستخدمه املصابني مبرض الوسواس القهرى

 :حييى. د

ربنا خيليك، أرجو أال تستسهل إطالق صفة املرض هكذا من
 أو سلوك واحد، إعمل معروفا مظهر واحد 

 مىن أمحد فؤاد. أ

أنا حاسة أن فيه أمل آبري أوى ىف احلالة، دى وأهنا... 
 .سوف تتحسن بشكل آبري

 :حييى. د

 على اهللا

 مىن أمحد فؤاد. أ

بس حاسه إن فيه حاجة آبرية مستخبيه هيه: مالحظات اخرى
 .اللى خملية الدنيا واقفة آده

 :حييى. د

 طبعا

 عادلرامى . أ

 فيطوقها، يعربد مبالحمها، تبلغ زورقها يتسلل الصوت
 متخفيه، حيملها

 :حييى. د

 لعله آذلك
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 على الشمرى.د

اإلشراف على العالج: التدريب عن بعد مادام املوضوع
النفسى وفيما خيص مريضة الدآتور الشافعى اليس من األجدى
يادآتورحيى ان يشار اىل التشخيص املبديء على األقل ىف هناية

ومالمح العالج من اجل ان تكون الفائدة أعم خاصة التدريب
يتم اإلشارة اىل اهم للمبتدئني ىف العالج النفسى وان

التقنيات واالسرتاتيجية ىف التشخيص والعالج مادام اننا ىف
التدريب واإلشراف على العالج النفسى اوان لسيادتك رأى صدد
ن اخلوفاخلوف هو جزء من القلق وا وآما هو معلوم ان. أخر

حاالت اهللع او انواع خمتلفة قد تبتدى من القلق اخلفيف اىل
الذعر مرورا بطائفة قد تطول من الفوبيات املختلف وبصفتك

بذاهتا ىف جمال العالج النفسى فاننا نطمع آثريا مدرسة قائمه
والتحليل الدقيق ملثل هذه بالتوضيح والتبسيط والتفسري

 خبري حة والسعادة وآل عام وانتماحلاالت متمنني لكم دوام الص

 :حييى. د

 وأنتم بالصحة والسالمة والنقد البناء واليقظة، وبعد 

بالنسبة للتشخيص ترددت آثريا ىف أن أذآره ولو بالتقريب،
وناقشت ىف ذلك بعض زمالئى وزميالتى، وعرضت عليهم، وجهة نظرى

ترآيزمن أنىن أخشى إن أنا ذآرت جمرد احتمال التشخيص فإن 
القارئ النفسى خاصة سوف ينصب على قياس صحته مع طرح

ليس: "مثًال: احتماالت تشخيصية أخرى، وسوف يدور النقاش حول
 هكذا حيث أن الَعَرض آذا ميكن أن يظهر ىف التشخيص آيت،

وهل املّدة الفالنية الىت استغرقها املرض هى آافية
 للتشخيص الفالىن

 ..وهكذا

"الفتة"تحول االنتباه إىل احلوار حول هبذه الطريقة، قد ي
ليست هلا أولوية ىف التخطيط للعالج أو مساره، وإن آانت ذات

 ).االحصاء أو النشر مثال. (أمهية ىف ذاهتا ألغراض أخرى

"حاالت وأحوال"، وآذلك "اإلشراف عن بعد"مث مرة أخرى إن باب 
املتاحة،حيدد نقطة معينة ىف حدود أسئلة حمددة بقدر املعلومات 

ويتناول هذه النقطة بالتحديد باملناقشة، وآمل مع مضى املّدة
 . والتتبع والربط أن حنقق اهلدف الذى ورد ىف تعليقكم اجليد 

وأخريًا، فإنه توجد دائما ىف باب اإلشراف عن بعد ما خيص العالج
سواء باألدوية أو بتطور نوع العالقة أو باختاذ قرار ىف موقف

وجد دائما إشارة تتناسب مع السؤال اخلاص بالعالج، بذاته، آما ت

وأعتقد أن تفصيال أآثر من هذا قد يكون مفيدا ىف موقف
 آخر، وليس ىف حدود هدف هذه النشرة احملدود 

أما املعلومات الىت تفضلَت هبا مثل طيف اخلوف والقلق
واملخاوف فهى مفيدة والزمة ومهمة نشكرك عليها وعلى

 .لية هبامشارآتك التكمي
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**** 

 قصة ىف مقال مقال ىف قصة، : يوم إبداعى الشخصى

 "حبث علمى"تقرير عن 

 :أنس زاهد. أ

 .. ىف اهلاوية نقع.. أن نقع أن نوقع يعىن 

لكن ذلك ال يعىن أننا  وأال نوقع يعىن أال نشارك ىف اجلرمية 
 . لكرامتنا آبشر أخلصنا

رمبا هو تواطؤ نبيل ،.. عدم التوقيع نوع من التواطؤ 
:آنت أردد بفخر أن شعارى ىف احلياة هو. تواطؤا لكنه يظل

أنا أآتشف بسبب اآلن. نعم إن مل تستطع أن تقل ال ، فال تقل
نصك يا دآتور حييى، أن أضعف اإلميان يتساوى أحيانا مع

فعندما تكون الكارثة عظيمة، يصبح عدم.. الكفر البواح 
وحجم األزمة أو الكارثة أو التوقيع خيارا ال يتناسب

  .)مسها آما شئت(املأساة 

معرفتنا مسبقا بأن ذلك لن هل مننتنع عن التوقيع مع
باملاء ل نقلد بيالطس ونكتفى بأن نغسل أآفنايغري شيئا؟ ه

ونعلن براءتنا من سفك الدم الطاهر؟ ملاذا ال يتطور املوقف
لكن هل. بالقلم من الشبك، أو حىت وطأه باألحذية إىل القذف

 العواقب الىت سيجرها علينا؟ يستحق عمل حمدود التأثري آهذا،

  ما احلل إذن؟

؟..يرضى ضمري تواقيعنا  هل احلل أن نعيد آتابة النص مبا
 وحىت لو فعلنا ذلك، فإهنم سيؤولون النص ويستخدمونه

  . ليسرقوا منا حق التوقيع

ألنه اجلنس البشرى يا دآتور ال يقدر التوقيع حق قدره،
يعترب من األصل، أن إعمال العقل ىف قراءة النص ما إال

 . احتياجاته األساس رفاهية خارجة عن

 أفكر ألف مرة، ىف آل مرة، قبل أنومع ذلك فإنىن سوف 
 أوقع

 :حييى. د

نادرا يا أنس ما يأتيىن نقد جاد هبذه املسئولية ،
وبالتاىل فأنا ال أشكرك ألنك فعلت ما هو جدير بك، فأنا

 .احرتمك ناقدا منذ قرأت آتابك عن زوربا وزارادشت 

هل تتصور يا أنس أن هذه القصة املقال، أو املقال القصة
، وأن آل أعماىل اإلبداعية مل يتناوهلا أبدا 1980 آتبت سنة

– الواقعة(ناقد جاد هكذا، حىت ثالثية املشى على الصراط، 
مع أن اجلزء األول) ملحمة الرحيل والعوْد – مدرسة العراة

 زة الدولة التشجيعية ألسبابوالثاىن أخذا جائ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3670



 19I12<I2008א – אא

أتبني اآلن أهنا مل تكن موضوعية متاما، رمبا، مع شكرى لكل من
تبادل": مسح هبذه الفرصة، حىت أعماىل النقدية اجلوهرية مثل

املنشورة) نقدا(والتنظريية  ،"أصداء األصداء"و "األقنعة
، مل حتظ بأى نقد أو نقد على"وجتليات اإلبداع حرآية الوجود"

وغريه البد أن يبلغك أمهية احرتامى  اخل، آل هذا... النقد 
 . جديتك وفرحىت بوعى التلقى هكذا

 مروان اجلندى. د

نعم هى حمنة أن ُيضطر احملكِّم أن يعرى ضمريه، أن يتعرى
 .أمامه ولكن هل آل احملكمني يفعلون ذلك؟ ال أعتقد

األحباث حاليا ليست أحباث أصًال، أعتقد أن هذا حال البلد إن - 
 .ىف جماالت آثرية، فقد فقدت األشياء مضموهنا وأهدافها احلقيقية

أن أفعل اآلن ما أنا ال أوافق عليه، وحني أمتلك"فكرة  -
، ال أحبها وال أعتقد أهنا تفيد،"القدرة على التغري أفعل

حىت بعد أن أمتلك"تغيري  وأعتقد أهنا سلبية وال تؤدى إىل
ماذا أفعل ىف هذه الفكرة إذا آانت هى غالبا ما" القدرة

تكون احلل ىف الكثري من األمور وأعتقد أن بالدنا العربية ومبا
حنن ال نستطيع اآلن، حني منلك القدرة"آانت تسري هبذا املنطلق 
برآة"وأرى أن ما وصلنا إليه هو " على املواجهه سوف نفعل

أدت إىل" جتمعت من أشالء أطفال بني الثالثة والسادسة دماء
 . حتولنا إىل آتل هالميه ليس هلا مالمح وغري قادرة على فعل شئ

 :حييى. د

 وصلىن أملك ورفضك 

لكنىن أرجوك أن تقرأ تعقيب الصديق الناقد أنس زاهد، السابق لك حاال، 

اوتالحظ حتوله الواقعى املؤمل حني بلغته الرسالة، وآذ
 .تقرأ ردى عليه

 شكرا لكما 

)ميكانزم(علما بأىن حذر جدا من أن ُنستدرج إىل حيلة 
 التربير بالفصل احلاسم بني االسرتاتيجية والتطبيق، 

 خماوفك هلا ما يربها 

وأخريا أحذرك من تعميم وصف األحباث هكذا، فهناك
 استثناءات آثرية

 حممود حجازى. د

حث أم أهنا مشكلةهل هى مشكلة هذا البا: مش فاهم
 .املنظومة آكل الىت يعمل هبا الباحث

مل أفهم عالقة توقيع حضرتك وإحكام قفل السجن املعلق
 املدىل من اهلليوآوبرت؟

 "شخص ال يوافق إال من وافقه"خمضوض فعال يا دآتور حييى هل حضرتك فعال 
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 :حييى.د

يؤسفىن هذا االجتاه الذى يسارع باستنتاج موقف املبدع من
نص من نصوص إبداعه، أو حىت من جممل نصوص إبداعه، االبداع
يا حممود إبداع ال أآثر وال أقل وهو حيوى آل ما ميكن أن حيويه 

أما عن النقطة األوىل فأى سلبية يقوم هبا فرد منا هى
النوعيات، وعليه أن إسهام ىف سلبيات اموع مهما اختلفت

 .يتحمل مسئوليتها وهو يدمغها

 عالء عبد اهلادى. أ

وصلىن إن وصف االحساس هبذا الشكل هو من أروع ما ىف هذه
 .اليومية

وصلىن أيضا أنىن ال استطيع أن اصف االحساس الذى سيطر على
بعد أن قرأت هذه اليومية؟ األمل والسخط ليس ملا ذآرته ملا

لسطني وغريها، وليس ملا آل اليه البحثحيدث ىف لبنان وف
العلمى، وإمنا لعدم مساح الرأى العام واحلكومات حىت بالتعبري
عن هذه االحساس، إنك قد فجرت قضيه من املفرتض أنىن قد سلمت
بصحتها، فعندما تقدمت ألستاذى باجلامعة بفرض قد اقرتحته

قال حييى يصلح آعنوان للرسالة آان رد فعله انه.انت يا د
انك لن تضيف هبذا أى جديد للعلم، وان هذه الرسالة هى
حتصيل حاصل وغري ذلك، مث اختار موضوعا آخر ارى انه لن يفيد

 .آثريًا رغم انه اآثر سهولة

 :حييى. د

أعرف أن املسألة ليست سهلة، وإذا آانت األحباث عندنا
مشرف، أو منهج متفق عليه، فقد  تتأثر آثريا مبوقف استاذ

بحت عرب العامل خاضعة لعوامل أآثر خبثا وخطورة، ترتبطأص
بالتمويل، والنشر اللذان وقعا حتت تأثري مباشر وغري مباشر

 .أللعاب االستغالل والتجارة واالغرتاب

الىت تصلك مىن أثناء عرض حالة أو   أما بالنسبة للفروض
االشراف أو املمارسة اإلآلينيكية، فأنا أعذر أستاذك ىف التحفظ

،"العمومية"عليها، ألنىن أعرف أن فروضى عادة تكون شديدة 
والبحث العلمى، خصوصا حمدود املدة مثل اجناز رسالة ماجستري أو
دآتوراه جيرى عادة ىف سنتيمرت واحد معني، وهو يفحص فرضا له

 .معامل يصلح قياسها باملنهج املتاح، ال أآثر وال أقل

 حممد الشاذىل. د

ن ننفى مالنا من مسئوليه عما حيدث فنحنال ميكننا أ.... 
نشارك بتقصرينا ىف تفاصيل احلياه البسيطة ىف قتل وتشويه أى

 .معىن أو قيمة

لكن الظروف الساحقه الىت نعيشها تعلن باستمرار فشل
احللول اجلماعية وتدفعنا للحلول الفردية أو املغرقة ىف

غاءمبا تلوح به من أنانية وعمى وختلى وإل"الفرديه 
 .املسئولية حنو آخر نعيش به ومعه
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 اسالم ابراهيم.د

حييى العرب جدعان ىف حاجتني بس يا إما يعملوا.يا د
 .تقارير يا إما يشجبوا ويستنكروا لكن فعل مفيش

 :حييى. د

 أرجوك ، دعنا حنذر التعميم لو مسحت

 اسالم ابراهيم. د

رغم ان اليومية آلها سياسية إال ان بيت القصيدة آان
، وقد"املعلم ان يعرى ضمريه ان يتعرى امامهحمنة ان يضطر "

حرك داخلى مشاعر ناحيه العمل ىف هذا اال، جمال الطب
 .النفسى

 :حييى. د

 هل ميكن الفصل بني ما هو سياسة وما هو تعرية؟ 

أما حتريكك حنو الطب النفسى فال تنس أن الطب النفسى هو
ليست بعيدة عن السياسة أو البحث. جمال له جتليات آثرية

 . العلمى

 حممد عزت. د

إن أراد(آلنا موقعون وآل مسئول عن توقيعه امام نفسه 
وأمام اهللا، آلنا موقعون ولو باليأس الناعم) أن يرى

 .املخدر، ولو بالصمت العاجز

 :حييى. د

 .وصلىن هذا املختصر املفيد

 رباب محوده. أ

 هل االستقاله هى احلل؟

تعلمنا منك ان الفعل هو احلرب اى فعل، فهذه هى
 .املشارآه، ولكن االستسالم ال جيىن شئ

 :حييى. د

أى انسحاب هو مشارآة ىف اجلرمية، واالستقالة انسحاب، إال
 . رحب مساحا أن تكون استقالة إىل جمال أآثر واقعية وأ

 .فعال الفعل هو احلرب، وهذا هو شرف الوجود

 أميمة رفعت . د

الثمانينات؟ آم مرة هل آتبت هذا النص ىف! يا اهللا
..إضطررت ملثل هذا منذ ذلك الوقت ورمبا قبله وحىت اآلن

ومستقبال؟ أنا ال أحسدك على موقفك، وال أمتىن أن أآون مكانك،
!يا اهللا .. ، وأتأمل، وأتأملمكانك أتأمل وآلما ختيلت نفسى

 ...آان اهللا ىف عونك .هذا صعب
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 :حييى.د

هو ىف عوىن فعال، وهو سبحانه يشرفىن هبذا األمل، فاحلمد له،
لكل من شارك ويشارك بوعى ىف البقاء على أرض واقع شائك،

 .وهو يعلم ما ينتظره، فيختاره ويواصل

 وليد طلعت. د

ايه )قلبت علينا املواجع ( آملتنا وأوجعتنا يا أستاذ 
اللى فكرك، وال مانسيتشي، ما املنظومة خربانة آلها على بس

 )نفسى ماتكونش آده، ما انا متفائل مزمن برضه(بعضها 

 :حييى. د

 ال أوافق 

إذا آانت خربانة هكذا فنحن مسامهون ىف خراهبا، ومسئولون
 .عنه ضمنًا

 وليد طلعت. د

سرحتأزعجك تاىن بالسؤاالت واإلحلاح القدمي، صحيح أنا  
ايه امكانية شوية مع الكتابة والشعر الفرتة اللى فاتت بس

وهل مؤسسة آبرية زى.حبوث بصحيح خارج إطار اجلامعات عمل
مؤسستكم الطبية اخلاصة خاضت جتارب البحث املستقل عن الربطة

 باجلامعة والكلية واملوافقات وملو الورق والشهادات
علومات املتجمعةوجتميع امل" عالنت"والرتقيات والنقل من 

أنا نفسى أحاول وأخوض التجربة، مسبقا أم ال، ولو آان ممكن
  فكيف؟

 :حييى. د

أظن أنه قد وصلك ضرورة حماولة االستقالل عن متويل
الشرآات من ناحية، وعن وضع عقولنا حىت االختناق ىف أحذية
الصلب األآادميية من ناحية أخرى، لكن تظل مشكلة النشر

 فما قيمة البحث العلمى إن مل يصل إىل أصحابه؟ عائقا هائال،

خربتى ىف هذه النشرة شديدة اإلحباط، ولو تابعت الذين
شبكة العلوم"أو رفض ما نشر فيها من خالل    شارآوا ىف نقد

باستثناءات ال تتعدى أصابع اليدين الآتشفَت "النفسية العربية
ان الرقم صغري جدا، مع أنىن أعتقد أن آثريًا مما ينشر هبا هو من

أو "تقرير حالة"صميم البحث العلمى سواء بالنسبة ملنهج 
 " حتليل بعِدّى ناقد"أو " طرح فروض"أو " تفسري إمراضى"

 تنامل تصلنا أية مشارآة علمية جادة من خارج دائر

 ومع ذلك مل تتوقف النشرة 

 !!مل تتوقف  تصور؟

 ال أعرف ملاذا؟ 

 وال حىت آيف؟
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***** 

 )3-1(ودعمه بني اإلرادة واملعلومات " القرار"عن : تعتعة

 حممد شحاتة. د

 وآما حتب وحنببداية، آل عام وأنت خبري وصحة 

مث ال أحب أن أعلق على سلسلة بدأهتا قبل أن تكمتل لكن
ما دفعىن لذلك اآلن هو مشاهدتى لتلك احللقة وإحساسى بقدر

 .آبري من احلرية لديك

 :حييى. د

املشار" التقرير الرمسى"أعتقد أنىن سوف اآمل مناقشة 
إليه ىف النشرة، وهو الذى ناقشناه ىف حلقة العاشرة مساء

، إْذ"استطالع نتائج مرآز املعلومات ودعم اختاذ القرار"
 .حيتاج إىل عشرة نشرات على األقل

 حممد شحاتة. د

أنا معرتض ىف التعبري عن قلقك من اإلعجاب املبالغ فيه
املهذبة وإيصال ذلكبالتقرير من قبل املقدمة امللتزمة 

حتاول –بقصد أو بدون اهللا أعلم  - للمشاهد بينما آانت 
 .على هذا وهكذا آثري من األمور لدينا" الغلوشة"

 :حييى. د

تعقيبك هذا يعىن أنك تعقب على مشاهدتك للتسجيل ىف
الربنامج التليفزيوىن املعاد، وهو نزل فعال باملوقع صوتا

هذا هو ما دعاىن إىل العودة وصورة، وعندك حق نسىب، ورمبا
للكتابة ىف هذا املوضوع، الذى قد يستغرق عدة نشرات آما

 .قلت حاال

**** 

 )2من  1(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 املشاهدة، واحلوار املبدئى مع مقدمة احلالة: أوال

 رامى عادل. أ

 اسود مصباح وردى ىف هنار

 :حييى. د

 احلالة يا رامى حتتاج إىل املزيد 

 ) 2من  2(برجاء قراءة ما نشر عنها اليوم 

 .نه سيلى ذلك جزء ثالثمث أظن أ
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**** 

 "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 )118  حلم(و) 117  حلم( 

 مدحت منصور. د

هنا يتضح معىن آلمة التقاسيم ومدى الصعوبة ىف أدائها
فقد الحظت انه عندما هبط إيقاع اللحن علت التقاسيم

للتان تصنعان الطربالتوتر واحلرية ا لتدخلنا ىف نفس اجلو من
قليال فقد آان وهو ما استعصى على مثال عندما حاولت إال

يأسرىن اللفظ ألخرج بلحن آخر يكون مطلعه وروحه هو اللحن
األساسى ولكن يفتقر هذا النغم وأحيانا يكون منفصال، رمبا

رغم أن املعلم مل. اآلخرين اآلن أفهم معىن إيقاف التقاسيم من
 وهل البد أن يتزوج لتكون له(إبنة  يتزوج إال أنه له

 .)إبنة؟

احرتمت هذا الذى تردد آلماته األلوف :118التقاسيم حلم 
فهو فاهم دين ودنيا وهنا يعلو إيقاع التقاسيم ليقلقل
اللحن األساسى ىف توازن ونغم بني اللحن والتقاسيم واهللا أنا

 .تسلم إيد حضرتك. غريان

 :حييى. د

 هذا نقد طيب 

 .شيئا يستحق" يقول"يكتمل العمل أن  آمل حني
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מא""−477 !!א

تعتعة

مسح القـيم"منذ أسبوعني نشرت هنا أوىل حلقات سلسلة عن 
، وهـى"االسائدة عند الشعب املصرى مقارنة بالقيم العاملية

الدراسة الىت قام هبا مشكورا مرآـز املعلومـات ودعـم اختـاذ
القرار التابع لس الوزراء، مث فوجئت بأن موعد نشر احللقة

1911ديسـمرب   11(وظ  الثانية يوافق يوم ميالد شيخى جنيب حمف
، فتأجلت احللقة الثانيـة احرتامـا)آما نشر خطأ 1991وليس 

 . للمناسبة

وحني مهمت اليوم بأن أواصل آتابة احللقات، وجدت نفسـى  
أمام مشروع قرار جديد جار اختاذه حاليا، فقدرت أن مناقشة
دور هذا املرآز فيه  ميكن أن يكون مـدخال جيـدا لبيـان مـا

أنه طوال األسابيع املاضية أعلنت احلكومة، الـىت أريد،  ذلك
هلا جملس وزراء، له رئيس فاضل، يتبعه هذا املرآز، أهنا علـى

إذن سوف يقـوم هـذا: قلت ىف نفسى. وشك اختاذ قرار هام جدا
، ليدعم  اختاذ هذا القـرار،"املعلومات"املرآز الرائع جبمع 

أن تكـون هـذه ، البـد "عدم اختاذ هذا القرار"أو رمبا يدعم 
 بعض مهامه،  آما يدل عليه امسه،  أم أنا خمطئ وال مؤاخذة؟

القرار املزمع اختاذه، وهو مل يتخـذ بعـد واحلمـد هللا، هـو
وإدارة أصـول قطـاع األعمـال مشارآة املواطنني يف متلك"قرار 

هذ.."تلك الشرآات العام اململوآة للدولة، عرب حمفظة أسهم يف
مما نشر ىف الصحف طوال هذه األسابيع، الكلمات منقولة بالنص

يتـيح: "..... هـو ) أيضا بنص ما نشر ىف الصحف(وتفسري ذلك 
ميلـك حصـة نعامـا، أ  21املشروع لكل مصري يزيد عمره علـي  

جمانية من أسهم هذه الشرآات جتعله شـريكا يف امللكيـة، ولـه
احلرية يف التصرف فيها آيف يشاء، سواء ببيعها للغـري، مطلق
 ".واستثمارها يف صناديق االستثمار االحتفاظ هبا أو

احلمد هللا، فأنا سىن أآثر من واحـد وعشـرين: قلت ىف نفسى 
سنة، بكثري جدا، واملفروض أنىن أستاذ جـامعى ، عـاش ىف هـذا
البلد الطيب ثالثة أرباع قرن، وأنىن طبيب نفسى ميـارس هـذه
املهنة أآثر من نصف قرن من الزمـان، وأنـىن ممـن تتـاح لـه

  ذلك القرار، ىف الفرص تباعا ليقول رأيه، ىف هذا احلدث أو 
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وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية، ومـع آـل خمتلف
ــراءة ــد الق ــىن أجي ــمنا أن ــد  ض ــىت تؤآ ــفات ال ــذه الص ه
والكتابة، رحت أتابع من بعيد، مـا يكتـب هنـا وهنـاك،

يقضي املشروع مبشارآة املواطنني "...  :فأقرأ توضيحات مثل
وإدارة أصول قطاع األعمال العام اململوآة للدولة، يف متلك

!!!ياهنـارا لـن ميضـى   .." تلـك الشـرآات   يف عرب حمفظة أسـهم 
؟؟؟ ، هـى حّصـلت؟"حمفظة أسـهم "، )يا هنار مش فايت: يعىن(

سوف جيرجروىن للبورصة وأنا ليس ىل أية عالقة حىت بأى شـرآة
تأمني، إال التأمني اإلجبارى على السـيارة لصـاحل الغـري، مث

د، لكـن يبـدو أهنـمماذا ؟ الكالم آبري أآرب من فهمى احملدو
مـن"..... بـاحلرف الواحـد  سيطرحونه للنقاش حسب تعبريهم 

ــروع   ــول املش ــي ح ــاش جمتمع ــع نق ــتح أوس ــل ف أى"!!!!! أج
 .لعله خري.!واهللا

أى"لكن دعوىن أحكى عن نفسى دون تعميم، أو مشارآة ىف  
إذا آنُت بعد ما يناهز الستني عاما، وأنا، ف"نقاش جمتمعى

50الذآر، مل افهم حىت اآلن حكايـة ال   باملواصفات السالفة
عمال وفالحني،  فال أمل ىف أن أفهـم هـذا املشـروع مهمـا% 

، إنه يستحيل ملثلى أن يفهـم"ىف أوسع نقاش جمتمعى"أسهمت 
، يـا"متلك وإدارة قطاع األعمال هكذا مرة واحدة".. معىن 

ترى هل ينبغى علّى أن آخذ رأى احد أخصا ئى البورصة ممـن
ن إىل ىف العيادة أحيانا، طيب وعم حسن البواب، أبـوحيضرو
مـن) سنة وهو مواطن مصرى غالبا 21وعمره أآثر من (حممد 

، فاطمأننـت،"جمانـا "سيستشري؟ مث انبتهت فجأة أن املسألة 
وقلت إن شاهللا ما استشرنا، ماذا سنخسر أنا أو هو مـادام

 ؟؟؟"آله باان"

وهنا قفزت إّىل صورة والدى وهو يفسر ىل مثال عربيا مجـيال
"ألمر ما باعْت املرأة مسسما مقشورا بسمسم غري مقشور"يقول 

مّر رجل على امرأة ىف السوق، وقـد فرشـت"..قال رمحه اهللا  
أمامها فرشة عليها مسسم مقشور، فمر آلب فلعق ىف السمسم،

جاءهـا شـار يعـرض فانزعجت املرأة وآتمت ىف نفسـها، حـىت  
بضاعته من السمسـم غـري املقشـور، فعرضـت عليـه أن يشـرتى
مسسمها املقشور، بسمسمه غري املقشور، آيال بكيل، وبعد دهشة

 "  مل تطل، فرح الرجل بالصفقة وأمتها بسرعة وانصرف

وآان املشاهد املاّر قد شاهد آل مـا جـرى، فقـال قولتـه
سـما مقشـورا بسمسـم غـريألمر ما باعت املـرأة مس "..الشهرية 

 .، فصارت مثال "مقشور، آيال بكيل

ظـار حـديث رئـيسانتهى حـديث والـدى، ومازلـت ىف انت    
 .الوزراء، واملرآز
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التدريب عن بعد

 صباح اخلري يادآتور حييى :حممد ابراهيم.د

 صباح النور يا حممد: حييى  .د

سنة بيشتغل مهندس 25هو شاب عنده : حممد ابراهيم.د
معمارى إحتجز هنا ىف املستشفى قبل آده،  قعد ملدة شهر ونصف

آانت األعراض عند. تقريبًا،  آان تشخيصه فصام بارنوى
الدخول إن األهل برياقبوه، و آان فيه تدهور على مستوى

 الشغل وعلى املستوى اإلجتماعى 

 ومتخرج إمىت ؟! عمره  مخسة وعشرين سنة : حييى  .د

   2002متخرج من أربع سنني سنة : حممد ابراهيم.د

  يعىن صغري وجدع، متخرج صيغر، ما سقطشى يعىن:حييى  .د

آه،  ماتأخرش ىف الدراسة خالص، آان: حممد ابراهيم.د
متفوق ىف دراسته،  هو مهندس شاطر، وهو قعد ىف املستشفى

فيه بصرية يوم وآان صعب جدًا، وماآانش 45تقريبًا هنا 
خالص، من أول ما دخل حلد ما خرج وهو مصمم إن أهله
برياقبوه وعاملني له حاجة مش آويسة، وبعيدن ملا جه خيرج، آل
اللى قدرنا عليه إن احنا اتفقنا إننا حا نرآن األفكار دى

 على جنب مدة آده، وننتظم ىف الدوا والشغل

أفكارآده متام، إحنا مش وظيفتنا حنارب :حييى  .د  
معينة، إحنا وظيفتنا منشى املراآب الواقفة ،  اهللا

 أول مرة يعيا فيها؟ ،  هى  دى آانت دى .....،.نّور

 أل،  دى تالت مرة : حممد ابراهيم.د

 هوا عييى أثناء الدراسة: حييى  .د

أثناء الدراسة أل، املرض  آله بدأأل ، : حممد ابراهيم.د
شهور مسافر بره 3بقاله بعد ما سافر، قبل ماجيى هنا آان 

 مصر آان ىف اإلمارات، عيى هناك، عيى وهّوا  ىف اإلمارات 

  فيه تاريخ أسرى لألمراض بتاعتنا: حييى  .د
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املهم إنه بعد ما خرج من  أل، خالص، :حممد ابراهيم.د
املستشفى املرة دى، وبعد االتفاق ده،  فجأه الدنيا احتسنت
خالص و بقى عنده بصرية،  بطل اللى آان بيقوله، وفهم آل
اللى حصل له،  وآانت دى  أول مرة فعًال من أول ما بدأ
العالج يبقى شايف احلاجات حبقيقتها،  ألنه قبل آده دخل ىف

بيعديها والسالم، أهو يتلم آده وخالص،  لكن مرحلة عالج آان
املرة دى، الظاهر وصلت له حاجه حقيقية فعًال من خالل الفرتة
الطويلة اللى قعدها ىف املستشفى واحلاجات اللى اتعملت
معاه، وبقىى منتظم على الدواء متامًا لدرجة إنه هو اللى
بيتخانق مع أهله لو نسيوا  الدواء ، عشان أنا آنت

كلفهم هم إهنم اللى يتأآدوا إنه خد الدوا عشان أضمن،م
لكن اللى حصل إنه هو اللى خد املبادرة منهم،  وبقى الزم

 ياخد بنفسه اجلرعة مظبوطه وآمان انتظم ىف الشغل

 بيجيلك هنا جلسات العالج النفسى ىف املستشفى؟: حييى  .د

بيجيلى ىف العيادة،  وانتظم ىفأله، : حممد ابراهيم.د
الشغل آويس، وآل حاجه ماشيه آويس جدًا،  يعىن،  ورتب

 احلاجات 

 السؤال ايه بقى بعد آل احلاجات احللوة دى؟: حييى  .د

السؤال دلوقىت هو بيفكر ىف السفر تاىن،: حممد ابراهيم.د
يعىن هو احنا آنا اتفقنا إنه مايفكرش ىف السفر دلوقىت، بس

 ممكن يسافر  لسه التأشرية فيها مساحة آده إنه هو

 بقاله معاك أد إيه؟: حييى  .د

، بقاله معايا،  إحنا..بقاله معايا : حممد ابراهيم.د
 شهور  5ماشيني بانتظام بقالنا دلوقىت تقريبًا 

 مرة ىف األسبوع مش آده؟: حييى  .د

 أيوه: حممد ابراهيم. د

 احلالة املاديه إيه من غري السفرياية دى : حييى  .د

مش قوى، متوسطه،  شغله هنا يعىن بيجيب: حممد ابراهيم.د
له حواىل  ألف  جنية ىف الشهرـ  أنا مش عارف أولفق على

 سفره،  وال أل؟ 

متكررة سواء فيه عالج نفسى، أو أل،حييى  دى مشكلة .د
إنت بتواجه نفس السؤال آتري لو حالة دخلت املستشفى وخرجت

