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 א/א −336

 :مقدمة

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

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

 .حىت لو مل نلم بتفاصيل املوضوع الذى نتحاور حوله

 "!!عالربآة" –يالّال 

**** 

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

 ")2"إجابات ألسئلة ليس هلا إجابات (

 مروان اجلندى . د

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

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

 . أعتقد أن الرتاجع قد يعىن اهلروب على األقل بالنسبة ىل

ن توضع أو تصاغ هذه الفروض على هيئة لعبةهل ميكن أ
 : آاألتى 

 ؟ ..... إن أآثر ما نسميه حبًا هو 

 وما مدى فاعلية هذه الفكرة؟ 

 :حييى. د

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

 أمر يبقى على هذه العالقة الرائعة أيا آانت مسماها،

أما اقرتاحك اللعبة فأظن أنه جيد، لكنىن دائما: ثالثا
أفضل التحايل للحصول على اإلجابة األعمق من حتريٍك موقفّى،

ليس بطلب تعريف لفظى، فمثال اقرتاحك هذا لو مسحَت ىل أنو
 : أعدله، فإىن أراه أآثر آشفًا لو صيغ على الوجه التاىل

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

 ناجى مجيل . د

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

 . لالضطرار العالجى 

يصلىن من الفرض حتامل من قبلكم على احلب آأنه غري مستساغ 

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

 :حييى. د

آيف وصلك أنىن أقصد إىل تسليط الوعى بالكراهية بني األصحاء، 

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

 الطيبني أطيب وأصدق وأعمق من خماوفنا عليهم، 

 يبدو أننا نضع سقفا حلرآتهم ليس من حقنا أن نضعه؟

 عبري حممد رجب . أ

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

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

 :حييى. د

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

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

   أمحد صالح عامر. أ

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

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

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

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

 . وتكامال

ب سخيف، لكنىن مازلت أخشى أنطبعا اقرتاح خائب، ومهر
 .ننتهى إليه مضطرين

 بسمة حممد . د

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

 :حييى. د

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

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

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

 )التفسريآنذاك، ما العمل؟

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

 بسمة حممد . د

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

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

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

 "ضحايا "اللى مش) البىن آدمني(

  

 :حييى. د

ىف" زودهتا حبتني"أشعر يا بسمة أنىن ) بل آثريا(أحيانا 
الىت أمحلها للمجىن عليه هكذا، وصلتىن منك  حكاية املسئولية
عن آل من" اللى مش ضحايا"ة عن مسئولية اآلن فكرة جديد

 .اجلاىن واجملىن عليه معا

 فكرة تزيدىن مسئولية، 

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

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

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

 األبدية من جديد، هى جتربىت اخلاصة جدا،

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

 .هذا االختيار

 :حييى. د

 !!!ياه

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

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

 .الكالم عن خربتك أآثر ثراء وعمقا من الكالم بآرائك

 اإلميان ال حيتاج إىل تعريف إال أنه وصلىن اجتهادكبرغم أن 

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

 :أميمة رفعت. د

قرات خربتك اخلاصة مع املريض الذى آرهته، و إستوقفتىن
، ومل أعلقمل أحترك !آرهت الشاب آرهًا ال مثيل له(هذه اجلملة 

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

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

 فتسبب ىف والدة مشاعرهو الذى بدأ أوال املتحفز للجسد
 الكراهية؟ 

 هذه اللحظة؟  ما األفكار الىت دارت ىف رأسك ىف

 هل آان هناك أفكار أصال؟ 

املشاعر على آل هل جتد صعوبة ىف تذآرها بسبب هول وطغيان
ما عداها ىف هذه الثواىن املعدودة؟ آم من مستوى للوعى تدخل

شامل،للسيطرة على املوقف، أى على وجودك ال حينئذ
التفكري الذى توقف مث حيث يربراملشاعر و يربر السكون و حيث على

