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 א)מ(−154

 جتربة للتدريب: فضل املصادفة

 :مقدمة

من أهم ما تعلمته ىف حياتى الىت طالت دون إذن أو قرار
مىن هو أن أصل إىل نتائج غري متوقعة من نشاط مل يكن هدفه

آتاىب األمآتبت قبل ذلك آيف آتب هذه النتائج بوجه خاص، 
، مساحة، وآان اهلدف غري ذلكدراسة ىف علم السيكوباثولوجى

التجريب واحلرآة ىف ثقافتنا متاحة بشكل رحب برغم آل شئ،
 .رمبا بفضل ختلفنا

يار شبكة األنرتنت ىف آل مصر نتيجة لألعطال ىفانتهزت فرصة اهن
ىف البحر املتوسط، وبالتاىل عدم وصولSMW4 & Flag آابَلْى 

 .تعليقات آافية، فقررت أن أعرض هذه التجربة آبديل مؤقت

آنت قد قررت أن أطلب من أبنائى وبناتى املمارسني
 أن يقول آل واحد منهم رأيه ىف- آواجب تدريىب–والدارسني 

 :يوميتني، اخرتهتما بقصد أن يكونا هلما ارتباط مباشر بالتخصص

  عن الصحة النفسية : األوىل 

  عن املمارسة اإلآلينيكلية :والثانية 

ولتسهيل املهمة وضعت أربعة عناصر أو عناوين تساعد 
 :على الوجه التاىل) منوذج(على التعقيب 

 )مل أفهمها( أريد توضيحا ىف النقطة الفالنية :أوال

 )ال أوافق( أنا أعرتض على النقطة الفالنية :ثانيا

 )آذا وآيت(ى  وصلىن جديد من املعلومة الىت ه:ثالثا

جيد) 1: ( هذه اليومية تفيدىن ىف مهنىت بدرجة:وأخريا
)5(ال تفيد إطالقا، ) 4(درجة متوسطة، ) 3(جيد، ) 2(جدا، 

 .ال أستطيع أن أحكم

مبا نعرض بعضه) من القصر العيىن أوال(واستجاب أغلبهم 
 )آأنه بريد(هنا 
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 جاءتىن االستجابة بأمانة، وبإجياز،

 فتعرفت عليهم أآثر مما آنت أتصور، 

ا نبهتىن أغلب االستجابات إىل احلاجة إىل مزيدوأيض 
 التوضيح أو الشرح أو املراجعة،

وفيما يلى ما اعتربته بريدا حمدودا، تعقيبا على يوميتني
 .أنا الذى أخرتهتما

 :اليومية املختارة األوىل: أوال

   حبث علمى مستمر: املمارسة االآلينيكية

 توضيح وردود

 عدىل الشيخ. د
 "الفاحص"و" املمارس"بني الفرق وضيح أرجو ت

مارسة،ال توجد ممارسة دون فحص، والفحص هو بداية امل *
إذن فال فرق من حيث املبدأ، وخاصة فيما يتعلق هبدف اليومية
من حيث آل فحص أو مقابلة ميكن أن يكون حبثا علميا بشكل أو

 .بآخر

 عدىل الشيخ. د
أرجو توضيح التقمص النكوصى أو الرتاجع املسئول من

يعىن هل الزم الطبيب يتجنن عشان يعاجل وّال.... ناحيه املمارس
  يقبل جنانه ويسمح به؟عليه أن

 "مواآبة"املطلوب هو حرآية * 

املعاجل يصاحب املريض مبرونه وتقمص ودخول وخروج، وقدرة 
على العودة إىل ذاته منفصًال مستوعبا هذه احلرآية مبا وصله

 من خالهلا،

 .فاملعاجل هو جزء من عملية الفحص وليس حكمًا من خارجها

 عدىل الشيخ. د
ريق الذى حيمى نفسه مبرور الزمنإن يكون الف: أرفض

ويستخدم امليكانيزمات وتتحول عنده األمراض النفسية إىل
اختالل آيميائى ليس أآثر أو أقل، أرفض اعتبار أنه ميكن أن
يتساوى مع َمْن يعاجل املرض بأن يقرأ النص البشرى ويعيد

وهو باحث ومعاجل ىف نفس الوقت، هذا األخري هو أجنح.. تشكيله،
 العالج طبعا؟ىف 

، آل أنواع..ال نستطيع أن ننكر، أو نتنكر لــ* 
العالجات األخرى خاصة العالج بالعقاقري، العالج بالعقاقري هو

فرصة العالج النفسى للذهانني، حنن) لنا(الذى أتاح ىل 
نستعمل العقاقري ىف بعض هذه احلاالت حىت لو ّمهدت حرآية النمو

مراض تكون فيها جرعة حتريك الداخللفرتة ما، ألن آثريًا من األ
البدائى عشوائيا جرعة خطرة، وأآرب من إمكانية إستيعاهبا

 .بسرعة مأمونة

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1161



 01I02I2008א –אא

البد أن تتكامل العالجات مع بعضها البعض، آما أن العالج
، هو نادر، وحيتاجGrowth Oriented Therapyاملوجه للنمو

تدريب طويل، وصفات شخصية صعبة، وبالتاىل ال جيوز أن حنرم
ح والشائع، حىت لو آان نابعا من معاجل اختاراملرضى من املتا

 هذا النوع من العالج وهو يستعمل ميكانزماته ليحمى نفسه،

نظريا بقدر ما نْستعمل املتاح" األجنح"حنن ال نبحث عن 
 عمليا،

وآل عالج ميكن أن يكون األجنح ىف مرحلة بذاهتا ملريض بذاته 
 .وهكذا

 ثناء جرجس. د
 أن أشعر اىن بعيده آل البعد عنصعب قوى يا استاذ.... 

هذا املستوى الناضج من الرتاجع املسئول ألمتكن من املمارسة
 .االآلينيكية الواعية

التدريب مستمر باملمارسة"أعرف أنك سرتد علّى قائًال 
 .لكن برضه صعب" املمتدة

أنا معك، يبدو آل هذا شديد الصعوبة، ما ذآرِت هو* 
، ومن بينه هذه من التدريب املستمرالبد.. ردى املبدئى فعال 

 احملاولة ىف بريد اليوم،

لكن دعيىن أنبهك، أن الذى يبدو صعبا، هو هو الذى قد 
يثبت أنه األسهل واألصدق، وعلينا أال نقيس معرفتنا، أو
خنتار موقفنا، بناء على مقياس األصعب واألسهل فقط، علينا

الختيار األسهل ىفأن خنتار األصدق واألنفع لنا بشرا، وهو ا
 .النهاية

نرجع إىل أصولنا الداخلية والطفليةهذه العملية، أن 
، مث نعود إىل املستوى الناضج الذى وصلنا إليه أآثرواألصيلة

متاسكا وتنظيما هى جزء من الطبيعة احلياتية، البشرية، هى
وخالل عشرين) النوم(هى ما حيدث ىف النوم احللم، آل ليلة 

 )احللم(عني دقيقة دقيقة آل تس

حنن نفعل ذلك طول العمر، فإذا قلنا إن هذه هى احلرآة
الطبيعية من حيث املبدأ لو أتيحت لنا تربية سليمة هل
تتصورين أن ذلك يكون صعبا؟ أم أن األصعب أن نكتم على َنَفس
 .طبيعتنا بأطنان من املعلومات اجلزئية خلدمة شرآات الدواء؟

 : ثناء جرجس. د
أن احلقيقة العلمية موضوعية ىف حني أن: ضيحارجو تو

 النظرية ذاتية

هذا ليس قوىل، ولكنىن موافق عليه متاما مع االنتباه إىل* 
، مهما"دائمة"وال " مطلقة"أن احلقيقة العلمية هى ليست 

بلغ زعم موضوعيتها أما النظرية فهى تشكيل رؤية متكاملة
ا فروض جديدةتفسريية وغائية ىف نفس الوقت، تتفرع منه

 .قابلة للتحقيق، تعطى حقائق علمية مرحلية، وهكذا
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 ثناء جرجس. د
من واقع خربتك يا أستاذ ىف جمال الطب النفسى هل ممارسة

  ىف حد ذاته؟إبداعالطب النفسى 

art of healing" فن الْألم"املفروض أن التطبيب عموما * 
والفن إبداع، فما بالك حني نقول أن الطب النفسى هو قراءة

مبشارآة النص(شرى، وإعادة تشكيله مبشارآته نقدية للنص الب
 وهل هناك إبداع أآثر من هذا؟) أى املريض

فقط علينا أن نتذآر أن اإلبداع هو عملية النمو ذاهتا 
 سواء للمريض أم للطبيب

 عمرو أمحد حسني. د
 ارجو توضيح النكوص ىف خدمة الذات؟

مالنكوص ىف خدمة الذات هى الرتمجة املباشرة ألحد أه* 
(Bellack) بتعبري بّالك، Ego Functionوظائف األنا "

Adaptive Regression in the Service of the Ego  

، يعىن الرجوع إىل احلالة البدائية أوالنكوص فقطإن 
الطفلية وهو نكسة ضد النمو، إذا آان هدفا ىف ذاته، هو شئ

أما) ميكانزم(سلىب لو أنه دام أو استعمل آآلية دفاعية 
إذا آان جزًءا من حرآية االبداع أو النمو أو آليهما فإنه

حرآة للرجوع لألصل الستلهامه أو احتواء بعضه: يصبح
 .للتكامل معه ىف دفع الذات حنو مزيد من التطور أو اإلبداع

 ملك دوس. د
حيمى) من األطباء واملعاجلني(أرجو توضيح آيف أن فريقًا 
 نفسه؟ وفريق آخر يغامر تدرجييا؟