يه عالقة ده بعالقتك بيه منإ:  متحسنة، يعىن قصدى أسألك 
خالل العالج النفسى ملدة مخس شهور؟ قصدى يعىن إن احنا ممكن
نفحص املقف ده بصفة عامة، إمنا احنا هنا بنحدد مهمتنا
إننا نشوف سوى  ازاى العالج النفسى ممكن يساعدنا ىف اختاذ

 . قرار مناسب، مش آده  وال إيه

عشان آده أنا باسألأيوه آده، ما هو : حممد ابراهيم. د
 هنا السؤال ده
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بصراحة  هو أنا ماباعرفش أجاوب على السؤال:حييى .د
ده بشكل حمدد، ال بالنسبة للعالج النفسى، وال بالنسبة
للعيانني عموما ، باالقى نفسى  إذا جاوبت إنه أل ما
يسافرشى،  وهى دى  اإلجابة الصحيحة للحالة دى ىف تصورى

سنة على األقل، لو أقول العيان ده ما يسافرشى واناملدة 
عارف ظرووف البلد، أالقى نفسى باظلمه،  إذا جاوبت إنه
يسافر ، أفتكر حاالت عندى سافروا ورجعوا مرتني ثالثة،
رجعوا مكسورين مكسورين مكسورين ، آل مرة الكسرة بتزيد

 .وبتسيب بالوى

منه بصراحة ، هو ده اللى أنا قلقان: حممد ابراهيم.د
يعىن أنا ميال إىن أحافظ على القليل املوجود هنا،  أحسن

 مايطلع بره ويتبهدل ويرجع تاىن 

هو أصل اإلجابة شديدة الصعوبة ، أظن احنا: حييى  .د
شاورنا هنا مرة وعشرة على حكاية الفرق بني مستوى الضروره
، ومستوى احلرية ىف االختيار، وأظن اتكلمنا ومش حانبطل
نتكلم عن اإلنتقال من مستوى الضرورة إىل مستوى احلرية عشان
نبقى بىن آدمني، هى نقلة حضارية للفرد وللمجتمع  برضه،
وهى نقلة شديدة الداللة وما عنديش مانع أآرر الكالم فيها

لو انت ىف مستوى الضرورة ماتقدرش تتكلم على: لومسحتم 
عل االختيار، هو، يعىن آلمة  أختار ، ف...مستوى احلرية 

ناقص متاما أو مش موجود لو انت ىف مستوى ما فيش فيه فرصة
لالختيار من أصله،  الضرورة مافيهاش إختيار،  يا تقبل يا

؟ ملا جييلك واحد لسه بيعافر ىف!!!، فني االختيار بقى ..متوت 
الواحد حايقول له إيه؟ لكن لو آان عّدى.. مستوى الضرورة 
حياته، ولو جزئيا ىف  مستوى احلريه، يعىن ولوده وبقى ميارس 

أهى املسألة متشى بصعوبة، يعىن.. يكون مستور ربع ربع
بالنسبة للحالة دى، لو قدرنا نستحمل سنة، وهوا بياخد
الدوا وآويس زى ما انت بتقول، يبقى أضمن بصراحة، يعىن

إذا قدرت تشوف حل!  ، ماعنديش إجابة واضحة لسؤالك..أنا 
اجلدع  ده باين.  يبقى أحسن..  إنه يأجل السفر..  وسط

عليه جدع، يعىن ما اتوقفشى ىف دراسته، واخترج صغري، وملا عيى
وخد فرصة حقيقية اسرتد بصريته، وعرف طبيعة العيا بتاعه،
وبيجيلك انتظام، خسارة نضيع ده آله بأى استعجال،  أنا

دة التأشريةحسب رؤيىت رجوعه بدرى آده، مهما آانت ظروف م
ما فيهوش ضمانات آافية، التحسن املهم ده ما يصحش خيلينا

يروح هناك.. ننسى إن اآلالم  جوه شديدة اإلحلاح والضغط 
حايالقى نفسه مكشوف، ولوحده، هنا ملا بتتحرك اآلالم بدرجة
مناسبة، واحنا بنسمح بده، بيالقيك جنبه، مث ما تنساش إن

، وهو صغري ىف السن، وأول ماعمره ما عييى هنا وهو بيدرس
اإلمارات أحسن شوية منأنا عارف إن   سافر عيى مرة واتنني،

السعودية، وطبعا من العراق زمان، املسألة هناك مش الغربة
والوحدة وبس، املصيبة اإلهانات الظاهرة واللى من حتت لتحت،
ملا يكون واحد اتفك من الضغوط دى لدرجة الضالالت اللى
بتقول عليها، وإن أهله برياقبوه وعايزين يؤذوه، مش ميكن

 ل مها اللى عايزينه يسافر، معىن آده إن األه
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 ميكن، أنا مش متأآد :حممد ابراهيم.د

إنت الزم حتط ىف اعتبارىك نوع الضغوط،: حييى  .د
وتناسبها مع نوع الشخصية، مش بس نوع املرض، الضغوط ىف
غربة أآل العيش مع الناس دول بيبقى  فيها إذالل وإهانة

، واإلهانه دى بتتضخم ملايكون واحد اتكسر..خفية مش قليلني
ويا دوب مل نفسه بفضل اللى انت بتقول عليه إن وصل له

يقية ىف العالج املرة دى، أظن أهم حاجة بنوصلها، أوحاجة حق
بنحاول نوصلها ، هى االحرتام، احرتام املرض، وبعدين احرتام
جتاوز املرض، مش آده وال إيه ؟ تقوم بعد آده تروح رايح
راميه ىف الضلمة لوحده ؟ تنتظر إيه باهللا عليك لو انت

هنا دلوقىت،لكن قول ىل، أنا فهمت إن هوه بيشتغل .  مطرحه،
 مش آده ؟  

 آه ....  بيشتغل هنا،أيوه،  : حممد ابراهيم.د

 أشهر إىل سنة  6يعىن تقدروا تستحملوا مثال من : حييى  .د

 ربنا يسهل  : حممد ابراهيم.د

فيه حاجه آده الزم أقوهلا علشان تبقى املناقشة: حييى  .د
 : تضمن اإلشراف على العالج النفسى مش جمرد متابعة وتوصيا

ملا يكون عندك حالة زى دى، بس ما فيهاش  السؤال ده،
املأزق ده،  بيبقى مستوى شغلك واستغالل العالقة العالجية ىف
حدود عادية،  ألن السيف مش على رقبتك، لكن ىف حالة زى دى،
بنحتاج عالقة أعمق شوية، وبنحتاج تقمص أآثر إيالما، وإننا

لها نصايح وتوصيات، وخنلىحنط فروض وتصور خيلى احلكاية مش آ
العالقة حاضرة وفعالة مش بس ىف وقت جلسة العالج، أل طول

 الوقت، واحنا ثقافتنا واحرتامنا حلق االعتماد يسمح بده، 

مافيش حد فيكوا بيحضر القصر العيىن مش آده؟ أنا حاحكي
لكم  على  بنت عندنا ىف العالج اجلمعى ىف القصر العيىن،  آان
الشغل مهم جداهلا آجزء أساسى ىف مسرية عالجها، حىت وصل إنه
يكاد يكون شرط الستمرارها ىف العالج اجلمعى معانا، وآانت آل

ىف جلسة بعد ما ناقشنا ما تشتغل تسيب الشغل، فاحنا مرة
موضوع اهلرب املتكرر بتاعها ده، ووصلنا هلا معىن إهنا واحدة
مننا، وإن لنا حقوق عندها لو فيه عالقة،  قعدنا نشتغل ىف
احلتة دى ىف  اجلروب حلد ما قلنا هلا إن إذا آان لينا قيمة
عندها، وبتفتكرنا صحيح وهى مش معانا ، يبقى ملا تقرر متضى

لة من أى شغالنة جديد، حتضر وجوهنا ىف خياهلا واحداالستقا
واحد، وتتف علينا واحد واحد، وبعدين متضى، مش معىن آده إن
احنا بنحرمها من حق التصرف لوحدها، أل دى آانت رسالة
تؤآد الدور اإلجياىب ىف العالقة، يعىن اللى بلغها هوا إن احنا

نا عليكى لصاحلكحانبقى معاآى ىف القبول والرفض، وإن ده حق
وصاحلنا، حاجة زى آده، يعىن زى ما يكون بلغناها إنك  إنِت
من حقك ترفضى الشغل، على شرط ترفضينا معاه باملرة،
ونتيجة لكده قدرت البنية تستمر ىف الشغل مدة أطول، ويبدو
إن من خالل ده قدرت تعرف إيه املعىن اإلجياىب ىف إهنا تشتغل وهى

 احلكاية دى إيه ملا نييجى نربطها حبالتك بتتعاجل ، قصدى من 
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يا حممد، وطبعا حالتك أصعب، ألن العالقة ثنائية مش مجاعية
زى العالج اجلمعى، قصدى إن ىف العالج النفسى، ومع حالة
ذهانية زى دى، يعىن مستشفى وضالالت، وست أسابيع، وعيا تالت
مرات ىف سن صغرية آده، آل ده بيحتاج منك إن العالقة تبقى

ة ملا توصل للدرجة دىأعمق وأوثق، واللى حيصل حيصل، احلكاي
"إنت حر ىف قراراتك"ما تستحملشى موقف تقول فيه للعيان  

والكالم السطحى ده ،  بيبقى املأزق جامد قوى، مأزق آينونه
مش جمرد قرار سفر، الكسرة هنا بتعلن مأزق آياىن متعلق
بإهانة وجوده أآرت من أآل عيشه، وساعتها بنعيد تقييم

قتناع والتفكري، يعىن مش آفاية إنهالبصرية على مستوى اال
يقولك خالص أنا عرفت إىن عيان، أو إىن آنت عيان واتعلمت من
اخلربة دى وآالم من ده، ألن اإلهانة لو اجتددت وجرحت، مش
حاحيوش أثرها إنه عرف إن اللى آان فيه آان عيا وآالم من
ىده، ملا املسألة بتبقى عيا وضالالت وهالوس لفرد بذاته، بيق

السفرختطينا تناوهلا باعتبارها مشكلة عامة، وآراء وآده، 
هنا بيبقى امتحان لوجود فرد، مش رأى ىف مشكلة اقتصادية

واخد بالك، فمن هنا بييجى دور العالج أو اجتماعية،
النفسى إنه مسألة فردية جدا وخاصة جدا ،  ما هياش مسألة

فرد، مش السفر هنا ممكن يكون بيهدد وجودقرارات وخطب، 
، احتمال السحق لكيان بىن آدم بيعلن أزمة بطالة مثال

بذاته، غري تقدمي استجواب ىف جملس الشعب عن عدم محاية
 .أبناءنا ىف اخلارج، واخد بالك 

 يعىن اعمل إيه دلوقىت؟  : حممد ابراهيم.د

يا راجل ما انت عملت آل اللى عليك، خدت: حييى.د 
، وفهمته وشارآته، وبتشارآه،احلكاية جد، ومحلت هم اجلدع

 ومظبط الدوا، يعىن حا تعمل إيه أآرت من آده

 يعىن يسافر وال ما يستافرشى؟  : حممد ابراهيم.د 

إنت آل اللى عليك إنك اتاخد آل الكالم!! اهللا : حييى.د
ده على بعضه، وهتضمه، ميكن يوجهك انت وهو ويصربآوا شوية،
ومافيش مانع تقول له إنك استشرتنا من غري ذآر امسه، وده
طبيعى ىف العالج النفسى، إحنا مش بنمارس حاجة عيب ىف السر،

وإن ده ومن حق العيان واملعاجل إنه يعرف أنك مش لوحدك،
علم، وإنك عضو ىف مؤسسة مسئولة، وده مش حايقلل من صورتك
قدامه أو حا خيلى شكلك مهزوز، بالعكس ، ده ميكن يطمنه زى
ما يطمنك، يعىن تأجل شوية، وعلى ما ينقطع اجلريد يفعل اهللا

 ما يريد، 

 يعىن إيه؟ : حممد ابراهيم.د 

ا تستوىيعىن فيه قرارات سليمة بتيجى لوحدها مل: حييى.د
إوعى تفكر إهنا حاجة سهلة،!! على نار هادية وتاخد وقتها 

 إحنا آلنا حمتاسني ىف احلكاية ديه ، وده مش عيب

 شكرا: حممد ابراهيم.د 
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ال أستطيع أن أخفى فرحة مشـارآة هبـذا احلـذاء الطـائر،
فورا غصة رافضة هلذه الفرحـة، مث حلـق هـذا فرحة  خالطتها 

صّدق أو ال تصـدق أنـىن مل أشـاهد هـذا.  وذاك تأمل حرج مؤمل
املنظر على شاشات التليفزيون حىت اآلن، ولعل عزوىف ذلك آـان

شارآة ىف فرحة مشـبوهةمقصودا من داخلى،  حىت ال أَجْرَجُر إىل م
لست راضيا عنها،  صحيح أنىن طلبت  من الـبعض أن يرسـل  ىل
اللقطة  إلكرتونيا ألشاهدها متأنيا بطريقىت الىت شـاهدت هبـا
أوباما راقصا مع املذيعة األمريكية وهى تصـحبه إىل آرسـى ىف
لقاء تليفزيوىن، وأنىن  التقطت من تلـك اللمحـة  الراقصـة

مريكى الرشيق أآثر مما وصلىن من آل تصـرحياته،هلذا النوىب األ
وآان ميكن أن ألتقط من وجه بوش أآثـر مـن تعـبريات فردتـْى
احلذاء ومها تتالحقان باصقة عليه، هكذا مسحت خليـاىل أن يصـور
املنظر، وسوف أآتفى بالتعليق املوجز على بعض لقطات من صحف

 .جلارىا 19اجلمعة : اليوم الذى أآتب فيه هذه اليومية

وهو تكملة(بدأ مقاله اليوم  فهمى هويدىالرصني الرزين 
أصعب ما قرأت ىف التقارير الصحفية الـىت: "هكذا) ملقال أمس

تابعت حدث قذف الرئيس بوش باحلذاء، أن جهات التحقيق شغلت
شارآته رفضه.  "إخل..بالبحث عن حالته النفسية والعقلية، 

واجلهــل والغبــاء وســوء تاإلهانــامتامــا، فكــم  نبــهت إىل 
تـُتناول  هبا ما يشاع مـن معلومـات متعلقـة اليتاالستعمال 

باهللا.  ، من أول حادث بىن مزار حىت مقتل  نادين وهبةبتخصصي
أيهمــا أحــق بفحــص قــواه العقليــة؟ القــاذف أم:  علــيكم

املقذوف؟ بل إنىن أرفض ابتداء تربير القتل واإلبادة، أو حـىت
التقاليـد، بلصـق أمسـاء أو مسـات أمـراضاخلروج عن العرف و

مرضاى عليها، فأنا  أحرتم مرضاى وأعلم أهنم أرق وأنبل مـن
قسوة هذا املقذوف املسخ البشع،  قاتل املاليني من األبريـاء ىف
ديارهم، وهو يزعم أنه  يعلمهم ألف باء الكرامة واحلريـة،
اضهذا الشاب الغاضب تقمص آل ناس األرض ىف حلظة فارقـة،  فـ  

أضـحك الـذي به فأرسل بصقة ىف صورة حذاء على هذا املتبلـد  
سنوات، ضحكا أآثر إيالما من آل مثانيالعامل بغبائه القاتل 

بـنفس  -وهـو يغادرنـا  –بكاء، ، مث ها هو ال خيجل أن يعتـذر 
 .الغباء،  وآأنه نادل يعتذر لزبون لسع لسانه حبساء ساخن
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ومع  أنىن فهمت  غضب هويدى  القاسى، إال أنىن توقفت عند
وال أخفى شـعورا بـالقرف والرثـاء إزاء الـذين: "..قوله 

ىف العـاملني: " ... مث حـدََّد ذلـك  ....."  انتقدوا مـا جـرى   
، الرثاء جائز، أما القرف يا أسـتاذ"إخل...العرىب واإلسالمى

قاصرة علـى العـامل فهمى فهو غري جائز، مث إن الفرحة مل تكن
فرحة إسالمية أو عربية -مثال–، أنا مل أميز واإلسالمي العربي

مظـاهرة بالشـموع: "..ىف الصورة املنشورة بالوفد اليوم عن
الصــورة تتصــدرها.." أمــام القنصــلية األمريكيــة ىف الهــور

فتاتان مجيلتان، حتمالن صورة الزيدى بيد، ومشوع مجيلـة أيضـا
وجهْى وعيـون الفتـاتني عند مغزى الشموع، وباألخرى، توقفت 

اجلميلتني، وتصورت أن هذا املنظر الرقيق هو ترمجة ملوقف عاملى
آِمل وراء الفرحة مبعىن هذا احلذاء الطـائر، إنـه تعـبري عـن
الرفض الساخر لكل القتلة السفلة األغبياء، جنبـا إىل جنـب

رى آلـهالبش الوعيإلنارة ) الشموع(مع التلويح بأمل واعد 
من خالل هذه الرسـائل، العـامل آلـه يعلـن احتقـاره  هلـذه

يضـيء املتبلد، لكنه  الغيبقادها هذا  اليتالسنوات الدموية 
أبلـغ ألـف  وصلينالشموع حتملها هذه الوجوه اجلميلة، تعبري 

العراقي الصحفيالوقفة باألحذية للتضامن مع "مرة من صورة 
 ". أمام نقابة الصحفيني عندنا

تم هذا التعليق املؤقت مضطرا،  بذآرى صورتني حذائيتنيأخ
 :دالتني

األوىل للرئيس خروشوف ىف الستينات وهو يلوح حبذائـه  -
 مث يضعه أمامه ىف اجتماع رمسى لألمم املتحدة

والثانية لعجوز مصـرى مجيـل آـان جبـوارى حاّجـا ىف  -
املزدلفة، حني خلع حذاءه بعد االنتهاء من قذف اجلمرات، وراح

آلمة..." (خذ يا بن الـ  " يقذف إبليس، وهو يصيح غاضبا 
طردت من خميلىت قباقيب شجرة الدر، وحـذاء أبـو( –) ال تكتب

 )حتسني على متثال صدام

رجعت إىل فرحىت املكتومة حبادث احلـذاء الرمـز، باعتبـاره
ابتكـارا"البصقة الغاضبة العاملية، فتأآـدت أهنـا  ليسـت    

هذا الصـباح، بـل"  وفد"امة عكاشة ىف آما قال أس" عراقيا
،) وليس فقط عربيا أو إسـالميا (هى تعبري عن  احتقار عاملى 

القاتل، الغيبمن هذا املسخ  -آل الناس  -يعلن موقف الناس 
وفرحة الناس أنه خوفا من  أن تكون هذه فرحيت رفضيمث فهمت 
 .تفريغ عاجز، ال أآثر هيالفرحة 

فرحته هبذا الرمز، ولكـن ال يصـحال أحد يستطيع أن يكتم 
أبدا  أن نفرح بفرحتنا  إذا مل تدفعنا  فورا  لنعمـل مـا
يرتجم هذه البصقة إىل فعل قـادر علـى التغـيري عنـدنا وعـرب

 .العامل
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"رسالتان"

آان للعطب الذى أصاب آابالت االنرتنت منذ أول أمس فضل
بالغ ىف وقفة مراجعة اضطرارية هلذه النشرة العنيدة الىت

وحىت تارخيه 1/9/2007أبت أن تتوقف يوما منذ صدورها ىف 
، مع أننا وبدون هذا العطب آنا نراجع معا)480العدد (

استمرت طوال هذه املدة بدفع شبهباستمرار هذه الورطة الىت 
 .مستقل تقريبا

بعد أن حدث اخللل ىف الكابالت مباشرة تصورت ألول وهله
أنىن سوف آخذ أجازه بضعة أيام، متنيت بيىن وبني نفسى أن

قلق: األولتطول، ألتوقف وعذرى معى، لكنىن شعرت بقلق ألمرين 
خشيت أنعلى هؤالء الذى يتابعوننا يوميا حىت تعودوا ذلك، 

ما"يفتقدونا، ومن ناحية أخرى خشيت أيضا أن نفقدهم وحنن 
أنىن اآتشفُت قيمة نصيحة احملبني: األمر الثاىن، "صدقنا

واملشفقني، وآذلك توصيات املشغولني واملرهقني بإلزام املتابعة،
اآتشفت أنىن لو توقفت فعال اسبوعا أو أآثر، فسوف أفهم

صيحة خملصه حمبة، فأقول لنفسىنصيحتهم أوضح ، وأهنا آانت ن
 ". برآة يا آاْبل اللى جت مّنك ما جتش مىن"

سارعت إىل استشارة" التربير"حني ضبطُّ نفسى متلبسا هبذا 
أحد األصدقاء ممن يفهمون ىف هذه املسائل، فأشار علّى أن
أخاطب أحد أبنائى أو بناتى ىف اخلارج لينزل النشرة مبعرفته

قع بديل حىت يتم اإلصالح، وهنا قفزتعلى موقعى أو على مو
ورمبا –مجال الرتآى الذى آان . د.فكرة االتصال باإلبن  أ

من أصدق احملبني الناصحني بالتوقف، فإذا به هو الذى -مازال
يبادر بالتربع آرما بإنزال النشرة يوميا على الشبكة
العربية النفسية حىت يتم اإلصالح، إذن، فالربغم من رغبته

- اآلن –ىف إراحىت ىف هذه السن، هو الذى عرض هذا البديل هذه 
احرتاما لرغبىت وإصرارى، ورمبا أمال خفيا ىف أن أواصل ما
تصور أنه إرهاق يومى، فأنا ال أشك أنه من أهم املتابعني
واملرحبني ومن أدق الناقدين وأنبه احملاورين برغم آل

 .حتفظاته
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وهكذا صدرت النشرة ومنذ يوم السبت على الشبكة
- آما وعدىن مجال-العربية النفسية، وهى سوف تصدر بانتظام

 .حلني إصالح الكابل

أما املفاجأة الطيبة، فهى أنه من خالل هذا التحول
الكرمي وصلىن من زميلني فاضلني رسالتني، وآأىن أصدر هذه
النشرة اليومية ألول مرة، وقد فرحت هبما بقدر ما تعجبت،

 :ا على الوجه التاىلوقررت أن أخص نشرة اليوم هلم

 صادق السامرائى. من الزميل د: الرسالة األوىل

 :وهذا نصها

 حتية طيبة وأعياد سعيدة،

 هل ميكننا الكتابة ىف نشرتكم؟

 .تقديرى

 

تعجبت من هذا اإلجياز البليغ، والطلب املتواضع الكرمي،
 :فبادرت بالرد على الوجه التاىل

 األخ الفاضل الدآتور فاضل السامرائى

 بعد السالم عليكم

 "رب ضارة نافعة"

فقد تسبب العطل ىف آابالت اإلنرتنت أن يتفضل األخ الكرمي
األستاذ الدآتور مجال الرتآى بنشر يومية اإلنسان والتطور ىف
شبكتنا الرحبة، وجاءت رسالتكم هذه بشريا مبشارآة دعوُت

وهى مل تتوقف حىت 2007إليها منذ صدور النشرة أول سبتمرب 
لة -بشكل ما  -النشرة هى امتداد  هذه. اآلن يوما واحدا

منذ -تقريبا -بانتظام  اإلنسان والتطور الىت آانت تصدر
باملوقع  وتوجد أعدادها مجيعا 2001وحىت يوليو  1980يناير 

وأظن أن املوقع غري متاح ىف  www.rakhawy.org اخلاص بشخصى
ب عطل آابالت اإلنرتنت منذالوقت احلاىل، ىف مصر على األقل، بسب

صدور هذه النشرة اليومية، وقد وصلنا اليوم اإلثنني إىل
 وحنن ندعو األصدقاء للمشارآة 479العدد 

لعله من املناسب يا دآتور فاضل أن أخربك آيف استبشر
الصديق الكرمي الدآتور مجال الرتآى خريا من هذه احملاولة

مشارآة بشكل مباشربإصدار هذه النشرة، وتكررت دعوته لل
عن طريق املوقع الذى تنشر فيه، وآذلك مبا اقرتحه من منتدى

 ال أعرف تفاصيله التقنية،
لكن بعد سنة وأربعة أشهر تقلصت املشارآة لتقتصر على ما

، الذى مل يتوقف وال أى يوم مجعة"حوار بريد اجلمعة"أمسيناه 
اضل أنمنذ صدور النشرة ودعىن ال أخفى عليك يا دآتور ف

الغالبية العظمى من املشارآني هم تالميذى وتلميذاتى، وهم
 يشارآون بتوصية تكاد تصل إىل اإللزام
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أما بالنسبة لسؤالكم، فحني يعود املوقع متاحا، سوف جتد
بعيدا عن ما" الزوار"ملحقا بالنشرة ملفا خاصا ملسامهات 

 ينشر ىف النشرة يوميا

سواء نقدا أو رفضا أو إضافة ملاوحنن نرحب بأية مشارآة 
 ينشر يوميا

بأية مشارآة تلقائية تساهم ىف أهداف النشرة الىت وآذلك
والتطور والىت ميكن مراجعتها ىف هى هى أهداف جملة اإلنسان

 ىف املوقع 1980أول عدد يناير 

أهال بكم، وبإسهاماتكم، وبإسهامات أى من الزمالء
 االفاضل

ى أرشيف الـنشرة ىف الشبكةويا حبذا لو اطلعتم عل
العربية للعلوم النفسية أو ىف املوقع اخلاص السالف الذآر،
بأمل أن تكون مشارآتكم هى إضافة تكاملية ألهداف الة

والىت سنعيد نشر اخلطوط العريضة لفكرها غدا ىففالنشرة، 
 .اجلزء الثاىن من هذه النشرة

 وعليكم السالم

*** 

لزميل االستاذ الدآتور عبدمن ا: الرسالة الثانية
 احلافظ اخلامدى

ابتداء، فليسمح ىل الزميل أن أعتذر عن نشر نصها ملا فيها
من إعطائى فوق حقى من تقريظ وما شابه، فأآتفى باالعرتاف
باالمتنان ملا ذآر، وأفرح أنه انتبه مشكورًا إىل أن النشره

دررهم يوم آلخيرجون ".. حني شكر أمثاىل أهنم" يوميا"تصدر 
من أجيال العلوم "اجلديدة لألجيال...." "،"....وآنوزهم 

 ".وبلغتنا العربية األصيلة"النفسية ىف وطننا العرىب 

إن هذا وذاك يا آتور عبد احلافظ هو من أهم أغراض
"والكتابة والتفاهم" التوجه إىل األجيال اجلديدة: النشرة

 ".بلغتنا العربية الرصينة

 :اىلفكتبت له الرد الت

  األخ الكرمي

  الدآتور عبد احلافظ اخلامرى

  أشكرك شكرا جزيال على ثقتكم الىت أفخر هبا

آما أمحد اهللا على العطب الذى أصاب آابالت اإلنرتنت ىف
بلدنا فأمسعىن صوتك من خالل شبكتنا الرحبة، ولعلك الحظت أن

، فالنشره مل تتوقف يوما منذ480 عدد اليوم هو العدد رقم
صدورها ىف انتظار مشارآتكم أنتم والزمالء، حىت تعطل
الكابل، وتفضل الدآتور مجال الرتآى باستضافة النشرة حلني

  إصالحه فسمعُت منك ومن آخرين هذا التشجيع الكرمي
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نفع اهللا بكم، وأفاض علينا من فضله وفضلكم ما يعيننا
 على االستمرار

 وبعد

أليس من حقى أن أدعو اهللا بني احلني واحلني أن نصاب مبثل هذا
 .لعل رسالىت تصل أسرع هكذا، "الكابالتى"العطب 

 اعتذار

أعتذر ملن آان ينتظر متابعة احلوار مع حالة االسبوع
من 1(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام " سامح"املاضى 

ألنىن فضلت أن أؤجله، )3من  2(  مث املقابلة مع سامح،، )2
حىت نعطى حق املتابعة ملن آان بدأ قراءة احلالة فعال على

لكى تتاح الفرصة ملن مل يفعل ويريد أن يقرأاملوقع، وأيضا 
، قبل الشرح"حالة سامح"النشرتني السابقتني عن نفس احلالة 

التاىل أن جيد احللقتني ىف املتناول، مث يواصل املتابعة، وآل
 .هذا ال يتوفر إال بعد عودة الكابالت إىل جماريها

* * * 

نساناإل"وسوف ننشر غدًا اخلطوط العريضة لفكر ... هذا
 .نشرًة، وجملًة، ترحيبا بالضيوف اجلدد" والتطور

 .مع االعتذار لبعض التكرار احملتمل
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481−)22(

 األساسية للفكر النفسى التطورىبعض االفرتاضات

 )نشرة اإلنسان والتطور(

 :قبل املداخلة

ذآرنا أمس آيف أن عطل آابالت اإلنرتنت أتاح لنا فرصة
مراجعة، الح من خالهلا بريق أمل جديد، وقد ألزمنا هذا احلدث
بالتوقف عن مواصلة عرض حاالت حتتاج إىل أآثر من نشرة،

 .حيتاج أآثر من يوموأيضا عن َسْلَسلة أى موضوع 

ومبناسبة ظهور النشرة عرب الشبكة النفسية قلت أنتهزها
فرصة لعرض بعض اخلطوط العامة الىت حتدد معامل الفكر الذى
ظهرت هذه النشرة يوميا لتوضيحه، آمال أن يساعد ذلك ىف

 .تعريف األصدقاء اجلدد بعض ما نسعى إليه

ا اليوم، وهىوجدت بني أوراقى هذه املداخلة الىت أقدمه
بعنوان" سطور"متثل بعض ذلك، وقد نشرت من قبل ىف جملة 

 القيادة: التاريخ والبيولوجيا ىف مواجهة التفكري املعقلن"
وقد حددت بعض اخلطوط. 2000بتاريخ أبريل " بالتبادل 

العريضة هلذا الفكر بشكل أو بآخر، فرأيت أن أعيد نشرها
 .عرب الشبكة ىف هذا السياق

 .امسها إىل االسم احلاىل وغريُت

وحني راجعتها، وصححت بعض األخطاء فيها، غاظىن هذا القدر
اهلائل من التكثيف، ومع ذلك مل أستطع أن أعدل عن نشرها
.آما هى تقريبا أمًال ىف بداية جديدة، وترحيبا بأصدقاء جدد

 .ومرة أخرى شكرا للكابل

 : نبذة

ينبه هذا املقال إىل اخلطأ الفادح الذى يرتكبه اإلنسان
على جوانب وأشكال أخرى من" التفكري املعقلن"نتيجة لرتجيحه 

التفكري، والذى يؤثر بالسلب على مسار تطوره بالكامل،
هذا الرتجيح جيعلنا نقوم بتنظيم حياتنا تبعا"مشريا إىل أن 

ساسا من خالل عململا يصل إلينا من معلومات نتعرف عليها أ
فيما ميكن تالىف مثل هذا " التفكري املعقلن"هذا النشاط املرجح 
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اخلطأ الفادح بإعادة االعتبار لألشكال األخرى من التفكري،
 ....ونورد ذلك ىف نقاط حمددة آالتاىل

 الوقت ىف  .  العقل   بلفظ  -  حديثا  -  التفكري   لفظ   اقرتن :  أوال
 مبا   والتقديس   االحرتام   من   قدرا   العقل   لفظ   فيه   أخذ الذى  
 وهو   أال مناسب،    بتربير   ذلك   مت   وقد يستحق،    ال   وما   يستحق 
 النتائج   بني   من   آان   أنه   إال والتخلف،    اخلرافة   مواجهة   حماولة 
 طرائف   استبعدت   أو   اختزلت   أن   التقديس   هذا على    ترتبت الىت  
 ملا   احملدود   التعريف   مع   تتفق   ال الىت  (األخرى    املعرفة   ومناهل 
:ميكن أيضا مراجعة نشرتى"). ( تفكري "  هو   ما   أو "  عقل "  هو 

أنواع العقول، أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى
 )الطريق إىل فهم الوعى  link)وإلغاء عقول اآلخرين(

 حل "  بأنه   للتفكري   تعريف   النفس   علماء   بني   شاع :  ثانيا
 املشكالت   حل   أن   من   الرغم وعلى  ، Problem Solving " املشكالت 
 ألول   الذهن إىل    يتواتر   ما   تتجاوز أخرى    أعماق إىل    ميتد   قد 
 مرجعا    ظل "  للمشكالت   حل "  هو   ملا   املباشر املعىن     أن إىل  وهلة،  
،" التفكري "  آلمة   ذآرت   آلما النفس    بعلم   املشتغلني   أغلب   عند 
حاجىأ   أو   الشطرنج   ألغاز   يشبه   ما على    يقتصر   آاد حىت  
  .  احلاسوب 