 على والدة مشاعر أخرى مصاحبة و مربرة أو رمبا مناهضة
 للشعور األول؟؟
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 :حييى.د

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

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

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

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

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

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

 "ال"،..أبدا، جدا" ال.. "

 آما شرحُت سالفًا. متاما. مث توقفُت

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

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

 :أميمة. د

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

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

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

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

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

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

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

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

 مشاعر من أفكار و

 :حييى. د

 أحرتم هذه الدرجة من التقمص، وأفرح هبا وأعرف فائدهتا، 

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

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

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

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

 :حييى. د

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

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

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

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

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

 .قدرتى احلاليةفهذا ما ال يقع ىف دائرة 

 :أميمة. د

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

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

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

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

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

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

 :حييى. د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .أيضا

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

 .املواقف؟

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

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

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

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

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

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

 ومدى متانتها، وحذق قيادتنا، ومبلغ  -سيارة احلياة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2565



א  I08I2008>01א –א

مهارتنا، أو أنه خيرج لسانه لغرورنا الذى حيدد لنا دقة
الوصول إىل هناية الرحلة أو). أى وصول(، "الوصول"ميعاد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ) انتهى املقتطف(

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

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

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

 اخل...بشرا

                                  :أميمة. د

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

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

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

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

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

 ...الصغري

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

 :حييى. د

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

 . املناسب

 على الشمرى. د

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

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

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

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

 :حييى. د

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

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

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

 فأين الصراع، وأين العملة وأين الوجهني، 

 .شكرًا، ودعنا خنتلف

 هاىن احلناوى. د

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

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

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

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2567



א  I08I2008>01א –א

 :حييى.د

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

 .أميمة وأخشى أن ميل القارئ.ردى على د

 مدحت منصور . د

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

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

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

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

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

 :حييى. د

 اإلجابة، نعم، شكرا، 

 ربنا يطمنا عليك، 

 ويفرحك هبم، 

 .وبالعكس

***** 

  كومةبني دموع الشعب ونفاق احل: جدوى الكتابة: تعتعة

 أسامة فيكتور . د

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

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

 .بداخلى ما وصلىن

 :حييى. د

 أخريا وصلتك ربطة مل يقصدها احللم وال التقاسيم 

 هذا طيب، لعله خري

 وليد طلعت

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

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

 ايدينا ىف املية مافتكرش لكن هل انا وحضرتك. مش متقبلينها
 

 رأيك بس فيه حاجة غلط بتحصل لناسنا، وّال إيه

 :حييى. د

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

 )حريوحوا مننا فني؟(لكن إىل أين سيذهبون منا 

 بل ومن أنفسهم؟

 مىن أمحد فؤاد. أ

 متفقة جدا أننا فعال ال نعرف معىن االمتحان، وال وظيفته

 :حييى. د

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

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

 ما رأيك؟ 

 مىن أمحد فؤاد. أ

 :بصراحة متعجبة من صراحتك حني تقول

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

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

 :حييى. د

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

 هالة محدى البسيوىن. أ

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

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

 وخري آتري

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

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

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

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

 حتقيقه،

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

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

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

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

 ..املطلق وبالعكس

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

 هل آان ميكن أن نتواصل هكذا أيام زمان؟

 هالة محدى البسيوىن. أ

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

 معىن االمتحان أن يعجز قدراتى وحيسسىن بالفشل واليأس 

 :حييى. د

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

 واليأس، 

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

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

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

 نقيس به ما نسمية التعجيز،

 "ال تعجيز"الشعر والكدح إىل ربنا يعلنان أنه  

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

 إسالم إبراهيم أمحد. د

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

 :حييى. د

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

 علم أو فن حتريك اجلماهري لصاحلهم، 

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

                      إسالم إبراهيم أمحد. د

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