 )عدىل الشيخ. انظرى أيضا ّرّدى السابق على د( *

أعتقد أن الزمالء الذين ميارسون الطب النفسى امليكىن أو
التجزيئى يستعملون ميكانزمات شخصية هى من حقهم، حلماية
أنفسهم من التناثر احملتمل إذا ما حاولوا تقمص مريض متفسخ

متادوا فيمامثال وهم يعاجلونه، ألنه ال أحد سوف يلحقهم إذا 
ال يستطيعون، هذا هو الفريق الذى حيمى نفسه، أما الفريق
الذى يغامر تدرجييا باحملاولة حىت قراءة النص البشرى، مث

 نقد التخليق اجلديد، فهو–مع النص /  معه –إعادة تشكيله 
الذى وصله فرض حرآية النمو املستمر، مث راح حياول هبدوء وسط

 .ارس نفس الطريق، وحتت إشراف مناسبجمموعة من املعاجلني مت

 )دون رد تقريبا(إضافات ومالحظات أخرى 

 عدىل الشيخ. د
 ما وصلىن من إضافة

 الوصلة بني الفينومنولوجى والبحث اإلآلينيكى وأهنما-
 .من أقدم طرق التعلم

 باتساع دائرة وعيه مبعىن شحذ بصريته  أّال يكتفى اإلنسان-
 ".ة أراءه إزاء فعله اليومىوإمنا حتتد بصريته مبراجع
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 مالحظات أخرى

هى واقى الطبيب" السماح والقبول"ساعات باشعر أن نظرية 
 من اجلنان وساعات حبس أهنا الطريق السريع للجنان ذاته؟

ألن حوادثه" السريع"أظن معك حق، وهو ليس الطريق * 
آثرية، لكن الذى ال جيعلنا ال حناول هو هو الذى ذآرت، وإْذ

 .مت لست وحدكوصلتك الرسالة، فال خوف ما د

 :عمرو حممد إمساعيل. د
 ما وصلىن من إضافة

هى تأآيد بقدر ما هى إضافة أن املمارسة االآلينيكية هى
فعال حبث علمى مستمر وأن حجر الزواية فيها هو الباحث نفسه

 .بدرجة وعيه ونضجه وقدرته على معايشة احلالة

 :حممد نشأت. د
 ما وصلىن من إضافة

 .مارس االآلينيكى، صعبة، وهامة شروط ومواصفات امل-

 اخلربة الذاتية املوضوعية تلعب دورًا هامًا وأساسيًا ىف-
 .التنظري وترتيب املعلومات وتقسيم مراحل النمو

 :ملك دوس. د
 ما وصلىن من إضافة

اإلنسانية مهددة باحنرافات عقول اإلنسان أآثر من هتديدات
 من خارج اإلنسان

*** 

 )املختارة(ية اليومية الثان: ثانيا

 الصحة النفسية والتطور الفردى وعصر املعلومات

 توضيح وردود

 :عدىل الشيخ. د
 أريد توضيح بعض معامل الصحة النفسية مثال

 ؟،"املرونة وليس االقرتاب "ثالثا 

 ؟"التحرك ىف الزمن "سادساوأيضا  

ردا على ثالثًا أقول إنه ليس جمرد القرب بني: أوال* 
و حىت بني اإلنسان ومعارفه، هو الذى حيققالبشر وبعضهم، أ

التقارب وآأن علينا أن نفرح بأن املسافة بيننا قصرية
وآأننا بذلك نوّضح أن القرب ىف ذاته ليس هو السبيل إىل عمل

 عالقة ناجحة وبناءة، وهذا ليس صحيحا 

االقرتاب يكون إجيايبا إذا آان جزءًا من حرآة مرنة تسمح
ب طول الوقت، مبا يسمح حبرآية النمو الىتباالبتعاد واالقرتا

تشمل إعادة النظر والتجدد باستمرار، وهذا هو األقرب ملا
 .هو صحة نفسية على املستوى الذى نقدمه لإلنسان املعاصر
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أما عن التحرك ىف الزمن، فهذه مسة تتعلق باملرونة الىت
أشرنا إليها ىف مواقع أخرى، وباحلرآية، مث باعتبار الزمن

به يتكون اإلنسان، وفيه) ل أآثرب(ُبْعدًا موضوعيا رابعا 
، األربعاء، اخلميس،3، 2، 1(يتحرك، وهو غري الزمن التتبعى 

 ).إخل... اجلمعة 

من معامل الصحة النفسية ان تصيح عالقتنا بالزمن
إجيابية، وآأننا تدخل فيه وخنرج منه إليه، ال أن نتتبعه أو

 .ننتظر مروره، أو خناف منه

ات قادمة، ومرحليا ميكن الرجوع ىفوسنعود إىل ذلك ىف يومي
 .ندوة الزمناملوقع إىل 

 :عدىل الشيخ. د
يكون اإلنسان"اعرتض على معامل الصحة النفسية ىف ثالثًا 

"ليس بقدر ما يقرتب من اآلخرين بزعم التفاىن فيهم.. صحيحا 
 "حلاجة إليهما أو"

 إمشعنا دى مامسحناش بيها؟

فبالنسبة للجزء األول، برجاء قراءة الرد السابق* 
 مباشرة

 :بالنسبة للجزء الثاىن

الذى ننفيه هنا ليس احلاجة إىل الناس ، ولكن حنن حناول 
التنبيه أال يكون االقرتاب ىف ذاته هو دليل العالقة، أو أن

ة وقد صورت ذلك شعرا ىفهى آل العالق" احلاجة إىل"تكون 
  أغوار النفس

 أنا ِنْفسى حر بعوزىن"...

 ..."وأعوز عوزانه

 .هذا النوع من احلاجة هو إلغاء لآلخر املوضوعى

   عدىل الشيخ. د
..سماح واملرونة مش ىف العالج  إبتديت أخاف من آثرة ال-

 .ىف حياتى اليومية

فكرتىن بكلمة ىف فيلم..  معامل الصحة النفسية سابعًا -
 العراب

"The God Father" Keep your friends close … and 
your enemies closes" 

اخلوف شئ جيد، شريطة أن يكون دافعا ملزيد من اليقظة،* 
 .واملخاطرة حنو األحسن واألنضجوليس سببا للعدول عن التقدم 

 ثناء جرجس. د

 : أرجو توضيح
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  احلرآة االستقطابية التكاملية احمليطة؟-1

  احلرآة اجلدلية التكاملية؟-2

عن الثقة(  2008-1-13برجاء الرجوع إىل يومية * 
وسنرجع إىل") 1"والتخوْين وحرآية النمو والنمو البشرى 

 .ذلك بتفصيل التفصيل الحقا يوميات

 :ثناء جرجس. د
 :ضيحأرجو تو

 مظنة تصنيف البشر إىل أعلى وأدىن؟ 

آنت) 1968سنة (حني وصفت هذه املستويات ىف البداية * 
متحمسا حىت أعطى ألغلب البشر احلق ىف أن يوصفوا بأم أصحاء،
حىت لو بالغوا ىف استعمال الدفاعات، بأقل قدر من البصرية

التعريفودون إبداع، وقد تصورت آنذاك أنىن بذلك أجتنب 
 الذى وقع فيه الكثريون وهم يتكلموناملثاىل للصحة النفسية

 .عن الصحة اإلجيابية، مبا ىف ذلك تعريف هيئة الصحة العاملية

لكنىن انتبهت الحقا إىل أن املستويات األعلى للصحة الىت 
وضعتها لطبقات أعلى من التوازن البصريى أو اإلبداع هى تصف

 وبالرغم من أن هذاعددا أقل من البشر لدرجة الندرة،
صحيح فقد داخلىن خوف أن حنكم على بعضنا البعض باألعلى
واألدىن، وهذا ىف حد ذاته يضعنا ىف مأزق متييز صفوٍة ما بصفات
إنسانية أرقى، فرحت أراجع األمر، ومل أطمئن إال حني أّآدت ىف
تنظٍري الحق أن االنتقال من مستوى إىل مستوى أعلى هو دائما

 .الناس دون استثناءمتاح لكل 

 ملك دوس. د
 أرجو توضيح ما هو تلوث الوعى؟

أقصد بذلك أن املعلومات النافرة، واُملْقَحمة والىت * 
اآلن، وحىت(تنحشر ىف وعينا دون فرصة حقيقية الستيعاهبا 

تصبح أشبه باجلسم الغريب، لو مل ضمها أثناء) مستقبال
 ما،حرآية النوم احلامل أو مسرية النمو عمو

ويظل الوعى ملوثا ما ظلت هذه املعلومات جسما نافرا 
غريبا، إن املسألة ليست جمرد وجود معلومات غري ُمتَمثلة،
وإمنا هى ىف آثرة هذه املعلومات واغرتاهبا لدرجة تفسد حرآية

 .تناسق مستويات الوعى وحتول دون فاعلية اإليقاع احليوى

 ملك دوس. د
سافة الىت يتحرك فيهابقدر امل"أرجو توضيح عبارة 

 "اإلنسان وليس اإلجناز الذى حيققه؟

ترآز الرتبية العادية الىت نعيشها مجيعا على النجاح،* 
والتفوق، والزيادة الكمية، واالستهالك األآثر، وآل هذا إن

 لدفع مسرية النمو، إبداعا ذاتيا وناجتا، فهو مل يكن وسائل
 ال حيقق الصحة النفسية الىت نأملها
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فهو مرتبط بالتأآيد على" ملسافةا"أما اإلشارة إىل فكرة 
حرآية النمو وحتم املرونة، فال ميكن أن يتم هذا أو ذاك إال