 هو   ما   مع   املقابلة   يشبه   مبا   التفكري   آلمة   اقرتنت :  ثالثا
االستقطاىب   املنطق   هذا   فزاد وجداني،  حىت    أو عاطفى    أو انفعاىل  
 عن   التفكري   فصل   من   زاد )  االنفعال مقابل  ىف  =   ضد التفكري  (
  .  الوجود   آلية 

والثقافة، الوعى    من   آل   عن   التفكري   آلمة   استقلت :  رابعا
 أن   هو   املقصود   وإمنا االنفصال،  :  هنا   باالستقالل أعىن    وال 
 قابلية   وأآثر حتديدا،    أآثر   ظاهرة   تصف   أصبحت   الكلمة 
 والثقافة الوعى  آلمىت    من   آل   عن   املنظمة   التجزيئية   للدراسة 

 أن   إال اللتني تفيدان آلّيات أآثر مشوال وأيضا أآثر غموضا، 
  .  وتفوقا   تفضيال   أصبح حىت  متادى    االستقالل   هذا 

مع،   األحيان   من   آثري ىف  التفكري،    آلمة   ترادفت :  خامسا
 حني ىف  ،  )Intellectualization الذهننة   أو (  العقلنة   ظاهرة 
 املعقلن   املنطق   تستعمل   دفاعية   حيلة   إال   ليست   العقلنة   أن 
  .  املشتمل البصريى    التواجد   عن   بعيدا   آمهرب 

 فأنا   أفكر   أنا "  ديكارت   عبارة   فهم   سوء   تفاقم :  سادسا
 عقل   هو   ما إىل  ، تفكري   هو   ما إىل    الوجود   اختزال إىل  ، " موجود 
 وقد ".  آذلك   ليس   ما "  استبعاد   ذلك   وتضمن عنه،    شاع   آما 
 فصاميا   مريضا   أحاور   وأنا   يوما   املغالطة   هذه إىل    انتبهت 
 اانني   حكمة "آتاىب  ىف    فكتبت   احرتاما   تقمصته أنىن  حىت  (
 ال :  عندي   من   أضفت   مث موجود،    غري   نافأ   أفكر   أنا ): 1972(
  !!!)   التفكري   استعمل :  ولكن تفكر،  

  املعرفة   لكلمة   آمرادف   التفكري   آلمة   استعملت :  سابعا
cognition ، منطقى   تفكري   هو   ما إىل    املعرفة   آلمة   فاختزلت

  . وأآمل   أمشل   ملعرفةا   أن   مع سبىب حتمى،   خطي عقالىن  
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  وبعد 

 هو   ما   مفهوم   إشكالة   مظاهر   من   القدر   هبذا أآتفى    سوف 
 ضرورة إىل    للتنبيه   آفايتها إىل    أطمئن   أن   وأستطيع ، "تفكري" 
خاطئ،   ترادف   جمرد   ليست   املسألة   أن   ذلك برمته،    املوقف   مراجعة 
 احتمال   والتداخل   اخللط   هذا   وراء   وإمنا  ملتبس، عفوى    تدخل   أو 
 إذا   أننا   ذلك .  منذرة   تداعيات   عليه   ترتتب   قد   جسيم   منظم   خطإ 
 أو ، ) نتصوره   آما   تفكريا   ليس   ما " ( آذلك   ليس   ما "  أمهلنا 
 تشكيل ىف    أمهية   أقل   بوظائف   يقوم "  آذلك   ليس   ما "  أن   تصورنا 
 مهدد تطورى    خطأ ىف    وقعنا   قد   نكون   مستقبلنا   وتوجيه   وعينا 
 بعض   من   إن :   شائعا   مثاال   لذلك   وأضرب .  بأآمله البشرى    للنوع 
) حسابات   سوء   أو نية،    حبسن (  االستبعاد   أو   االختزال   هذا   مظاهر 
 نوعا   باعتباره  -  مثال  -   والتدين   الدين   استعمال   قصرن   أن   هو 
 األسبوع   هناية   عطلة ىف  (  الوقت   بعض   ميارس الذى    الطيب   النشاط   من 
 قلوبنا   جعل ىف    ليفيد !!)   األآل   وبعد   النوم   قبل   أو مثال،  
 من   نستلهم   أن   دون ، ) آاذب   بله ىف    البعض   بعضنا   حنب !!! (  بيضاء 
 احلفاظ ىف    تساهم   معرفة   اإلميانية   واملعرفة الديىن     النزوع   تاريخ 
  .  وجودنا   وتطوير بقائنا،  على  

اجلمال،   ليدغدغ الفىن    اإلبداع   نستعمل   حني :  آخر   ومثال
 دوره   ندرك   أن   دون ، ) التطهري (  الطاقة   ويفرغ البال،    ويريح 
إىل   التطور   عجلة   ودفع الوعي،    تشكيل ىف    وخطورته املعرىف  
  .  وإحاطة   وجودا   واألآمل األرقى  

  :  الفرض

  :  يقول   املداخلة   هذه ىف    أطرحه الذى    الفرض

 لرتجيحه   نتيجة البشرى    اجلنس   له   يتعرض تطوريا    خطأ   مث   إن
 هذا   أن   ذلك األخرى،    األنشطة   سائر على    ترآيبه   من   جزء   نشاط 
 من   إلينا   يصل   ملا   تبعا   حياتنا   بتنظيم   نقوم   جيعلنا   الرتجيح 
 هذا   عمل   خالل   من   متاما   أو   أساسا   عليها   نتعرف   معلومات 
 أو استبعاد،    مما يؤدى إىل ، ) التفكري ى املسم (  املميز   النشاط 
 مع حيوى    جدل   من أخرى    مستويات على  اجلارى  شأن    من   التهوين 
 التاريخ   ومع ناحية،    من   واخلارجية   الداخلية   الطبيعة 
  .  أخرى   ناحية   من   واملستقبل 

 من   حتمل   مبا منطلقات هذا الفرض،    بعض يلى    وفيما
  .  مراجعات   من   حتفز   وما إنذارات،  

  تارخيى    منظور   من :  أوال

  :  التطور   وتاريخ   حسابات   منطلق   من ) 1 

 تاريخ "  هو   وإمنا التفكري،    تاريخ   ليس   اإلنسان   تاريخ
 البقائية   إمكاناته   آل   مستعمال "  احمليط   مع   التالؤم 
 فإذا ، " التفكري   بيولوجية " -  مؤخرا  -  ذلك ىف    مبا والتطورية،  
 مليون   ألف (  بليون  20إىل   9  من   يرتاوح   الكون   عمر   تقدير   آان 
 احلياة   وعمر ،  سنة   بليون   6إىل   4  من   يقدر   األرض   وعمر ، ) سنة 
    حول   يدور   اإلنسان   عمر   نفإ سنة،    بليون  2إىل   1  من   األرض على  
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جترى الىت    التطور   حسابات   فإن وبالتاىل  فقط،    سنة  600000
 تضع   وال   ملستقبله   التخطيط   حتاول   مث وحده،    اإلنسان   عقل   مبقاييس 
إىل   حتتاج   حسابات هى  ومعه،    قبله   احلياة   تاريخ   اعتبارها ىف  
 . فمواجهة   وقفة 

السلوك   جذور   إرجاع   ميكن   فإنه   إنسان   هو   ملا   وبالنسبة
 وذلك   سنة حواىل ثالمثائة ألف  إىل  ) وليس الديىن(التديىن    شبه

سنة، حبواىل مائة ألف    عمرها   يقدر الىت    اللغة   نشأة جذور   قبل 
ألفان أو سوى    املعاصرة السماوية   الديانات   على   ميض   مل   حني ىف  

 حتاول الىت    احلديثة   العلوم   عمر   عن   أما ،  ثالثة من األعوام
 قرن   عن   يزيد   ال   فهو )  تعسفا (  وحدها   مستقبلنا   صياغة   مؤخرا 
 ما   تإجنازا   تسارعت   وقد االفرتاضات،    أحدث على  )  ونصف   قرن إىل  (
 عن   الشائع   مع   غالبا   ومقرتن   مرتبط   وهو (  احلديث   العلم يسمى  
 بتاريخ   يقارن   ال   مبا   األخرية   عقود   اخلمسة ىف  )  والتفكري   العقل 
 . التاريخ   طوال   املعروفة   العلوم   إجنازات 

علومهل جيوز االستسالم لوصاية مطلقة ملا مت إجنازه من 
حديثة ىف اخلمس عقود املاضية على آل هذا التاريخ التطورى

 املمتد هكذا؟

  )  املارآسي   الفكر (  صحيح   فكر   تطبيق   من   مثال )  ب

 سنة   آخر هى   2000  سنة   باعتبار (  القرن   هذا   أوائل   منذ
 رائع   إجناز   لتطبيق   حمددة   جتربة   جرت أواخره،    قرب حىت  )  فيه 
 وما للتاريخ،  املادى    بالتفسري   يتعلق   فيما البشرى    للعقل 
 تطور   مسار   وإطالق   العدل   تطبيق   احتماالت   من   ذلك على    يرتتب 
 أن حتيزه،  بلغ    مهما ينكر،    أن   عدل   حكم   واليستطيع اإلنسان،  
 من الكمال،    من   تقرتب   بدرجة   صواب  ىف   صواب   هو   التفكري   هذا 
 من   احملدثني   اددين   تفكري حىت    الباآر   مارآس   تفكري   أول 
 املراجعات   بعض   التفكري   هذا   مشل   وقد املخلصني،    الشيوعيني 
 ارتباط   مغفلة (الدين حىت ألغته    دور من،    حذرت الىت    احلصيفة 
اإلميان إىل    باحلاجة   املرتبط احليوى    بالتاريخ التديىن    نزوعال 

 الفكر   هذا   استهان   آما ، ) مبعىن هارمونية التالؤم املفتوحة
 بالتاريخ   ذلك   ارتباط   مغفال (  للتملك الشخصى    احلافز   بدور 
 بالال   واملرتبط   جوعا   باملوت   التهديد   عن   الناتج   أيضا احليوى  
  .  ذلك   مثل   آخر إىل  )  الوجود ىف  األساسى    أمان 

 قد )  سليما   زال   ما والذى  (  جدا   السليم   التفكري   هذا   إن   مث
ىف عقود،    لعدة   اإلنسان   واقع ىف    وإخالص وقتل،  محاس،    بكل   طبق 
خطريا،   فشال   لألسف التطبيق   فشل   وقد جغرايف،    موقع   من   أآثر 
 بني   الفرق   مراجعة   أمهه   من   آان   آثري   آالم   ذلك   تفسري ىف    وقيل 
 أن   إنسان   يستطيع   ال الفشل،    هذا   آل   ومع والتطبيق،    النظرية 
 نساناإل   ظلم   يرجح   مل   فهو فاسد،    أو   خاطئ   تفكري   أنه يدعى  
آأداهة   آخر   إلنسان   إنسان   استعمال   جيّمل   أو   اإلنسان   ألخيه 
 أو التميز،    رد   أو   لالستهالك   االستهالك   يربر   أو لرفاهيته،  
 هذا   من   أيا   يفعل   مل اإلبداع،    يتجاهل   أو االغرتاب،  إىل    يدعو 
 آما وسيفشل،    فشل   فقد   ذلك   ومع اجلميل،    بعكسه نادى    بل 
 ببالهة   يعلن   وهو   شامتا   حمله   حل الذى    الالحق   التفكري   سيفشل 
   متادى    أو السوق،    سيادة   حتمية   أو التاريخ،    هناية :  صادقة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   3693



 24I12<I2008א – אא

 يضع   مل   مادام   حتما   يفشل   سوف   وهو احلل الذى احلضارات،    صراع
 تكيفه   ووسائل   اإلنسان   تطور   تاريخ   اعتباره ىف   - اآلخر   هو -
املعقلن املرآز على"  التفكري : "يسمى   ما   ومع وبعد،  قبل،  

 .حسابات السوق

  )  بالتفكري (  بالعقل   الدين   تفسري   منظور   من :  ثانيا

 والفشل الواقع،    أرض على  املارآسى    التفكري   فشل   إن
 أن على    دليل   هو   التسويقى الرتاآمى العوملى    للتفكري   املنتظر 
 من   التهوين   الفروض   أحسن على    أو احليوي،    التاريخ   إغفال 
 ذلك   بعض   ولتوضيح الكلمة،  معىن    بكل   تطورية   آارثة   هو دوره،  
 ألف  300  عرب   مثال الديىن    النزوع   تاريخ   لإلمها   واضحا   مثال   نضرب 
 تفسري يسمى    ما   حتت   احلديث   املعقلن   التفكري   حلساب   واختزاله   سنة 
املتدينني،   بعض   سذاجة   من   بلغ ).  بالعقل   أو (  بالعلم   الدين 
 باخلجل   شعور على    دالة   هلفة ىف    دينهم على    اآلخر   البعض   وحرص 
 مبا   تدينهم   يربرون   اندفعوا   أن متدينني،    آوهنم   من   النقص   أو 
 الدين   تفسري   مبحاولة   وذلك علما،    أو   تعقال   أو   عقال   يتصورونه 
 عندهم   مرادف   أنه   ظهر   ما   وهو عقال،    أمسوه   مبا   وتفصيال   مجلة 
 العلم   تقديس   أو البعد،  أحادى  املنطقى    التفكري   إلعمال 
 التفسري يسمى    ما   فانتشر ؛  املنهج   احملدود   املتاح   الشائع 
العلمى   التفسري :  يسمي   فيما   مؤخرا   واملتجسد (للدين،  العقلى  
 يوافق   ال   ما   أن   شاع   أن   بعد   ذلك   حدث )  آمثال للقرآن،  
 هو   فيما   حشرا   حيشر   أن   بد   ال به،    للتمسك   نضطر   مما العلم،  
 نفس   خالل   من   يقرأ   أن   البد   ، آما" املتاح "  العلم   أجبدية 
؛ وإال فإن علينا أن نطرحه وراء ظهورنا، املعقلن   التفكري 
 هذا .  العلم   قشور إىل    الدين   اختصر   أن   ذلك على    ترتب   وقد 
ىف   الدين   أسبقية   أعلن   لو حىت    الدين إىل    شيئا   يضيف   ال   موقف 
 تارخيه   من   ال الدين،    من   شيئا   يأخذ   وال احلدسية،  الرؤى    بعض 
  .  وظيفته   من   وال خصوصيته،    من   وال 

    والنقدية   اللغوية   الدراسات   منطلق   من :  ثالثا

 النقد   وعلوم   اللغة   علوم ىف    األحدث   للتطورات   املتابع   إن
 أو   قليال البشرى  الوعى    صحوة إىل    يطمئن   أن   البد )  األدبي (
 واختزال   العقل   مفهوم   تضييق   خالل   من   يتهدده   ملا آثريا،  
 أضافتها الىت    اإلضافات إىل    اإلشارة   هنا  وتكفى التفكري،    مفهوم 
الوعى   يقظة إىل    نطمئن حىت  األدبي،    النقد ىف    التفكيكية   احلرآة 
 ما   إذا واالستسهال،    االختزال   خماطر   من   به   حييط   ما إىل  البشرى  
 هذا   آان   لو حىت  براق،    اسم أى    حتت   الواضح   للحاضر   استسلم 
  .  املعقلن   التفكري   أو ، " العقل "  هو   االسم 

    النفسية   املدارس   منظور   من :  رابعا

 إضافة   إنسان   هو   ما   فهم إىل    برؤيته   أضاف الذى    فرويد حىت 
 أمام الواعى    العقل   دور   تضاؤل على    تأآيده   حيث   من   عمالقة 
 املفكر الوعى    وصاية   حتم إىل  انتهى    فرويد حىت  الالوعى،    سطوة 
 حرآة على )   Secondary Processes  الثانوية   العمليات (
  األولية   العمليات (الدوافعى  الالوعى  
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    primary Processes ( ، لغة   اآتشاف   عبقرية تتوارى    فكادت 
 احلتمية   حماوالته ىف    والتكثيفية   والكلية   التصويرية   احللم 
 حسب   آذلك   األمر   وظل .  التعسفي الرمزى    وتفسريه   احللم   لرتمجة 
" أنا "  الـ   يكون : IDهى  "   الـ   تكون   حيثما "  فرويد   قول 

Ego ،  إمنا اإلبداعى    التفكري   أن إىل  آرييىت    سيلفانو   نبه حىت 
 الوالف "  أمساه   مبا   مجيعا   العمليات   هذه   بني   بالتوليف   يتم 
"  أمساه   ما   يعادل   ما   وهو   "The magic synthesis"السحرى  
   أضاف   وهبذا   Tertiary processes " الثالثوية   العمليات 

 ناحية   من   أرسطيا   منطقيا   ليس الذى    التفكري   من   نوعا آرييىت 
  .  متميزا   إبداعا   بل أخري،    ناحية   من   خرافيا   عشوائيا   وليس 

 بوجه (  الذوات   تعدد على    لتؤآد   املوازية   املدارس   تتعدد   مث
Transactional Psychologyى التفاعالت   التحليل   مدرسة   خاص 
ىف "  ذات "  آل   حقوق على    تؤآد   آما )  برين   إريك   لرائدها 
(=  عقالنيا   املربجمة   اليافعة   الذات   مع   بالتبادل   القيادة 
 واتساق   حمسوبة   هارمونية ىف  )  الواقعي  Adult"  اليافع "  الذات 
 مشروعية   لفهم   الباب   املدرسة   هذه   تفتح وبالتاىل  مناسب،  
) الطفل   عند (  احلكيم   والتفكري )  الناضج   عند (الطفلى    التفكري 
 املستمر   النضج   مسار   أن إىل    تشري   املدرسة   هذه   أن   آما   آأمثلة، 
 أمساه   ما إىل    الذوات   بني "  األعلي   الوالف "إىل    يتوجه   إمنا 
 أن   برين   إريك   اعرتف   وقد ، Integrated Adult  املتكامل   الناضج 
 من آونه   أآثر   غاية   ألنه   ذلك له،    بالنسبة   غامض   املفهوم   هذا 
 تفكري   نوع   أما املستمر،    التكوين   من   حالة   وألنه ماثال،    واقعا 
إىل   أقرب   فهو )  امسه   عدلت   آما " ( تكامل  ىف   الناضج "  الذات   هذه 
 فكر ىف    إليها   أشرنا الىت  )  اإلبداعية (  الثالثوية   العمليات 
 .   آرييىت   سيلفانو 

" الشخصية   عرب   النفس   علم "  املسماة   املدرسة   فإن   وأخريا
Transpersonal Psychology  التفكري   من   نوع على    تؤآد 

 حنو   عربها   هو   ما إىل    الذات   حتقيق   جتاوز   مرحلة ىف  التجاوزي،  
 خيضع   ال أعلى    لتفكري   اآلفاق   يفتح   مما األعظم،    الكون ىف    االمتداد 
  . الغالب   باملفهوم "  العقالني   التفكري "  وصاية   ملنظومة 

 وجيبيول   منطلق   من :  خامسا

 خمتزال   استعماال  -  األغلب ىف   -بيولوجى    آلمة   تستعمل
 واحملسوسات   احليوية   بالكيمياء   أساسا   مرتبطة   أهنا   باعتبار 
 أهنا   هو   واألمشل   األصح   استعماهلا   أن إال  املتعينة،    الفيزيقية 
 توجد   املنطلق   هذا   ومن )  تكاملي تطورى  (حيوى    هو   مبا   تتعلق 
 العلماء   من   فريقا   أن إىل    القاريء   تطمئن   آثرية   مداخل 
 تفكري   هو   ملا   الشائع   لالخرتال   يستسلم   مل   والعارفني   واملبدعني 
 لتأصيل   الباب   يفتح   فراح للمعرفة،  األساسى    املصدر   باعتباره 
 للنزوع   وبالذات برمتها،    للحياة املعرىف  حليوى ا   املسار   فهم 
  .  الديين بيولوجيا إىل ما بعد ذلك مما ال نعرف 

وأآتفى هنا بثالثة أمثلة دالة وهى عن األسس التطورية
 :النيوروربيووجلية للتدين فاإلميان وبالعكس

  ن وبالعكسللتدين فاإلميا   بيولوجية  -  النيورو   التطورية   األسس :  أوال
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على   احلفاظ ىف    الدين   دور   التطور   نظرية  -  حسما  -   تنكر   مل
 صاحب   هو   وحده   داروين   أن   فالشائع الطبيعي،  "  االنتقاء   فكرة 
إىل   ميال   أآثر   آان   أنه   هو   الغالب   والزعم النظرية،    هذه 
 التكيفية   الطبيعة على    بتأآيده   اخلالق ونفى    الدين   إنكار 
 آشف   صاحب   وحده   يكن   مل   أنه   إال احلياة،    ملسار   االنتقائية 
)1871(  العام   نفس ففى  التكيفية،    االنتقائية   التطور   نظرية 
يرى   آان الذى  )  حقه   واملهضوم املنسى  " ( والس "  الكشف ىف    شارآه 
 البقاء   لصالحية   جيهز   للتكيف   مسلسال   مسبقا   إعدادا   مثة   أن 
) اهللا (  لذلك   معد   مثة   أن وبالتاىل  األرقي،    األنواع على    للحفاظ 
 الدماغ ىف  حيوى    تنظيم أى    أو العصىب    اجلهاز   أن يعىن    قد   وهذا 
 مع   والتواصل   داإلعدا   هذا لتلقى    قدمي   من   مهيأ   هو البشرى  
 من  -  للبقاء   املرشحني   هؤالء   فإن   ذلك وعلى  األعلي،    القوة   هذه 
 السمات   إلظهار  DNA  الدنا   عندهم   جمهز  -"  والس "  نظر   وجهة 
 جديدة   وظروف   بيئة ىف    والتطور   التكيف   الستمرار   الالزمة 
 فإن   املقابل وىف  .  أرقي   متطورة   أنواع   بظهور   تسمح   ومتجددة 
ىف   تكمل   أن   تستطيع   ال   االستعدادات   هذه   من   حرمت الىت    األنواع 
وعلى ،  تنقرض   أو   تتوقف   فإهنا   ذلك وعلى  الظروف،    نفس   ظل 
 للدين   راتربي   التأويالت   هذه   ملثل   متحمسا   لست أنىن    من   الرغم 
 اآلخر الرأى    هذا   أوردت أنىن    إال التطور،    عن   دفاعا   أو 
 عند   يتوقفون   ال   العلماء   أن   آيف   ألظهر   التطور   لنظرية 
ناحية،   من   اجلموع   حلدس   احرتامهم   وأن متعجلة،    منطقية   تفسريات 
 إضافة  -  ما   إضافة   حياولون   لهمجيع أخرى    ناحية   من   وللتاريخ 
 حماولة ىف    وذلك  -أخرى    أحيانا   ومنطقية   أحيانا   متعسفة   تبدو 
 عند   يغلب   وما   األولية   نظرياهتم   ومعلومات رؤى    بني   املواءمة 
  .  التاريخ ويؤيده    الناس 

 سلوك   من   الحظوه   ما   بعض   ربط   العلماء   بعض   حاول   وقد
 فالحظوا التديين،    للنزوع   األولية   اجلذور   باعتباره   احليوانات 
 الطقوس   من   نوعا   متارس والشمبانزى    والذئاب   األفيال   أن 
 يكاد   وهذا والرعود،    العواصف   أثناء مجاعى    بشكل   املنتظمة 
 أن   آما الظروف،    هذه   مثل ىف    البدائيني   بعض   به   يقوم   ما   يشيه 
 أو موتاها،    جثث   تدفن والشمبانزى    والذئاب   الفيلة   هذه 
  .  اإلنسان   يفعل   آما   هياآلهم   بقايا 

 األول   اإلنسان   أنواع   بعض   سلوك   ثالث   فريق   درس   آذلك
 ثالمثائة   من   األوسط   والشرق   أوربا ىف    عاش الذى  )  البليوليثيك (
 آانوا   أهنم إىل    يشري   ما   لنا   ترك   حيث امليالد،    قبل   سنة   ألف 
 إمياهنم   احتمال إىل    يشري   مما   النوم   وضع ىف    موتاهم   يدفنون 
 شكل ىف    املاعز   قرون   حوهلم   يضعون   آانوا   آما اآلخرة،    باحلياة 
 احلجرية   األدوات   وبعض احليوانات،    جلود   بعض   ومعها   دائرة 
 قدماء   عند   اخللود   طقوس ىف    وتعمق   امتد   مما . ( والزهور 
 األول   البشر   هؤالء   أن   احملتمل   فمن   ذلك وعلى  ).  املصريني 
 وشديدة   قوية   ومشاعر   عواطف   عندهم   آان .)  م . ق   سنة  300.000(
 بعد   احلياة   هو   وما وعى مطلق مفتوح النهاية،    هو   ما   جتاه 
. املعتقدات   هبذه   تتعلق   وخماوف   آمال   من   ذلك   يصاحب   وما املوت،  
 نميك الىت    اللحظة   حيدد   أن   يستطيع   مل   العلماء   من   أحدا   أن على  
بوجود هذا الوعى وعى  على    فيها   أصبح   اإلنسان   أن   نتصور   أن 

   .املطلق بأمساء خمتلفة
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 آمرآز  Limbic Brain احلوىفاملخحتديدحماولة:ثانيا
    الدينية   للخربة أساسى  

 قادرة   نيورونية   شبكة   وجود   احتمال   العلماء   يستبعد   مل
 ارتباطا   املرتبطة   اهلندسية   واألشكال   األمناط   استقبال على  
 وهذه ، ) الحقا   والفنية (  الكلية   الدينية   باللغة   شديدا 
وىف اللوزة،  وىف  األسفل،  الصدغى    الفص ىف    حمطات   هلا   الشبكة 
 استجابات   هلا   النيورونات   هذه   إن   وحيث  -  واملهيد احلوفية،  
 الوجدانات   بعض   ذلك   يشمل   أن   ميكن   فإنه   األمناط   متعددة 
 اهلندسية   األشكال   تتمازج   أن   املمكن   ومن بالتدين،    املتعلقة 
 العاطفية   الصوفية   اخلربة   يشبه   فيما   الوجوه   مع   الرمزية 
  .  بآخر   أو   بشكل )  التدينية (

النيوروىن املستوى    تفسري   حاولوا   فقد األساس،    هذا وعلى 
 من   مدخالت   من   حيدث   بأنه   واألشباح   واألرواح   املالئكة   إلدراك 
 بعض   يضيف   منها   آل   الدماغ   أجهزة   خمتلف ىف    النيورونات   خمتلف 
 ). دينية   بصرية   مسعية (  عاطفية   إدراآات   من   ينتج   ملا   املميزات 

 يقرر   حني   االحتمال   هبذا   يتعلق   ما ) 1964(  يونج   ويذآر  
 فإن والزمن،  )  احمليطة   البيئة (  الثقافة   عن   النظر   بغض   أنه 
واملصريني، والكرومانيني،  واألفريقيني،    احلمر   األمريكيني   اهلنود 
 راسخ   متواتر   بشكل   الصليب   يرون   هؤالء   آل احملدثني،    واملسيحيني 
 روحية   أو   آونية   خربة إىل    ذلك   وبعزون الصوفية،    خربهتم ىف  
 النيوروفسيولوجية   األحباث   فإن :  وحديثا .  الداللة   فائقة 
 أشكال إىل    انتقائيا   دفعاهتا   تطلق   نيورونات   توجد   أنه   أثبتت 
) األهرامات (  املثلثات   أو   الصليب   تشبه   هندسية   بصرية 
الصليب،   نيورونات   باسم   النيورونات   وتسمى هذه والوجوه،  
 أهنا   حيث املعامل،    عن   الباحثة   النيورونات   أيضا تسمى    آما 
  بشكل   تجيبوتس   اهلندسية   واألشكال الوجوه،  على    تتعرف   أن   ميكن 
 املخ   يكون   أن   احتمال إىل    الدراسات   هذه   خلصت   وقد .  لذلك ديىن  
،" الدينية   اخلربات   عن   املسئول   املوقع   هو   Limbic Brainاحلوىف  
 من   بعض   وصفها الىت    اخلربات   تلك   بعض   عن   مسئوليته إىل    باإلضافة 
 هذه   ومن بآخر،    أو   بشكل   ميتا   عد   أن   بعد   اةاحلي   استعاد 
 عن   احلديث يتنامى    التأويلية   واالجتهادات   والفروض   احملاوالت 
األحدث،   القشرة   مخ   بينها   من   واحدا   خما   وليس   متعددة   أخماخ 
  .  وغريمها )  التديين الوجداىن  (احلوىف    واملخ 

 التفكري   وتعدد )  األدمغة (  األخماخ   تعدد :  ثاثال

 رفض على    يقتصر   ال   املداخلة   هذه   تواجهه الذى  التحدى    إن
 عمل   ترجيح   أو فحسب،    عداها   ما على    التفكري   أشكال   أحد   ترجيح 
 إنكار   خطورة  إىل   أساسا   ينبه   هو   وإمنا أقدم،    مخ على    أحدث   مخ 
األحدث، البشرى  الوعى    عمل   آلية ىف    األقدم   املخ   دور   فاعلية 
 إذا   إال   أقدم   يكون   ال   األقدم   أن   ذلك تطوره،    مسار ىف    ذلك   وتأثري 
ىف   احلال   هو   آما (  عشوائية   بصفة   َوَساَد   واستقل   األحدث   عن   انفصل 
 متناغما   متبادال   فاعال   آامنا   األقدم   املخ   آان   إذا   أما )  اجلنون 
ىف   املتضمن   يصبح   وإمنا األقدم،    يصبح   ال   فإنه تطورا،    األحدث   مع 
   .  املغرتب   األحدث   وليس الكلي،    األحدث 
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 مل   املعقلن   التفكري   من   اإلعالء على    ترتب الذى    اخلطأ   إن   مث
 ليصبح   تعسفيا   فصله   بعد   األقدم   النشاط   استبعاد على    يقتصر 
 أمساه الذى  الكروى    املخ   نصف   يستبعد   راح   إنه   بل فعال،    أقدم 
 التطور   مسار ىف    مواآبة   ةدماغي   منظومة   أنه   مع   متنحيا 
 مؤخرا   أصبح والذى  (  طاغيا مسى  الذى  الكروى    النصف   ملنظومة 
 يعترب املتنحى  )  الدماغ /  املخ (  النصف   إن ، ) القاهر   النصف 
 وقد بآخر،    أو   بشكل   متكامال   آيانا   يعترب   إنه   بل   مستقال   عضوا 
 به   مسحت الذى    بالقدر حدة،  على  )  مخ (  نصف   لكل   راساتالد   أدت 
 باملخ يسمى    ما حىت    أنه   التقرير إىل  املتاحة،    والفرص   األدوات 
 خما   ليس ، ) القشرة (=   الكرويني   النصفني ىف    املتمثل   األحدث 
 يفكر )  املخني (  صفنيالن   من   آال   أن   ذلك   من   واألهم واحدا،  
):1980(  وآسلر   يقول .  اآلخر )  املخ (  النصف   عن   خمتلفة   بطريقة 
 األحقية :  طويال   األعصاب   فسيولوجيا   شغلت الىت    املسائل   من   إنه 
 قام   وقد .  متباينة   مستويات على    الدماغ نصفى    لفحص   النسبية 
 املخ نصفى    لعمل   النوعية   الفروق   بفحص ) 1969(  لكذ   قبل   بوجن 
 باملالحظة   أو ، ) الشمبانزي ىف  (التجريىب  املستوى  على    سواء 
نصفى   أحد   فيها   أصيب الىت    احلاالت   لبعض   اإلنسان ىف    االنتقائية 
 النصفني   فصل   عمليات   هلا   أجريت الىت    أو اآلخر،    دون   املخ 
ىف   بإزالته   أو )  الصرع   حالة ىف  (  املندمل   اجلسم   بشق   الكرويني 
 من   آال   أن إىل    األحباث   معظم   انتهت   وقد .  األورام   حاالت   بعض 
 أن   ثبت   آما اآلخر،    عن   نوعيا   خمتلف   عمل   له   الكرويني   النصفني 
اهرى   بالفحص   الدقيق   بالتشريح   النصفني   من   آل   ترآيب 
 غري   املخ   فإن   وآذلك أيضا،  ترآيىب    اختالف إىل    يشري اإللكرتوىن  
 النشاط ىف    أآثر   متخصص )  األمين   الشخص ىف    األمين (الطاغى  
 حني ىف  ي، الرتبيط   التفكري ىف    وأيضا املكاىن  التصويرى  البصرى،  
بروآا بالذات متخصص أآثر ىف رصد   منطقة ىف  الطاغى    املخ   أن 