 :حييى. د

 ليس فقط اإلعالم املصرى، 

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

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

 .والتسطيح

 .ربنا يسرت

**** 

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

 73حلم : أسامة فيكتور. د

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

 :حييى. د

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

 .واحد ىف األلف دون أن يصلنا أى شئ

 : أسامة فيكتور. د

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

 أنظر الرد السابق

 إسالم إبراهيم .د

 هل هذه النقالت هبذا الرتتيب حمسوبة وهلا سبب؟

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

 :حييى. د

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

 إسالم إبراهيم. د

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

 حاجة؟

 :حييى. د

 ال أوافق، 

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

 إا طبيعة حرآية احلياة،

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

 مفتوح النهاية؟

 73حلم : رامى عادل. أ

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

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

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

 :حييى. د

 أنا موافق، مع أىن خائف من التعليق على استثنائك هكذا

 74حلم : رامى عادل. أ

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

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

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

 :حييى. د

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

 لسانك، 

 ماذا أفعل؟ وهم بذلك يلغونك؟

 75حلم   :حممد أمحد الرخاوى .د

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

 زائف وال ان اسحق ىف مهزلة غري مسؤلة انضباط

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

 :حييى. د

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

**** 

 قْدرليلُة : املقامة الرابعة

 وليد طلعت . أ

  : الـَْمَضى    العمر   من   خٌري الىت    القْدِر   ليلة ىف "

    , والبلْه    والدماثة   واملهارِة الشطارِة  إىل      الغزاة   يدعو

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

  ,  ودَها   يطلُب   املوُت ميضى    حيُث ,  املؤجـَِّل   السحق   بؤرة ىف   

  , علـَـَنًا   فتخونـُُُه

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

 . الشفْق   زحِف 

 , ينبلْج    مل  الذى   النور   بؤرة ىف    

 . تُدْر   ملَّا الىت    البَؤر   بؤرة ىف    

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

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

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

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

 :حييى. د

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

 وليد طلعت . أ

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

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

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

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

 وأحسدهم عليك وأرجو أن أتواصل معهم يومااألصدقاء  هؤالء
 ما

 :حييى. د

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

 أغلبه ترحيبا بك

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

 ،"الشحن من جديد"تكلمت عن 

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

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

 ... 

 وها حنن أوالء حناول معًا ىف آل اجتاه

**** 

  2008 – 7 – 18بريد اجلمعة / حوار

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

 بالتوقف، يا أخى أنا ما صدقت لقيتك

 وان آنت عارف انه مش من حقى   عندى طلب تاىن

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

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

  اديك واتلقوا عنك على

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

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

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

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

-I-   

 سحابة صيف

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

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

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

 ومش عايز يبطل خبط ف دماغك..  صوابعك

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

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

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

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

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

 سيجارة من أى حد

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

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

 :حييى. د

 .أثبتُّ رسالتك آلها دون تعليق، ترحيبا بك أيضا

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

 وليد طلعت. أ

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

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

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

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

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

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

 . اوارتبط بأى شيئ اىل هذه الدرجة.الدرجة

 :حييى. د

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

 .مسريته الصعبة

 منري شكر اهللا. د

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

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

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

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

 .واملشارآني ىف هذا املوقع اجلميل

 اللقاء إىل

 منري شكراهللا

 :حييى. د

 .شكرا وىف انتظار املزيد ِمن مسامهاتك
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 وليد طلعت.أ

امتدادا جلزئية اللغة ومستوى الطرح ىف املوقع وىف
  احلوارات

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

 االستاذ واسع للمدرسة للجمعية للمستشفى لفكر

 لكن الزم نسأل آم واحد مقعدوش مع د حييى بيزوروا املوقع

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

 حاجز معني بني الناس واملشارآة وهل فيه

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

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

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

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

 العميق

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

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

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

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

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

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

عارف امجل دورية باتتبعها هيا دورية احلوار بتاعة
  اجلمعة

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

 :حييى. د

   أهال

 .عالربآة
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 وليد طلعت.أ

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

 اللى احبها تكون مش وحشة قوى 

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

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

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

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

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

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

  شبه مجود

 :حييى. د

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

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

 احلزن 

 .ولنا عودة ىف قراءة ذلك

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

**** 

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

 وليد طلعت. أ

 الولد حالة

 زى نبات ضل

 اختض بشعاع مشس معمروش

 احترق

 حاول خيرج من دماغه
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 فامتصه السكوت اللى حواليه