الذى يتيح الفرص للتواصل: السماح"مبعىن : ىف مساحة آافية
 .املتجدد بني البشر وبعضهم البعض

 :حممد نشأت. د
أرجو توضيح آيف أن اإلنسان املعاصر يكون صحيحًا نفسيًا

 جلنون جزءًا من وجوده؟بقدر ما يصبح ا

واهللا عندك حق، ما أغمض ذلك، مث إنه خميف، أنا ال أقصد* 
هنا اجلنون مبعىن فقد التوازن والتفسخ، واالنسحاب من الواقع

الىت منارسها" حالة اجلنون"والتحوصل حول الذات، أنا أقصد 
 فسيولوجيا ىف احللم مثًال بإيقاع معني له أول وله آخر،

"حالة اجلنون"جزءا من وجودنا حني نعرف أن اجلنون يصبح 
هى احتمال قائم من حيث املبدأ، ألا) باملواصفات السابقة(

جزء من آليات احلرآة اإليقاعية للوعى على مسرية التكامل،
وبالتاىل فإن السماح باجلنون، هو السماح بأن نعترب هذه

غريها،احلالة تعترب طبيعة بشرية طاملا هى مرحلة تتبادل مع 
 وهى ال تصبح جنونا صرحيا إال إذا

 استقلت، 

 ودامت، 

 وفرضت نفسها، 

وميكنك الرجوع إن شئت إىل هذا املوضوع بالتفصيل ىف آل 
 .عوجدلية اجلنون واإلبدا"، "اإليقاع احليوى"من 

 حممد نشأت. د
 اعرتض على إن اإلنسان معرض لإلنقراض؟

 حني عرفت أن ما بقى من– ومازلت –أنا شخصيا فوجئت   *
)واحد ىف األلف...% (1األحياء عرب التاريخ احليوى ليس إال 

وبالتاىل فإن آل األحياء احلالية مبا فيها اإلنسان ال متثل إال
هذا الواحد ىف األلف، فالنوع البشرى عرضه لإلنقراض بنفس

 نتيجة لغباء فئة منه–، فما بالك إذا آان  %99.9النسبة 
)الطبيعى(وجشعهم، يصبح معرضا أآثر فأآثر هلذا املصري 

 يسارع ىف هذا الطريق؟

 :أمحد حسنيعمرو . د
 أرجو توضيح املستويات الثالثة للصحة النفسية؟

عندك حق فما قدمناه ىف اليومية موجز جدا وميكنك أن* 
 وهو ىف آذاحرية طبيب نفسى ، األصلترجع إىل املوقع للنظر إىل 

 .مث تنتقل بعد ذلك إىل ما مت من حتديث )  (صفحة 

 :عمرو أمحد حسني. د

اعرتض على فكرة أن اإلنسان مهدد باإلنقراض وربط ذلك
 ن يعىن هناية الوجود؟بفيضان املعلومات فإنقراض اإلنسا
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 )منذ قليل(حممد نشأت . أنظر إجابىت على د * 

انقراض اإلنسان"وأضيف هنا أن اجلزء األخري من تساؤلك 
على( يدل على مدى غرور الكائن البشرى "يعىن اية الوجود
، والوجود يا عمرو موجود قبل الكائن)تفاهته وروعته
 ).بالسالمة(البشرى وبعده 

 إضافات ومالحظات أخرى

  والتطور الفردى وعصر املعلوماتالصحة النفسية

 ثناء جرجس. د
 ما وصلىن من إضافة

REMهو عدم التوازن اخلالق !! 

 !وال يكون عدم التوازن خالقًا إال إْذ انتهى هناية مفتوحة

هذا يعطيىن احساس باألفق وحرية االرتفاع ورؤية السماء
 .هذا فتح األفق أمامى إىل ما ال هناية) بال قيود أو حدود

 حظات أخرىمال

 : أعجبىن القول

 .تناوب نابض بني االستيعاب والبسط "-1

يستغىن الشخص أآثر فأآثر عن اإلفراط ىف استعمال ... -2
هذه(احليل النفسية العلمية لتقوم حنو مزيد من اإلبداع 

اجلملة جعلتىن أهتدى إىل إجابة السؤال الذى طاملا أّرق عقلى،
 ). أىن أنضج؟وما هى عالمات النمو وآيف أعرف

، ىف"نساهم ىف صناعة التاريخ بوعى قادر: "قول أعجبىن -3
وقت أىن غريبة واخرتت أن أحتفظ بأفكارى لنفسى ألىن ال أجد من
يشارآىن احللم واألمل واإلميان وأطّلع للناس اللى بيفهموه،

، شجعنىت ما قلت أن)يعرفوه واللى مش عايزين يعرفوا غريه
 .أآمل هذا اإلميان

  عالربآة، شدى حيلك*

 ثناء جرجس. د
هذه اليومية أثارت داخلى بأمانة عشرات األسئلة، قد
تكون قد وقعت ىف حرية أآثر، لكن على األقل فكرت أآثر، شعرت

 .أآثر، تغريت وأعتقد أىن آربت أآثر

 ؟!وملاذا هذا االستعجال؟ واحدة واحدة * 

 ملك دوس. د
 ما وصلىن من إضافة

الرضا، لغة التصنيف حتولت إىل/ تكيفال/ تقسيمة العمل
 .لغة النبض واحلرآة

 عمرو أمحد حسني. د
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 ما وصلىن من إضافة

الربط بني أحداث احلياة واملعلومات واملوت وحب الذات
 .والتلوق وصحة اإلنسان النفسية

*** 
 بعد اليوميتني

 بريد حقيقى واعرتاض شجاع

جائىن هذا االعرتاض املنهجى وهو رفض لفكرة فرص التدريب
أن املطلوب) بوجه حق( فهمت الدآتورة مى حلمى هكذا، وذلك حني

 .هو االستجابة بكل هذه التنويعات على آل اليوميات آل أسبوع

 :مى حلمى. د
 مثل الربق بني الغيوم السوداء

 سوف خترتق آلماتى ظالم فكرك

  مباشرة– وجدانك –لتصل إىل إحساسك 

 !..فال حتاول أن تفهمها جدا

 ولسوف تشرق ىف فكرك بعد حني

.....................!!!!!) 
اقرأ هذا الكالم وأتعجب لقرارك بفرض قراءة اليومية

اللى بيوصل!! جبد مش فامهة ليه.. وفرض التعليق عليها 
 وحضرتك داميا تقولنا

............................ 
ولذلك امسح ىل بعدم التعليق على آل املقاالت حىت ال جيتاجىن

 واالآتفاء باملشارآة آل حني مبابالنفاقذلك الشعور السخيف 
يدور داخلى من تغريات أو اعرتاضات أما عن تعليقى بعد هذه

جت ىف"هل مثة حاجة وصلت؟ مبا يفيدىن شخصيا فهو : املقالة
 .، وبالتاىل ىف عالجى للمرضى"وقتها يعىن

........ 
 أشكرك يا مى على شجاعتك* 

"فرض"القراءة، و" ضفر"ولكن باهللا عليك أنت تتكلمني عن 
 التعليق، أرجو أن تتوقفى عند آلمة فر ض هذه،

أنت تعرفني يا مى أنىن توقفت منذ سنوات عن املشارآة ىف 
االمتحانات آلها دون استثناء، آما تعرفني انىن ال آخذ

ملن حيضر ىل أو ال حيضر، وتعرفني أنىن مل أطلب أى" (!!) الغياب"
شراىف األسبوعى على العالجإلزام من أى سلطة حلضورآم إ

النفسى، أو املرور، أو جلسات العالج اجلمعى الىت أمسح فيها
حبضورآم عالنية، آل ذلك هو اختيار حمض ومل أطلب حىت أن يكون
ألى من هذا نقطا ىف دراستكم الرمسية للشهادات األعلى، فمن

 أين يأتى الفرض؟ 
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إذا آان مصدره ميلك سلطة) أو قهرًا(األمر يكون فرضًا 
، فما هى السلطة الىت أملكها حىت يصبح ما"ابالثواب والعق"

أعرضه فرضا وأنت تعلمني انسحاىب من أى موقع فيه هذا االحتمال
 )إخل..... االمتحانات، والرسائل إشرافًا ومناقشة و(

 مث الحظى أن هذه الكلمة الىت اقتطفتيها هى آلمة-
وهى هى أوردهتا على لسان" حكمة اانني"االفتتاح لكتاىب 

النفرى، هنا ىف اليومية وهى ال تنطبق أساسا إال على ما جاء
ومثل ذلك من أنواع اخلطاب، مثال مثل حوارى" حكمة اانني"ىف 

مع موالنا النفرى ومثل آالم النفرى نفسه وهو يتجرأ أو حيكى
 ، -"قال ىل"، و"قال ىل" و–بلسان رب العاملني 

ىف هذه التجربةمث أمل تالحظى أنىن اخرتت للقصر العيىن 
"الصحة النفسية"موضوعني اآلينيكيني أساسيني لكل طبيب نفسى 

وآالمها ىف صلب التخصص، أنا مل أخرت" واملمارسة اإلآلينيكية"
 .موضوعًا أدبيا أو تعتعة

 مث باهللا عليك مىت الحظىت أنىن اقبل نفاقا وآيف؟

 ومن اآلن انا أعفيك شخصيا من االستجابة، ! اهللا يساحمك 

 وأخريا أطمئنك

 .أا جمرد جتربة للتمرين سوف تنتهى خالل أيام أوأسابيع: أوال

أنه لو استمر فيها واحد فقط أو واحدة فسوف: ثانيا
 .استمر معه آما تعلمني

، هى آلمات مضافة أثناء حترير"وضيح، أو أرفضأرجو ت "-
 .الربيد، لتوضيح وعالقة الرأى بالعناصر املطروحة