 يبدو   فإنه   وأخريا الرموز واملنطق، ) اللغة(وربط عالقات 
وعلى .  اآلخر   عن   مخ   آل ىف  ختتلف   العاطفية   االستجابة   أن   آذلك 
 النصفني   من   آل   وصف ىف  "  حمتن " و "  طاغ "  آلمة   استعمال   فإن   ذلك 
 مشروع   غري   طغيان على    ويدل   وخاطئ   قدمي   استعمال   هو   الكرويني 
على عقالىن    تفكري   من   يعرفونه   ما إىل    املنظرين   جانب   من   وحتيز 
 أن   حتاقرت   وهلذا أمشل،  خرباتى    متازج   من   يعيشونه   ما   هتميش   حساب 
يسمى   حني ىف  املنطقي،    أو الرتميزى    باملخ الطاغى    النصف يسمى  
 .  التصويري   أو الرتآيىب    باملخ املتنحى    النصف 

  :وخالصة   حذر   تفاؤل 

 وحتذيرات   نقد   من   املداخلة   هذه   به   حفلت   مما   الرغم على  
 وحساباته   وحدسه   خبربته البشري،  الوعى    فإن وخماوف،  
 هذا   خطورة   ما   بشكل   أدرك   قد   مجيعا   ومعلوماته   وإبداعاته 
 استدراك   من جيرى    ما   أن وتصورى  اإلنسان،    مسار ىف    االحنراف 
 اإلحاطة على    أقدر   لغات   وابتداع   للمنهج   وتوسيع   وتعميق 
 ينقذ   أن   ميكن   خبري   مبشر   هو جمال،    آل ىف    البشرية   بالظاهرة 
عمى   بلغ   إذا   إال   اللهم القادم،    التهديد   من   اإلنسان 
 والتنويريني   والعلمانيني   املتدينني   من   واألصوليني الساسة،  
املعرفية   االستدراآات   هذه   تنقذ   أن   دون   حيول   مبلغا مجيعا،  
 أخر   تفرضها الىت    التعسفية   الوصابة   من   اإلنسان   الرائعة 
    التاريخ،    من   سنة   ألف   ستمائة على    الزمان   من   قرن   عشرين 
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 قد   آما وارد،  عشوائى  تطورى    خبطأ العمى    هذا يتمادى    وقد
 الذين   اجلدد   املاليني   جشع   من خفي،    بشكل وتربيره،    دفعه   يأخذ 
 ما   يربر الذى    املتواصل   األمان   بعدم   التاريخ   من   احتفظوا 
ىف   االمتداد   واقع   من   األمان   توفري إىل  السعى    دون جيمعون،  
 . البشر   مع   والتواصل   الكون 

 التفاؤل   هذا إىل    يدعو   ما   بعض   بعرض   املداخلة   هذه   أختم   مث
  احلذر 

 تدارك ىف    العلماء   جيتهد )  العلمي (  املنهج مستوى  فعلى   
 فأآثر   أآثر   باالهتمام مفكر،    ظاهر   عقل إىل    اإلنسان   اختزال 
 الشواش   علوم   مثل   اجلديدة   العلوم   خالل   من   املنهج   بتوسيع 
القدمية،   احلكائية   املناهج   إحياء   خالل   من   وأيضا والرتآيبية،  

 الثفافة   وضرورة   وآثار   دالالت   واحرتام وإعادة قراءة األساطري، 
 توثيق   خالل   من   وأيضا حتديثه،    ميكن   معاصر   بشكل   الشفاهية 
عرىفم   تكامل إىل    سعيا   املختلفة   املعرفة   مناهل   بني   الوصلة 
 . أمشل 

 من   التخلص   حماوالت تتمادى    اإلنسانية   العلوم مستوى  وعلى  
 العلوم "  بـ   يوما مسى    ما   منهج   أمام   بالنقص   الشعور 
 باالنطالق   اإلنسانية   للعلوم   يسمح   أن   جدير   هو   مبا "  املنضبطة 
 اإلميانية   املعارف   مع يقى احلق   التصاحل إىل    اخلاص   مبنهجها 
 أن   ميكن الىت    النشاطات   وآل الشعيب،    واحلدس الديىن    والتوجه 
وعى ىف    النظر   لتعميق   وأيضا ".  آذلك   ليس   ما "  حتت   تندرج 
 ذلك ىف    مبا   العامة   اليومية   إبداعاهتم   أثناء   مباشرة   الناس 
 . أيضا   والعمل   والغناء   والرقص   تدينال   إبداعات 

 والشعر   األدب ىف    اإلبداعية   اإلضافات مستوى  وعلى   
الكلية،   واجلمالية   التصويرية   النشاطات   وسائر   والتشكيل 
البشرى   الكائن   منه   ينهل أساسى    آمصدر   موقعها   تستعيد   فإهنا 
 أن   البد فهى  وبالتاىل  املختزل،  اخلطى    مساره   تصحح   آلية   معارف 
  .  املستقبلية   خطاه   رسم ىف    تساهم 

 النزوع   تاريخ   احرتام ىف    يكون   فقد   آخرا   وليس   وأخريا
يعفى   ما البشرى    التطور   مسرية ىف  اإلجياىب    ودوره الديىن  
 ما   وأيضا يعرفون،    ما إىل    الهاختز   من   املتدينني   العلماء 
 ألفاظ ىف    تقزميه على    يصرون   الذين   رجاالته   من   الدين   ينقذ 
 وظيفته   أن   مع عقوهلم،    بظاهر   تربيره على    وأيضا معامجهم،  
 آل   من   وأقدر   أعرق   تبدو احلالية،    النفعية وحىت  التطورية،  
 . الالحقة   صاياتالو   هذه 
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""אמ−482

)119حلم: (نص اللحن األساسى

وصلت إىل احملطة ىف الوقت احلرج واختذت موقعى ىف الطابور
وظللنا بني القاطرة والشباك حىت. املمتد إىل شباك التذاآر

انطلقت صفارة اإلنذار األخرية ومازلت على مبعدة من الشباك،
 .وهكذا فاتىن القطار

 :التقاسيم

صفارة اإلنذار، فهى مل مل ينفض الناس من الطابور برغم
تكن إنذارا بقيام القطار األّول، ولكن بغارة مفاجئة جمهولة
اهلوية، وقال أحد الواقفني إهنا صفارة النجدة وليست صفارة

لقد أعلنت إسرائيل احلرب على حزب اهللا؛: اإلنذار؛ فقال آخر
وما لنا حنن؟ هل ستنقلنا: فقال الذى ىف مقدمة الطابور

ما هو: اهللا إىل القاهرة؟ فقال الذى يقف خلفهمدرعات حزب 
:فرد عليه ناهرا. انت ىف القاهرة، انت تقصد اإلسكندرية

إيش عرفك ماذا أقصد؟ مث إيش عرفك أننا ىف القاهرة؟ فقالت
أليس: امرأة منتقبة آانت تتململ طول الوقت ىف الطابور

 فيكم رجل واحد خيفف عىن ما أنا فيه؟

**** 

إىل اململكة الىت تغّنى بروعتها الشعراءقمنا برحلة 
وهناك انضم آل فرد إىل املرشد الذى اختاره ينتقل به من
مشهد إىل مشهد ومن جبل إىل حبرية ومن متحف إىل مقربة وقال

إنه مل يبق من الرحلة إال احلديقة البللورية ودعانا: املرشد
:ناإىل شئ من الراحة والتأمل آى اليصدمنا االنبهار فسأل

وهل مثة انبهار يفوق ما شاهدنا من أحياء وأشياء فابتسم
 .املرشد وواصل السري وحنن ىف أثره

 :التقاسيم

مل نعرف آيف ميكن أن نرتاح أو نتأمل وحنن ننتظر انبهارا
أآرب من قدرة خيالنا على االنبهار، مث بدأ الرآب ىف التحرك،

احلديقة غريوآان ال بد من السري على األقدام فالطريق إىل 
 مصرح بسري السيارات فيه، وال هو صاحل لذلك، وطال املسري دون
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أى أمل ىف الوصول، حىت بدأ بعضنا يتسرب من اجلمع، ويقف حتت
ظل شجرة، أو جبوار غدير، وخاف املتبقون أن حيل الظالم وقد
قاربت الشمس على املغيب، وحني وصلنا إىل الساحة الكربى،

الشمس قد امحر حىت صار مثل اجلمر نظرنا ىف األفق فإذا قرص
املشع، وقد المس األفق، وبدًال من أن يتوارى رويدًا رويدًا حىت
يغيب، وأغلبنا يقاوم خوفه من حلول الظالم قبل أن نصل إىل
احلديقة البللورية، إذا بقرص الشمس يرتفع رويدًا رويدًا حنو

ىف حنانوسط السماء من جديد، والسحب حتيط به وآأهنا حتتضنه 
هذه هى: رقيق دون أن يفقد لونه األرجواىن، وجلجل صوت يقول

احلديقة البللورية، فهلل اجلميع وآربوا وحّط محام آثري ىف
 .الساحة الكبرية، واستطالت األشجار حىت آادت تالمس الشمس
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26I12<I2008א

 א/א−483

 :مقدمة

تعطلت ست آابالت من آابالت االنرتنت، قيل ىف البحر املتوسط
قرب إيطاليا، وأنا ال أفهم شيئا ىف هذه التكنولوجيا

شرايني دماغ العاملختثرت ىف " جلطة"الرائعة، لكنىن أحسست أن 
 من حوىل، العامل القريب مىن على األقل

املخ األحدث للعاملفقد بدا ىل أن شبكة االنرتنت أصبحت هى  
املخ، وأن البشر عرب العامل أصبحوا مبثابة خاليا هذا البشرى

الذى يعاد تشكيله ىف مرحلة برجمة جديدة، استعدادا للنقلة
 .القادمة ىف تطور البشرية

بشرى الفردى متاما حني ينسد أحدمثلما حيدث ىف الدماغ ال
العطب على اخلاليا الىت آان –عادة  –الشرايني ال يتوقف 

يغذيها، وإمنا ختتل الشبكة بشكل عام، وختتلف آثار اخللل
الكابل(املوضعى واخللل العام حسب موقع اجللطة ىف الشريان 

-re، مث يبدأ املخ ىف مرحلة اإلفاقة ىف إعادة الرتبيط )املتعطل
association بعد الصدمة األوىل، ويتوقف جناح هذه العملية

 اخل .. على عوامل آثرية، مثل حجم العطب، وموقعه ومداه

آنت وأنا أتابع انقطاع التعقيبات الىت تصلىن على
، مث وأنا أعاىن من)وهى قليلة بطبيعتها(النشرة أوال بأول 

والتعجزنا عن إدخال النشرات منذ السبت املاضى، مث حما
.د.أ/ بفضل اإلبن الصديق –التفافنا حول العطب  لتنزل 

على الشبكة العربية للعلوم النفسية، آنت آأىن-مجال الرتآى
أشاهد ما حيدث ىف املخ البشرى للفرد خطوة خبطوة إثر إصابته

 .جبلطة ىف الدماغ

 وبعد

انظر هناية(مازال العطب ساريا حىت آتابة هذه السطور 
، ومازالت حماوالت اإلصالح مستمرة، ومازالت التعويضات)الربيد

اخل ما يهمىن.. الوظيفية من الشبكة النفسية العربية جارية
ىف آل هذا هو أن أقر وأعرتف أنىن استشعرت أمال جديدا مل خيطر

يتعلق باستمرار النشرة أوعلى باىل من قبل، ليس أمال فيما 
 توقفها، وإمنا هى فرصة  جاءتىن آى أحافظ على أملى ىف قدرة 
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أن -قياسا –البشرية على تصحيح أخطائها، ذلك أىن تصورت 
تكون هذه التكنولوجية العمالقة املتمادية ىف التحسن

ختليق املخ العاملىعلى  -تطوريا –واالنتشار هى القادرة 
الذى ميكن أن يستوعب آل اإلجنازات السابقة من حضارات اجلديد

 .وثقافات عرب تاريخ اإلنسان، بل عرب تاريخ احلياة

 :بريد قبل الربيد

رسالتان وصلتاىن إثر هذا الرتبيط التعويضى عرب الشبكة
النفسية، آان املفروض أن يتصدرا بريد اليوم، لكنىن سارعت

رب"بنشرمها مع الرد ىف نشرة األربعاء املاضى ألمهية داللتها 
، ومل أجد مربرا إلعادهتا ىف حوار بريد)"2من1(فعة ضارة نا

اجلمعة اليوم جتنبا للتكرار الرسالتان من الزميالن الكرميان
 ).عبد احلافظ الغامدى. صادق السامرائى، د.د(

بسبب هذا العطب الكابالوى أيضا سوف يقتصر احلوار اليوم
أو أطلع. على من وصلته النشرة بالربيد االلكرتوىن اخلاص

عليها بشكل مباشر أو على الشبكة العربية للعلوم
 ).أنظر االستدراك ىف هناية الربيد. (النفسية

 ):أمر شخصى(آسف 

لست أدرى هل هذا مكانه؟ لكنىن اآتب احلوار اليوم، وقد
فقدت عزيزًا منذ ساعات مل أآن أعرف أنه بكل هذا القرب،

لوعة الفقد،واجلمال، تكلمت سابقا عن املوت، وعن الفرق بني 
ونقلة الوعى، لكن يبدو أن اخلربة اإلنسانية البسيطة تتجاوز
آل تنظري مهما بدا وجيها ومنطقيا ومعقوال، األسف هو بسبب
أنىن أقحمت هذا اخلرب وهذه املشاعر ىف بريد عام، لكن ماذا
أفعل والنشرة تكاد تكون هى ذاتى شخصا حيا يشعر ويتعرى،

 .ها لتناقشوليست فقط معلوماتى أرصد

 ...له ما أخذ، وله ما أبقى، نسأله الصرب، ونواصل: احلمد هللا

**** 

 )116  حلم(  ، )115  حلم(: "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 سيد الرفاعى . د

هل جيوز التقاسيم بالعامية املصرية بدًال من الفصحى
 ؟.وخاصة ىف بعض األحالم آهذا احللم مثًال وأحالم أخرى

بأهنا ليست: خيطر على باىل فكرة أساسية خبصوص التقاسيم
 . تقاسيم ولكنها أحالم حييى الرخاوى

 :حييى. د

احرتم الفكرةأى السؤال، فأنا : بالنسبة للجزء األول
الىت اقرتحتها، ألنىن أحرتم اللغة العامية وأعتربها لغة آاملة
قائمة بذاهتا، مع أهنا لغة شفاهية متاما، ُتسمع وال ُتكتب،

ا، وانتوحىت إذا قرأهتا آتابة فالبد أن ُتنغِّمها مبوسيقاه
 .تقرأها حىت تكاد تسمعها
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ديوان أغوار(وأنت تعرف يا أبا السيد أنىن آتبت شعرا 
بالعامية مث آتبت أراجيز لألطفال بالعامية، مث إىن) النفس

)تقريبا(أنشر باب التدريب عن بعد آما يدور بيننا حرفيا 
بالعامية، آذلك األلعاب النفسية، ونص املقابلة مع املرضى ىف

معة آل ذلكباب حاالت واحوال، وبعض حوار بريد اجل
أنىن قد ال أصل إىل اإلخوةبالعامية، لكن يعز علّى ىف آل ذلك 

آما نبهىن بالنسبة لأللعاب – واألخوات العرب بالقدر الكاىف
مجال الرتآى، وأنا ال أجد أمامى خيارا، مبجرد أن تقلب. د.أ

اللغة أو احلوار مع مريض إىل الفصحى، جتد مشاعرًا أخرى،
إليك رغما عنك، مشاعر ومضامني أخرىومضامني أخرى تصل 

 .تبعدك، آما تبعدىن، عن ما أريد توصيله

 ماذا أفعل؟

أما تعقيبك على أحالم جنيب حمفوظ فالتقاسيم، قد آتبها
حمفوظ بالعربية السهلة، فجاءت التقاسيم عليها بلغتها،
وجنيب حمفوظ آتب رواياته، مبا ىف ذلك حوارات احلوارى

السهلة، الفصحى الىت تصلك على أهناوالبلطجية بالفصحى 
عامية، وبرغم احرتامى لرأى يوسف إدريس ىف تفضيله أن يكون
احلوار بالعامية، إال أنىن مل أستطع أبدا أن أنفذ هذا الرأى

وال ىف قصصى) ثالثية املشى على الصراط(ال ىف آتابة الرواية 
وجدت–ار القصرية، وأنا مل أقصد ذلك أبدا، بل إنىن حىت ىف احلو

 . أن الفصحى تقفز إىل قلمى أسرع وأمجل

 ماذا أفعل؟

أما بالنسبة لتصورك ىف اجلزء األخري للتقاسيم على أهنا
أحالمى أنا، وليست تقاسيم على أحالم جنيب حمفوظ، فهو تصور

 :وارد، لكنىن أنتهزها فرصة وأضيف إىل رّدى السابق

بالفصحى والفاألحالم ال تتشكل إنه إذا آان األمر آذلك 
، مث حننبالصورة واحلرآة، األحالم هلا لغتها اخلاصة بالعامية

نرتمجها بعد ذلك إىل ما تيسر لنا من لغة ُتحكى، سواء آانت
احلكاوى بالعامية آما حيدث ىف حكى احللم ىف احلياة العادية أو
بالفصحى آما فعل حمفوظ ىف إبداعه الذى ابتدع ما ميكن أن

لم وليس احللم اُملبدع، وآما تصورت أنت أنىنيسمى االبداع احل
 .أفعل ذلك

 .شكرا إلضافتك وعمق إجيازك

**** 

 "حبث علمى"تقرير عن : صة ىف مقالق   

 سيد الرفاعى . د

العنوان حيتاج إىل مراجعة ضرورية على اعتبار أن الفكرة
الرئيسية هنا ليست البحث العلمى وإمنا شىء آخر أآثر عمقًا

 .وأشد إيالمًا وبالتاىل فالعنوان هنا أراه ضعيفًا للغاية
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:حييى.د

اشكرك أيضا، وهذا رأى جيد آذلك، لعلى قصدت بالعنوان
 .واملنت، لكن اعرتاضك وصلىن ىف حملهتأآيد املفارقة بني العنوان 

أرجو أال حترمىن من تعقيباتك بعد سفرك، فالشبكة عاملية،
 .وهى ىف الكويت مثلما هى ىف مصر آما تعرف

 )."املخ البشرى اجلديد"برجاء قراءة املقدمة عن (

**** 

 )25(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 عبري حممد رجب. أ

املوقف العالجى واملوقف الشخصى غري واضحالفرق بني 
بالنسبة ىل، وال أستطيع فعل ذلك مع املريض إال إذا آنت ال
أحب هذا املريض ونافرة منه، وقتها البد ىل من هذا الفصل،

 .إىل حد ما، حىت استطيع استكمال العالج معه

 :حييى. د

 ،صحيح أهنا مسألة صعبة، وتكاد تكون مستحيلة مبعناها املطلق

لكن املقصود هو أال تصدر النصائح واآلراء واألحكام الىت
تتطلبها حالة املريض، من موقع املوقف األخالقى أو الديىن أو

 األيديولوجى اخلاص باملعاجل شعوريا أو الشعوريا،

 .وهذا من أصعب ما ميكن، أيضا

 حممد شحاته فرغل. د

بصورةبالرغم من وضوح التباين ىف هذه احلالة، إال أنىن 
عامة ىف املمارسة، أجد صعوبة ىف اجلمع بني ضرورة الفصل بني
املوقف العالجى واملوقف الشخصى، وبني تأآيدك املستمر لنا على

من خالل جمتمعنا وبيئتنا، "مبا هو حنن"أن نعاجل املريض 
وتزداد الصعوبة أآثر مع سؤالك املتكرر لو آانت هذه

 .ارك ىف هذه احلالةاملريضة ابنتك أو اختك فما هو قر

 :حييى. د

عندك حق، برجاء الرجوع إىل ردى على عبري حاال، إىل أن أجد
 .الفرصة والوقت لشرح أآثر تفصيًال، فأنت تعرف ظرىف احلاىل، عذرًا

*** 

أزمة وجود فردى؟ أم حل مشكلة) 27(التدريب عن بعد 
 اجتماعية اقتصادية

 ماجدة صاحل. د

إبراهيم لصغت هذه املشكلة على شكلحممد . لو آنت مكان د
 :املعادلة اآلتية
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عدم وجود تاريخ للمرض النفسى، آسر عند+ شاب ناضج
مث" يعىن هشاشة ىف الرتآيبة"> ---تلقيه درجة من اإلهانة
ال تعىن"مث فيزا سارية ). يعىن متلصم(يستعيد توازنه سريعا 

ىف بلد من أآثر البالد تأثرا باألزمة" وجود عملى فعلى
اإلقتصادية، مما يعىن إهانة مضاعفة تضاف لإلهانة السابقة قد

 .تؤدى إىل آسرة ال رجعة فيها

حممد ألشتغلت جبهد مضاعف ىف اجتاه عدم. أنا لو آنت مكان د
، وإعادة بناء حياته ىف مصر جبهد أآثر)وليس تأجيله(سفره 

 .وشرف يفخر به

 :حييى. د

 شكرا

السائل آان حيوى مثل هذاولعل رّدى على الزميل املعاجل 
 "أن احلكاية بدرى قوى مهما أغرانا التحسن احلقيقى"الرأى 

 حممد املهدى. أ

تأآدت من أنه ال ينبغى عند إختاذ قرار خيص عالج مريض ما،
علينا أن نضع ىف أعتبارنا نوع الضغوط الىت ميكن أن

 .يواجهها، ومدى تناسبها مع شخصيته

 :حييى. د

فعًال، وبرغم التعبري والتسميات الىتهذه مسألة حساسة 
 .تبدو نظرية، إال أهنا قضية عملية وواقعية متاما

 إسالم إبراهيم أمحد. د

 حييى إزاى حندد عمق عالقتنا باملريض؟. يا د

 :حييى. د

 باملمارسة، والنتائج، واإلشراف، والنضج احلقيقى، وربنا

 إسالم إبراهيم أمحد. د

ومىت نستطيع أن نغري، يبدو أنمىت نتحرك : مشكلة التوقيت
 احلكاية صعبة أوى؟

 :حييى. د

هذه مسئولية ال تعيننا عليها إال اخلربة الطويلة
 ).واإلشراف(

 إسالم إبراهيم أمحد. د

هى املشكلة إذالل ظاهر، ومن حتت لتحت ملن يغرتب منا
عندهم؟ وال مشكلة تغيري جمتمع؟ وال تغيري ثقافة؟ وال بعد عن

 والرحم؟ وال إيه؟األهل 

 .املوضوع ده شاغلىن جدًا
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:حييى.د

 .وهو شاغلىن آذلك

 أعتقد أن املشكلة هى آل ذلك،

لكن ممارسة العالج النفسى هى لألسف ىف النهاية مسألة
ىف املقام األول وينبغى فيها تقدمي أولوية الرتآيز" فردية"

آما ذآرنا قبال، اهلدف تلو اهلدف، األهداف املتوسطةعلى 
 .والقرار تلو القرار، لفرد بذاته ىف موقف بذاته

من اجلائز أن نكتشف أمراضا اجتماعية واقتصادية خطرية،
وحنن نتناول املسائل الفردية هكذا، فنوصل ما اآتشفناه إىل

وهم أقدر على تناوهلا –وحنن منهم  –من يهمه األمر العام 
 .قاية والتوعية والتصحيح، ولكن ىف جمال آخربشكل أفضل للو

 حممد عزت. د

آثريًا ما يواجه املعاجل مثل هذا املأزق مع املريض حيث
يطلب املريض من املعاجل مساعدته ىف اختاذ القرار، وآما
تعلمنا فإن املعاجل جيب أن يكون حذرًا إزاء مثل هذه املواقف

حتكم مثل هذا املأزق حيث تتداخل عوامل آثرية واحتماالت آثرية
 .العالجى ىف هذا الواقع احلياتى

 :حييى. د

أليس هذا هو ما ذآرناه متاما ىف الرد على الزميل
 .لكن ال بأس من التكرار فهو مفيد فعال!!. السائل؟

 حممد إمساعيل. أ

استغربت نفسى جدا وأنا بقرا احلالة ألىن لقيت القرار
ش إال بعد سنة، ومافهمتشواضح جدًا جوايا، يعىن إنه مايسافر

ليه القرار واضح بالصورة دى رغم احلرية إللى إنت فيها إنت
 والدآتور حممد

 :حييى. د

يا شيخ حرام عليك، أدعو اهللا أال تتعرض ملثل موقف هذا
"شقة"املريض بعد ارتفاع االسعار اآثر فأآثر، والبحث عن 

هذا احلسملتتزوج فيها وغري ذلك، أآل العيش صعب، مث ملاذا 
، وملاذا ليس بعد أربعة عشر شهرا، أو"سنة"بأن يسافر بعد 

 wait and""إنتظر لنرى: "عشرة، يا أخى هناك قاعدة امسها
see"!!   أليس آذلك؟. 

 حممد إمساعيل. أ

استغربت آمان إنك ماجاوبتيش على السؤال ىف العنوان
 .صحرغم أن اإلجابة وصلتىن، بس مش عارف ممكن ماتكونش هى ال

 :حييى. د

 !.ممكن
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حممد إمساعيل. أ

 .بس مافهمتش املثل 12-20أنا قرأت التعتعة بتاريخ 

 :حييى. د

 .إقرأها ثانية إن آان لديك وقت

وعموما ىف ردود الحقه سوف أشرح املثل مبا هو أصعب(
 !!!).منه

حممد إمساعيل. أ  

أنا عايزك تكلمنا عن اجلزمة ورأيك فيها ىف التعتعة
 )جزمة بوش(

 :حييى. د

، وقد نشر أمس)السبت(موضوع نشرة الغد  هذا هو
 ىف الدستور) األربعاء(

أسامة فيكتور. د  

 :حممد إبراهيم ىف تقدميه للحالة التاىل. ذآر د

فجأة الدنيا احتسنت خالص، وبقى عنده بصرية، بطل"...
اللى آان بيقوله، وفهم آل اللى حصل له، وبقى الزم ياخذ

 ".انتظم ىف الشغلبنفسه جرعة الدواء مضبوطة، وآمان 

بعد هذا اإلجناز اهلائل يقول إنه خائف أو مرتدد من قرار
وصلتىن صعوبة..!! سفر املريض للخارج مرة أخرى، ياه ياه

عملى وخطورته ومدى املأزق الذى نعيش فيه، فبعد آل هذا
التعب يظل املريض عرضة للمرض مرة أخرى، الظاهر أن عيب

عة بعد الشفاء منه، أو جتاوزاملرض النفسى إنه ال يعطى منا
 .أزمته

 :حييى. د

بل إن جتربة املرض قد تعطى صالبة حقيقية إذا أخذ العالج
وقته، وآان املرض خربة، برغم خطورهتا استطاع املريض من خالهلا
مع املعاجل، أن يقلب النار املشتعلة عشوائيا إىل طاقة، دون

 .اإلسراع بإطفائها لتنتهى رمادا خامدا

مرو دنياع. د  

فعال، يا لضرورة مراعاة النظر ملا مسى مستوى الضرورة
، ومدى الصعوبة الشديدة للتنقل"احلرية"ومستوى اإلختيار 

 .بينهما الختاذ القرار الصحيح

 :حييى. د

 .أرجو أن تقلب ما وصلك إىل فائدة عملية

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   3708



 26I12I2008א – אא

نعمات على.د

عند أخذ قرار معني أثناء العالج يتوقف األمر بنسب آبرية
العالقة ودرجتها بني املريض واملعاجل، وبالطبع البد من على

النظر إىل الظروف احمليطة هبما، وشعور املريض بأن هناك آخر
 .ينتمى إليه ممكن أن ينقذه

 :حييى. د

 .هذا صحيح

**** 

 بريد اجلمعة

   حممد الشاذىل. د

اخل، حيث أنه... وليد طلعت إلصدار دورية. أؤيد اقرتاح د
أن يتم العمل على دعم فكر هذه املؤسسةمن الضرورى 

 :بالدراسات العلمية، لذا عندى اقرتاحان

إصدار جملة علمية تصدر ربع سنوية أو نصف سنوية، -1
وخيصص آل عدد لنشر موضوع واحد، حيتوى على خلفية نظرية

 :باإلضافة إىل الدراسة، مثل

دراسة التغريات الدينامية ىف جمموعة من املرضى ىف) أ(
 .العالج اجلمعى خالل عام

 ..دراسة تأثري اتمع العالجى على برامج عالج اإلدمان) ب(

 .والعديد من املواضيع الىت تتعلق بفكر هذه املؤسسة

احلاالت الطويلة الىت تتم مناقشتها ىف املقطم والقصر -2
، حبيث يتم جتميع آل"حاالت وأحوال"العيىن، يتم عرضها مثل 

آتاب ضمن سلسلة خمصصة هلذا الغرض، وميكن عشر حاالت ونشرها ىف
أن يتم تصنيف احلاالت املنشورة معًا إىل حاالت اضطراب
الشخصية، حاالت إدمان، حاالت ذهانية، ويتم  التجهيز للعدد

 .أسابيع، بواقع حالة أسبوعيًا 10الواحد من السلسلة ىف 

 وبعد

اسال أعلم إن آانت هذه اقرتاحات أم أحالم، لكىن أرى مح
العديد ىف املؤسسة للعمل والتعلم، وأرى أنه ميكن استثمار

 .هذا احلماس واهود

 :حييى. د

 أوافقك متاما،

وقد عينتك فورًا رئيس حترير هذه الة انت والدآتور
 ".االنسان والتطور"جملة : وليد، ولنسّمها
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أليس من املناسب يا حممد أن تقرأ بعض أعداد الة
تصدر بنفس االسم والىت توقفت، والىت آانتالقدمية الىت آانت 

:، مث تتساءل-تقريبا–آل املواضيع الىت أشرت إليها  -حتتوى
ملاذا توقفت؟ مث ترى بنفسك آيف أآرر تقريبا آل ثالثاء ىف

الدعوة للمشارآة ىف إعداد -لقاءاتنا العلمية اإلآلينيكية 
ب منهذه احلاالت الىت تستغرق آتابتها مىن أحيانا ما يقر

 ثالثني ساعة للحالة الواحده؟

وليد. لكنىن أصدقك واشكرك وال أفقد األمل ال فيك، وال ىف د
 .وال ىف الناس. وال فينا

**** 
 )4(حوار مع اهللا : يوم إبداعى الشخصى

 حممد عزت. د

يتملكىن شعور عميق، مبهم، أشعر أنىن ىف صالة خاشعة، بارك
 .اهللا فيك وبك

 :حييى. د

 ..وفيناوفيك، 

 ىف الفهم بالتفكري إياه –ال لزوم له  –احلمد هللا أنك مل تبذل جهدا 

**** 

 )3من  2(& )2من1(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام

 مروان اجلندى. د

 :ىف اجلزء اخلاص بالتاريخ اجلنسى باملريض

ميكن لو آان والدى شد علىَّ ماآنتش رحت،"ذآر املريض 
 ".ألمى) الصور(إنه حايوريهم وآان بيهددىن .... 

مل أفهم قصد املريض من أن والده مل يشد عليه، ىف إيه -
حتديداًُ؟، هل ىف منعه من الذهاب للمذاآرة مع أصحابه، أم ىف

 .طريقة الرتبية عمومًا

 :حييى. د

 غالبا ىف آل ذلك،

وأذآرك يا مروان أنىن سوف أعود ملناقشة احلالة الحقا بعد
وإن آنت أخشى أن نكون قد نسينا) االنرتنت(إصالح الكابل 

احلالة، مث نكسل ىف الرجوع اليها مع أن ذلك سوف يكون
 .ضروريا لسالمة املتابعة

 مروان اجلندى. د

يبدو ىل أنه آان خائفا من رؤية أمه حتديدًا للصور اخلاصة
به، أآثر من خوفه من علم بقية االهل بذلك، حىت والده، هل

 موقفه من أبيه؟ ىف ذلك تناقض مع
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:حييى.د

هذه نقطة مهمة مل أنتبه إليها، وقد يكون هلا داللة
 .أآتشفها عند املناقشة

 نرمني عبد العزيز. د

مل أفهم موقف املريض بشكل آامل باستثناء فهمى أن
 النكوص دائمًا أجده رد فعل لإلحساس بعدم األمان واخلوف،

عمومًا أنا ىف انتظار يومية املناقشة وفروض اإلمراضية
Psychopathology هلذه احلالة. 