 ملا رجع و

 ماقدرش يستحمل الدوشه

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

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

 :حييى. د

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

 .دعنا نرحب مبا يكون

 عبدالفتاح حممد ابراهيم. أ

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

 .أو طنطنة مثقفني وأنا عاوز أتعلم منك أى حاجه

 :حييى. د

 هّوا أنا حايشك؟يا راجل باسم اهللا، 

 2008-7-28) ساعات(وليد طلعت 

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

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

 :حييى. د

أحيلك يا وليد إىل رامى عادل يؤنسك آما يؤنسنا
 .فنؤنسه

**** 

  األرض السابعة: قصة قصرية

 وليد طلعت 

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

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

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

 علمي-الفن اهلائل من األبداع
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 :حييى.د

 أهال

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

 حممد أمحد الرخاوى

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

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

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

 املودة والرمحة

 :حييى. د

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

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

1980 

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

 !فحولتها الفخيمة، آأنثى رائعة وقادرة

**** 

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

 حممد أمحد الرخاوى. د

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

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

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

 .ىف انتظار الكشف طول الوقت -حملاولةالوعى والبصرية املصاحب

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

 تعىن شيئا دون اميان فاحلياة ال

  فاالميان هو احلل بال شك

 !!!!!!!! االميان وفشل الكفر واختيار اجلنون هو فشل
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 :حييى.د

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

 حممد أمحد الرخاوى . د

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

 والكفر االميان

 :حييى. د

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

 وفشل الكفر 

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

 العربية 

 ماذا نفعل؟ هل هذا آالم؟

*** 

 عصام اللباد. د

Beautiful strong psychological interpretation. 
Thanks.  

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

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

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

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

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

 .عصام على مشارآتك. أشكرك يا د

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

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

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

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

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

 ".ساآن"

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

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

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

 .الت ىف االعتباراالحتما

 .شكرًا

 2008-7-29وليد طلعت . أ

 باقدم رجل وأأخر رجل ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 معاك عامل آامل ورايا لسه ماعشتوش ومستمتع مبعايشته يوميا

 :حييى. د

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

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

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

**** 

 ثورة ضرورية!!) 2008(الوجدان واللغة والرتمجة 

 مشرية أنيس. د

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

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

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

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

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

 :حييى. د

 شكرا على مواصلة مشارآتك يا مشرية 

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

 الغضب من حقَّى برُضْه،

 .الغضْب ِمْش آلُّه يعىن زى بعُضْه

 ما هو الزم إىن أغضْب،

 .ِإللِى ِيـِغـِْضْبملا حيصل 

 الغضْب للحق واجْب
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 الغضب مع بعض ضّد املفرتى،

 .ضد غاصْب  يبقى ثورة ضد ظاْمل، 

 بس يعىن، 

 لو َغَضْب آده والسالْم         

 زى آورْه فرقعْت، ملا شاطها اجلون قواْم

 بعد ما دخلت شبكـُْتـْه                           

 عاملها يدارى خيبتـُْه راْح                         

 يبقى مش هّوا اللَّـَانا قصدى عليه،

 !!!!نعمل ايه؟

 إمىت ، وإيه، : ملَّا نغضب ننتبه 

 وليْه؟  ضد مني؟ وْلحّد فْني؟ وبكاْم،

 ملا تغضْب وانَت مش قادر حتس،

 .باللى جنبك                    

 يعىن تتفجر وبْس ،                     

 ,باللى عندك               

 تبقى باظت حسبتْك، مهما حاولت

 يبقى طاش سهمك ياريتك ما غضبت

  