روب،. اإلنقراض جينات سيئة أم حظ سئ؟، دافيد م -
 .، الس األعلى للثقافة1998هيم فهمى، مصطفى ابرا: ترمجة 
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 تعتعة 

منذ مخس سنوات آتبت مبناسبة معرض الكتاب عن مسئولية
، بدأت بأن مهدت بالرشوة)2003 يناير 13األهرام (القراءة 

 العقول   فيها تلتقى  الىت  املناسبة    هذه "...:املعتادة قائال
، فات   ما   وتستعيد ،  نسيت   ما   فتتذآر ،  البعض   ببعضها   العربية 
 عقول   رحيق   تستنشق ...  ، وتتحاور   وتستكشف .  وختتلف   وتتفق 
امم" إخل.... وصوت   حرف   بكل ،  وصوب   حدب   آل   من   البشرى   الفكر 

مسح ىل أن أنطلق أشكّك ىف جدوى هذا املهرجان السنوى، وأتساءل
عن جدوى الكلمات على الورق، وأن القارئ الذى ال يتحمل
مسئولية ما يقرأ، عليه أن يوفر وقته، حىت ال يزداد

 .إخل... اغرتابا، أو ميتهن املكتوب 

 على– سنة 12 آعادتى طوال –أذآر أنىن قرأت هذا املقال 
جنيب حمفوظ، الذى آان من فرط طيبته جيامل آل من حولهشيخى 

باملوافقة على العّمال على البطال، إال أنه ىف هذه املرة َصَمَت
، وحني استوضحته، قال"ال، أنا غري موافق"لفرتة أطول وقال 

أنت تعّجز الناس هكذا، من أين لك أن تعلم ماذا وصل
 تبقى منه، وبأىللقارئ مما يقرأ، وآيف تفاعل معه، وماذا
،"وال أنت: "مل يقل(قدر أثر فيه، القراء أنفسهم ال يعرفون 

، لكنها وصلتىن هكذا من فرط أمانته"وال أنا: "ومل ُيِضْف
 ).وطيبته وعْدله

منذ أآثر من سنوات آلما انعقد املهرجان ومهمت بالذهاب،
انظر ىف مكتبىت أوال، وأقلب ىف الكتب الىت مل أقرأها، واقول

حني أنتهى من قراءة ما سبق أن"... نفسى معاقبا، ل
، واعتاد أبنائى وبناتى من ظهرى، ومن"اقتنيته سوف أذهب

 وهم يعرفون توجهاتى، أن يقتنوا ىل من– آل عام –فكرى 
آتب التطور، واإلبداع، واإليقاع، واملنهج، أهم ما يتصورون

هنمأنه يهمىن، فرحت بذلك ووجدت فيه ميزة إضافية، هى أ
 ).عادة(يرفضون، أو خيجلون، أن يقبضوا مثنها، فتصبح هدية 

تصادف أن معرض الكتاب هذا العام تزامن مع الندوة
، وآان"الطب النفسى التطورى"الثقافية الشهرية جلمعيتنا 

خميلة "أن اقرتح ابن ىل هو الدآتور حممود حجازى مناقشة آتاب 
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اجلراح املاهر، واألديب(خليل النعيمى . تأليف د" األمكنة
من إصدارات مكتبة األسرة) اعر السورى املقيم ىف باريسوالش
 أيام أن آانت مهرجانا أآثر عطاء وتدفقا، قاومُت2003

اقرتاح عرض هذا الكتاب جهال وتسرعا، لكن الدعوة آانت قد
أرسلت، فاضطررت هذا الصباح أن أقرأه متعجال جدا، فإذا ىب

ستئذان،أفاجأ بشاعرية وحيوية تدخالن إىل خالياى بال ا
فرتبكىن، وتغّريىن، وجتعلىن أتراجع ليس فقط عن اعرتاضى على
اقرتاح الكتاب للندوة، وإمنا أيضا عن زعم ضرورة محل

 .مسئولية الكلمة، بوعٍى آامل، أوال بأول

الكتاب من أدب الرحالت، لكنه قصيدة طويلة تناغمت فيها
، وقداألمكنة مع الوعى مع األمانة مع األمل واحلزن اجلميل

أحيت قراءتى له بداخلى أماآن خلقتها ىف رحالتى من قبل،
آما مسح ىل أن أعايش أخرى إبداعا نابضا ال جمرد قراءة، وقد
أخذىن الكاتب من اليمن إىل مراآش إىل أثينا فروما وعمان
وطنجة، والدانوب وأسطنبول، ولشبونة، وحني عرج إىل

 .لسيمفونيةموريتانيا والقاهرة وختم بدمشق اآتلمت ا

 !قلت أنتهز الفرصة ألقتطف ما يناسب املناسبة 

 :نقرأ معا 

الغرىب،" مفهوم احلداثة"هنا يبدو واضًحا أن تلقف "... 
شوه مسارات ومشاريع، خرب قواعد" ِقْردى"وتقليده بشكل 

لصاحل املفهوم(وحيوات، وفتت تراآمات تارخيية عظمى لصاحله 
حيريك اآلن، وأنت تنظر حولكوهو ما )! الذى مل يكن معلوما

مرعوبا تنظر ىف هذه الكتل اإلنسانية الداشرة، مثل قطعان
 )186ص !.." (بال رعاة

حنن العرب البؤساء صرنا خناف من الريح ىف الربية، وحنتار "... 
من شدة القمع املمارس علينا، حىت وحنن بعيدون، ولكن من آتب علينا 

 )199ص ..." (؟ اللعنةالذلة واملسكنة حىت يوم القيامة

ثقافة الرضيع من غري: الثقافة العربية البائسة"... 
ثدى أمه، هى الىت حتيل إىل التشدق والتملق، وهى الىت تسهل
االحنناء الوضيع أمام املؤسسات، حىت ولو آانت دون قيمة

العرب" آبار املثقفني"تارخيية، وإال آيف نفسر اجتماع 
، تصدرها، أو تساهم ىف إصدارها،املعاصرين ىف جريدة واحدة

!أآرب دولة رجعية ىف العامل؟ وآل ذلك حبجة أهنا مقروءة
!رأسًا "  مرميون–مقرؤون "مقروءة فقط؟ لكنهم ينسون أهنم 

 )220!.." ( وال أثر تارخييا ملا يتقيئونه آل يوم

املثقفون العرب" يفرزه"آما هى احلال مع أآثر ما "... 
فالكتابة احلقيقية هى صيد. أنااليوم وىف مقدمتهم 

 )222ص ..." (األحاسيس، وحنن مازلنا نصيد ذباب الكلمات

 وبعد

 خترتقىن الكلمات فال أملك إال أن أمحل مسئوليتها بوعى أو بدون وعى

 رمحك اهللا شيخنا اجلليل
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 مقدمة
أؤمن بالقدر، ألنىن أؤمن بالغيب، ألنىن أؤمن بالسعى، ألنىن

 .أومن بالكدح إليه آدحًا، لعلنا نالقيه

 آّل القلم ما اتقصف يطلعله ِسّن جديْد

 وايش تعمل الكلمْه َياَبا والقدر مواعيْد

 َخلق الَقَلْم مالعَدْم أوراق ِوَمَالها

  أتّنى بعيْدواْن آاْن عاجْبِنى وَجْب، وّال

الذى جيرى اليوم ىف املوقع أو ىف النشرة اليومية أعتربه
 "سراللعبة"تصديقًا هلذا الشعر الذى صّدرت به ديواىن 

هو الذى جعلنا نلتقى، ىف(!)  مواعيد -يامجال –القدر  
 القاهرة، مث ىف صفاقس، مث ىف القاهرة فالقاهرة فالقاهرة 

تا، وسط آل مسؤلياته،ال أعرف آيف جيد اإلبن مجال وق
ليقرأ ما أآتب يوميًا هكذا، وأنا هنا أرجو من أقرب
األقربني أن يقول ىل رأيه حىت أصحح نفسى أو أهذب لفظى أو
أمتادى فيما أفعل، بال طائل، لذلك آان عطاؤه هذا طيبا

آيف يتابع هذا اإلبن البعيد القريب،: ومثريا هلذا التساؤل
  العناية واجلدية؟ويرد ويعقب هكذا بكل هذه

**** 
 . أآثر منها تساؤالت مثرية حلوارإضافة وتوضيح،هى 

 بريد اجلمعة/ فقررت أن أفرد هلا يوما بعيدا عن حوار
وسيكون دورى خمتلفا عن دورى ىف احلوار، وأتصور أنه سوف

 :يقتصرعلى مايلى

أن أشري إىل اليومية الىت يعقب عليها أو ينقدها أو: أوًال
 حىت يرجع من مل يكن قدlink رابطيضيف إليها مجال مبا هو 

 قرأها لألصل ىف املوقع اخلاص ىب 

لن يكون هناك تعليق مىن حني تكون املداخلة إضافة: ثانيًا
 وتوضيحا ملا آتبت
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ما الك، على قد أعقب تعقيبا قصريًا، ما أمكن ذل: ثالثًا
 .أتفق معه فيه، أو ما أراه حيتاج إيضاحًا ما

إنزالهقد أشري إىل بعض رأىي إذا آان قد سبق : رابعًا
 توضيحا ملا"link" " رابط" ىف مكان غري اليومية، مع باملوقع

أريد الرد به على مجال ، وأيضا ملن يريد اإلطالع عليه ممن
 .يتابعنا

 بالعودة إىل ما يصلىن منسوف أعلن التزامى: خامساًًً
اقرتاحات، أو يثار عندى من التزام حول نقطة حمددة أو