 :حييى. د

مبجرد أن يتم –اجتهادا  –وأنا أيضا ىف هلفة لعرض ذلك 
 .إصالح الكابل ويعود املوقع لكفاءته ىف متناول اجلميع

**** 

باعت املرأة مسسما مقشورا بسمسم غري" ألمر ما: "تعتعة
 !!مقشور

 اسالم ابراهيم امحد. د

والشفافية اهنم يناقشوا القرارهى دى قيمة الدميقراطية 
ويستفتوا عليه وهو مقرر اصًال من قبل االستفتاء فالنتيجة

ربنا يسرت من اهلدف وراء هذا القرار فمن الواضح. معروفه
واللى احنا متعودين عليه اننا مقبلون على بيع اى شئ ميكن

 .بيعه وأننا نزداد غربة ىف بلدنا، أآثر فأآثر

 :حييى. د

هنا يا إسالم ليست مثل بيع بنك القاهرة أو عمراملسألة 
العبث االستفتائى وأخذ رأى الشعب" صورية"أفندى، وليست ىف 

 ).آده وآده(

بعد(املسألة تتعلق خبدعة أخرى، وهى آما يقولون ىف بلدنا  
َهْلَبّت" أنه ) اخل.. ألمر ما باعت املرأة: صعوبة فهم العنوان

)البد إّنه: تعىن" (َهْلَبّت"بُتها أآثر، ، يا خرب، لقد صع"فيه ّإنه
وترمجة القول العامى) سببا غامضا مل يكشف عنه: تعىن" (إّنْه"مث 

 ".البد أن ىف األمر عّلٌة أخرى"الفالحى هذا هى أنه 

هذا املشروع اجلارى احلديث عنه شديد الغموض مشبوه الغرض،
ناس(الناس قد يستعملون لتمريره أو تربيره الزعم بأخذ رأى 

 .لكن يبدو أنه أعمق وأخطر من خماوفك) احلزب الوطىن

 حممود حجازى. د

أملح رائحة السخرية ىف آالم حضرتك حول أداء احلكومة، رغم
 .التفائل الذى يغلف آالمك معظم الوقت

للقيم واشم حىت األن مل أفهم موقف حضرتك من هذا املسح
 .رائحة اعرتاضى عليه
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:حييى.د

 .تشاءلك أن تعرتض آما 

أما أىن أسخر من أداء احلكومة فأنا أفعل ذلك وأنا ملىء
بالغيظ، وأحاول أال أقلب السخرية قذفًا، وإن آانت تصل
أحيانا إىل ما يقرب من ذلك، وهذا يزيد تفاؤىل ال ينقصه،
فأنا أمتىن أن حتكمنا حكومة رشيدة خنتارها بوعى ناضج، ختفف

دام األمر آذلك، فعلّى عىن عبء تفاؤىل الذى يرهقىن، لكن ما
مسئولية حتقيق ما -حىت وحدى، أو معك إن شئت –أن أمحل 

 .أتفاءل به، وحساىب على اهللا

أسامة فيكتور. د  

ربنا يدمي عليك نعمة الصرب واألمل والتفاؤل وهى: أوالًٌ
 .تدوم بالشكر وأنا أثق أنك تشكر اهللا عليها

 :حييى. د

 احلمد هللا

 أسامة فيكتور. د

فهمت إنت عندك أمل ليه ىف مرضى تعتعة السبتأخريا 
 .ألنك عندك امل ىف أى مريض) احلكومة وأفرادها(

 :حييى. د

 !!ياليت احلكومة آانت مريضة، إذن لكان الشفاء ممكنا

 عمرو دنيا. د

أنا فعال مسعت ىف األخبار واجلرائد بيع األصول وامللكية
أفهم شيئا علىوأشياء أخرى مل أفهمها فأنا ىف هذا الصدد ال 

اإلطالق، ورمبا مل أحاول أن أتوقف ألفهم، ومش عارف هل اللى
 .عندى ده المبااله وال يأس وال إيه؟ بس أآيد حاجة مش آويسة

 :حييى. د

 "!! آويسة"بل 

أفك"أمل تالحظ يا عمرو أنىن أيضا مل أفهم، برغم أنىن 
، وال أظن أن أحدا فاهم إال)آما جاء ىف التعتعة(، "اخلط

أصحاب املصلحة احلقيقية وراء هذا امللعوب املسطح الكاذب،
وهذا ما يعنيه تعبري أن مثة أمرًا ما، وراء آل ذلك ال يعرفه

 .إال من يعرفه

إسالم. برجاء مراجعة القول العامى الشائع ىف ردى على د
 "!!!َهْلَبّت فيه إّنْه" حاال 

 حممد عزت. د

املشكلة أننا، ومنذ الثوره املبارآة، نتفنن ىف وضع
 مع (الشعارات واألطر واألسس واهليئات واللجان وآل آذا 
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أشكال فارغة من املضمون، من اهلدف،) االعتذار عن التعميم
من املعىن، التنمية احلقيقية جيب أن تبدأ من تنمية االنسان

إليها حكامنا، سواءًاذاته، وهذه احلقيقة هى الىت ال ينتبه  
 .آانوا عامدين أو غافلني

 :حييى. د

تنمية..." لـ "أخشى ما أخشاه أن يعرضوا مناقصة 
يتقدم إليها أصحاب شرآات الدواء" مقاولة"ىف " االنسان

بالتعاون مع شرآات البرتول والسالح،" نوعية حياة"لتسويق 
بـ ، وهم يلوحون لناألعاب السرك املادى املغرتبلتمويل 

مبعرفتهم،" املكتوبة عسلية حقوق اإلنسان"و" ملنب احلرية"
 وليست الىت خلقها اهللا،

 !.آه!!! ياه

 حممد املهدى. أ

مل أفهم بوضوح املغزى احلقيقى من وراء املثل رجاء
 !التوضيح اآرت؟

 :حييى. د

.أرجو قراءه التعتعة مرة ثانية، مث ردى على آل من د
 .حاالعمرو دنيا، . د& إسالم 

 حممد املهدى. أ

ماذا سنخسر أنا أو هو  مادام"معرتض على مجلة حضرتك 
، أعتقد ان الكل خسران حىت من هم ىف غري"؟؟؟"آله باان"

حاجة هلذه احلصة، فهذه األسهم ىف الشرآات مملوآة للشعب وحنن
 .لسنا ىف حاجة إىل بيع وشراء فينا أآثر مما حنن فيه

 :حييى. د

إسالم حاال. ا ما تقصد، وأظن ىف ردى على دمل أفهم متام
 توضيح أآثر ملا آنت أعنيه ىف التعتعة،

أما التعبري الذى وضعَته، أنت بني قوسني فكان تساؤال
 .ساخرا وليس سؤاال حيتاج إجابة

فاألرجح أن االسهم سوف تباع من الباطن ملن عنده:  وعموما
تباع بعض األدويةمثلما ... أسهم خاصة، وملن يفهم ىف االسهم 

يعاجلون على نفقة"باهظة الثمن الىت تصرف ملن يزعمون أهنم 
 .اخل.. بوساطة أعضاء جملس الشعب للقومسيون الطىب" الدولة

 نادية حامد. أ

أعجبىن جدًا املثل العرىب املستشهد به ىف هذه التعتعة
باعت املراة السمسم املقشور بسمسم غري(والظاهر ده فعًال 

وراء) هناك هدف ىف نفس بن يعقوب(أو ما يعادله ) مقشور
هذا االقرتاح أو القرار املزمع إختاذه من مشارآة املواطنني ىف

 .ول القطاع العام اململوك للدولةمتلك وإدارة أص
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:حييى.د

إسالم. برجاء قراءة مناقشة آل ذلك مع آل من د
 .إبراهيم، مث عمرو دنيا، فهى تتفق مع تعقيبك، شكرًا

**** 

 )حلظةآخر : (امللحق

وصلىن حاال أن اإلصالح وصل بالشبكة إىل آفاءة تسمح بإدخال
 :النشرة إىل موقعنا مباشرة فجرى ما يلى

مل أغري حرف مما آتبته قبل ذلك، على اعتبار أنىن: أوال
 .آتبته والعطل مازال قائما

أآتب ىف ملحق الربيد التاىل آل التعقيبات الىت: ثانيا
 ح املوقعوصلتىن بعد أن متكنا من فت

مجال الرتآى حاال شاآرا. د.سوف اآتب للصديق أ: ثالثا
مقدِّرا معرتفا باجلميل، مث أعفيه من مهمة نشر اليومية ىف
شبكتنا الرحبة، اللهم إال إذا رأى أن يواصل نشرها مواآبة

 .ىف نفس الوقت، دون أى إرهاق من ناحيته هو أو مساعديه

 احلمد هللا 

 حييى.   والشكر ألصحاب الفضل

 :ملحق الربيد بعد فتح املوقع

 بريد اجلمعة/حوار: رامى عادل. أ

ان اشري هبذه اجلمله ايل ضرورة -مصباح وردي يف هنار اسودّّّ
-ملاذا خيفي. آما هو، مبا هويراك احد، وينظر اليك، فرتاه 

هبذه الطريقه املزعجه املربكه احملريه؟ وجهه-احلاله/الصديق 
العالج  ان يكون امانتكم  اثق يف  وآيف حيرتم وحيتوي ويصان؟

 .عام بشكل  حتقيق هذا رمبا يف جمال الطب-صعوبة -جذري واقدر

 :حييى. د

اجتهادى ىفمرة أخرى يا رامى، لو مسحت تنتظر حىت أآتب 
التفسري واقرتاح الفرض، أما أملك ىف شفاء االبن سامح فهو هو

 .أملنا وأنا أشكرك عليه

 لكن ماذا جرى لك لترتابط آلماتك هكذا؟

–وأنت معهم  –أخشى أال يعرفك الناس، أو لعلهم 
 .رمبا) حيتوى القدمي اجلميل طبعا(جديد " رامى"يتعرفون على 

 )2من 2(رّب ضارة نافعة أسامة عرفة . د

يف تعدد األخماخ وتعدد مستويات الوعي وخربة العالج اجلمعي
 هنا واآلن

يف وجه شبه مع فكرة التحليل التفاعالتي فيما خيص تعدد
 مستويات اخلطاب بني ذوات أو آيانات املتفاعلني أالحظ بني احلني 
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واآلخر تعدد مستويات التواصل بني املعاجل وأعضاء اموعة على
حمور آخر أقرب إىل أن يكون حشد هائل من خطوط التواصل بني

 املختلفة مما ينشط معظمهذه األخماخ املتعددة ومستويات الوعي 
وما يقدر على(مستويات االستقبال وأيضا االرسال لدى املعاجل 

يف اطار خربة آلية مكثفة حتوى آل هذا ( القدرة غري القادر
حىت أن املعاجل بعد .. الزخم يف مقطع زمين حمدد ىف اهلنا واآلن

 انتهاء اموعة يدهش حني حياول قراءة أداءه هو نفسه داخل
اموعة فيعيد اآتشاف نفسه عرب حماور موروثه وتارخيه

 .حضوره ومكنوناته ومستويات

 آل عام وحضرتك بكل اخلري

 :حييى. د

 وأنت بالصحة والسالمة -

جاء تعقيبك اآلن بعد عودة الشبكة بالسالمة إىل ما -
يقرب من آفاءهتا الكاملة، وقد خطر بباىل آما جاء ىف مقدمة

الذى يتكون عرب هذه" املخ العاملى اجلديد"حوار اليوم أن 
الشبكات، له منوذج آخر ىف العالج اجلمعى استوحيته اآلن من

فراد اموعة هموأن أ"تعقيبك، أعىن أن للمجموعة مخ واحد 
اخل وهذا موجود ىف نظريات نفسية آثرية مثل" ... خالياه

وهى أمور" اجلشتالت"و " اال"النظريات الىت تتكلم عن 
 حتتاج إىل عودة ومقارنة ولغة ومرونه 

 شكرا يا أسامة

 ومحدا هللا على السالمة

**** 

اإلشراف على العالج: التدريب عن بعدأنس زاهد . د
 )26(النفسى 

السيارة لفت نظري يا دآتور أن الزوج ينتظر زوجته يف
عندما يوصلها إىل العيادة؟ ملاذا ال ينتظرها يف العيادة

بني هذا السلوك وبني نظرة الزوج إىل الطب نفسها؟ لقد ربطت
الطبيب على النفسي حيث مل يكن متحمسا لذهاب زوجته إىل

  .اعتبار أن اللي عندها شوية دلع

 :حييى. د

 هذا جائز 

 شكرا

حوار مع: يوم إبداعى الشخصى: حممد أمحد الرخاوى . د
 )4(اهللا 

 يغشاني

 القرتب تبتعد
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 تتغمدني برمحتك برغم غبائي

 توقظين حبرماني فأستفيق

 مداراتك اال ان اضل ال اخرج من

  السويجيلدني سياط  

  افزع ايل نفسي

 الوريد فاجدك اقرب من حبل

 فيا حي يا قيوم ال حترمين خبروجي من نفسي

  فانا منك اليك بك

  يارب آما خلقتين

 يا رب آما خلقتين

  احب اخللق

  واحب االمانة

  فاعين هبا آي يغشاني نورك

  ال احب الرتهيب

 له فلم ختلقين
 :حييى. د
 "!!ماشى"

 .هذا طيب
 !!فاحذره

 حممد نشأت. د

ما رأي حضرتك اآلن يف وصف.. املقابلة مع سامح من خالل
 ؟))العيان متفرآش((

 :حييى. د

بالذات" فرآشة"واضح ىل، ولعله واضح لك، أنه ال توجد 
آما تصورت الزميلة مقدمة احلالة، لكن ال تنسى يا حممد أن

 " متفرآشًا"نوع املقابلة هكذا، تلملم املريض حىت لو آان 

 حممد نشأت .د

وأصر) خرج مث عاد إىل البيت(آتبها سامح  اجلملة اللي
 ؟ (Regression) هل ممكن تفسريها بالـ النكوص..عليها 

 :حييى. د

الذى أحاول" الدخول واخلروج"ليس متاما، فربنامج  
توضيحه آثريا ليس نكوصا وإمنا هو برنامج منائى ضرورى رائع،

 .إذا سار ىف االجتاه الصحيح

 ).وانتظر تفسري املقابلة، واحلالة، أو فروضها(
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 تعتعة

ال أستطيع أن أخفى فرحة مشارآة هبذا احلذاء الطائر،
وذاكفرحة خالطتها فورا غصة رافضة هلذه الفرحة، مث حلق هذا 

صّدق أو ال تصدق أنىن مل أشاهد هذا املنظر على. تأمل حرج مؤمل
شاشات التليفزيون حىت اآلن، ولعل عزوىف ذلك آان مقصودا من
داخلى، حىت ال أَجْرَجُر إىل مشارآة ىف فرحة مشبوهة لست راضيا

 ىل اللقطة  من البعض أن يرسل  عنها، صحيح أنىن طلبت
ا بطريقىت الىت شاهدت هبا أوباماإلكرتونيا ألشاهدها متأني

راقصا مع املذيعة األمريكية وهى تصحبه إىل آرسى ىف لقاء
الراقصة هلذا  التقطت من تلك اللمحة  تليفزيوىن، وأنىن

النوىب األمريكى الرشيق أآثر مما وصلىن من آل تصرحياته، وآان
احلذاء  ميكن أن ألتقط من وجه بوش أآثر من تعبريات فردتْى

ا تتالحقان باصقة عليه، هكذا مسحت خلياىل أن يصور املنظر،ومه
وسوف أآتفى بالتعليق املوجز على بعض لقطات من صحف اليوم

 اجلارى، 19اجلمعة : الذى أآتب فيه هذه اليومية

وهو تكملة(الرصني الرزين فهمى هويدى بدأ مقاله اليوم 
ية الىتأصعب ما قرأت ىف التقارير الصحف: "هكذا) ملقال أمس

تابعت حدث قذف الرئيس بوش باحلذاء، أن جهات التحقيق شغلت
شارآته رفضه. إخل ..بالبحث عن حالته النفسية والعقلية، 

نبهت إىل اإلهانات واجلهل والغباء وسوء  متاما، فكم
االستعمال الىت ُتتًَناول هبا ما يشاع من معلومات متعلقة

  .نادين وهبة  قتلبتخصصى، من أول حادث بىن مزار حىت م
أيهما أحق بفحص قواه العقلية؟ القاذف أم: باهللا عليكم
إنىن أرفض ابتداء تربير القتل واإلبادة، أو حىت  املقذوف؟ بل

اخلروج عن العرف والتقاليد، بلصق أمساء أو مسات أمراض
أحرتم مرضاى وأعلم أهنم أرق وأنبل من  مرضاى عليها، فأنا

قاتل املاليني من األبرياء ىف  سخ البشع،قسوة هذا املقذوف امل
يعلمهم ألف باء الكرامة واحلرية،  ديارهم، وهو يزعم أنه

فاض  هذا الشاب الغاضب تقمص آل ناس األرض ىف حلظة فارقة،
به فأرسل بصقة ىف صورة حذاء على هذا املتبلد الذى أضحك

آل العامل بغبائه القاتل مثاىن سنوات ضحكًا أآثر إيالمًا من
 بنفس   –وهو يغادرنا –بكاء، مث ها هو ال خيجل أن يعتذر 
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 وآأنه نادل يعتذر لزبون لسع لسانه حبساء ساخن،  الغباء،

القاسى، إال أنىن توقفت عند  ومع أنىن فهمت غضب هويدى
وال أخفى شعورا بالقرف والرثاء إزاء الذين: "..قوله

ىف العاملني: " ... مث حدََّد ذلك  ....."انتقدوا ما جرى 
، الرثاء جائز، أما القرف يا أستاذ"إخل...العرىب واإلسالمى

فهمى فهو غري جائز، مث إن الفرحة مل تكن قاصرة على العامل
فرحة إسالمية أو عربية –مثال–العرىب واإلسالمى، أنا مل أميز 

مظاهرة بالشموع: "..ىف الصورة املنشورة بالوفد اليوم عن
الصورة تتصدرها.." ورأمام القنصلية األمريكية ىف اله

فتاتان مجيلتان، حتمالن صورة الزيدى بيد، ومشوع مجيلة أيضا
باألخرى، توقفت عند مغزى الشموع، ووجهْى وعيون الفتاتني
اجلميلتني، وتصورت أن هذا املنظر الرقيق هو ترمجة ملوقف عاملى
آِمل وراء الفرحة مبعىن هذا احلذاء الطائر، إنه تعبري عن

اخر لكل القتلة السفلة األغبياء، جنبا إىل جنبالرفض الس
إلنارة الوعى البشرى آله) الشموع(مع التلويح بأمل واعد 

هلذه  من خالل هذه الرسائل، العامل آله يعلن احتقاره
السنوات الدموية الىت قادها هذا الغىب املتبلد، لكنه يضىء

ألف الشموع حتملها هذه الوجوه اجلميلة، تعبري وصلىن أبلغ
الوقفة باألحذية للتضامن مع الصحفى العراقى"مرة من صورة 

 ".أمام نقابة الصحفيني عندنا

أختم هذا التعليق املؤقت مضطرا، بذآرى صورتني حذائيتني
األوىل للرئيس خروشوف ىف الستينات وهو يلوح حبذائه مث: دالتني

يضعه أمامه ىف اجتماع رمسى لألمم املتحدة، والثانية لعجوز
مصرى مجيل آان جبوارى حاّجا ىف املزدلفة، حني خلع حذاءه بعد
االنتهاء من قذف اجلمرات، وراح يقذف إبليس، وهو يصيح

طردت من( –) آلمة ال تكتب..." (  خذ يا بن الـ" غاضبا 
 )خميلىت قباقيب شجرة الدر، وحذاء أبو حتسني على متثال صدام

  الرمز، باعتباره رجعت إىل فرحىت املكتومة حبادث احلذاء
ابتكارا"ليست   البصقة الغاضبة العاملية، فتأآدت أهنا

هذا الصباح ، بل  "وفد"آما قال أسامة عكاشة ىف " عراقيا
،)وليس فقط عربيا أو إسالميا(احتقار عاملى   هى تعبري عن

من هذا املسخ الغىب القاتل، -آل الناس -يعلن موقف الناس 
حة الناس أنه خوفا من أن تكون هذهمث فهمت رفضى فرحىت وفر

 .الفرحة هى تفريغ عاجز، ال أآثر

ال أحد يستطيع أن يكتم فرحته هبذا الرمز، ولكن ال يصح
لنعمل ما  فورا  إذا مل تدفعنا  أن نفرح بفرحتنا  أبدا

يرتجم هذه البصقة إىل فعل قادر على التغيري عندنا وعرب
 .العامل
 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3718



 28I12<I2008א – אא
 

28I12<I2008א

)28(אאאא :א −485

 هل حيدث حتسن هبذه السرعة؟

سنة، غري متزوج، من 29عندى عيان عنده  :مصطفى مدحت. د
الشرقية، موظف ىف شرآة الصبح وبعد الظهر بيشتغل مؤذن ىف

 .األوقاف

هى شغالنة املؤذن اللى هّوه فيها دى بالتعيني؟ وّال :حييى.د
 جْدعنة؟ يعىن هى األصل؟

أيوه هو متعني، بس حصل عليها بطريقة :مصطفى مدحت. د
معينة، يعىن زى واسطة، هّوا متعلم لغاية تالتة اعدادى،

، هّوه جاىل يشتكى بأفكار"سبع جلسات"قعدْت معاه عالج نفسى 
ده الزهرى، وتغيري ىف حجم العضو التناسلى،بتلح عليه إن عن

 .وإنه خايف إنه ممكن يتقلب ست

؟ ماعادش حد بيتكلم عنه"بالذات"ليه الزهرى  :حييى.د
 .دلوقىت

هو فعًال ماآانش عارف يعىن إيه زهرى، :مصطفى مدحت. د
إن أى راجل يقرب منه ىف األتوبيس يبقى ده: وآان تقديره

هوَّ آان عنده: منه، غري آدهمصاب بيه، ويبقى حايتعدى 
قلة النوم، وقلة األآل، عدم االنتظام: أعراض اآتئاب، يعىن

ىف اجللسة الثانية على طول، حاولت أشرح... ىف العمل، وآده
له يعىن إيه زهرى، ومراحله، وآلمته خفيف خفيف عن اإليدز
قمت لقيته ىف اجللسة الثالثة جه يشتكى من أفكار عن اإليدز

 .المه عن الزهرىوقّل آ

العيان له تاريخ جنسى مليان، بدأ بانتهاك، واستعمال،
لكن) سنة 18واحد سنه (وهّوا عنده مخس سنوات من أحد اجلريان 

ده حصل مرة واحدة، وبعدين العيان بيقول إنه بدأ العادة
 السرية وهو عنده مخس سنوات برضه،

 متأآد؟ :حييى.د

لعاب جنسية خفيفة منأيوه، وبعد آده أ :مصطفى مدحت. د
الظاهر مع عيال قده، وملا بقى عنده عشر سنوات بدأ ممارسة

 مع احليوانات، وبالذات القطط 
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امشعىن القطط يعىن؟ دى أصعب حيوانات ىف احلكاية :حييى.د
دى؟ تفتكر تفرق؟ املهم، إنت عارف إن ىف األرياف حكاية
احليوانات دى آتري لدرجة إهنا ساعات تبقى مرحلة عادية وهى
ميكن هلا عالقة باللى بيشوفوه بني احليوانات، فيه حاجة

 تانية؟

عنده تسع أيوه، هّوا برضه عمل مع طفل :مصطفى مدحت. د
 . سنوات بس مش آتري

 هه، وبعدين؟ :حييى.د

سنة بدأ ممارسة 16ابتداَء من عند  :مصطفى مدحت. د
 مثلية بالتبادل مع أوالد ىف سنه 

 آانت ممارسات آاملة؟ :حييى.د

، هو بيقول آل املمارسات دى..أيوه :مصطفى مدحت. د
 سنني 8استمرت لغاية ما بدأ التعب من 

سنة عمال يتنقل بالشكل 21حلّد سن  5يعىن من سن  :حييى.د
 ده، مابطلشى

سنني 8بالنسبة للتعب اللى بدأ من  :مصطفى مدحت. د
آانت زادت ممارسته للعادة السرية، وىف مرة أثناء ما
بيعملها حس بكرشة َنَفس، وأمل ىف منطقة الشرج، ودى آانت

 .بداية التغري

 هل بيؤم الناس ىف الصالة؟.. إنت بتقول انه شغال مؤذن :حييى.د

هو بيأذن وبيقوم.. ما حصلش.. أل :مصطفى مدحت. د
 .بأعمال النظافة َبْس

 بقاله قد ايه متعني مؤذن؟ :حييى.د

 سنني 10تقريبًا  :مصطفى مدحت. د

 .يعىن قبل بداية العيا بسنتني :حييى.د

قال.. ملا آلمته عن شغالنة املؤذن دى  :مصطفى مدحت. د
 .كن يبطل أى شغالنه إال الشغالنه دىهو مم: ىل

 سألته ليه؟ :حييى.د

قال إهنا بتقربه اآرت من ربنا، بيحس :مصطفى مدحت. د
 إنه فيها بيالقى نفسه

 مش فيه تناقض برضه بني الشغلة دى والتاريخ ده؟ :حييى.د

أيوه، بس هّوا ما جابشى سرية ألى عالقة :مصطفى مدحت. د
 بني ده، وده،

السؤال بالنسبة للعالج النفسى،.. السؤال بقى :حييى.د
 دى حالة زمحة قوى
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7"أنا مستغرب إن ىف الفرتة القصرية دى  :مصطفى مدحت.د
بس، رحت شايف إن العيان اتلّم بسرعة اآرت من اللى" جلسات

آنت متوقعها من أعراضه، ومن تارخيه املليان ده، فبقيت قلقان
من اللى حصل آده يعىن مثال ماآانش عنده أمل إنه يتزوج خالص

، بعد شهروماآانش منتظم ىف الشغل لدرجة انه آان عايز يبطله
، ويعمل حاجات ماآانش"يتحرك"واحد لقيت أن العيان بدأ 

يصلح حاجات ىف البيت، يعامل الناس آويس، بينتظم ىف: بيعملها
 .الشغل، بيفكر ىف مستقبله، وىف جوازه أنا استغربت

تقصد العيان مش بس احتسن بالنسبة لألعراض، دا آمان :حييى.د
 بقى يبادر ىف حاجات، من غري ما حد يقول له، إنت زعالن ليه بقى؟

 هل ممكن حيصل ده آله ىف فرتة قصرية زى دى؟ :مصطفى مدحت. د

هل موقفك العالجى: الربآة فيك يا أخى، لكن قل ىل :حييى.د
 "ال"أو " نعم"حايتغري لو آانت إجابىت 

أظن موقفى من املريض آمعاجل، أنا شايف :مصطفى مدحت. د
 .إنه مش حايتغري

أيوه آده، يبقى ليه السؤال، يعىن انت حاتعاجله :حييى. د
حاتعاجله، وحاتكمل سواء أنا قلت لك ممكن التحسن حيصل

 بالشكل ده أو مش ممكن؟

 أيوه، طبعا  :مصطفى مدحت. د

نتعلمها من العيانبصراحة فيه حاجات مهمة  :حييى. د
أول حاجة هى انتظام العيان ىف العالج وشوف بيجى منني،: ده

من الشرقية، دى لوحدها عالقة إجيابية ىف عالقتك بيه، تاىن
تفاصيل التاريخ اجلنسى دى عايزة وقفة، ولو إىن فالح: حاجة

وعارف املسائل دى بتمشى إزاى، بس أنا مش متأآد إن آل
إنه حقيقة، وال خيال، جيوز آله صح أو اللى قاله ناخده على

جزء منه صح، مثال حكاية القطط دى مش مألوفة ىف الفالحني، زى
ما يكون املسألة عايزة مراجعة، هّوا عموما ىف الفالحني
احلكايات دى عندهم عادية، وبتعدى املسألة من مرحلة ملرحلة،
والوما بتعلقشى آتري، لكن مش بالكثرة دى وال التعدد ده، 

بالتنوع ده، أنا مش متأآد، وبعدين بالنسبة للعادة
"ذروة"سنني هل آان فيه  5السرية مثال اللى بدأت عند سن 

، طبعا مافيش قذف ىف السن دى، إمنا ىف البنات)أورجازم(
 .، ىف األوالد مش متأآد"ذروة"الصغريات ساعات يبقى فيه 

ا هّواانتصاب من غري قذف، إمن آان فيه: مصطفى مدحت. د
 "ذروة"بيقول آان فيه 

االنتصاب ممكن، بس الذروة واسعة شوية، مث إن :حييى. د
الكالم ده بداية من سن مخسة، ودى الفرتة اللى فرويد بيقول
فيها إهنا فرتة آمون، إمنا اجلدع ده ما بطلشى، حسب آالمه،
وزى ما يكون اجلنس عنده قعد نشط طول الوقت بدرجات

ا،متفاوتة لكن مش لدرجات وأنواع االحنراف اللى هّوا حكاه
وبرضه ميكن ده خّاله قعد يكرب من غري استقطاب بني هوية ذآورية 
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وبني هوية أنثوية قوى، فقعد ِمَمشى نفسه يا إما باخليال يا
إما بشوية واقع، حلد ما بدأت الوساوس والرهابات تنبهه

 .إنه آده ما ينفعش

 أيوه مع بداية العيا هوه بطل آل ده: مصطفى مدحت. د

واهللا ما انا عارف بطل ممارسة وال بطل ختيل،: حييى. د
الظاهر إن النمو اجلنسى بتاعه ِمِشى متوازى ىف آل االجتاهات،
ومش بس النمو اجلنسى دا باين منو القيم أيضا، يعىن هو مؤذن

يقرب من"وبيالقى نفسه ىف شغلته الدينية دى اللى بتخليه 
لضهر ىف شرآة، وال عمره، وىف نفس الوقت هو موظف بعد ا"ربنا
مشاعره، وال احلكاوى اللى بيحكيها بشغلة املؤذن، أو ربط 

بصورته وهّوا على املادنة بيأذن، أو بيقيم الصالة، وال عمره
 .حكى لك عن شعور بالذنب وهو عمال بيأذن وال هوه ّمهه

سواء آان اللى حكاه ده حقيقى، أو جزء منه حقيقى،
، أنا شايف إنه ما دخلشى21د سن فالظاهر إنه قعد آده حل

مع نفسه معارك وصراعات وآالم من ده، احلكايات مشيت جنب
بعضها حلد ما لقاها آفاية آده بقى، قام حاول يلم نفسه ما
قدرش، فظهرت األعراض النفسية قلق واآتئاب ووساوس ورهابات
وآالم من ده، أنا بافرتض إهنا ظهرت علشان يساعد نفسه إنه

فّخوف نفسه. راح جلأ ألقرب حاجة متنعه من املمارسات دىميتنع، 
من إنه ميرض بالزهرى، وبعدين ملا انت طمنته على حكاية

 .الزهرى دى، نقل على اإليدز

زى ما يكون هوه راح عامل ضمري أو والد من خالل املرض
عشان حيوش نفسه، وحيوش خياالته برضه، يعىن استعمل املرض

صّدق لقى العالج شبط فيه، ألن املرحلةآمرحلة، وبعدين ما 
مرحلة، عشان آده انت تالحظ رغبته ىف العالج، وإنه بيجيلك

سفر ساعتني آل أسبوع، يعىن املرض هنا عمل عنده. بانتظام
دور إجياىب، وبعدين ملا جالك وشعر بالسماح، إنك ما حكمتش

 .عليه فاتّلّم أآرت وراح عاملها وخافف، فانت اختضيت

 أيوه استغربت: طفى مدحتمص. د

املسألة اللى خضتك ملا أحتسن فجأة ممكن تكون: حييى. د
 Flight into" شبه الصحة"يا إما هرب ىف : حاجة من اتنني

health يعىن اتوّآل، وراح مستعمل ميكانزمات جديدة وآّتم
، يا إما يكون منوه آان بيتحرك طول"عادى"عاخلرب عشان يبقى 
ما آاتش تثبيت ووقفة، زى ما تكون آانت الوقت، واحنرافاته