 ّملا ازّعق وي خالص دا مش غضْب

 دا ساعات ميكن يكون قّلـة أدْب

 باّمجع يا خسارة،  ملا باغضب وانفجْر، مش

 يفلت املعيار آإىن وحش آاسر لسه طالع من مغارة 

 بالـِْغـى ِحّسى.... بانَسى نفسى، 

 :ألقى إّنى ............جيروا مّنى،

 مرمى منبوذ َغْصب عىن         

 لّسه جّوْه، .. إمنا غضىب اللى هَوا، 

 ".هّوه"ده يا خويا حاجه تانيه، بس 

 لو وّجهنا طاقته ناحية اللى اللى يستاهلها  آه دا

 بس يورثها اْلعـــاِمْلها...راح تكون ثورة بصحيح، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2584



א  I08I2008>01א –א

بيتفّرج علينامش تروح مثرهتا للى آان

 واحنا نتسوح ونرضى مرة تانية باللى فينا

 

موجودة ىف) سرية ذاتية+ أدب رحالت (الرتحاالت الثالث  -
املوقع ملن شاء باجملان
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337− 

 تعتعة

 "إطلع بقى يابن الكلب"

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

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

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

 .م آخر، وطعم آخريتبادالن األدوار، ملوجها املقتِحم زخ

 "قلت لك اطلع آفاية آده يا وسخ انت واخوك"

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

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

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

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

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

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

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

 ؟"سياسة هذه أم اقتصاد"

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

 .يفعل وهو حيمل هم البلد عاجزا

 ؟"ملك أم آتابة"

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

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

 ؟"نورس أم حدأة"

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

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

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

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

 .ذلك  "يبدو: "حيتويها بعينيه

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

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

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

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

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

 إيراىن، وأين فرسكتنا حنن؟

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

 :وفجأة جاءته اإلجابة على السؤال املؤجل، فقال لنفسه بيقني

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

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

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

 ) من أول وجديد(

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

 .املستشفى واتعمل شغل معاه واحتسن وخرج

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

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

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

 اتفقنا ان دى احلتة اللى فاضلة

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

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

 مزرجنة قوى وحاجات زى آده، يبقى هنّدى اللعب،

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

 .انت عايز ختش قوى آده ليه؟

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

 حاجات إيه؟ :حييى. د

 اللى أنا قلت عليها؟ :سعيد على.د

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

 . بيزحف، وبيزيد

 هو عنده آام سنة؟ :حييى.د

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

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

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

 .وقلبت املوازين، إجياىب وسلىب

 يعىن إيه؟  :حييى.د

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

 .وبعدين بريجع ىف آالمه

 طيب وشغله  :حييى.د

 .. لسه ماشى ميه ميه  :سعيد على.د

 السؤال بقى؟ :حييى.د

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

 أهنى حته؟  :حييى.د

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

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

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

 :شوف يا سعيد :حييى.د

 دى حاله تدل على تطورك بشكل جيد جدا  :أوال

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

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

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

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

 آده

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

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

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

 .األدوية معاه لو مسحت

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

 طيب وشغله؟ :حييى.د

 ال لسه متام زى ما هو  :سعيد على.د

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

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

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

 طيب والضالالت اللى ظهرت ناحية مراته  :سعيد على.د

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

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

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

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

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

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

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

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

 تنهب

 شكرًا :سعيد على.د

 انت اللى شكرا:  حييى. د

........ 