 .موضوع مثار، حيتاج إىل مثل ذلك

آنت عادة أحرص أن أحذف العبارات الىت تنفخ ىف: ملحوظة(
دورى أو ىف شخصى خجًال وحرجًا، ولكنىن لن أفعل ذلك هذه املرة

لكن رجائى أن خيففالتزاما مبا تقدم من جتنب احلذف أصال، 
الراسل من مثل ذلك، ألن جمرد عنايتُه وجديته هى خري تشجيع

 )شكرًا. ىل، وهى أفضل من آل مديح

 .مجال الرتآى. واآلن إىل مداخالت اإلبن د

 :فـــاملقتط

الواجب توافرها   املواصفات   بعض حتديدا    اآلن   وأورد"... 
ما   إذا اإلآلينيكى    املمارس ىف    ) أو املأمول توافرها(

 ذات   تسجيل   آأداة التلقائى    حكمه على    االعتماد   أردنا
  ..." مقبولة   آفاءة 

 2008-1-8 حبث علمى: املمارسة االآلينيكية 

 ىـال الرتآـمج. د

ديد املواصفات املأمول توفرها ىف املمارسهام جدا حت
خاصة مع خترج عديد) خمتص علم النفس والطبنفسى(االآلينيكى 

للوصف الدوائى دون أية" املربجمني"من األطباء النفسانيني 
"املعايدة اإللكرتونية"مقاربات نفسمرضية، إىل حد أنا شهدنا 

على املريض) املربجمة سلفا(ئلة الىت تتم بعرض جمموعة من األس
من خالل شاشة آمبيوتر، وبعد اإلجابة عنها يتوىل الربنامج
معاجلة املعلومات املدرجة وعرض التشخيص الطب النفسى األآثر

حسب تشخيصه، هنا ال يتعدىاحتماال، مث اقرتاح األدوية املقرتحة 
، أو إدخال"الوصفة االلكرتونية"دور الطبيب النفسى إمضاء 

لقد وصل األمرتعديالت على الوصفة إن رآى ما يستدعى ذلك، 
أن يعرض ىف بعض العيادات على املريض اإلختيار بني نوعني من

عايدة مباشرة معمعايدة مساعدة بالكمبيوتر وم: الفحص
وسعيا حنو، ) من املعتمدة بالكمبيوترةفكلأرفع ت(الطبيب 

مقاومة هذا االجتاه سأعمل على تنزيل هذه املواصفات ىف
 .الشبكة وتوزيعها على الزمالء ىف قائمة املراسالت

 :فـــاملقتط

بعرض مقتطفات من حالة نبني من خالهلا خطورةنبدأ "... 
  الرتآيز على الشكل على حساب اجلوهر، والتعامل مع اخلارج

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1174



 03I02I2008א –אא

دون الداخل، واالقتصار على النفخ ىف جزء على حساب الكل
مهما بدا بديعا فعال، حىت يطغى على الكيان فيلغيه

 .."وتفشل عملية تشكيل الذات تكامال

 2008-1-9 أالصل وصورة 

 ىـال الرتآـمج. د

أتفق معكم ملا خلطورة الرتآيز على الشكل على حساب اجلوهر
ىف عملية تشكيل الذات املتكامل إىل درجة االضطراب التفككى

.ولكن هذا يتطلب أرضية مهيأة. أحيانا، شأن هذه احلالة
ية عدم اغفال السوابق النفسعائلية، إّن املرضلذا من األمه

ال حتدده العوامل اخلارجية فقط) آما ال خيفى عليكم(النفسى 
 إمنا تفاعلها مع...)عوامل بيئية، أسرية، اجتماعية، إخل (

مهما آانت(إن العوامل اخلارجية لوحدها  ،أرضية مهيئة
رابدون أرضية مهيئة، ليست بكافية لظهور االضط) وطأهتا

ومن هنا فإن الرعاية العالجنفسية غري) الذهاني(التفككى 
آافية مبفردها دون العالج الدوائى للتحكم ىف حدة األعراض

 التفككية واهلذيانية

   الرخــاويحييى. د

أوافقك من حيث املبدأ، وأنصح بالرجوع إىل املوقع
حيث نْعطى "التكامل بني استعمال العقاقري والعالج النفسى"

العقاقري بطريقة خاصة، تأخذ ىف االعتبار مسار العالج، ويظهر
فيها التناسب العكسى بني جرعة الدواء، ىف مقابل إفراغ

 .إخل.... الطاقة ىف العمل، وىف العالقة باملوضوع ذى املعىن

 :فـــاملقتط

ابة،وتصورت أن غيابه ىف احلمام مؤامرة، فهى العص"...
وهو الغياب، وهو النداء بال طائل، وهو املساء الظالم،
وهى املسئولية على اجلميع بدءا بغياب صاحب الشأن عن
شقته، وإمهاله هلا، امتدادا إىل الظالم، حتت مظلة الفساد

 ..."التآمري، واختفاء املعلم الرئيس

 2008-1-10 ) 24(احللم  

 ىـال الرتآـمج. د

هل من حقه أن... هل من حق الراوى أن ينحى هذا املذهب
أن غياب القائد ىف مهمة) إنه جمرد تصور وليس يقني(يتصور 

الذى يسيطر" الفكر التآمري"، ملاذا هذا "مؤامرة... "ما
ا ومشاآلنا إىل اآلخردوما علينا، ملاذا نعزوا آل بلوان

باحلاآم، إىل مىت نعلق مصائبنا علىالظن املتآمر،ملاذا نسيء 
، أال تتماس هذه النزعة التآمرية مع"الفكر التآمري"مشاعة 

، رمبا)الفصامية(التأويل اهلذياني، مع الشخصية اهلذائية 
آان البعض من هذا صحيح، لكنها السذاجة بعينها والسطحية

، لقد)خاصة ىف السياسة(لمنا بظاهر القول والغباوة إن س
 انتهى زمن احلاآم الطيب،احلنون، الراعي، الذى يفدى رعيته
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لذا آان من الطبيعى أن ينتهى أيضا زمن. بنفسه وأهله
الشعب الطيب، املسامل، الذى يعتقد اخلري دوما ىف قائده، إن

 ىف مثل هذاتصبح أحيانا مطلوبةقد " الفكر التآمري"نزعة 
 ىف إطار التأويل اهلذياني، إمنا ضمنالزمن دون أن تدخل
"اخلرب السياسي" للتمكن من فك شفرة  إطار الوعى السياسى

املعلومة"وقراءة املستور وما حفى منه،إن االآتفاء مبا حتمله 
 وسذاجة ىف من معىن ظاهر أعده قصورا ىف الفهم" السياسية

 السياسة ىف زمن ال مكان فيه للسذج واألغبياء

  رخــاوي الحييى. د

أن اإلبداع إبداع، ومن حق الراوى الذىالحظ يا مجال 
النقد هو إعادة إبداع، آما أن خلقه املبدع أن يفعل أى شئ

:، وال جيوز ىف هذا أو ذاك القول أو التساؤلملا وصل الناقد
 "!! اخل...هل من حق الراوى"... 

اأنا مازلت مرتددا ىف مواصلة نقد أحالم فرتة النقاهة، أل
أو على أهنا، "آراء" على أا - هكذا –أحيانا ما ُتقرأ 

أحالم وليست تشكيال إبداعيا إنشاًء ونقًدا، ال أوافقك أصال على
 .هذا التعليق برغم سالمة حمتواه لو آان مقاال ينقد مقاال

 آسف 

 :فـــاملقتط

األغنية القدمية الىت آنا نغنيها أطفاال حني نقسم"...
قني للعب أو التنافس ىف أى جمال آانت تقولأنفسنا إىل فري

 .."يا احنا يا مها يا آوم الريش، مها ميوتوا، واحنا نعيش"

 2008-1-16 ؟ آيف و إىل أين؟ اجلارية العوملة 

 ىـال الرتآـمج. د

ا التفكري علينا أدى إىل تضخم َمَرِضىإن سيطرة مثل هذ
للذات، وهتميش اآلخر وعدم االعرتاف به حىت أننا مل نعد ندرك
أن وجود اآلخر املختلف ىف وعيى، واعرتاىف به، هو تأآيد لذاتى

وبقدر) ىف وعيى(وأنه بقدر ما أفسح اال لآلخر . وإثراء هلا
بري ىف صقلتفاعلى السليم معه، بقدر ما يساهم هذا بشكل آ

شخصيىت ومتحيص فكرى، إنه بقدر ما تضيق مساحة اآلخر ىف وعيى
بقدر ما تضيق دائرة حرآىت إىل درجة أصبح فيها متقوقعا حول

املشابه لذاتى/ ذاتى، أدور حول نفسى فال أرى سوى ذاتى
 )غريبا عن العامل(وهكذا أحكم طوق العزلة حوىل 

 " واحنا منوت يعيشوامها "وعندها تتحول األغنية إىل ضدها 

من وعيى هو إلغاء) املختلف(عندما أدرك أن إلغاء اآلخر 
"حياة ىل"لذاتى وموت هلا، وأن إدراآى هلذه احلقيقة هى 

آما يعيش اآلخر وأنا ىف وعيه) يثريىن(فأعيش واآلخر ىف وعيى 
"إحنا ومها وغري ده مافيش"إثراء له عندها تتحول األغنية 

 "نعيشمها يعيشوا واحنا 
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 :فـــاملقتط

إن املطلوب اآلن ليس حماوالت التوفيق بني املاضى"...
واحلاضر، أو بني الشرق والغرب، وإمنا املطلوب هو حماولة