جتريب وْتعّدى، فهو جالك جاهز وآانت حرآية النمو عنده لسه
نشطة، فلما اطمأن لك وصّدق مساحك، راح عاملها وقال لك يا
واد ما فيه سكة أمان أهه، واختار العالج وإنه يكمل منوه،

 .بدل آل اهليصة دى، وبدل احلل باملرض برضه

طيب وإزاى أعرف إنه هرب بامليكانزمات: حتمصطفى مد. د
فيما يشبه الصحة، وال هى فرصة منو وهو لقطها وحايكمل زى

 ما حضرتك بتقول؟
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ما هو حاييجى غالبا، فإذا لقيته انطفأ وبّطل:حييى.د
حيكى بسهولة وطيبة، وبعدين ابتدأ يستصعب املشوار، ويفاصل

دفاعات، إمنا إذا ىف املواعيد، يبقى ىف الغالب التحسن ده
آانت الطيبة لسه منتظمة، والعالقة بتنمو رغم اختفاء
األعراض، يبقى فيه احتمال منو بصحيح، وما ختافش من سرعة
التحسن ألنه ماعملشى آده ىف سبع أسابيع، أل، دا جايلك حمضَّر
نفسه مثانية وعشرين سنة، وأنت جيبت فّنشت احلكاية، بطيبتك

 .انت صغري، وواخدها جد ىف نفس الوقتوجهلك اجلميل، عشان 

**** 

 :ملحوظة

النص ليس حرفيا متاما آما هى العادة، لكن اجلرعة زادت ىف
 .هذه احلالة أآثر، للتوضيح ولتجنب احلرج باستعمال ألفاظ بذاهتا
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א−486 אאאמ אמא

 قبل النص

ألختار من إبداعى اخلاص ما) األحد(حني حضرت صباح اليوم 
يصلح لنشرة الغد املخصصة لذلك، فوجئت بأخبار مذحبة غزة،
جمزرة غزة، سلخانة غزة، طبعا ال أستطيع أن أصف مشاعرى، وما
فائدة املشاعر أصال؟ وما فائدة وصفها؟ وما فائدة الكتابة؟

وما معىن أى شىء ألى وما فائدة النشرة؟ وما فائدة احلياة؟
شىء إن آان العجز قد وصل إىل هذا احلد؟، وما فائدة نشرة

ملاذا؟ وما فائدة الشبكة!!! إبداعى اخلاص؟؟: اليوم بالذات
 العربية للعلوم النفسية؟ وما فائدة العلوم النفسية؟ 

حبثت عن تفاؤىل العنيد الذى وصل إىل حد املرض آما أزعم،
عن الواقع، وهو شديد البعد عن نعم هو مرض بقدر بعده

الواقع، حبثت عنه فلم أجده، هرب مىن، هو دائما يهرب مىن آلما
شعرت مبا أشعر به اآلن من عجز وغيظ وغضب وجزع وجنون، آلما
حدث مثل ذلك ُأصاب بشلل ما، أصمت وأنسحب وآأنىن ِمّت فعال، مث

أناأنفجر لألمام قبل أن تزهق روحى مباشرة، أمللم نفسى، و
أستعد للجولة القادمة، وال أجد إال الكتابة، ال لتفريغ ما ىب،

 .تذآرىن مبسئوليىت –الكتابة  –وهو ال يفرغ، وال ينتهى، ولكنها 

يبدو أن هذا نفسه هو ما حدث ىل سابقا ودفعىن أن أآتب
، أثناء آتابىت"تقرير"القصة الىت نشرت منذ أسبوعني بعنوان 

ن ساعتها جيرى حوىل ما ينبهىن إىلتقريرًا عن حبث علمى، آا
احتمال مشارآىت جمرما مسامها، آما ذآرت، هذه القصة املقال

، ومازلت أذآر جزع وأمل آل1982سبق نشرها ىف األهرام سنة 
من قرأها آنذاك، لكن ماذ فعلنا باألمل أو فعل بنا األمل؟
بوحني أعيد نشرها األسبوع املاضى، أحدثت نفس األمل عند من عق

؟ لكن، مرة)قبل مذحبة غزة أمس(عليها وآاهنا آتبت للتو 
 إخل، .... ما فائدة األمل، وما فائدة الكتابة؟ : أخرى

األمل هو األمل، والعجز هو العجز، لكن أيا من ذلك ال ينجح
أن يثنيىن عن حتمل املسئولية، شخصيا، أوال، ولووحدى، قفزت

آتبتها ىف مثل على سطح ذاآرتى صورة أخرى، آتابة أخرى،
نفس املوقف، رمبا مبثل نفس الدافع، رمبا ملثل نفس الغرض،

 .1985أآتوبر  17ونشرت ىف األهرام أيضا ىف  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3724



 29I12I2008א – אא

اآلن، مل أعد أستطيع أن أجد عندى ما أعرب به عن موقفى
مما بلغىن هذا الصباح إال أن أعيد نشر تلك القصة، أعيد
نشرها ألن شيئا مل يتغري، إال بداخلى، أصبحت واعيا أآثر
فأآثر، وأنا أقبل التحدى بقدر ما أحتمل مسئولية التفاؤل

 :عيدأصر أن يقول ويحىت لو آان مرضا فعال، حىت لو 

وليس( –الناس  –إنه بالرغم من آل هذا، فإننا حنن "
هم الذين سوف ينتصرون ، حني نتحمل مسئولية) فقط العرب

تفاؤلنا والدماء جترى من حولنا، طاملا هناك دماء جترى ىف
عروقنا، ال مفر من مواصلة معرآتنا بشرا معا، اللهم إال

سنة عفنة،إن حتولت الدماء ىف عروقنا إىل مياه راآدة آ
وأنا ال أرى أن هذا حمتمل، وإن آان ميكن أن يكون هذا هو

ليسوا" هم"ما جيرى ىف عروقهم هم، فهم املنقرضون قبلنا، 
فقط اإلسرائيليون، ولكن آل من ال يثور ضد اجلارى لصاحله
قبل صاحلنا، لصاحل الناس، آلُّ من موقعه بطريقته طول

 ".الوقت

***** 

 : النص

 امالذراع واحلز

 اللزجة   اليد   تنسحب ،  احتسب   مل   حيث إىل  األفعى    الذراع   متتد
قفاى، على  األخرى  تلصقىن    السرت،   ثنايا ىف  املخفى  ارى    فوق 
 من   تصدر   قهقهة   أهنا   أتبني حىت    توقف   دون   خشن   صوت   يتنخم 
حجرى ىف    النائمة ابنىت    وجه على    يبصق يتقيأ،    مل   خممور   أمعاء 
  : قائال 

 عاجبه واللى  ..   بثمنه   آله ..  

 عن   يتحدث ،  ننت   بشحم   املصبوغ   شعره   يدهن   األآرب   املمثل
 لتقنني   احدث   تشريع   وصدور ،  امللغوم   والرد   القاتل   العدل 
  . اهللاو اى    املوجهة،   والوغدنة   النذالة 

وعيى،   تلطم   سجيل   من   حجارة   قصائده   أوزان شعرى،    أتقيأ
 بعد   افسر   مل علمى    حبث   آخر   نتائج،   عن   ألحبث مكتىب    درج   افتح 
 طول  -  يشغلوننا ،  معقدة   جداول ىف    مرصوصة أرقام  ،  نتائجه 
 ، أعثر اجلزئيات   جزئيات   حول   الدائر   العبث   هبذا -   الوقت 
 ألعن ،  متزيقه   خشية   بعيدا   فأخفيه زواجى    عقد على    مصادفة 
 العمرة   وإعالنات ،  العشر   والوصايا   املتحدة   األمم   ميثاق 
  . السياحية 

حفيدى،   وجه ىف    أتتطلع   أن   أجرؤ   ال ،  التفكري   جمرد   من   اخجل
 ليست ،  صغرية   وسادة   رحم ىف    وجهه خيفى   -  نائما  -  يستدير 
 واملدن   املساآن   وأبراج   والصحف   االنتخابات   ألعن ،  نظيفة 
بعد   تطمس   مل   غافلة أحاسيس    واطمس   الدوالر   واسعار   السياحية 

 .خشية أن تشتعل مىن ال أعرف إىل أين

  .. جيوز   عاد   ام ..   جيوز   عاد   ما  
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  وجودى    دروب   آل ىف  جيرى    أتبني غول الغضب

  . القتل   فهو

 ال ،  ابدا   يسقط   ال   عني   فرض   بل ،  آفاية   أظن   آفاية،   فرض
 أن   يسقطه   ال ،  أمهاهتا   بطون ىف    األجنة   آل   حتارب   أن   يسقطه 
 عبثت   اذا   أبشع   عارا   يصبح   العار ،  الناس   غري   الناس   يتبدل 
  . القمة   مؤمترات   أو   الذاآرة   عتمة   به 

 آان الذى  قريىب    تليفون   رقم   هو   هذا ،  الدعوة   أقبل   سوف
 مسعور   لذئب   آراهيته   من   أآثر   يكرههم ، هو  باملخابرات   يعمل 
 املتفجرات   نوع على   يدلىن   سوف ،  أطفال   روضة ىف    جائعا جيرى  
 الثالثة "  العلمية "  الزيارة   تكون   أن   البد ،  التشغيل   وطريقة 
، الطريق   مهدوا   النية   حسنو زمالئى  ،  يطمئنوا حىت    الرابعة   أو 
 حيتاج   علميا   حبثا   ليكن (!!) الدوىل    للتفاوض   النفسية   األسس 
 احلازمة   العالقات   سيكولوجية ،  جمتمعني   واحلمائم   الصقور   ملقابلة 
 السمك   رقيق   احلزام  -)  رومنيزيز   بكاهلشا :  آالم اى  (  اإلثنية 
العلمى،   النقاش   حيتد ،  جاف   حرب   قلم   خالل   من   والتحكم ،  متاما 
 رسالىت وصيىت،    معلنا ..   فيهم  -ىب ،  انفجر 

 اتصور حىت    وزنا   أخف إىن    أشعر املرئى    غري   احلاجز   عرب   أنتقل
 ثقال   أن   إال   يدوم،   سوف   الصاعد اللولىب    الطريان   أن  -  فرحا  -
جيذبىن ،  فاجلذع   للساقني   ينسحب ،  القدمني   أصابع   أطراف ىف    يدب 
 أمل   ملاذا؟ ،  ساحق   رعب ىف   -  مصدق   غري  -  أهبط أدىن  إىل    الثقل 
 يكفى؟   اال   ينبغى؟   ما   افعل 

  . جدوى   بال   مرتني   أفيق   أن   أحاول

 رغم  -  أغوص ،  قاع   بال   آسنة   والربآة   السباحة   أعرف   ال
 سناء   تكتب   مل (  واملرارة   العار   منقوع ىف   -  القوام   زئبقية 
  ) يستمىن   ملؤمتر علمى    ببحث   قامت   وال ،  شعرا   تقرض   مل ،  قصة دىل احملي 

 انتحله   عذرا   أجد   ال

  . حيا   استمراره   من   خجال يتوارى    عنينا

***** 

 28/12/2008: بعد النص

 أمتطى بعد ربع قرن، فأآتشف أىن مازلت حيا

 جدا

مازالت طازجة تؤآد أناألمل هو األمل، والدماء الشريفة 
 احلياة تتجدد

 ال أخجل

 ال أتوارى

 !لست عنينا بعد
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 ولن أآون

***** 

 : ملحق النص

- بثالث سنوات ونصف" الذراع واحلزام"قبل القصة ( 
 )2002-4-8: األهرام

 للجمال   آخر معىن    

واإلبادة، والتجويع،  والقتل،  التذبيح،    هذا   آل   وسط
 بد  ال   ؟  اجلمال   عن   للحديث   مكان   يوجد   واالستهانة، هل واإلهانة،  
 يوجد   هل أخرى،    معان   للجمال   أن   آما أخرى    معان   للقبح   أن 
 تصريح أى    يصرح   وهو   بوش املسمى    السيد   هلذا   تستمع   من   أقبح 
 القبح   يكون   آيف   سارتر   غثيان   من   تعلمت .  بالغثيان   تشعر   وال 
 هذا   تسمع   حني   إنك التقزز،    عن   املعرب   الرد   هذا   ملثل   مثريا 
 ملكافحة   أآرب   جهدا   يبذل   أن   عرفات   من   يطلب   وهو   بوش   الدبليو 
 نفسه   ينظف   أن   يستطيع   يعد   فلم   املاء   عنه   قطعوا   وقد   اإلرهاب 
 يطرد   أال   شارون   وحليفه   صديقه يوصى    وهو   أو ،  يتوضأ   أو 
،) آخر   سبب ألى    وليس (اخلارج،    من   اإلرهاب   ميارس   ال حىت    عرفات 
 أقبح   وهو   بالغثيان   تصاب   أن   إال   متلك   ال آذلك،    تصرحياته   وآل 
 الفاتر   للنفور   املثري   النشاز   لقبحا   ذلك .  القبح   أنواع 
  . املسخ   اللزج 

 واإلذالل   واإلهانة   القتل   هذا   آل   وسط   و   بعد   يوجد   هل
 عن متاما،    هذا   عكس   عن   للحديث   جمال   والغطرسة  ، والتجويع 
    اجلمال؟ 

 ؟  هذا   آل   وسط   مكانا   جيد   وآيف   اجلمال؟   هو   ما

 مقال   هناية ىف    إدريس   وفاء   أخاطب جعلىن  الذى    ما   أعرف   ال
 يا   أروعك   ما"  قائال   )6/2/2002: الوفد ( آخر   موقع ىف  ىل    نشر 
 بعض راجعىن  ، "اجلمال   هذا   بكل   خططهم   آل   تقلبيني   وأنت وفاء،  
 وفاء   صورة   مع   الوصف   هذا   تناسب دى م   عن   والقراء   األصدقاء 
حيبها،   من   وآل   ذويها   وحسرة   آالم   يثري   مبا   أشالؤها   تناثرت   وقد 
 قد   اللفظ   آأن نفسى    أراجع   آدت أنىن  حىت    جاهزة   إجابة   أجد   مل 
 وجه   بأسابيع   كذل   بعد   طالعت   حني لكنىن  .  عىن   رغما مىن    قفز 
 تودعنا وهى    خربهتا  -  ذلك   أمكن   ما   تقمصا  -  وعشت   األخرس   آيات 
 ذلك وعيى  إىل    عاد حصر،    بال   وإخواهنا   منال   بأختها   لتلحق 
 واألشالء   الدم   رغم   منال   رحيل إىل    أشري   وأنا غمرىن  الذى    الوصف 
  .  واآلالم 

 الرائع؟   الفعل   هذا ىف    مجال أى    احلكاية؟   ما

 وعن الشجاعة،    وعن البطولة،    عن   نتكلم   أن   ميكن   
 باجلمال   الفعل   هذا   يوصف   أن   ولكن ،   اإليثار   وعن التضحية،  
    تفسريه   أحاول   عنده   توقفت   ما   هو   هذا 
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 خالل   من وصلىن  ،  اجلمال   فلسفة   حول   تنظري ىف    الدخول   دون
 آل ىف    األجزاء   تناسق   جمرد   ليس   اجلمال   أن   هذه   القلم   مغامرة 
جدىل   حضور   لكنه تيسر،    مبا املتلقى  وعى    تناسق   يعيد   أن   قادر 
 بال   تصعيد   حالة ىف    آخر إهلى    أو إنساىن  ووعى  إنساني،  وعى    بني 
على   قادرة   النهاية   مفتوحة   ضامة   منفرجة   حرآة   اجلمال .  هناية 
املمتد،   الزمن   بطول   تآلف   اجلمال .  ليواآبها   مواز   حتريك 
 إال   املطلق   بشكله   يتحقق   ال   هذا   آل ،   احملدود   غري   الطيف   وبعرض 
  .  يوصف   ال الذى  صوىف ال   الوجد   من   حالة ىف  

 وآل   وآيات   وفاء   من وصلتىن  الىت    الرسالة هى    هذه   هل
 عن   أجسادهم   رحلت   أن   بعد   عيوهنم ىف    أنظر   وأنا وأحباىب  أوالدى  
 ورمبا رمبا،    ؟ املتناهى   غري   املطلق ىف    لتتآلف األدىن    حواسنا   جمال 
 استعمال   من مينعىن    ال يعتصرىن  الذى    األمل   جعل الذى    هو   هذا 
  . دورهم   اختفاء   دون   أجسادهم   رحيل   وصف ىف    اجلمال   تعبري 

 العالقة   بتأآيد الوعى    ميأل الذى    هو   هذا   االستشهاد   حلن
 أحدمها   بتوليد   ولكن آضدين،    ليسا واملوت،    احلياة   بني   الوثيقة 
 احملدود   بني وناسه،    الفرد   بني   يؤلف الذى    هو   وهو لآلخر،  
 توصف   أن   ميكن   ال   العالقة   هذه واآلخرة،    الدنيا   بني ،   واملطلق 
 أملا   نتقطع   أن   من   التناغم   هذا   حيرمنا   أن   دون ،  باجلمال   إال 
  . افرق   وجنزع 

 هلؤالء األخرى    الثقافة   من   األخرين   وصف   يقرأ الذى    إن
 إهنم ذوقهم،    ونقاء وعيهم،    سالمة ىف    يشك   وأن   بد   ال   الشباب 
إىل   أحدهم   يذهب   مل األوصاف،    بأقبح   اجلمال   هذا   عن   يتحدثون 
 نفسه   يسأل   مث عنقه،    من   هباويقر حادة،    آلة بأى    وميسك مرآته،  
عنقى ىف    النصل   هذا   أغرس جيعلىن    أن   ميكن الذى    الدافع   هو   ما 
    ؟   يطاق   يعد   مل الذى  القوى    الشديد   يكون   أن   إال   اللهم   هذا 

 نيضحو   املذلون   املستعملون   املهانون   احملتلون   الفلسطينيون   
هى   وإمنا   لإلحباط   نتيجة   ليس   اآلخر   تلو   الواحد   حبياهتم 
، غريهم   أرض   حيتلون   وهم   واإلسرائيليون   ؟  انتحارية   اسرتاتيجية 
 آل   وميزقون  ، األعراف   آل على    ويبصقون ربنا،    خلق   ويهينون 
 هبذه   يقومون الذى    هم   اإلسرائيليون   هؤالء الدولية،    القرارات 
  . سرتو   سيد   يا   شكرا ،  لإلحباط   نتيجة   االضطرارية   اازر 

 يريد   منهم   أحد   ال   ألن ،  اجلميل   املوت معىن    يفهم   منهم   أحد   ال
 عجز   لو حىت  األخرس،    آليات   اجلميل   الوجه   هذا   يتقمص   أن 
آيات،   سن   مثل ىف    حفيدته   أو   ابنته   فليناد ذلك،    عن   فريدمان 
 تلف وهى    ويتصورها   وجهها ىف    وليتطلع   قليال   أصغر   أو   أآرب   أو 
 ما ،  نفسه   يسأل   أو   ويسأهلا الرقيق،    وسطها   حول   التفجري   حزام 
 آل   من   نفسها   وحترم منها،    وحترمه   هذا   آل   هتدر   جيعلها الذى  
 ال   االنتحارية؟   العمليات   إسرتاتيجية   وحلمها؟   وحبها   آماهلا 
  سيدى    يا   أصال   اسرتاتيجية   آلمة   تسمع   مل   آيات !!!!!  شيخ   يا 

 .غريآم   آخر ألى    واحتقارآم .  فريدمان   سيد   يا   ظلمكم   إنه
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אא−487 א، א، )34(אמ،

 "سامح"عودة إىل حالة

 :مقدمة

 :أهنيت احللقة الثانية من حالة سامح مبا يلى

أعرف أن املسألة أصبحت مرهقة، وأن التتبع أصبح صعبا،
وأنىن أغري رأىي آثريا حىت أزعج آل من ينتظر مىن آالما حامسا

، لكن ماذا أفعل، وهذا هواملنهج الذى اخرتته، أوهنائيا 
الذى فرَضْته علىَّ هذه النشرات، وتلك التسجيالت املوضِّحة

ا حاملة، ولكن يبدولفروضى السابقة الىت آنت أحسبها فروض
أهنا تثبت أوال بأول أهنا فروضا عاملة، ولعلها تكون

تدعم التنظري الذى يلح ىف  الشواهد اإلآلينيكية الىت ميكن أن
  .إصداره، اإلبن الصديق األستاذ الدآتور مجال الرتآى وآخرون

تعقيبات وتفسريات إمراضية" وإىل األسبوع القادم 
Psychopathological )نشرة أو اثنتني(" 

مث حال عطل آابالت اإلنرتنت دون الوفاء هبذا الوعد ىف
نشرناحينه، مث انصلح احلال، مث مهمت أن أوىف بوعدى بعد أن 

الىت ظهر فيها تاريخ) الشيت(بالتفصيل ورقة املشاهدة 
مث  2008-12-16نشرة الثالثاء احلالة واألعراض، وذلك ىف 
 ، 2008-12-17ىف اليوم التاىلنشرنا نص املقابلة مع املريض 

وقد بدأت فعال وأنا أتصور أنىن سوف أزيد األمر وضوحا،
ضى بضع ساعات وجدتىن غري راض عما أفعل، حيث شعرتوبعد م

مبا ىف –أنىن بذلك أخلط بني منهج املباشرة ليستنتج القارىء 
ما يراه مناسبا، وبني منهج التفسري –ذلك املختصون 

 .والتأويل الذى بدا ىل وصيا على النص األآثر ثراء

دةوإحالل ما   ومل أجد الوقت للرتاجع الكامل عن آل ما آتبت،
.ىف عرض هذه العينات لعل لكم رأيا آخر - هكذا–أخرى حمله، فتورطت 

 : تنبيه ال لزوم له

قبل املاضى   غىن عن الذآر اإلشارة إىل ضرورة مراجعة ما سبق نشره
، psychopathologyىف قراءة احلالة أو مناقشة فروض اإلمراضية الـ 
 :ال يكفى ومع ذلك نوجز احلالة مضطرين برغم علمنا أنه موجز
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 احلالةموجز

سنة ، 17  )ليس امسه احلقيقى آالعادة(  إبراهيم  سامح
جاء يشكو من ضالالت  طالب متوقف ىف سنة تانية دبلوم متوسط،

، وهالوس مسعية)وخيسسوىن،  فيه ناس عايزين يئذوىن(اضطهاد 
مث منذ شهرين بدأ يشكو من -بامسع صوت هبد على العربيات (

أصوات متعددة، تنقر على األبواب، وتصفر، مع صوت أنثوى
فيما بينهم ميكن متييزه وهو يعقب على تصرفاته ويُسبــُّـه

، وتوقف عن الدراسة، ورفض العمل آبديل، مث غرق حتت)أحيانا
وضة، راقد ىف السريرداميا قاعد لوحده ىف األ(انسحاب وعزلة، 

آما رفض األآل تقريبا  )ومغطى وشه بالبطانية، بس صاحى
متاما، حىت فقد عدة آيلوجرامات آما آان معظم الوقت يتخذ

ياخد وضعوممكن يغطى وشه بقى    وضعا ثابتا متصلبا داال
=أعراض تصلبية (  ويقعد حاطط وشه ىف األرض مدة طويلة قوى

 ) آاتاتونيا

مع والديه وأخويه اللذين مل يتزوجا بعد، ىف يعيش سامح
وقد أحضره أبوه  حني تزوجت أختيه ، وهو آخر العنقود،

لالستشارة على مستوى العيادة اخلارجية، وآان قد أخذ عالجات
مناسبة حتسن بعدها قليال مث انتكس  فيزيقية فارماآولوجية

قلى،الع/بسرعة، ليس ىف عائلته تاريخ إجياىب للمرض النفسى
52 األمطيب عطوف ال مييز بني أوالده أو بناته، و  رجل والده

 سنة ، اجتماعية سهلة ، عالقتها بسامح أقرب إىل التدليل،
 عالقته بإخوته طيبة، عموما، 

سامح طول عمره خجول، مالوش اصحاب آتري، بيحب يقعد ىف
 البيت أآثر األوقات، بيصلى ويصوم من صغره 

ات جنسية صعبة، فهو يقول أن اثننيحكى عن خرب....... 
من زمالء املدرسة، أآرب منه مارسا معه اجلنس ىف ظروف يستحسن

 :أن نعيد حكيها بألفاظه

فيه اثنني زمايلى ىف اعدادى آانوا بيجربوىن على.... 
آده، آانوا يدوىن مواعيد والزم أروح فيها، وآنت باقول

والدى شد علىَّ  ميكن لْوألهلى اىن رايح اذاآر مع صحاىب، 
، لو رفضت آانوا بيهددوىن، واحد منهم قاىل إنهماآنتش رحت

صورة، وآان بيهددىن انه حايوريهم ألمى، آان آل 36مصورىن 
لو ماجتش  مرة باحرق صورة حلد ملا خلصوا، آانوا يقولوا ىل

، آنتآنت باحس اهنم عاملني ّىف حاجة غلط  حا جرسك بالفضيحة،
ولد وخايف ينزل،  نت حاسس إن انا ىف بطىنخايف اخلـّـف، آ

 آنت عايش ىف رعب، بطلت احلاجات دى ملا دخلت الدبلوم 

املناقشة مع الزميلة  مقتطفات فتعقيبات حمدودة من
 مقدمة احلالة

سوف نقتطف من املقابلة مع الزميلة الىت قدمت احلالة ما
 نرى أهنا نصوص حتتاج إىل تعليق قد يدعم الفرض املطروح

 املقتطفات ليست آاملة، وبعضها ليس حرفيا، لتعويض اإلجياز،(

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3730



 30I12I2008א – אא

ومن يرغب ىف الرجوع للنص احلرىف، يرجع له آامال ىف يومية
 2008-12-16الثالثاء

 )النقط عادة مكان آالم حمذوف، واألقواس آالم مضاف

 : املقتطف

 الشافعى  داليا.د

....... 

 ،.....العيان .. أنا اللى شاغلىن إن  :داليا.د
حاّسه إن أنا  العيان قريب جدًا،    )ومع ذلك(مفرآش، 

عايزه أساعده جبد، آمان مستغربة إن هو اتكسر الكسرة دى
 وما فيش تاريخ عائلى،

 ...... 

اللى انت  فني الفرآشة اللى ىف املشاهدة  هى :حييى.د
مش آده؟ آل  disorganizationفرآشة يعىن ....."   قلتيها،

حتة ىف ناحية، يعىن وظيفة نفسية عقلية مش ماشية مظبوط مع
وظيفة تانية، آلمة مش ماسكة مع الكلمة اللى بعدها، مجلة
ناقصة غري مفيدة، آل فكرة ماهلاش دعوة بغريها، مش آده واال

 إيه؟ 

 :التعقيب

Disorganization، "التفسخ"هناك خلط ىف التفرقة بني 
، العملية الفصامية تبدأ  Deteriorationوالتدهور 

متييزا له عن االنشقاق Schism" الفصم"باالنشقاق الذى يسمى 
Dissociation الذى حيدث ىف اهلسترييا، مع أن فكرة االنشقاق

هى أصل حرآية العملية الفصامية، وأنا) وليس االزدواج(
"تعتعة"أمسى هذا التحريك املبدئى اُملباِعد ىف البداية 

Dislodgement  أى فصل بسيط ملكونات الواحدية ،Oneness
الىت جتعل من الشخص الواحد شخصا ىف وقت بذاته ىف حالة

، ال أآثر، حني تتفكك هذه الواحدية،واحدا صحيحا. الصحو
تبدأ التعتعة، الىت تتمادى إىل حد ما أمسيه امللخ

Dislocation   الكل"وفيه تنفصل الكيانات املكونة للفرد
عن بعضها، لكن دون أن تتحلل الوظائف، وتتواجد "الواحد

هذه الكيانات معا إما بالشعور هبا ىف نفس وساد وعى
اليقظة، وإما ىف صورة أعراض اغرتابية وآأهنا آتية من اخلارج

لكن ال مرحلة التعتعة، وال). عادة ىف صورة ضالالت أو هالوس(
الذى عادة(بالتفسخ حىت مرحلة امللخ، هى آافية لوصف احلالة 

توصف به العملية الفصامية ىف ذروهتا ويعرب عنه بالعامية
حيدث التفسخ حني تتزاحم هذه الكيانات،). الفرآشة: بلفظ

وتتنافس حىت التصادم، ومن مث التناثر ليس فقط بعيدا عن
بعضها البعض، ولكن تتناثر مكونات آل آيان ، واألآثر أن

هذه الكيانات بأجزاء أخرى،ختتلط أداء أجزاء من بعض 
من" هذر مذر"فيكون اجلماع الظاهر على سطح الوعى هو خليط 

 . السلوك والكالم واملشاعر
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هو إشارة إىل اآلثار السلبيةDeteriorationالتدهور
للتفسخ، هو نقص ىف آل شىء مع خلل ىف معظم جماالت السلوك بل
احلياة برمتها، هو مبثابة الرماد املتخلف من حريق، أو من
وقود مل يستفاد منه إلنضاج أى شىء، أو دفع أى حرآة، هو

 ، األعراض السلبية للفصامأقرب إىل ما يسمى حديثا 

سخ ليس بالضروة السالمة، وإمنا أيضاالذى مينع التف
أشكال أخرى من املرض، مثل الوساوس القهرية، والضالالت

،)التصلبية(املنتظمة املتماسكة، بل واألعراض الكاتاتونية 
الضالالت وأحيانا اهلالوس قد متنع التدهور ملدة طويلة،

، أما)مثل حالة عم عبد الغفار(وأحيانا طول العمر 
لبية واالنسحابية ىف مثل هذه احلالة فهى متنعاألعراض التص

التفسخ باجلمود الذى يشبه البيات الشتوى أو جتّمد وتلون
بعض الزواحف بال حراك جبوار الصخور ملنع وخداع احليوان

 .املهاِجم من التهام الفريسة إذا حترآت

ىف هذه احلالة هو راجع جزئيا) الفرآشة(عدم التفسخ 
 .آرب لالنسحاب والتخشبللضالالت، وبدرجة أ

 : املقتطف

اللى شاغلىن ىف العيان ده إن أبوه راجل طيب، :حييى.د
وبيحبه، وهو آخر العنقود وبتاع، وامه ست اجتماعية وما
قّصرتشى ىف أى حاجة، وما فيش تاريخ إجياىب لألمراض بتاعتنا ىف
العيلة دى على قد ما قالوا، يبقى إيه احلكاية؟ وازاى

مش لدرجة الفرآشة اللى انا مش  للدرجة دى؟ حالته توصل
اجلمود والتصلب واالنسحاب الكامل  شايفها، أل ، أنا باقصد

 ألعن، والال إيه رأيك يا داليا؟   ده، ودى حاجات

أنا مفسراها باحلكاية بتاعة العيال دول، :داليا.د
 والتهديد، والتخبية ، واحلاجات دى

 :التعقيب 

األسرى اإلجياىب لألمراضحني نفتقد التاريخ 
أن نبحث بدقة  العقلية ىف األسرة، جند أن علينا/النفسية

أآثر عن سبب مناسب ىف التاريخ الشخصى يربر الذهان بوجه
خاص، وليس من الضرورى أن جنده ىف آل حالة، لكن األمر حيتاج
أن نتعمق فيما يبدو أسبابا عابرة، لعلها ال تكون عابرة،

ر إىل أن نأخذ ما يبدو أنه السبب األوحد بشكلوقد حيتاج األم
حذر على أنه ليس األوحد، فلو أننا أخذنا ىف حالة سامح
مسألة االعتداء اجلنسى ىف الطفولة، مث املمارسة املثلية مع
التهديد والقهر آما وصل للزميلة، واآتفينا بأن هذين
مثالسببني مها آافيني للشعور بالذنب، ومن مث باخلزى، ومن 
باالنسحاب، فالذهان هكذا، إذن الفتقدنا السبب احلقيقى
احملتمل الذى صغناه ىف الفرض الذى قدمناه أثناء املناقشة،

 .والذى سوف نعود إليه ثانية
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النقطة الثانية الىت سوف نعود إليها ىف حاالت أخرى
آثرية، هى أن الصفات الىت يوصف هبا الوالدين باعتبارها
صفات إجيابية متاما، مثل الطيبة، والقرب، واحلنان،
والرعاية، واالستجابة للطلبات، وجتنب القسوة العمياء، هذه

النفسى الصفات الىت تروج هلا الدراما السطحية، وتعزو املرض
إىل عكسها، تلك الصفات ال ينبغى أن تؤخذ على أهنا صفات
إجيابية على طول اخلط، بل إننا قد جند وراء الطيبة نوعا من
التخلى، ووراء االستجابة للطلبات واحلنان، نوعا من عدم
القدرة على املنع أو الكف، ووراء القرب نوعا من االمتالك

لفقد، ووراء عدم الزجريصاحبه أو ال يصاحبه اخلوف من ا
أو األم(والعقاب نوعا من عدم حتمل األمل الذى يصيب األب 

ميكن لو والدى شدَّ"قول سامح  -مثال–، نالحظ هنا )نتيجة لذلك
 " علّى ماآنتش رحت

 : املقتطف

حاجة خلتىن أشك ىف موضوع  )فيه"..........( :داليا. د
إن الولد التاىن قال له أنا آنت  الـصور أصال، أصله قال ىل

وبعدين يقول له أنا مصور لك مش  حتت السرير وصورتك،
عارفه إيه، حسيت إن حىت الطريقة اللى بيهددوه بيها نصب ىف

هرنصب، وهو يعىن بيصدق حاجات مش ممكن تكون حاصلة، الظا
 .........آانوا بيستغلوه بطرق ملتوية ،  مها

اخلربة دى والعيال ىف  ، شوىف يا بنىت..آرت خريك، :حييى.د
واردة، لكن بشكل لعب،  السن ده ىف اتمع ده ، احلاجات دى

وملدة حمدودة، وهات وخد، وآالم من ده، إمنا اللى خالىن أنزعج
السلىب على طول هوا طول املدة، ورضاه ىف البداية، ودوره

حكاية التهديد والصور والكالم ده، حسيت  اخلط، أنا عديت
 .....إهنا مش هى آل حاجة، آل ده خّلى الفار يلعب ىف عىب 

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

، تصورتى إن هى ممكن تكون..طب ملا شكيىت فيها :حييى.د
 مدة قد أيه

أل ممكن تكون أآرت من آده، أآرت من مرحلة :داليا.د
 دادىإع

 إيه تقريبا؟  قد) .... هى قعدت احلكاية دى( : حييى.د

سنني مثًال أو أآرت  ممكن يكون قعدت أربع....  :داليا.د
 آمان 

........... 