 ":اآلن"تعقيب ختامى 

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

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

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

 .االآتئاىب ال نعىن أيا من مرَضْى البارانويا أو االآتئاب

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

 .الطفل إىل موقع آخر وهكذا

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

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

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

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

 ).إخل..بيشاوروا علّى، بيتآمروا علّى (

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

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

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

 :هنا، لكنها أضافت ما يلى

 :وعذرا للتكرار 

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

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

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

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

 .تكرار خطواهتا الدائم، يسمح بتصحيحها الدائمإن ) 4

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

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

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

 .شكل اضطراب شخصية

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

 .النمو من جديد

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

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

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

 .يسمح بتعديل املسار بانتظام

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

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

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

 .األساسى

 وهذا ما نصحنا به الزميل املستشري

 ولنا عودة وعودة

 فال تضجروا من التكرار

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

 .الوقت إلمكان اإلجياز
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I08I2008>04א

א−339 :אמ

 !!املالهى املعاصرة...

- 1- 

      عينك     إفتح

 تكسْب   أقِدْم

  األفعى    ألوالد   اليوم     احلظُّ

   عقرْب   لدغِة   من   ُولُدوا    من

 مكشوفْه     أمس طبخَة    ترتك   َْر إحذ

    سرََّك ُختِفَى    أن   اللُّعبة

 أوراق   ثالَثِة   وجه   َتقلب

    اللزجة الَعَرقِِ    حبات  ُتلِقى

   -  َصدَئْه   َنقٍد ُعملَة  - 

 وجهه املخفى    الولد   فوق

        ختسر . . . . .  تقلْب

 ؟  بالقل   البنت   أين

  : احلانه   وْسط   يدها   متسك

 " ٍ؟  شار   ِمن   هل"

 "؟ ٍ غاو  ِمْن   هل"

    هّيا   جرَّب

  ْ   الطلقة   وضع   أحسن

 الوجهْه   توجيه

    قدمك   ثبِّت

 زندك   هزََّة ئى هدَّ

 ،  البؤرْة   عني ىف    نفسك  تلقى
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 -حفرْهوالبؤرة

    دّوامْه   

    العاجْل   السحب   قبل   أسرع

    اآلِمْل   املوت   حول   دوران

    أآثر   تدفْع

    أسرع   تقذْف

     ترتاَخ

- 2- 

    انفضَّت   السوق

 ْالغيب ِ  رِحم ىف  ُختفى    مازالت املقلوبُة    واآلنية

      الُعهر   القهِر   الشهِر َ   أرقام

      تكسب   أقدم   عينك   إفتح

    جِّرب   إسحب

. . .   

   ْ، الورقة   ظهر على    صورُتك

 .  تتوارى

- 3- 

  املهجورْه    اخلاويِة   الكلمات   جتار   يا

    دعاره   السعد    أفيون

    أرجوحه   املخدع

    دّواره . . .   دارت . . .  دارت

      اخلاَنه   غري ىف    األثقل   الكرة   فتدحرجت

- 4- 

 أخلْع . . .  إخلْع

    األول   أنت

    األّوْل   أنت   بل

    أوَّْل   من   نلعب

- 5- 

      الوعد   السعِد   لساُن   خرج

   يتدّىل

  املومس   العذراء   جوف   من

 )1983من ديوان البيت الزجاجى والثعبان (

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

אא :א−340

 )2من  1(فحصا للفروض:قبل قراءة االستجابات

 وحماذير   مقدمة

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

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

 :سالفا، خصوصا ىف اليوميتني السالفىت الذآر

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

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

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

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

 . يرسل لنا أو اليرسل 

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

 ) ىف تصورنا(عينة إنسانية مهمة جدا 

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

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

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

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

يريد، وأن يكتب لنا ما يشاء، آما ميكنه أن يعّدل أو يعيد
 االستجابة، وإن آنا ال ننصح بذلك، آما ال نعد بإدخال 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2596
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اإلعادة ضمن النقد احلاىل، مع أهنا قد تكون مفيده لغرض آخر،
 .له هدف علمّى آخر