هل عندنا "التساؤل املبدئى عن جوهر ما هو حنن، وإىل أين
 .."ما نضيفه

 2007-9-10) 2(تلفيق خطر : لشرق األوسط ا

 ىـال الرتآـمج. د

إن املطلوب اليوم تنقية املاضى"إمسح ىل أن أقرأها آاآلتى 
نستمد منه ما ينفع" ماض"على أن يبقى املاضى .. وغربلته 

فال نعمل إلسقاطه علىفعال " ماض"، حاضرنا ويثرى مستقلبنا
 ) .إثراء هلماإنه (حاضرنًا، وال نتبناه ملستقبلنا 

عندما سعينا ردحا من الزمن خالف هذا آان السقوط املروع
فال أصبح حاضرنا نسخة من.. والرهيب، آان التخلف املفجع 

ماضينا، وال مستقبلنا مستقبال حيا متفاعال مع الزمان
 . واملكان، إنه مستقبل جامد مشوه ال حياة فيه

 :فـــاملقتط

ت توفيق بني الشرقإن املطلوب اآلن ليس حماوال"..
 .."والغرب

 2007-9-10) 2(تلفيق خطر : الشرق األوسط 

 ىـال الرتآـمج. د

املطلوب اليوم أن يكون إنسان الشرق والغرب"أقرأها 
 ،"إنسانا"

نا، ىف تفكرينا الدنيوى وىفقد خنتلف ىف عاداتنا أو ملبس 
ولكن الحق لنا أن خنتلف ىف" ولذلك خلقهم"أآثر من هذا، 

جوهر ما هو حنن وإىل أين منضى مادام األصل واحدا، واملصري
 . واحدا، واخلالق واحدا 

 :فـــاملقتط

تبدأ املواجهة بأن يتحمل آل واحد مسئولية محل"..
 فضل اختياره،أمانة الدين الذى ولد به، والذى ليس له
 .."حىت لو أعاد النظر، فسيظل منغرسا ىف خالياه

 2008-1-19  من آلِّ صوٍب وحدْب، من آل ديٍن ودرْب

 ىـال الرتآـمج. د

تبدأ املواجهة بأن يتحمل آل واحد" أفضل قراءهتا 
ليس له فضل(أمانة الدين الذى ولد به  سئولية محلم

له( أو الذى اعتنقه الحقا واستقر ىف وجدانه ) اختياره
 مث إن من حق من أعاد النظر حتمل).. شجاعة االختيار
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اختياره حىت وإن آان الدين الذى ولد عليه مسئولية أمانة
"الواعي"اختياره  منغرسا ىف خالياه، أليس اإلنسان مسئوال عن

 .منه والذى انغرس فيه دون إذن" الالواعي"رس وليس عن املنغ

 :فـــاملقتط

والعمر أقصر من أن يغرينا بالبداية مع رحلة"...
البشرية حىت نتبني آيف ُوْلدنا هكذا هنا، اآلن، مث يسمح

 !.."لنا بإعادة النظر

 ىـال الرتآـمج. د

أتفق معك أن العمر قصري، ولكن قد خنتلف ىف أنه باإلمكان
)الصفوة، العلماء، اجلادون الكادحون(لبعض أن يسمح ل

فيما انغرس ىف... إعادة النظر فيما وصلهم، فيما ولدوا به
 ..)جارودى وغريه(خالياهم 

   الرخــاويحييى. د

وماذا عن عامة الناس يا مجال؟ وماذا عن تكفري بعضنا
جلارودى نفسه؟ بعد إسالمه؟ وماذا عن استعمالنا إسالم

 للدعاية والتسطيح؟)  نفهمه حق فهمهالذى مل(جارودى 

 اهللا سبحانه أرحم بعباده وأعدل من آل تصور بشرى حمدود 

 .دعنا ندعو بالرمحة للجميع 

 :فـــاملقتط

املصارحة الىت تبدأ بأن أعلنك عن موقعى، وديىن،"...
وملىت، وحىت احتمال تعصىب الذى أعرفه والذى ال أعرفه،

  .."والوضوحوأن تفعل مثلى، بنفس الشجاعة 

 2008-1-19  من آلِّ صوٍب وحدْب، من آل ديٍن ودرْب

 ىـال الرتآـمج. د

 "إعالن االنتماء"وصلىن أن املصارحة ال تعىن رفع راية 
الزمان وبوسائل العصر املتاحة، لكنها تفاعل مستمر ىف 

ترمجان هذا/ وجداني/ فكري/ سلوآي املكان مع معتقدي، فيكون
...احتمال تعصىب /ملَّىت/ ديىن/ اإلعالن، يقرأ فيه اآلخر موضعى

ذلك أىن خربت ىف ... وأقرأ ىف تفاعله مع معتقده ما يقرأه ّيف
رفع راية إعالن االنتماء" (اإلعالن الصريح"جتربىت العالجية أن 

أحيانا بلسما نرجسيا لرأب  املعتقد قد يكونعن ) عاليا
 صدع ذات منجرحة دون أن يوجد أصال أى تفاعل مع املعتقد،

 .أحيانا ال يعد أن يكون ديكورا للشخصية

   الرخــاويحييى. د

أتَعرف شئ، وَأْن رفع راية إعالن االنتماءيا مجال يا مجال، 
طمأنينتك شئعليك آامال وأنت على غري ديىن مبحض إرادتك وطيب 

 ، ال جيوز أن أخفى ديىن عليك مراعاة لشعورك، وال أنتآخر
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ليس هو ما حاك ىفالدين يا مجال أى دين، . تفعل ذلك
دعنا نتصارح حىت!! القلب وخشيت أن يطلع عليه الناس

النخاع لنعرف مدى جديتنا ىف التعايش معًا، أعلم أهنا مسألة
 .صعبة، لكنىن أتصور أهنا هى الشرف بعينه

 :فــــاملقتط

إن املصارحة حىت النخاع سوف جتعلك، وجتعل شريكك على"... 
اجلانب اآلخر، أآثر وعيا بظاهر وباطن آيف تتعامالن

 .."معا

 2008-1-19  من آلِّ صوٍب وحدْب، من آل ديٍن ودرْب

 ىـآال الرتـمج. د

يتطلب هذا شخصية متماسكة واعية ومسئولية ال هتتز ألبسط
املعتقد الذى ولد"نقد ملعتقد ما، ومن هنا وجب أن يتحول 

)مرحلة النضح الفكرى(، ىف مرحلة من مراحل العمر "به
اختيارا فكريا واعيا، حىت يستطيع أن يثبت وال يهتز مهما

 .  معتقدهجتاه) املعلن واملخفى(اشتدت عاصفة التجريج 

   الرخــاويحييى. د

 لنحرتم بعضنا البعض2008دعنا نأمل ىف صالبة أآثر سنة 
 .آما يليق بثقتنا ببشريتنا وعدل اهللا ىف نفس الوقت

 :فـــاملقتط

أن عقله) واخلارجى طبعا(إن اعتقادك الداخلى جدا "... 
لن يكون أهال لالحرتام احلقيقى إال إذا اعتنق دينك، هو

 ال حترتم عقله أصال، ألنه مل يرق إىل جودة عقلكإثبات أنك
 ).."مع أنك شخصيا مل تعتنق دينك إال مبولدك(فاعتنق دينك 

 2008-1-19  من آلِّ صوٍب وحدْب، من آل ديٍن ودرْب

 ىـال الرتآـمج. د

:لة األساسية أن اجلميع يقر احرتام معتقد املختلفاملشك
ىف أغلب(املوقف خارجيا / قيمته وثقافته ويكون هذا االعتقاد

املنفتح على/ رغبة ىف الظهور مبظهر اإلنسان املتحضر) األحيان
اآلخر فكرا وعقيدة وسلوآا، ويصر أغلبهم أن هذا حقيقة

 تدل عكس هذا،اعتقادهم الداخلى، ولكن مواقفهم وسلوآياهتم
 .واألمثلة أآثر من أن حتصى

 :فـــاملقتط

دعونا حناول أن نبحث معًا، ىف آيفية أن يتوجه سهم"...
آدحنا، ونشاط أدياننا، وسعى آدحنا، آل من موقعه حنو
حموٍر مرآزىٍّ مشرتك، ال نعرف عنه التفاصيل لكنه هو احلق

دق أناملاثل، مع أنه ليس آمثله شئ، لكننا ميكننا وبص
  .."نعرف اجتاه السهم إليه عرب الناس
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 ىـال الرتآـمج. د

 .آنت رائعا ىف هذا املتقطف، ُرِفَعْت األقُالم وَجفَّت الصحف

 :فـــاملقتط

"أى ذلك("ماذا نفعل مع أوالدنا لنمنع مثل ذلك "...
:قلت له بسرعة) مما يعرض من مشاآل ومصائب الشباب

 .."نسمع، ونسمح، وحنتار معهم"

 2008-1–21) 1(األسرة والثقافة والطب النفسى واإلدمان 

 ىـال الرتآـمج. د

نسمع، ونسمح، وحنتار" ليصبح "وال خنتار هلم"أضيف عليها 
 "معهم وال خنتار هلم

   الرخــاويحييى. د

أظن أنىن" (من حتت لتحت"أخشى ما أخشاه أن خنتار هلم 
هيا نتعلم أن خنتار هلم وحنن نعّلمهم) فعلت ذلك مع أوالدى

آيف يرفضون هذا االختيار، أو على األقل نسمح هلم بأن
يتعلموا ذلك إذا شاؤوا من أى مصدر آخر غرينا، وهم

 .يفعلوهنا ويتحملون مسئوليتها

 :فـــاملقتط

لوقاية منحماوالتى ىف إعداد دليل األسرة ل".... 
 .."2003اإلدمان عندنا ىف مصر سنة 

آما وصلْت إليه(حاولت ابتداء أن أحدد ما هى األسرة 
فوجدت أن عدم التجانس) ىف جمتمعاتنا وثقافتنا احلالية