........... 

أنا وصلىن ىف األول إنه آان رافض  .........  :داليا.د
 يعىن، وبعدين زى ما يكون اتعود أو حاجة آده، 

 وال أل  آان فيه فعل آامل، :حييى.د
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 آه :داليا.د

أنا(عالقة بالسؤال البايخ اللى   الشعور ده له :حييى.د
هى الست  قبل آده، إن هو آان عايز آده وال أله،) سألته

بتبقى عايزة إيه من العالقة الطبيعية، الست ىف الغالب
بتبقى عايزة حاجتني، عايزة العالقة، وعايزة األمومة، وميكن

 .الراجل آمان يكون عايز آده

........... 
الغلبان ده مش   شعور باحلمل اللى قاله الولدال.......

ختريف آله، ده شعور طبيعى، أنثوى ىف املقام األول، ممكن اخلربة
–السخيفة دى اللى ابتدت بدرى آده، ممكن تكون حّرآت فيه 

ممكن تكون   ، تصورت إن - ىل    طبعا ده جمرد الفرض اللى نّط
ى، وملا قال لك أنااخلربة دى حرآت جانب داخلى ىف ترآيبه األساس

ماآانش جمرد بيتخيل، ال دا ميكن آانآنت حاسس إن ىف بطىن عيل 
للجانب اللى احترك ده،   ميكن بيعّبر عن استقباله الداخلى

 ،تانية ده جمرد فرض ميكن يساعدنا، مرة وميكن حىت ترحيبه به

 :التعقيب 

 :إليضاحهذه اجلزئية من الفرض هى أصعب أجزائه وهى حتتاج ملزيد من ا

هى ليست تصويرا لتخيالت املريض وإمنا هى متعلقة: أوال
"األنيما"بافرتاضات أساسية عندى، تتجاوز افرتاضات يونج عن 

Anima األنيماس"و "Animus ألهنا تصل عندى إىل درجة تصور ،
هى واقع بيولوجى) أنثى –ذآر (أن ثنائية الرتآيب اجلنساىن 

تارخيى، وليس جمرد احتمال سيكولوجى ختّيلى، وأن رحلة النضج
ال تتم ىف االجتاه السليم إال بعد مراحل طويلة ، وأزمات منو
متعاقبة، هذه األزمات الطبيعية ال تعلن بالضرورة ىف لغة
جنسية، لكن آل أزمة ترجح التوجه ناحية أحد قطىب هذه

وال تكون األزمة ناجحة بقدر ما تستبعدالثنائية ملرحلة ما، 
الضد، وإمنا بقدر ما حتتوى جزءا منه حنو التكامل، مبعىن أن
الولد ال يكون ناميا منوا صحيا إذا آان يزداد ذآورة

آذلك األنثى، باستمرار على حساب أنوثته الكامنة الفاعلة،
وبدون الرتآيز على املظهر السلوآى وحده، وبدون حتديد أننا
نتكلم عن اجلنس بالذات ، ميكن أن نتصور أن هذا هو قانون

 . النمو اجلدىل بصفة عامة

من هنا تأتى أمهية اخلربات األوىل ىف تشكيل مسار االشباع
اجلنسى وما يرتبط به وهذا خيتلف حسب نوع وفرص التنشئة،

عن تدعيموتصبح هذه اخلربات األوىل وما يليها مسئولة إما 
االستقطاب إىل أقصاه، فينمو الولد أآثر ذآورة، وليس

، وتنموواألهم ليس أآثر إنسانية بالضرورة أآثر رجولة،
، واألهمأآثر أنوثة، وليست بالضرورة "نسائية"أآثر البنت 

 ليست أآثر إنسانية، 

واخلربة هنا ليست مرادفة(ت األوىل وإما أن تقوم هذه اخلربا
 بإعاقة هذا االستقطاب، ليس حلساب جدل النمو،  )للتنشئة
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وإمنا حلساب تعتيم األدوار وميوعة احلدود بني قطىب الذآورة
إما أن يتأخر حتديد اهلوية اجلنسانية: واألنوثة، وهنا

Genderوإما أن ختتلط األدوار أو تتعدد معا، أو تتبادل ،
أحيانا، أنا ال أتكلم هنا عن اجلنسية املثلية بوجه خاص،

باملمارسة اجلنسية مباشرةفاهلوية اجلنسانية ليس هلا عالقة 
الغريية أو املثلية، أنا ال أنفى أن مثة عالقة، ولكىن أنبه

 .أنه ال توجد عالقة مباشرة

..............  
نتوقف عن التعقيب والتنظري قليال ىف هذه املرحلة ونستمع 

 .إىل ما قلُتُه للزميلة مقدمة احلالة

 : املقتطف 

،اخلربة ابتدت حب استطالع..... ) أنا متصور إن( :حييى. د
، فحّرآت اللىبدرجات متفاوته من القهر والرضا استمرتو

فبقى هو مضطر لتنشيط قهر داخلىحرآته ىف الواد الغلبان ده، 
عشان يسّكت اللى احترك جواه   )دون أن يدرى طبعا(من نوع آخر 

يكتـّم على احلتة اللى استثريت بالشكل ده، ومش بسيعىن  ده،
استثريت عشان حتقق لذة مؤقتة مشكوك فيها، ال، دا ميكن أثارت

 ،معاها اجلزء األنثوى املتعلق حبتة األمومة اللى فيه

عيىن الولد دهبعا آل ده حماولة فهم ال أآثر، ييجى يا ط 
القهر  يبقى عليه إنه يقاوم القهر اخلارجى، وبرضه

الداخلى إللى بيظّبط بيه احلتة دى اللى احترآت فيه غصنب
، وهو ناشئ دلوعة، وآخر العنقود، وال خد الدراسة جد،عنه

 وال استمر ىف شغلة أآرت من شهر،

 :التعقيب 

الفرض هنا يريد أن يقول إن االعتداء اجلنسى ىف ذاته،
والتهديد، والقهر، ليس وحدهم السبب ىف االهنيار النفسى حىت

الكاتاتوىن االنسحاىب الفصامى، بأقل قدر من(الذهان 
إننا نفرتض أن اجلانب الذى حترك بداخل سامح  ،)التفسخ

انب األنثوى،، هو اجل"االعرتاف"بل و اللذةليتلقى منه آال من 
األموى معا، وقد آان مفتاح هذا الفرض هو ذلك الشعور بأن
ىف داخله طفل يوشك أن خيرج من بطنه أثناء التربز، وحنن نفرتض
أن هذا ليس فقط من صنع اخليال مبعىن اشتغال التفكري بصناعة
هذا التصور ختّيًال، وإمنا حنن نراه ترمجة لتحريك بيولوجى بدأ

فحقق له لذة غري مقصودة، واعرتافا ضمنيامنذ الطفولة، 
مضطرا، وال ميكن فصل -بيولوجيا –فكان يقبل مقهورا مث يلتذ 

هذا عن ذاك بسهولة، آما ال ميكن تصور أنه قبوله آان قهرا
على طول اخلط، على األقل بعد خربته املتكررة للحصول على لذة

صلنا عليهسامح ىف آل ما ح. ما، ليس له ذنب ىف احلصول عليها
من معلومات مل يتكلم عن شعور بالذنب، ألنه مل يرتكب ذنبا،
أما املقاومة الىت آانت تنمو داخله ىف نفس الوقت فال ميكن
قياسها وهى خمتفية وراء قوة القهر املمارس عليه، آما ال

 ميكن تتبع مسارها من أول رضوخه للذهاب، حىت توقفه عن
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أو رغبته ىفاملمارسة، ال أريد أن أمتادى ىف افرتاض رضاه 
استمرار املمارسة لسنوات حىت ال يبدو ذلك وآأنه اهتام ضمىن،

 :لكن هذا االفرتاض يفسر ما يلى

أنه ، آما جاء ىف املقابلة والشرح للزميلة، آان يقاوم  .1
، وقهرا داخليا، توجهه)التهديد بالصور(قهرا خارجيا 

وٍد ماالداخلى حنو االلتذاذ فاالعرتاف ضمنا باإلقرار له بوج
 ).حىت ولو بعد بداية مرغمة(مرغوب فيه، ولو هكذا، 

أن آال من اخلوف واللذة ، قد ترتب عليهم هذا .2
التحريك البيولوجى الداخلى الذى ترمجه إىل هذا املعتقد

 .أنه حامل ويوشك أن يضع طفال: الضالىل

قد يشري إىل قوة األثر الذى) فاملعتقد(أن هذا الشعور  .3
ترآته هذه املمارسة املتكررة ىف هذا السن، ذلك األثر الذى

 . تعمق حىت استثار ترآيبا بيولوجيا تارخييا غائرا

إن األب واألم مل حيضرا ىف الواقع اخلارجى أثناء تنشئة .4
ع ، والال باملراقبة ، وال باملن(سامح بالقدر الكاىف 

، وىف هذا ما فيه من عدم)باالقرتاب، وال باالعرتاف احلقيقى
الرؤية أصال، ليس فقط رؤية ومتابعة مواعيده وخروجه

 .ودخوله، ولكن رؤيته هو آيانا ناميا حيتاج أن ُيَرى

إن هذه املمارسة بكل ما فيها من قهر، وإرغام، حققت .5
 لو آانت هذهله لذة ما، وأيضا اعرتافا ما، رؤية ما، حىت

الرؤية قد حدثت ىف أبشع الظروف، وبأخبث الوسائل، إال أهنا
هى الىت تقوم بالتوقيع على أنه -وملدة سنوات –آانت 

موجود، فهو مل يكمل دراسته، ومل يعمل، ومل يكن له دور
حياتى أصال ، فكأن هذا الدور هبذا الشكل الصعب هو مبثابة

 ).األمر جمرد لذةفليس (االعرتاف امللوث بوجوده 

إنه برغم آل ذلك تنامى لديه قرار الرفض جتاه القهر  .6
احلاجة(والقهر الداخلى ) الوعيد والتهديد بالفضيحة(اخلارجى 

، وحني وصل الرفض إىل درجة تكفى)إىل االعرتاف، والرضا بلذة ما
 .لتفعيل هذا الداخل ىف سلوك مرضى، ظهرت احلالة هبذه الصورة

ناظرا إىل األرض بالذات ، ومتجنبا التقاءإن ختشبه  .7
العينني، آان آما لو أنه يعلن به أن ما آان خيبئه، وينكره

، فهو اخلزى"يرى"أيضا، قد اقرتب من السطح حىت آاد 
واالنسحاب من الناس، بل ورمبا هو حيمل أيضا نوعا من طلب

ىف منعه، مادام) واقع الناس" (اخلارج"النجدة بأن يساهم 
 .قد عجز عن ذلكهو 

إن املرض هبذه الصورة قد حقق له أهدافا مل يستطع    .8
 .أن حيققها وهو سليم

 .فهو قد أوقف املمارسة )1

الذى يتصور)باالآتئاب واخلزى(وهو قد أحلق به العقاب   )2
 .أنه يستحقه ىف مواجهة اجلزء الذى رضى بذلك أو رغب ىف ذلك
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للموقف وهو قد لوح مبزيد من اهلرب من الواقع إهناًء  )3
 .آله بإهناء احلياة باالمتناع شبه الكامل عن األآل

باإلضافة إىل التجمد(وهو قد ّمجد حرآته حىت التخشب   )4
–بشكل ما  –فكأن العجز عن احلرآة يضمن له ) احنناء وخزيا

 .استحالة ذهابه ، مضطرا موافقا إذا ما استدعوه

 .ىف اإلسهام ىف منعه) باألصوات واملعتقدات(وهو قد أشرك اخلارج   )5

 لكن املرض آان له ىف نفس الوقت مثن باهظ

 ).بامتناعه عن األآل(فهو قد هدد حياته   )1

ورمبا آان اعرتافه للطبيبة برغم(آما لوح بفضيحته  )2
أمهيته وطيبتها، حيمل ىف طياته ما يشبه اإلعالن أو الكشف

ذلك رمبا الذى قد يصل ىف ظروف غري مناسبة إىل الفضيحة، يالحظ
ىف قبوله السهل للتصوير ىف أول املقابلة واحلديث حىت ىف هذه

قد نستنتج ذلك أيضا  املسألة أثناء املقابلة دون حرج، آما
 .ىف ترمجة بعض أعراضه مثل ضالالت املراقبة، وهلوسات اإليذاء

مث أن املرض قد نفاه ىف عامله الداخلى بكل تشوهاته  )3
ومتادى) تقريبا(دراسته الىت مل تبدأ أصال وحرمانه ، فتوقفت 

 .ىف بطالته، بل توقفت حياته

 وبعد 

خاصة لو(ىف نفسك  -هكذا–هذا الصىب   ماذا ميكن أن يثريه
 )آنت طبيبا أومعاجلا

 أن تشفق عليه وعلى ما آل إليه شفقة حقيقية بال حدود؟  ·

 أن حتبه مبعىن أن تقرتب منه وتقدر ظروفه وتطبطب عليه ·

 أن توصى به أهله أآثر ليزيدوه رعاية وعطفا ألنه حيتاج ذلك  ·

أن تسارع بوضع الفتة تشخيصية ألن العرض الفالىن مع ·
 العرض العالىن يربران ذلك؟

حيتاجه من مهدئات عظيمة  أن يستتبع ذلك أن تعطيه ما ·
لتهدئة داخله الذى حترك ىف االجتاه اخلاطئ، مث) نيورولبتا(

بعيدا عن الواقع، فتهمده حىت تزول قفز فجأة مريضا
 األعراض، ويزول معها ما يزول؟ 

أن حتاول البحث عن بداية جديدة متنحه االعرتاف وأنت·
تكابد حماولة صادقة الحرتامه مبا هو، مبا ىف ذلك ما آل إليه ىف

 هذه املرحلة باحلل املرضى بعد املسار املنحرف؟

ىف املقابلة –أمسيناه  وهل تتطلب هذه احملاولة األخرية ما ·
 .الصعب" االحرتام" –على األقل 

 وآيف يكون ذلك؟

 .هذا ما سوف حناول مناقشته ىف احللقة األخرية، ىف نشرة الغد
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אא−488 א، א، )44(אמ،

 املقابلةتعقيب على":سامح"حالة

 :مقدمة

 : بتساؤل يقول  أهنينا نشرة أمس 

ىف نفسك  -هكذا–هذا الصىب   ماذا ميكن أن تثريه حالة
 ؟ ) خاصة لو آنت طبيبا أو معاجلا(

أن تشفق عليه وعلى ما آل إليه شفقة حقيقية بال ·
 حدود؟

 أن حتبه ألنك تقدر ظروفه وتشعر مبأزقه جدا جدا ؟ ·

أآثر ليزيدوه رعاية وعطفا ألنهأن توصى به أهله   ·
 حيتاج ذلك؟

أن تسارع بوضع الفتة تشخيصية ألن العرض الفالىن مع ·
 العرض العالىن يربران ذلك؟

حيتاجه من مهدئات عظيمة  أن يستتبع ذلك أن تعطيه ما ·
الذى حترك ىف) بديله -قدميه(لتهدئة داخله ) نيورولبتات(

مريضا بعيدا  نفسه فيحيله االجتاه اخلاطئ، مث قفز فجأة يفرض
عن الواقع، تعطيه ما تيسر من ذلك لتهمده حىت تزول

 األعراض، ويزول معها ما يزول؟ 

وأنت" االعرتاف"أن حتاول البحث عن بداية جديدة متنحه  ·
، مبا ىف ذلك ما آل إليه"مبا هو"تكابد حماولة صادقة لقبوله 

عد املسار املنحرف ؟ىف هذه املرحلة باللجوء إىل احلل املرضى ب
  

هى ما   -آبداية –رمبا تكون هذه احملاولة األخرية (
 )االحرتام أمسيناه 

أما آيف يكون ذلك ؟ فهذا ما سوف حناول بيان بعض
من خالل التعليق على بعض مقتطفات املقابلة مع جوانبه 

 املريض الىت نشرت بكاملها يوم األربعاء املاضى
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 مقتطفات من املقابلة مع سامح

دخل سامح حنيفا باهتا مهمال مالبسه قليال، حاىن الظهر( 
 )واضح   وينظر لألرض بشكل ثابت

 سامح  :حييى .د

 نعم :سامح 

 صباح اخلري  أقعد ياحبيىب على الكرسى، :حييى .د

 صباح النور  :سامح 

يصافح الدآتور حييى بعد أن يهم األخري من على الكرسى( 
 )سامح ظل مطأطئا رأسه    خاصة وأنلتسهيل املصافحة عرب املكتب، 

 سامح  إزيك يا :حييى .د

 أنا آويس احلمد هللا :سامح 

....... 

 داليا بنت طيبة  الدآتورة  آرت خريك، :حييى .د

 آه ، قوى قوى، بنت حالل :سامح 

احلمد هللا رب العاملني، ربنا يبارك هلا، إنت عارف إهنا :حييى .د
 عارف إهنا متجوزة وال ما قالتش لك؟   متجوزة وهى صغنطوطة آده؟

 أل :سامح 

إنت خمبية عليه ليه؟ وّرى) للدآتورة داليا،( :حييى .د
طلعى إيدك على املكتب إنِت مكسوفة؟  له الدبلة ياشيخة،

 اجلواز عيب؟  هّوا

 وإيه املشكلة ؟ ما انا قاعده معاه بقاىل آام يوم :داليا .د

 أنا شفت الدبلة حضرتـَك :سامح 

   طيب امال بتقول لسه ما اجتوزْتشى ليه ؟ :حييى .د

 ما خدتش باىل وانا باُرّد :سامح 

دبلة!! يبقى متجوزة وال مش متجوزة ؟ أل وإيه  :حييى .د
 فيها أملاظ   دبلة!! إيه 

 احلمد هللا  :سامح 

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

 :التعقيب

نشرةترآنا هذا املقتطف مطوال هكذا، برغم وروده مفصال ىف 
، لنعرض أن االحرتام الذى سنحاول أن2008-12-17األربعاء 

الت أنه الطريق إىل نتكشف أبعاده، والذى بدا من خالل التساؤ
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بدايٍة ما، ال يتأتى بإعالن االحرتام باأللفاظ ابتـداء، بقـدر
ما ميكن أن حتقق بعضه مبثل هذه البدايات الىت ترفع الكلفة ،
وتعامل املريض باملثل، وتـتكلم ىف خصوصـيات محيمـة، ىف حـدود

 .املتاح 

أثناء املقابلة ىف األسبوع املاضـى، حـاول األسـتاذ أن يفهـم
مستوى تعليم مريض أو   لة أال تكتفى لتقييمالزميلة مقدمة احلا

حىت حمو أميته على فصله الدراسى، أو حىت على حصوله على شـهادة
عامة، نظرا ملا آل إليه حال التعليم ىف مصر، والختبار ذلك عند

سامح شيئا ما، وآان املقصود   سامح، قام األستاذ بطلب أن يكتب
الشك السالف الذآر، لكنهو التحقق مما حصله حىت اإلعدادية بعد 

هذا الطلب تفتق عن ظاهرة هلا دالالت إآلينيكية نعقب عليها بعد
 :على الوجه التاىل    عرض مقتطف منها

 : املقتطف

مع االعتذار للتكرار ألنه ال ميكن التعقيب عليه إذا آتب(
 )بأآمله

 يالال يا سامح ورينا آده إآتب أى حاجة :حييى .د

 ) يعطيه ورقة وقلما(

 ...بس خطى :سامح 

خطك إيـه وبتـاع إيـه، هـوا احنـا  إستىن بس، :حييى .د
 ياراجل اآتب هنا   بنحّسن اخلط؟

 ماشى أآتب إيه يادآتور :سامح 

 أى حاجة :حييى .د

 أآتب قرآن؟  :سامح 

يكتب سامح فينظـر الـدآتور(زى ما انت عايز،  :حييى .د
 خطك أحسـن مـنباسم اهللا ، ما شاء اهللا، واهللا....) فيما آتب 

 خط الدآتورة داليا، طب اآتب امسها بالكامل

 ما اعرفوش: سامح 

 إسأهلا يا أخى:   حييى.د

 طيب يادآتورة داليا حضرتك إمسك الدآتورة داليا إيه :سامح

 الشافعى  داليا :الشافعى  داليا.د

 داليا إيه؟ :  حييى.د

 داليا الشافعى :سامح

سامح أن يتجاوز جمـردبأن يطلب من  ينتقل طلب الكتابة 
ميكـن الرجـوع إىل التفاصـيل ىف(آتابة أمساء، بل مجلة مفيدة 

 )نشرة يوم األربعاء املاضى
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 "سامح يشرب اللنب"  )يكتب( :سامح

 .....................مث بعد إحلاح 

 سامح يأآل الطعام وميشى ىف األسواق  :سامح

ده الـنىب عليـه!!! ياولـد    وميشى ىف األسواق؟ :  حييى.د
الصالة والسالم هو اللى آان بيمشـى ىف األسـواق، أآتـب مجلـة

 فيها داليا

 حاضر :سامح

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

 داليا) يكتب واألستاذ يتابعه: (سامح 

 ......... :  حييى.د

 تشرب :سامح

 أله خليها تشرب حاجة تانية، دى متجوزة  ) متدخال( :   حييى.د

 تشرب الببسى داليا) يكتب( :سامح

 ........... 

الكالم اللى انت آاتبه  يا بىن،...يا سامح  :  حييى.د
سبع سنني، إآتب آالم آبري بقى بتاع  ده يكتبه طفل عنده

 سنة، مثال آالم فيه حب وحاجات آده 17واحد عنده 

 حب وحاجات آده ؟ ؟ :سامح

 قصه مثال ؟ ..: يعىن :  حييى.د

 " ) قصة" سامح يكتب آلمة (

جرى إيه يا جدع انت، الدآاترة حايقولوا عليك :حييى.د
حدوتة، يعىن راَح،   اآتب   ، ، يا واد) آالم من بتاعهم..... (

بالش: فقالت له    مث قبـّلها ىف عينيها،   مث وجدها  ذَهَب، َخَرَج، 
 دى البوسة ىف العني تفّرق ، آالم من ده،   ىف عينيـّا تبوسىن

 )سامح آتَب مث رفع رأسه( 

 إقرا اللى آتبته : حييى . د

 "  خرج مث عاد إىل البيت " : سامح

 هوه مني اللى خرج وعاد قوام آده؟ :  حييى.د

 سامح : سامح

 أنا آنت متوقع آده برضه :  حييى.د

 خالص ؟ : سامح

 خلصت القصة بقى آده خالص ؟  :  حييى.د
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 ايوه خلصت :سامح

خرج مث عاد إىل أحسن حاجه واهللا، بال وجع دماغ،  :  حييى.د
البيت، باقول لك انا آنت متوقع آده بصراحة، يالال سوا

سامح خيرج ومايعودش إىل البيت، ونشوف  نكمل القصه بس خنلى
 حايروح فني

 مني :سامح

 سامح  :  حييى.د

 خرج مث عاد إىل البيت) بالكالم وليس بالكتابة( :سامح

هو حايفضل يعود  ما خالص ماهو عاد مرتني، :  حييى.د
شوف خرج وما ترجعهوش البيت،  يعود ؟ مش آفاية مرتني؟

 "عاد إىل البيت"وآمل احلكاية من غري 

 بعد آده حايروح فني؟ :سامح

ه يرجعأنا ماىل، هو خرج وبس، وانا مانعـُه إن :  حييى.د
البيت، إنت تكمل بقى وشوف حايروح ىف أهنى حتة، يالال امال

   ورينا

 مث خرج تاىن  بس، :سامح

ماهو خرج وماعدش إىل البيت، حا خيرج تاىن من :  حييى.د
!!!اخلروج، اهللا 

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

إنت!!! ياخرب   )ىف الورقة، ويقرأ صامتا  حييى. ينظر د(
 إنت رجـّعته البيت تاىن؟  ت بتكتب إيه؟بتهبب إيه تاىن؟ إن

سامح خرج مث عاد إىل البيت  إنت عارف إنت آتبت إيه؟ آتبت
اهللا خييبك، مش احنا إتفقنا  مث عاد إىل البيت من غري ماخيرج،

 إنه عاد إىل البيت، ومن ساعتها بنخّرج فيه مش قادرين،
ت، مش دهآاتبها مث عاد إىل البيت، مث عاد إىل البي  رحت انت

 اللى انت بتعمله بالضبط بعياك ؟

 : التعقيب 

بالرغم من أن هذا املقطع آان ملعرفة مستواه الدراسى ،
وهل هو جييد الكتابة والقراءة، إال أنه يبدو أن هذه
التجربة ميكن أن تكون قد أظهرت ظاهرة مهمة، ىف هذه احلالة

يسمىوعموما، فبجانب ما ميكن أن نستنتجه من احتمال ما 
، ولو أن هذا ليس مؤآدا لصعوبة املوقف ، فإهنا"فقراألفكار"

، وأيضا هذ احتمال ليس هو"النكوص"أظهرت درجة ما من 
 األهم،

تصورت شخصيا أن هذا التصرف آتابة ميكن أن يكون رمزا 
 In and out program "برنامج الدخول واخلروج"ملا نسميه 

أشرنا إليه ىف يومياتوهو برنامج منائى مهم، سبق أن   
 فالنمو ال) هنا مكررا لكننا نراه مناسبا وقد يكون(سابقة، 
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،)وغريه(يسري ىف خط مضطرد، وإمنا هو يسري متبعا هذا الربنامج 
مبعىن أنه يرتاجع ليتقدم، ويكون النمو إجيابيا حني يكون ضلع

أآرب من ضلع الرجوع) للواقع، لآلخر، لليقظة(التقدم لألمام 
، فإذا حدث العكس، فإننا)الرحم، االنغالق ىف الذات، النوم(

ما، حنو آهولة أو تدهورالتنازىل نعترب ذلك بداية ىف العد 
أما إذا تساوى الضلعان طول الوقت، فهو توقف النمو الذى

، إذ تصبح احلياة"اضطراب الشخصية"يظهر عادة فيما يسمى 
 ، "سكربت ُمَعاْد"جمرد 

هذه التجربة، الىت ظهرت بالصدفة، أظهرت لنا آيف أن مث
نزوع ىف هذه احلالة إىل تغليب ضلع الرجوع بشكل حلوح، فهو

لسامح أن خيرج، حىت أعاده إىل -ىف آتابته -مبجرد أن مسح 
البيت فورا، حىت أنه أعاده ذات مرة دون أن خيرج أصال، فإذا

، وجدنا أن2008-12-16رجعنا إىل املشاهدة األوىل ، الثالثاء 
انطواءه داخل حجرته ليل هنار، يرجح تفسري ما ذهبنا إليه

 . من خالل هذه التجربة الىت جاءت باملصادفة بشكل ما 

 : املقتطف

تتابعت املقابلة بعد ذلك حىت وصلنا إىل منطقة احلديث عن
خربة القهر املنحرفة الىت أشرنا إليها سالفا، وهنا طلب

املقابلة بزعم أنه يريد أن يذهب ليتناولسامح أن ينهى 
، وقد شكك)آانت الساعة مل تتجاوز الثامنة صباحا(إفطاره 

 :األستاذ ىف هذه الرغبة، آما يلى 

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

إنت عاوز تروح تفطر، بتقول   طيب اختار بقى، :   حييى.د
وف إيه اللىنعمل إيه؟ نصدقك وتصدق نفسك، وال نش   يعىن آده،

يعىن من آرت أآلك   ؟)ىف اللحظة دى بالذات(خالك تقول آده 
  ينظر(سامح خالص، إنت خاسس جدا    إنت مابتاآلش يا   ياخْى،

 إنت مابتبصليش ليه يا سامح   ،)سامح إىل األرض أآثر فأآثر

 )دون أن يرفع رأسه(حلضرتك أهه   ماهو أنا باصص :سامح

آنت بتبص وزى الفل، إنت  إنت ىف أول الكالم :  حييى.د
 ليه مابتبصليش دلوقىت؟ إيه اللى حصل ؟

....................  
مث ينتقل احلوار إىل تناول طبيعة العالقة الىت وصفت

 حتديدا" باالحرتام"

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

 ؟؟" احرتام"يعىن إيه   عارف يا سامح :  حييى.د

 آه :سامح

وميكن حنب  لشان حنرتم بعض،أنا قلت لك آلمىن ع :  حييى.د
بعض ومها االثنني عندى زى بعض، احلب واالحرتام، ما فيش واحد

 من غري التاىن، إيه رأيك ؟
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 حاضر يادآتور :سامح

يعىن إيه بقى اللى انا  اهللا حيضرلك اخلري، :  حييى.د
 باقوله ده، يعىن إيه حنرتم بعض

 يعىن أنا أحرتم حضرتك علشان حضرتك أآرب مىن :سامح

ينفع؟    طيب وهو أنا حاحرتمك ازاى مع إنك أصغر مىن؟ :   حييى.د

 أله :سامح

أنا برضه آنت متوقع إنك حاتربط اإلحرتام :  حييى.د
 بالسن وميكن باملرآز

 آه باملرآز :سامح

ما احرتمكشى  وانت صغري وماعندآش مرآز ، يبقى :  حييى.د
 بقى وال إيه ؟

 آه :سامح

 مااحرتمكشى، وليه ؟ آه ازاى؟ ازاى :  حييى.د

 أله ، طبعا ما حترتمنيش :سامح

ملا تبقى تكرب  أستنَّـى آام عشر سنني آده  يعىن :  حييى.د
 ويبقى عندك مرآز عشان احرتمك

 ماهو أنا حاخد الدبلومة :سامح

 ماتبقاش حمرتم؟  من غري ما تاخذ الدبلومة، :  حييى.د

 آه من غري ما آخذ الدبلومة مابقاش حمرتم :سامح

 جمرد إن ربنا خلقك تبقى حمرتم ؟    ما ينفعشى، دا :   حييى.د

 : التعقيب

ليس باعتباره مسة) وعموما(أتعامل مع االحرتام هنا 
، تتمحور حوله ما)وجدانا أساسيا(أخالقية، وإمنا باعتباره 

ىن الناضجباملع" احلب"، وأحيانا "العالقة باآلخر"نسميه 
املسئول، وقد وجدت صعوبة شديدة ىف أن أربط ما يسمى احلب، مبا

يقفز إىل" احرتام"أقصده باالحرتام، إذ أنىن مبجرد أن أذآر آلمة 
مفهوم أخالقى فوقى عادة) آما حدث وحيدث مع سامح(وعى املتلقى 

االحرتام الذى أعنيه هنا، والذى أتصور أنه ذخرية عالجية. 
،القبول الكلىالة مثل حالة سامح ، يشمل خصوصا ىف ح

والقدرة على، والوعى باللحظة، )العدل(، واملعاملة باملثل
له آل   "حمرتما"ىف وعيك بشكل ما ، " اآلخر"وحضور هذا ، الرتك

آل هذا   ،حالة آونه غائبا عن ناظريك هنا واآلنهذه احلقوق، 
مفرداته آماحيدث بشكل تلقائى معا، حبيث ال ميكن حتليله إىل 

، من هنا خيلو االحرتام)على ما يبدو(فعلت أنا هنا حاال مضطرا 
من الفوقية، والفرجة، واالستعمال، والشفقة، والتضحية، ورمبا

 .من بعض أنواع احلب الساخن
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أنا آسف ، لكنه استطراد عفوى، يبدو شديد الصعوبة، مع
 :أنىن تصورت أنه قد يكون قد وصل لسامح بشكل ما ، دعونا نرى 

 : املقتطف

بس... واشتغل،   ما هو أنا لو اسيب الدبلوم :سامح
 اجليش حايطّب عليا 

يضع يده على رأسه قرب عينيه وهو مطأطئ، وآأنه خيفى(
 )هبا عينيه

هوه انت حاحتط ىل إيدك على راسك ليه؟ هو.. :  حييى.د
 هوه ماينفعش أحرتمك من غري دبلومه؟: فيه مشس؟ آنا بنقول

 ...ناس بتشتغل وبتبقى ىف الشارع  مافيه :سامح

رد علّى األول، هوه ما ينفعش أحرتمك علشان :  حييى.د
 ؟ربنا خلقك زى ما خلقىن

 أله ينفع :سامح

ربنا خلقك  طيب نبتدى آده وبعدين تـُفرج، :  حييى.د
وانت ليك حق ما دام اختلقنا، وانا ىل حق زيك،  وخلقىن،

 نبتدى آده، وبعدين نشوف

أنا مالياش حقإنت حضرتك ليك حق تاخذه مىن، إمنا  :محسا
 عند حد أآرب مىن

الصغّري هو اللى ليه حق   دا! بقى ؟   إزاى ده :   حييى.د
 إزاى مالكش حق يابىن؟   عند الكبري إن الكبري ياخد باله منه،

 : التعقيب

حنن نتكلم آثريا عن حقوق اإلنسان، ونرآز على املواثيق
نتكلم عن حقوق الطفل نرآز أيضا على املكتوبة، مث حني

اآتشفت بعد هذه. التعليم والصحة واحلماية وما إىل ذلك
ماأنا "املناقشة عند سامح، وهو يؤآد وهو ىف عز مرضه أنه 

تصورت أن هذه هى القاعدة عند آثري" ليش حق عند حد أآرب مىن
بأن لك حق، ال ينبغى أن يلغيه أنكمن أطفالنا، إن الشعور 

حتصل عليه، طفال أو ناضجا، إن حرمانك من تفعيل واقعى ملا ال
، ال ينفيه، أعتقد أن هذهيتطلبه حقك إمنا يؤآد حقك هذا

طبيعة بشرية، تبدأ مع الطفولة، ولكنها ال تصل إىل الوعى
بسهولة، إهنا نقطة بداية أن تكون بشرا، فلم يقطع الكائن

ليكون إنسانا آما اإلنساىن هذا التاريخ الطويل هباء، وإمنا
أراد له احلق تبارك وتعاىل ، ورمبا هذا املوقف هو ما يكمن

أن حق االحرتام هو قائم ردوراء تأآيدىي لسامح طول الوقت 
 .أننا ، هو وأنا، خلقة ربنا

لعلك ال حظت آيف ربطت بني تلك اخلربة البشعة وبني
وه مع أو، حىت هذه اخلربات حتمل وظيفة اعرتاف مشب"االعرتاف"

بدون وظيفة اللذة، لست متأآدا، لكن رمبا هذا ما جعل آلمة 
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تقفز ىل وأنا أفسر طول مدة املمارسة واحتمال"االعرتاف"
حني تقمصت األطفال وأنا أآتب هلم  اشرتاآه ىف املوافقة اخلفية، 

أراجيز الفطرة ، أآدت على حقوقهم على لساهنم ىف أرجوزة
3-10-2007 نشرها ىف الدستور يوماحلقوق احلقيقية، وقد سبق 

 :، فأقتطف منها ما هو مناسب حلالة سامح 

 إىنِّ خلقة ربنا: حقى انا حبق وحقيق

 أنا: ىف اللى خالىن  يبقى مش من حقى أفّرط

 دىبس ده مش حقى وح

 ما هو عندك زى عندى

*** 

*** 

 آنا حقى ، وانت برضه ، مثلي خالص

 إىن اآون وّياْك وفاهْم، 

 وانت باِصْص ... 