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

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

 .فسوف نعترب ذلك موافقة ضمنية من اجلميع

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

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

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

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

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

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

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

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

منعًا للمصادرة على(للتقليل من الوصاية اُملْسبقة 
 )املطلوب

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

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

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

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

 .هيا جنرب باهللا عليكم 

* * * 

 :لعبة الكراهية )اللعبة اخلامسة(نصوص استجابات 

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

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

 :أمحد عثمان. د

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

 :مدحت منصور. د

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

 : مشرية أنيس. د

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

 :مروان اجلندى. د

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

 :إسالم أبو بكر. أ

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

 :مجال الرتآى. د

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

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

 : أوسم وصفى. د

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

 : نعمات على. د

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

 :هالة ّمنر. أ

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

 :نرمني عبد العزيز. د

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

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

 :مىن فؤاد. أ

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

 :عمرو دنيا. د

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

 :هالة محدى. أ

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

 :أمل حممود. أ

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

                               آدابة

 :ماجدة صاحل. د

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

 : حييى الرخاوى. د

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

 : لبىن الغالييىن . أ

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

 جمدى السيد. د

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

 حممد غنيمى. أ

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

 إيناس. أ

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

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

 :عمارة.أ

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

 : رجاء.أ

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

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

 بتقول آالم بس معرفش الرساله بتوصل وال أله 

 :حممود.أ

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

 :مادلني.أ

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

 :حييى.د

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

* * * 

 : نقد هذه النصوص

 يوم الثالثاء القادم 

 وغدًا 

 ننشر نصوص لعبة واحدة من ألعاب احلب

 أوال أيضاأمال ىف استجاباتكم 
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I08<I2008>06א

אא :א−341

 فحصا للفروض:قبل قراءة االستجابات

 )اجلزء الثاىن(

 :مقدمة

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

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

 أمس، وذلك دون تعليق أيضا،

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

 )لوبمنعًا للمصادرة على املط(للتقليل من الوصاية اُملْسبقة 

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

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

**** 

 :نصوص استجابات اللعبة السابعة من ألعاب احلب

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

 وليد طلعت . أ

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

 أسامة عرفة . د

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

 أسامة فيكتور . د

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

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

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

 : مجال الرتآى . د

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

 مروان اجلندى . د

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

 مشرية أنيس . د

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

 نعمات على . د

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

 يامسني فؤاد . د

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

 حممود خمتار حممود . م

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

 مى حلمى . أ

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

 عبري رجب . أ

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

* * * 

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

 :بسمه عباس.أ

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

 :حييى الرخاوى.د

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

 :أمحد حممد سيف.د

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

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

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

 :عبد السالم. أ

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

 :أمحد حممد سيف.د

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

**** 

 :ملحوظة

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

 .ىف برنامج القناة الثقافية، وذلك حىت تارخيه

 هل هلذا تفسري خاص؟ سوف نرى،

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

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

 :ملحوظة هامة

 :دعوة جديدة

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

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

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

 )2(إعادة نشر نص لعبة الكراهية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * * 

 امللحق

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

 .إلثراء املقارنات

لعبة االسم م
 الكراهية

لعبة احلب 
 برنامج

 لعبة احلب

اسالم أبو . أ )1
 بكر

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

شارآت ىف  أمل حممود. أ )2
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

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

 فؤاد
شارآت ىف 
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

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

 مل تشارك مل تشارك

شارآت ىف  هالة منر. أ )6
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

هيثم عبد . أ )7
 الفتاح

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

وليد . أ )8
 طلعت

شارك ىف 
 2الكراهية 

 شارك شارك

اسامة . د )9
 عرفة

شارك ىف 
 1الكراهية 

 شارك شارك

شارآت ىف  ايناس. أ )10
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

أمحد . د )11
 عثمان

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

اسامة . د )12
 فيكتور

مل يشارك ىف 
 1الكراهية 

 شارك شارك

أميمة . د )13
 رفعت

شارآت ىف 
 2الكراهية 

 شارآت شارآت

أوسم . د )14
 وصفى 

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2604
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شارك ىف  مجال ترآى. د )15
 1الكراهية 