 .هو أهم ما مييزها، فيا ترى َمْن أخاطب؟

 2008-1–21) 1(األسرة والثقافة والطب النفسى واإلدمان 

 ىـال الرتآـمج. د

أمر طبيعى آما ذآرت، ولكىن أضيف" عدم التجانس"وجود 
، ذلك"القاسم املشرتك"أنك عندما ختاطبهم إمنا ختاطب فيهم 

الرتبوى،(القابع ىف قاع الشخصية، إنه املوروث الثقاىف 
الذى يعد حجر الزاوية...)  االجتماعىالديىن، العائلى،

املشرتك بني هؤالء، مجيع هؤالء التالميذ والذى ميثل أساس
 .الشخصية القاعدية

 :فـــاملقتط

وأنا أعاود النظر اآلن وجدتىن أريد أن أضيف"...
وسط أى من هذه اجلمل املنتهية، أى أا) فقط(لفظ
  .." ليست جتمعا ىف املكان )فقط) (األسرة(

 2008- 1 – 21) 1(األسرة والثقافة والطب النفسى واإلدمان 
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 ىـال الرتآـمج. د

على آل اجلمل ملا ال ينبغى" فقط"إن إضافتكم هلذا اللفظ 
لألسرة أن تكونه والذى عربت عنه باملراجعة وليس بالرتاجع،

قد يرقى أحيانا إىل(أن أعتربه أآثر من مراجعة امسح ىل 
، ذلك أن النفى املطلق الذى استعملته ىف هذه اجلمل)الرتاجع

ىف حني أن إضافة" الصفة املذآورة"يقودنا إىل عدم االعرتاف بـ 
إىل النفى، يؤآد الصفة ولكن ينفى عنها صفة" فقط"آلمة 

 املكان فهىالتفرد، فإذا آانت األسرة ليست فقط جتمعا ىف
 . حتما إقرار بأهنا جتمعا ىف املكان إضافة إىل صفات أخرى

   الرخــاويحييى. د

مل أفهم جيدا ما تقصد، سوف أعيد قراءة الفقرة الحقا،
 .ولعل أحد املشارآني ينريىن

 :فـــاملقتط

)الطالق(إعادة التعاقد ال تشرتط فسخ العقد األول، "...
 للتغري نود العقد، نتيجةوإمنا هى جمرد فرصة لتغيري ب
  .."احلتمى للنمو البشرى املعتاد

 2008- 1 – 21) 1(األسرة والثقافة والطب النفسى واإلدمان 

 ىـال الرتآـمج. د

ولكنه" األولفسخ العقد "إذا آانت إعادة التعاقد ال تشرتط 
إعالن بإنتهاء عمره االفرتاضى ببنوده الىت هو عليها والىت مل

مع التطور) مع مرحلة من مراحل هذه العالقة(تعد تتماشى 
الذى أصبح عليه آل واحد منهما، هنا إمسح ىل أن أسأل ما قيمة
أى عقد إن مل تعد بنوده قادرة أن تستوعب عالقة ىف مرحلة ما

ل هذا يفقد آليا مربر وجوده حىت إذا بقىمن تطورها، إن مث
عندها يصبح) لقد انتهى عمره االفرتاضى(مدونا على الورق 

العقد فاقد الصالحية وىف هذه املرحلة فقط يكون قد مت فسخه
 ... نفسانيا ومعنويا وإن مل يتم قانونيا

هذا يدفعنا إىل التساؤل مرة أخرى إن آان العقد يستمد
القانون أم من شرعية املمارسة واحلاجةفاعليته من شرعية 

إن احلاجة إىل إعادة التعاقد ال يعىن حتما فشل العقد. إليه
 . القدمي إمنا إنتهاء مدة صالحيته 

   الرخــاويحييى. د

أوافقك متامًا، وأشكرك على هذا التوضيح، الورقة الرمسية
، املهم هو أن نعرف، ومنارس، هذه)دينيا أساسا(آخر ما يهم 

احلرآية املتجددة ىف أى تعاقد عالقاتى، وليس فقط بني الزوجني،
 .لتصبح العالقة الناضجة اختيارا متجددا فعًال

 :فـــاملقتط

قد تصاب الوالدة بذهان النفاس بأنواعه مما قد"...
 يشري إىل نوع من اختالل التوازن، نتيجة للفراغ الذى نشأ
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من هذا االنفصال دون أن ميتلئ بدعم تعويضى من اخلارج،
ون استيعاب أنه ليس انفصاال قسرًا هجرًا، بقدر ما هوود

 .."إعادة تنظيم العالقة من جديد

 2008-1-22 االتصال/ طقوس السبوع وجدلية االنفصال 

 ىـال الرتآـمج. د

الدآتورة  أن موضوع أطروحةامسح ىل بوقفة هنا، خاصة و
 puerperal"  ذهان النفاس"آانت حول ) 1985(الىت أعددهتا 

psychosis  " psychose puerperale" تعرضت فيها إىل،
وآنت حينها قد املظاهر السريرية املختلفة هلذا االضطراب،

وأغلب األطباء ذو املنحى(أسهبت ىف شرح ما ذهبتم إليه 
/من اختالل التوازن بني الفراغ) رتةالتحليلى ىف تلك الف

من الزمن أمجعت األحباث ، لكن وبعد حواىل عقدين..االمتالء إخل
هلا آوحدة مستقلة" ذهان النفاس"احلديثة أن ال وجود الضطراب 

خصائصها و مميزاهتا و حدودها الزمنية املرتبطة باحلمل و
ذهانية(املصطلح جمموعة من اضطرابات  النفاس، إمنا يعكس هذا

عن استعمال هذا ومت الرتاجع. غري واضحة املعامل) وعصابية 
مت االعرتاف باضطرابني املصطلح لعموميته و ضبابيته، ىف حني 

هلما عالقة هبذه املرحلة ملا يصاحبها من تغريات هرمونية فقط
 Post Partum " "اآتئاب اليوم الثالث ": األوللدى املرأة
Blue " وآما ذآرت فهو" النفاس آآبة" بـ وهو ما عربت عنه

 اآتئاب طفيف وعابر يتزامن مع طفرة إدرار احلليب عند األم
أما  والناتج عن تغريات هورمونية سريعة ىف هذه الفرتة،

اآتئاب ما بعد"واألعمق واألخطر فهو   وهو األشد:الثاىن
 Post portum depression   / la dépression du الوالدة

post partum "  والذى يعرب عنه باإلنكليزية هبذه األحرف 
يظهر" مالنخوىل الشكل" وهو اآتئاب جسيم   « PPD»  الثالث

بداية من األسبوع الثاىن أو ىف الثالثة األشهر األوىل من الوضع
مع يستدعى التدخل السريع واحلازم ) الثالث ىف أغلب احلاالت

 ا وله،ضرورة التفريق بني األم ووليدها محاية هل

الذى يعد رد فعل" اآتئاب اليوم الثالث" إذا استثنينا
منه لتغريات هرمونية أآثر) فيزيولوجي(نفسى طبيعي 

هو" اآتئاب ما بعد الوالدة"اضطرابا مرضيا، عندها يصبح 
املعرتف به علميا آوحدة سريرية االضطراب النفسى الوحيد

ما  أما،)الوالدة(قائمة بذاهتا و مرتبطة حبالة الوضع 
مظاهر اضطرابات أخرى مشاهدة أثناء احلمل وبعد عداها من 

فهى  « puerperal psychosis » بـ الوالدة والىت عرب عنها
قائمة  ليس هلا أآثر من انتكاسات نفسمرضية الضطرابات أخرى

الذات ومستقلة عن احلمل والوالدة، ملا متثله هذه الفرتة من
كون سببا ىف انتكاس اضطرابعلى املرأة ي ضغط نفسى شديد

بذاته دون أية سابق أو حمدث االضطراب آامن يتطور مستقبال
 .عالقة باحلمل والوالدة

   الرخــاويحييى. د

 هذه معلومات علمية رصينة ومفيدة ، وأنا أعلم مدى
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ارتباط أى باحث ببحثه األول، لكنىن أظن أهنا معلومات ال
اهاتتناىف جذريا مع الفروض الىت طرُحتها، حىت لو أرجعن

جزئيا إىل التغيري اجلذرى للهرمونات، وهذا حيتاج لتفصيل الحق
    .شكرا مرة أخرى. 