*** 

 حقى إىن أعيش آما شاء ربنا

      يعىن بىن آدم ضعيْف،

 لكن قوى بينا آلنا

*** 

 أنا حقى أآون ياخويا حمرتم 

 ماْتِسِجْنشى جّوا شكلى واتِرِسْم 

*** 

 اخلـّص اىن أبتدىحقى آل ما 

 أهتدى  حقى إىن ّملا أغلط

*** 

 أنا حقى آخذ الفرصة واعـّبر

 أنا حقى أعيْد َنَظْر، وارجْع أفّكر

*** 

 ميكن يفيد،  ،"فهمى أسباب ما حصل"

 أبدأ من جديد  بس يفضل حقى... 
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*** 

 حقى إىن أآون بىن آدم وبس

 أحس  حقى إىن زى ما بافّكر،

*** 

 "أنا لّيا حق"حقى إن يكون صحيح 

 ورْق  هبْه من حد أو حتةمش 

 : املقتطف

   نرجع إىل سامح، فنعيد آخر مجلتني مث نكمل

أنا مالياش حقإنت حضرتك ليك حق تاخذه مىن، إمنا  :سامح
 عند حد أآرب مىن

الصغيـّر هو اللى ليه  دا! بقى ؟  إزاى ده :  حييى.د
إزاى مالكش حق  حق عند الكبري إن الكبري ياخد باله منه،

 يابىن؟

 ما هو آده بقى وخالص :سامح

 الناس تكرب إزاى وترتىب إزاى؟  آده وخالص إزاى؟ :  حييى.د

 إذنك يادآتور علشان حاروح أآمل فطارطيب بعد  :سامح

 ماجتيب الفطار هنا :  حييى.د

 أله :سامح

 أله ليه :  حييى.د

 علشان أنا قاعد حمروج :سامح

أول ما  آه ، قول آده بقى،!! قاعد حمروج  :  حييى.د
أنا فاقسك،  ياْد  تقول عاوز أفطر،: بيزيد احلرج، ُهـْب 

 مش آده؟   بس حمروج،  إنت عاوز تقعد معايا،

 أنا عاوز أقعد مع حضرتكأيوه  :سامح

ما أنا عارف، فا بتقول عاوز افطر وتتحجج :  حييى.د
 بأى حجه آده

 صح :سامح

 مجيل  واهللا لو قاصدها تبقى  صح ؟ :  حييى.د

 ده سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم :سامح

 عليه الصالة والسالم ، سيدنا حممد ماله؟ :  حييى.د

 أله ده هو اللى فيه الصفات ديه :سامح
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صفات إيه اللى قلناها ديه ىف سيدنا حممد، :حييى.د
 عليه الصالة والسالم

 هو اللى مجيل شوية :سامح

 دا مجيل آتري، بس انت  هو مجيل شوية؟ ...  :  حييى.د
 مجيل برضه

 مش حابقى أحسن من حضرتك  أله أله، :سامح

 وهو أنا مجيل :  حييى.د

 آه :سامح

 :التعقيب

نالحظ هنا بدايات متنوعة للعالقة العالجية ، ومبجرد أن
بدأت شعر خبطر االقرتاب، وطلب الذهاب ليتناول إفطاره، لكن

للمغادرة ،  آشف آيف تواآب هذا االستئذان استمرار احلوار
 مع رغبته أن تستمر املقابلة

هنا له وضع خاص، فغالبا هو ال يشري إىل "اجلمال"تعبري 
نعيدوإمنا يشري إىل هارمونية الكل، ونوع احلضور،   الشكل،

 آخر سطرين مث نكمل

 : املقتطف

 أله أله مش حابقى أحسن من حضرتك :سامح

 أنا مجيل ؟وهو  :  حييى.د

 آه :سامح

ينظر سامح ىف( طيب متشكرين يارب خيليك ،  :  حييى.د
إحنا  أله ماتغطسشى تاىن اهللا خيليك،  )األرض ، وينحىن أآثر

 أعزم عليك عزومة بس صعبة   ماصدقنا بصينا لبعضينا،

 !!علّى انا ؟ :سامح

 حاعزم عليك إنك ختف :  حييى.د

 !!علّى انا ؟ :سامح

 : التعقيب

يؤآد مدى" علّى انا"حظ أن تكراره التساؤل التعجىب نال
رؤيته لعدمية وجوده، وآأنه ليس من حقه أن يشارك ىف أخذ

 رأيه حىت فيما خيص أهم ما هو حاضر من أجله

 : املقتطف

 حاعزم عليك إنك ختف :  حييى.د

 ماشى :سامح
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 :التعقيب

سرعة املوافقة هنا مشبوهة، لكن ال ميكن أن ترفض رد
املشارآة ىف اختيار احلل(إن احرتام إرادة املرض الشبهة، 

هو الذى يربر) املرضى بواسطة مستوى ما من مستويات الوجود
ويسمح بقبول املشارآة ىف إرادة الشفاء، هكذا وهبذه
املباشرة، والتنبيه التاىل بأن اختيار الشفاء صعب هبذه

 السرعة حياول آشف هذه الشبهة

 : املقتطف

 ل لك صعبةباقو :  حييى.د

 صعبة إىن أنا أخف ؟؟ :سامح

برتوح  آه طبعًا ، ختف يعىن حاتالقى نفسك يا :  حييى.د
وانت  املدرسه علشان اجليش يبقى سنتني بس، يابرتوح تشتغل،

إنت عاوز ترضع وتقعد ىف البيت، ومع  العاوز ده وال ده،
عاوز أعزم عليك  بتتنيل، أنا  ال برتضع وال بتاآل، وال  ذلك

ة تنفع معنشوف حاج  إن املرض ده مانـْـفـِْعـِشى، فيالال
 الدآتورة احللوه دى، 

 : التعقيب

األسلوب املتبع ىف معظم احلاالت الىت تتوثق فيها العالقة
وحتتد البصرية، ميكن أن) ولو من أول مقابلة(العالجية ، 

يعلن من خالله فشل احلل املرضى حىت إذا آان قد حقق بعض
أهدافه من االنسحاب أو التخلى ، أو بعض األهداف اإلجيابية

مثل هذه(عد ممكنة من االحتجاج أو التوقف عن احنرافات مل ت
، أقول إن آشف فشل احلل املرضى هكذا بطريقة مباشرة،)احلالة

هو الذى يسمح هبذه املباشرة، أعىن دعوة املريض الختاذ قرار
، وهذا قد يفسر استجابة"عزومة اخلففان"العالج حنو الشفاء 

 . املريض مع رؤيته الصعوبة

== 
القهر املزدوج مث ينتقل احلوار إىل املنطقة احلرجة بشأن

 )من الداخل واخلارج(

 : املقتطف

يابىن الدآتورة داليا قالت لنا  بصراحة... :  حييى.د
شوية حاجات آده صعبة ، لقيت نفسى صعبان علّي من اللى

 اللى والد الكلب دول عملوه فيك،  ده، صعبان علّى  حصل
 صعبان علّى جبد  بقلة األدب ديه،

 ...، آه..آه :سامح
عاوز اقف معاك يا أخى، من دلوقىت، إنت ما :  حييى.د

 تقدرشى متسح آل د ه لوحدك ؟

أيوه صح بس مها فيه ناس منهم شغالة ىف املدرسه دلوقىت :سامح
 .....مها مش عاوزين حد ينفع، مش عاوزين أى حد ينفع إال مها، ... ،
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 يا سامح :حييى.د

 نعم :سامح

 أوى  أنا موجوع من احلكايه دى :  حييى.د

 موجوع ؟ :سامح

 آه :  حييى.د

 أله ألف سالمه :سامح

 : التعقيب

مل يصدق سامح أن الطبيب ميكن أن يتأمل معه أو له ، ورمبا
ألف"يشري إىل أمله اخلاص، فبادر أنه   تصور أن الطبيب

 :، لكن الطبيب أآمل"سالمة

 : املقتطف

عارف ليه موجوع، أنا خايف أضايقك أآرت من :  حييى.د
 آده، إمنا حاقول لك، واللى حيصل حيصل، ماميكن يا سامح

 والد آلب  عندهم نسخه تانية من الفيلم ده، دول

 آه صح :سامح

 مافكرتش ىف احلكايه دى؟ :  حييى.د

قبل آده وأنا ىف  أله أنا فكرت ىف احلكايه دى :سامح
 حسيت إن فيه حاجه آده ىف بطىن  احلمام باعمل محام،

 حاجة إيه ؟ :  حييى.د

 حسيت إن فيه حاجة آده حاتيجى بس مفيش حاجه جت :سامح

 حاجة إيه اللى حاتيجى :  حييى.د

 حاجه زى ولد مثًال أو أى حاجه :سامح

 ولد إيه منني :  حييى.د

 ولد منهم مها اإلثنني :محسا

 حاجييلك ىف احلمام :  حييى.د

.......... 

 حاجييلى ىف احلمام ده وأنا باعمل محام... آه، :سامح

 من بطنك؟  حسيت إن حاجه حاتيجى منني؟ :  حييى.د

 أيوه :سامح

 حاتولد يعىن؟ :  حييى.د

 آه :سامح
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)مع األوالد دول(هو آان بيحصل احلاجات دى  :حييى.د
  آاملة يابىن ؟ 

 آه :سامح

 آل مرة ؟ آل مرة؟  :  حييى.د

 آه :سامح

 ماآانشى بيوجع :  حييى.د

 آان بيوجع ساعات :سامح

 ساعات ساعات  آنت عاوزها :  حييى.د

 أله  :سامح

 ساعات ساعات يعىن :  حييى.د

 ده غصب عىن :سامح

 ساعات ساعات :  حييى.د

 ساعات ساعات إيه حضرتك :سامح

 آنت عاوز:   حييى.د

آان برضايا األول قبل  ساعات حضرتك آه، :سامح
 36مايقولوا الصور ىف الكامريا والكامريا فيها 

 : التعقيب

ألول مرة يقر سامح أن املسألة آانت برضاه، ولو أنه حدد
هذا الرضا ىف املرحلة األوىل فقط، لكن ليس بالضرورة أن تكون

ن تكونهذه هى احلقيقة، وحىت لو آانت حقيقة فليس من احملتم أ
قد وصلت إىل وعيه ظاهرا، فقد يكون الرضا والرغبة قد
اختفيا بعد ذلك ىف داخله، ومن مث أصبحا يثريان ما أمسيناه
القهر الداخلى الذى آان عليه أن يقاومه جنبا إىل جنب مع

 .القهر اخلارجى

 : املقتطف

 باقولك إيه :  حييى.د

 نعم :سامح

  احنا بنقوله ده عاوزين نربط الكالم اللى :  حييى.د
أقدر أحرتمك، حىت لو آنت ساعات آنت  باإلحرتام، هوا انا

 عاوز احلاجات دى، غصنب عنك يعىن ؟

 آه :سامح

ما هو ما  يا ريت يابىن ده يوصل لك بصحيح، :  حييى.د
إذا آنت انا باحاول اقبلك أو أصاحبك، الزم اعمل آده

  ديىن باحاولوانا عارف آل ده، ومع ذلك أ) اقبلك واصاحبك(
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أنا باحرتمك وموجوع  يا بىن قدامك إننا نتصاحب،  اهه
معاك، مش مسألة صعبانية، أنا شخصيا مش فاهم إزاى باتكلم
بالشكل ده، حىت بصراحة وانا باتكلم باحاول اصدق نفسى،

 وعايزك تصدقىن، إنت مصدقىن؟

 أله :سامح

 : التعقيب

باحاول اقبلك، أو: "مثل(واضح أن الكالم املباشر 
، هو خماطرة قد") أنا باحرتمك وموجوع معاك.." أو ،"اصاحبك

تفقد الكالم قدرا من فاعليته، لكن أن يعرتف الطبيب أهنا
مسألة صعبة، حىت أنه نفسه وهو الذى يقوهلا ال يكاد يصدق
احتمال صدقها أو حتقيقها، رمبا تكون هذه املصارحة هى الىت

الطبيب، سواء مسحت لسامح مبواآبة احلوار، حىت أنه رفض تصديق
 .تصديق حماولته، أو تصديق أنه حياول أن يصدق نفسه

ليس من املفروض أن يبدو الطبيب أمام مريضه أنه متأآد من
إن إعالن احلرية والصعوبة والعجز بصدق) أبو العريف (آل شىء 

يسمح للمريض باحلرآة واملشارآة بدال من التلقى والطاعة من
 .من آل شىء، حىت لو آانت علميةسلطة تبدو واثقة طول الوقت 

 : مث يستمر احلوار

 : املقتطف

طيب ماشى، أنا مصدق إنك مش مصدقىن، إمنا اللى :  حييى.د
 إيه ؟  حمرتم أعمل ىف ده  حصل إن وصلىن إنك

 أله أنا مصدق حضرتك :سامح

 مصدقىن إن إيه :  حييى.د

 إن حضرتك حمرتمىن :سامح

لى حصل، برضه باحرتمك،حىت لو انت آنت عاوز ال :حييى.د
دقيقة واحدة  )يغطس بوجهه إىل األرض أآثر(واللى عاجبه، 

دقيقه  سامح اهللا خيليك ما تبعدش،  اهللا خيليك، والنىب يا
 واحده علشان تصدق ميكن إذا ما صدقتشى آالمى، تصدق وشى

 : التعقيب

هذا الطلب من املريض أن ينظر ىف وجه الطبيب وهو يعلن
ورا صعبة، يصلح أآثر مع املرضى الذهانيني ورمباباأللفاظ أم

االحرتام،(صغار السن، إن التواصل ىف هذه املناطق الصعبة 
حيتاج أآثر من قناة تواصل ىف) والتصديق، واالعرتاف، واالقرتاب

 نفس الوقت، وتبادل النظر وقراءة الوجه بعض ذلك

 : املقتطف

 ..حىت حصل  آه صح، :سامح

حىت لو" رمبا آان يشري إىل تساؤل الطبيب احملرج بقوله (
 .........."، اللى حصلانت آنت عاوز 
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إنت حمرتم وخالص، حمرتم غصنب  خالص اللى حصل حصل، :حييى.د
 عنك، إيه رأيك؟ 

 تعبري حمرتم غصنب عنك، حيتاج وقفة هنا

 : التعقيب 

يبدأ االحرتام باالعرتاف من مصدر خارجى ميثل آيانا راعيا
حازما، لكنه سرعان ما حيتاج إىل أن حيرتم الشخص نفسه، أن
يعتز حبقه ىف الوجود، ىف االعرتاف، فإذا تنازل الشخص عن ذلك

ىف البداية، مث تنازل بالتعود، مث تنازل -عادة–مرغما 
للصعوبة مث تنازل عقابا للذات آما نفرتض ىف هذه احلالة ،

ن خارجه آما حياولفهو حيتاج أن يبدأ استعادة االحرتام م
أنا"، هو نقلة من " إنت حمرتم"الطبيب هنا، وقول الطبيب 

غري(، ليصبح االحرتام هو حق وصفة املريض اآلنية "أحرتمك
 مبوقف الطبيب وحدة) املشروطة ىف هذا السياق

مث يؤآد الطبيب اجلانب احملتمل أن حيل بوعى سامح إذ آيف
لطبيب برغم ما حدث، وبرغميكون حمرتما، وآيف ميكن أن حيرتمه ا

اعرتافه الضمىن أنه آان مشارآا، ويبدو أن الطبيب قد التقط
 هذا الظن فأآمل 

 : املقتطف

 حىت لو انت آنت عاوز اللى حصل، برضه باحرتمك :حييى.د

 خلى بالك ، احلكاية مش ُصعبانية ) مث(

 : التعقيب

واالحرتام،) الشفقة(التنبيه هنا للتفرقة بني الصعبانية 
هو صعب أيضا، ورمبا يكون صعبا أصال على الطبيب أو املعاجل،
وال يكفى توضيح الفرق باأللفاظ هكذا، وإمنا ميكن ممارسة
الفرق باحلرص على معاملة املثل، ومواصلة احلورا بشكل أو

أى عن العالقة الىت" احلكاية"بآخر ، الطبيب هنا يتكلم عن 
تتكون بينه وبني سامح ، لكن سامح أخذ احلكاية على أهنا

 : اخلربة املمرضة السالفة الذآر فقال

 : املقتطف

 احلكايه انتهت من زمان ؟ :سامح

أل ما انتهتش وال حاجه، احلكاية لسه جواك، :حييى.د
 زى اخلراج املدود...... 

 وانا ؟ :سامح

 إنت موجوع ؟ :حييى.د

 جوايه ىف بطىن؟ :محسا

أل أنا مش باتكلم على اللى بطنك، ده حا نرجع له :حييى.د
   .الولد اللى خفت لينزل وانت بتحزق   بعدين، أنا ما باتكلمشى عن
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 ليه ؟ هو أنا فيـّا ولد؟ :سامح

 ما دام قلت يبقى نصدق،  أنت اللى بتقول؟  مش: حييى.د

 : التعقيب

عادة، وعند معظم األطباء، تعامل مثل هذه املعتقدات
ال دا ما فيش حاجة ىف بطنك ، ده انت بيتهيأ لك(بالنفى ، 

هو أن) وىف غري هنا(، لكن األسلوب الذى ننتهجه هنا )إخل..
حىت لو) أن نأخذ املريض على قدر عقله: ليس (نبدأ باإلقرار 

رى، ذلك ألن ماآان املريض هنا جاهز لقبول اإلقناع الظاه
يشعر به املريض هو ما يشعر به، وهى لغة جسدية هنا،
وترمجتها أو حقيقتها هى أنه يشعر هبا، وهلذا أصر الطبيب

 بأن يعرتف حبقيقيتها، مث يرآنها على جنب آما قال 

 : املقتطف

 حاضر يا دآتور :سامح

اخلربه اللى بتوصفها دى   يا رب حضَّرك اخلري يا ابىن، :حييى.د
  الزم نصدقها ونشوف هلا حل،   مش هزار، إنت حاتألف ليه؟ يبقى

ماجاش من إهنم  جت منني، جه، جه اإلحساس ده يعىن وانت بتحزق، 
   .ملا ناموا معاك فبقى جواك ولد ، ميكن جته من املخ، وّال حاجة

 صح :سامح

حانشوف هلا حل سوا، بس انت عمال تقول صح صح، :حييى.د
 هوا إيه اللى صح ؟

 حانشوف هلا حل ؟،  :سامح

أنا وانت وداليا، قصدى إنت  سوا، باقول سوا، :حييى.د
 وداليا وانا

 آه حانشوف هلا حل سوا :سامح

  حمروج وعاوز افطر  مش عايزين بقى حكاية :حييى.د
 . وبتاع، مش آل ما نقرب تبعد، وتقول عايز افطر

 عبة قوىوعشان ماآذبش عليك ، احلكاية ص : ..........حييى. د

 : التعقيب

بديهى أال نأخذ موافقة سامح هكذا آأهنا موافقة حقيقية،
موضوعية، رمبا هو يوافق لعدم الفهم، ورمبا هو يوافق من باب
الطاعة، ورمبا هو يوافق حبدسه الذهاىن األقوى، ورمبا هو يوافق
للحرص على استمرار العالقة البادئة، هلذا، فإن تدارك الطبيب

اء هنا للتنبية على احتمال أنبالتأآيد على صعوبة املشورا ج
تكون املوافقة سطحية أو لعلها موافقة على شىء آخر، مث إن
املبادرة بتوضيح الصعوبة برغم موافقة سامح، هى لتؤآد أن
املهمة ليست مهمته وحده، وال هى مهمة األطباء فقط، لكنها
مهمة مشرتآة، وآل هذا يشري إىل هذا النوع من العالج الذى يشرتك

 ه املريض إجيابيا، ومن البداية، في
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 "احلكاية صعبة قوى "مث يتواصل احلورا من سامح معلقا على أن 

 : املقتطف

 صعب ؟ أنا هّوا  :سامح

ده هوه اللى  اللى احنا بنعمله ال إنت مش صعب،:حييى.د
 صعب صعب

 صعب أوى، صعب أوى أوى ؟ :سامح

 أوى :حييى.د

طب ياخد  ياخد وقت؟  يعىن ممكن ماخيلْصشى على طول؟: سامح
 وقت يعىن أنا أقعد ىف املستشفى آتري؟ 

الصحوبيه واالحرتام مها   ال أل مش املسألة املستشفى؟: حييى.د
وعلى   اللى صعب، اللى بنقوله ده بياخد وقت على ما نصدقه،

 سامح،  بياخد وقت يا    ما نستحمله، وعلى ما نستفيد منه،

 : التعقيب 

التأآيد على الوقت والتوقيت هنا شديد األمهية حىت ال
تصبح املسألة مناقشة وإقناع، العالج هو عملية إعادة تشكيل

فقط إعادة تأهيل، هو بداية لرحلة منو جديدة، وآل  وليس
 .منو حيتاج لوقت ممتد

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

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

 : املقتطف

 ورة داليا إيهأنا حاقول للدآت :سامح

  بس تبص هلا زى ما بتبص ىل،  قول هلا أى حاجة ،: حييى.د
يبقى  وملا تيجى تكلمها تبص هلا،  وملا تيجى تكلمىن تبصلى،

بتحرك راسك ما بيىن وما بينها، ناحية اللى بتكلمه، يبقى
 ابتدينـا، 

 ما انا مش عارف أقول إيه للدآتوره داليا :سامح

زى ما انا بانكشه،  ورة داليا،أنكشيه يا دآت :حييى.د
هو انا صعب إن أنا أحّرك فيكى االحرتام اللى باحكى عنه ده،

خلقة ربنا، أصل أخاف أطلبه منك) حاجة طبيعية(مع إنه 
يطلع ىل حب ماللى بدأتى بيه، وصعبانية وشفقة وآالم من ده،

سامح حمتاجه بصراحة، أنا مش رافض املشاعر دى،  مش ده اللى
آل شويه أشك ىف  انا  هى اللى هيه هنا ودلوقىت،بس مش 

 نفسى، واخاف الآون باآذب وإىن مش قد الكالم ده، عارف يا
أول حاجة خلقة ربنا، وتاىن: سامح أنا باحرتمك ليه، عشان 

 .حاجة عشان إنت مكافح
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 :التعقيب

ىف التدريب، ال ينبغى أن ينبه املتدرب على نوع املشاعر
باألمر، وال هى موقف أخالقى،األصلح للعالج، ألهنا ال تستدعى 

وهذا التنبيه من األستاذ للزميلة األصغر يتضمن اعرتاف
يشجع  األستاذ بشكه حىت ىف تلقائية مشاعره هو، مما قد

- ال شعوريا –الزميلة املتدربة أال تبادر بالتقمص أو الزعم 
مبا ال تعيشه فعال، مث إن الطبيب قد التفت إىل املريض مباشرة

نتظر تعليقا من املريض، لشرح أآثر ملا وصله مندون أن ي
 .حماولة سامح مقاومة القهر اخلارجى، والداخلى ، باملرض

 : املقتطف

سامح أنا باحرتمك ليه،  عارف يا......... : حييى. د
 .أول حاجة خلقة ربنا، وتاىن حاجة عشان إنت مكافح: عشان 

 !!!أنا مكافح ؟؟ :سامح

 وخايب ىف الشغل  ىف املدرسة، خايب  إنت صحيح :حييى.د

 مكافح يف إيه بقى؟   امال :سامح 

بصراحة ىف إنك عييت، يعىن بعد اإلهانات دى واللى :حييى.د
والرعب، والتهديد، قمت رافضها آلها حىت  حصل، والرغبة،

 . بالعيا 

 آه :سامح

أه إيه يا شيخ، هوا احلكاية إيه، دانا باقول :حييى.د
اآون أنا نفسى مش فاهم قوى، تقوم تقول زى ما  الكالم ده،

 آه ؟

 : التعقيب

اعرتاف آخر من جانب الطبيب باحلرية، وحتفظ معلن خوفا من
املوافقة السطحية من املريض، دون رفض احتمال موافقته

 الفعلية

 : املقتطف

 يعىن أستمر ىف احلكايه اللى أنا فيها دى :سامح

عا، ما انت ماطب  أله احلكايه الوسخة، أل،: حييى.د
 اقدرتش تستمر، فيه ناس بيستمروا، وما بيعيوش

 آه :سامح

فبيتهيأ ىل العيا ده هو اللى  إنت رحت عيان، :حييى.د
بس احلكاية تبقى صحيح آفاح لو  أنقذك، تبقى مكافح وّال أله؟

جوه  مكافح عملت حاجه جوه وبره،  آملنا سوا سوا، إنت
تعبت اتكسرت، إمناوبره، قعدت حتارب جامد، وبعدين 

 .للى بره مااستسلمتش، ال للى جوه، وال
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 :التعقيب

ُيظهر هذا املقطع أسلوب املواجهة بطرح فروض: مرة أخرى
على املريض مباشرة، وباأللفاظ،) السيكوباثولوجى(اإلمراضية 

وهو أمر غري مضمون النتيجة، وال نعرف قدر ما يصل منه
ينفع مؤخراللمريض، لكنه عموما ال يضر، وقد يصل بعضه، أو 

حني نعود إليه، تساؤل سامح التاىل يدل على أنه مل يلتقط
 :، فسأل "بره و جّوه"حكاية 

 : املقتطف

 جوه وبره ىف الشارع ؟ :سامح

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

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

    :احلوار حىت يعيد الطبيب شرح ما يقصده من جديد قائال   يستمر 

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

ىف إنك عييت، يعىن) يا سامح إنت مكافح(بصراحة  :حييى.د
والرعب ،  اإلهانات دى واللى حصل، والرغبة،  بعد

 . والتهديد، قمت رافضها آلها حىت بالعيا 

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

مث يتطور احلوار حىت يتساءل سامح عن السبيل للخروج من
 : ورطة املرض

دهده أنا على آ  ياه بس أنا أطلع منها ازاى؟ :سامح
 ممكن ماطلعش؟

أله، عندك، ما دام ربنا موجود، وعايزنا زى ما: حييى.د
  ميه،  يبقى الزم حاتطلع ميه  خلقنا، يبقى حاتطلع ونص،

 أصل ربنا ده بيحب اخلري، وإننا نرجع زى ما خلقنا

 ربنا يقول للشئ آن فيكون :سامح

 بس بيهيأ األسباب، واحنا أسباب، مش آده وال إيه؟ :حييى.د

يعىن واحد زى حضرتك يكون سبب  آه بيهيأ األسباب، :سامح
لشفايا والدآتورة داليا والدآتور عمرو ودآتور أسامة

 تقريبًا وآل الدآاتره املوجودين

 تكون سبب ىف شفاك  وانت وانت، إنت :حييى.د

 أنا أآون سبب ىف شفايا؟ :سامح

اهللا،بس آده بقينا فرقة، مخسة اهم باسم اهللا ماشاء  :حييى.د
رايح فني بقى ما دام ربنا بيحب اخلري وبيهيأ األسباب بقينا

    .يبقى ما تقدرشى ترقد ىف اخلط بقى   مخسة، مش واحد وال اتنني،

 ما اقدرشى : سامح
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 محد اهللا عاالسالمة  :حييى.د

قراءة هناية احلوار مع سامح، حيث –ملن شاء  –برجاء (
قدر يعلنآانت هذه اجلملة األخرية نوعا من حماولة تثبيت أى 

 )رحلة الشفاء" بداية"

 وبعد

سوف نعرض لبعض ما) الثالثاء القادم(ىف احللقة األخرية 
 جاء ىف املناقشة الىت دارت بعد املقابلة

 مث التعقيب العام

آما نرجو أن نربط بني جانب من هذه احلالة وبني حالة
-12-28 األسبوع املاضى األحدالتدريب عن بعد الىت عرضناها 

2008  
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א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي    - ) مدرسة العراة ـة يف  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   حكمة اانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

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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