 شارك شارك

عمرو . د )16
 دنيا

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

ماجدة . د )17
 صاحل

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 تشاركمل  مل تشارك

جمدى . د )18
 السيد

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

مدحت . د )19
 منصور

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

مروان . د )20
 اجلندى

شارك ىف 
 1الكراهية 

 شارك شارك

مشرية . د )21
 أنيس

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 شارآت شارآت

نرمني عبد . د )22
 العزيز

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

نعمات . د )23
 على

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 شارآت شارآت

يامسني . د )24
 فؤاد

مل تشارك ىف 
 1الكراهية 

 شارآت شارآت

حييى . د )25
 الرخاوى

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

لبىن . أ )26
 الغالييىن

شارآت ىف 
 1الكراهية 

 مل تشارك مل تشارك

حممد . أ )27
 غنيمى

شارك ىف 
 1الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

حممود . م )28
 خمتار حممود

شارك ىف 
 2الكراهية 

 شارك شارك

منري شكر . د )29
 اهللا

شارك ىف 
 2الكراهية 

 مل يشارك مل يشارك

شارآت ىف  مى حلمى. أ )30
 2الكراهية 

 شارآت شارآت

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

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

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

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

  . للحزن   تستسلم   فال   الدنيا   حال   هو   هذا  - 

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

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

  .يكفى   ما   الوقت   من   لدينا   ليس  - 

  : برباءة   فقلت

  . لألبد   يكفينا   وقت   لدينا  - 

 التقاسيم

 يكفينا لنفعل ماذا؟: قالت

 يكفينا لننسى: قلت هلا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2606
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 ننسى؟وملاذا : قالت

 حىت ال نتذآر: قلت

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

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

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

فامتألت زهوا. خطيىب :قالتتسألني من؟ : أسأله أوال، قلت
وأنا أتصور أهنا ترد ىل ااملة، وتطلب أن أقوم أنا

ضمري الغائب، فقلتباالختيار، واعتربهتا متزح وهى تتكلم عىن ب
:وانتظرُت أن تشري إّىل أو تقّبلىن، لكنها قالت"أين هو؟، : هلا

هل نسيت؟: أية صخرة؟ قالت: فوق الصخرة، قلت ىف بَلٍه ذاهل
شعرت آأن العامل. واختفت من أمامى وآأن األرض ابتلعتها

أى: انتهى ىف تلك الثانية، وحني أفقت وجدت نفسى أتساءل
 املناظر آان حلما وأيها آان احلقيقة؟منظر من آل هذه 

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

 .والدى

***** 

 )80  حلم(نص اللحن األساسى 

مجعتنا احلجرة القدمية أنا وأمى وأخواتى األربع وما أن
تصاعدت الشكوى من الزمان والناس،أغلق الباب علينا حىت 

فأقبلت أمى علّى قلقة وأقسمت بكل ميني أنه ما من قول قالته
إذا: أو فعل فعلته إال بدافع احلب اخلالص فتساءلت أصوات

 آيف حدث ما حدث؟

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

 التقاسيم

اح آل منا حياسب نفسه بصوت بعضه مسموع والباقىور
 نستسنتجه

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

وأنا مسئولة عن أىن مل أستطع ان: قالت أخىت األصغر منها
 .أحب

وأنا مسئولة عن أىن مل أصدق أن: وقالت أخىت الىت تليها
 .أحدا ميكن أن حيبىن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا  "  2607
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مسئولة عن أىن صدقت أن آلوانا : وقالت أخىت الصغرى
 .الناس حتبىن

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

 آيف حدث ما حدث؟

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

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

 . وأمل، وندم، ومساح، ورفض، ودهشة

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

 .أقصد

 .بل أنت هكذا دائمًا: قالت
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات 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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