 :فـــاملقتط

الوليد حتدث مع) أو الشروع ىف قتل(حاالت قتل "...
أو(بدون ذلك ليكون هذا القتل " أو  الذهان الصريح عادة

 .." هو املظهر الوحيد للذهان) الشروع فيه

 ىـال الرتآـمج. د

حاالت قتل األم: "آاآلتي) 2008حنن ىف سنة (ح ىل قرائتها امس
حتدث ىف حالة ىف فرتة النفاس، ) فيه أو الشروع(لوليدها 

أوانتكاس ظهور" أو ىف حالة " اآتئاب ما بعد الوالدة"
ملا متثله هذه املرحلة من شدة" وجدانية/ اضطرابات هذيانية
أو(لوليدأحيانا يكون قتل ا. املرأة وضغط على نفسية

الوالدة أو هو املظهر الوحيد الآتئاب ما بعد) الشروع فيه
الضاغطة وجداىن ىف هذه الفرتة/ ظهور اضطراب هذياني/ انتكاس

 من حياة املرأة

   الرخــاويحييى. د

ملا متثله هذه املرحلة"ليس بالضروة يا مجال أن ذلك حيدث 
 إبداع عندى أهنا مرحلة" من شدة وضغط على نفسية املرأة

 .رائع، ومسئولية ُمْفرحة جديدة

 قد يكون-أنثى :  خصوصا من نفس النوع–قتل الوليد  
 من الطفل داخلنا على املولودة،- بعد إسقاط-تفعيًال للتخلص

وهذا حيدث ىف االآتئاب الذهاىن وغريه، وعلينا أن نفتح أآثر
األآثر من باب لقراءة النص البشرى، مع آل االحرتام للبحث

 .لعلمى اجلاد، ونتائجه املتغرية دومًاا

على فكرة ، أشرفت على رسالة ماجستري ىف جامعة قناة
 تطبيق آل الفروض الىت وردت ىف– مع الباحث–السويس وحاولت 

"بكآبة النفاس" وخاصة فيما يتعلق عن السبوعهذه النشرة 
)الفروض(وفشل البحث أن حيقق أيا منها، وتصور الباحث أهنا 

– واملناقشني–، وأن البحث هكذا أصبح غري ذى جدوى، لكنىن خطأ
 متمسكا - حىت اآلن-رأيناه حبثا علميا رائعا، وظللت أنا 

بفروضى، معتقدا أن العيب آان ىف اختيار املنهج، وليس ىف
  .الفروض، وأجلت إعادة النظر حلني االهتداء ملنهج أعمق وأمشل

 :فـــاملقتط

 . آان قد وصلهم أم مل يصلهمال أعرف إن : قلت".. 
 ليست مهمتك، فليصل ما يصل إىل أصحابه ليس مهما، هذه: قال
 مهمة من إذن؟: قلت
 الرتآي مهمة مجال: قال
 هل تعرفه؟: قلت
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 .."بارك اهللا فيه وفيك: قال

 2008/1/28  )2(الشعور بالذنب، و..النّفرى

 ىـال الرتآـمج. د

 املنّظر، إن/الباحث/املفكر/الرخاوي/أنت/هذه ليست مهمتـك
قراءة/تأصيل البحث/رسالتك و أمثالكم توليد الفكر

ما تصلون إليه لآلخر أما السعى إىل تبليغ/... اإلنسان
فليست من مهامكم، إهنا إهدار لطاقة) البعيد/ القريب(

مهمتكم... أليس آل ميسر ملا خلق له .. .خالقة ىف غري مسارها
فاصرفوا النظر عنه إنه ليس أما ما عداه.. اإلبداع وآفى

 من مهامكم

"...الرتآي مهمة من إذن، قال مهمة مجال: قلت"..
الذات، إهنا/الشخص/الرتآى الفرد ليست مهمة مجال: ٌأقرأها

/قناعة/نظرية/مذهب/فكر: اعتقد بأي/آمن/اقتنع مهمة آل من
،)البعيد/ القريب) لتبليغه إىل اآلخر اإلنسان/ أيديولوجيا

هذه(ال تستطيع القيام مبا يقوم به هو ) ليس حتما أنت(إنك 
ال يستطيع القيام مبا) ليس حتما أنا(وهو ) مهمتك ليست

الواحد يكمل اآلخر، إن تقوم به أنت، ألست معى ىف أن
  إنه تكاملحاجتنا للثاىن ال تقل قيمة عن حاجتنا لألول،

 .األدوار، إنه اختالف مكمل، ولذلك خلقهم

 اإلجابة"...وفيك قلت هل تعرفه، قال بارك اهللا فيه"
قد ال تقدم وال تؤخر شيئا، معرفته ىب /دالة، ومعرفىت لآلخر

من معرفته أن يعمل ىف اإلجتاه الضام لغاية و احدة، األهم
 قالكادح إىل احل عندها فليبارك اهللا مسعاه اجلاد

  مل يصلىن أنه ال قيمة ملعرفة اآلخر أو هتميش هذه:توضيح
.املعرفة، ما وصلىن أن هذه املعرفة ليست بالدرجة األوىل

األهم...السعى ىف االجتاه الضام  قد تكون هامة لكن األهم
خيلفه سعيه ىف الرقى باإلنسان ومحايته من هو األثر الذى 

ىف أثرى وىف... أثرىف ما ترتآه و أترآه من... االنقراض 
 اإلنسان/و لقد آرمنا بىن آًدم"ىف اجتاه  أثرك، إن آانا

   الرخــاويحييى. د

ياه يا مجال، أزحَت عىن عبئا ثقيال، لكنىن أخشى أن أآون
أرهقتك باعتمادية األب على ابنه، أرجو أن تعيد قراءة
القصيدة الىت أرسلتها إىل ابىن من ظهرى وهو بعد ىف السابعة

  2008-1-11، وقد نشرت ىف يومية عشر

 : والىت قلت فيها
 حتمل عىن ولدى عجزى "... 

 ! وأنا األقوى؟

 أدفعك تواِصُل سعيى

 !! وسالُحَك أقصر
 ال يسكُت نْزىف 
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 "ال أتراجع

 :فـــاملقتط

آلماتى   خترتق    سوف ، السوداء   الغيوم   بني   الربق   مثل"... 
  فال ، مباشرة  -  كوجدان  -  إحساسك  إىل    لتصل ، فكرك   ظالم 
 بعد   فكرك ىف    تشرق   ولسوف   . !  جدا   تفهمها   أن   حتاول 
 !!!"……حني 

 2008/1/28) 2(الشعور بالذنب، و..النّفرى

 ىـال الرتآـمج. د

 .. الكلمات فكره ستحيط به العتمةومن مل خترتق هذه   
:لعلها يوما تصل عندما... لكن األمل باق ما بقى اإلنسان

يصحوا الوعى، عندها تعود/ يشع النور/ترفع الغشاوة
...فيسموا... يعود إلنسانيته، مث يسموا/إنسانيته
حىت أآون مسعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر ...فيسموا

)...أليست هى فراسة اِملؤمن ( هللا إنه ينظر بنور ا... به
 .وليس بعد هذا من آالم

 :فـــاملقتط

 : وقال ىل
 أآتب ما ترى وال تنتظر

 2008/1/28  )2(الشعور بالذنب، و..النّفرى

 ىـال الرتآـمج. د

ما/ما يشع ىف وعيك/ما ترى... سجِّل/ندّو/وثِّْق/ُأآتب
، ال يبقى إال..ما يصلك/ ما ينشرح له صدرك /تدرآه حواسك

، قد ال) احلجب  ما رفعت عنه( األثر، وما تراه اليوم 
، ما...)حلظات/ساعة/اسبوع/شهر/بعد سنة(يكون آذلك غدا 

إنك.. يدرآه وعيك غدا/اآلن قد ال تدرآه أنت ميسر له
هنا/عليك اآلن به غدا، وما يفتح اهللا " أنت"اليوم، لست 

فال تنتظر، أليست الفرصة." هناك/قد ال يفتح به عليك غدا
 "...العمر و... 

 :فـــاملقتط

هو دليل على .به، وإصرار عليه ذآر الذنب متّسك"... 
بذآره، إنك ال تستغفر الوْجد به، ودعوٌة للعودة إليه،

 .."أنت حتكى عنه

 ىـآال الرتـمج. د

"السرت"بلغىن أن ... الذنب/الكل يسأل اهللا السرت عند املعصية
أليس... العاصى السرت عن احلواس/يتجاوز اآلخر إىل ذات املذنب

/اإلدراك/ الشعور/اسرتجاع له على مستوى الفكر " الذنب ذآر"
على مستوى" اسرتجاع الذنب" الوعى و آل احلواس، أال يرقى

 أقرأها ... "على مستوى الواقع" لذنبفعل ا"احلواس إىل مستوى 
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إذا سرت اهللا ذنبك عن اآلخر فاسرته عن حواسك وال تتكلم به، إن
 . !إصرار قد يوازى الذنب ذاته/اسرتجاع الكالم عنه

باستطاعتك طلب املغفرة ليس" إنك ال تستغفر بذآرك له"
تطّهر منه.. عواطفك/مشاعرك/حواسك/والذنب جاهز ىف وعيك

هنا مث استغفر، إّنه ال/رك اآلنباعد بينه و بني مشاع أّوال،
وال تطهر... إقالع إال بعد تطّهر وال... مغفرة إال بعد إقالع

إال بعد تنقية النفس واحلواس، وال تنقية هلما ولسانك ذاآر
ال تنقية هلما إال بعد أن تنأى عن).. الذنوب/الذنب(هلم /له

 أالأالَّ حيول ذآر الذنب بينك وغافر الذنب،. هم/عنه احلديث
، أال يعيق ذآر"من سّواك فعّدلك"يعطل ذآر الذنب سعيك حنو 

 بلى، إّن الوقوف عند السيئة .. الذنب آدحك لوجهه تعاىل
عنها تذآُري هبا) ليس االستغفار(إّن فرط االستغفار ...وْجُد هبا

 .عنها إصرار عليها إّن اإلعالن... 

   الرخــاويحييى. د

 .رآاته وعليكم السالم ورمحة اهللا وب

****** 

 !)غالبا (–بالعيادة ) االستشارة(الكشف : املعايدة -

 من عندى، وهذا يفيد ردى أحيانا) البنط األسود( التسويد -

-Integration  between Drug Therapy and  Psychotherapy 
(especially for psychotics in Group Therapy) 
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 אאא−157

 )1972".. (ليكون"الطبيب، تقمُّصَا ُفَيَلِمُلم ذاته،  يعملها
 )؟!!سرية ذاتية(

"دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"وأنا أقلب ىف آتاىب األم 
ألقوم بتحديث بعضها، واقتطاف ما تيسر" ذنب"حبثا عن مادة 

وقد(استكماال هلذا املوضوع الذى فتحناه هنا ومل ينغلق بعد 
ى أقرب للسريةعثرت على قصيدة طويلة، ه) ال ينغلق أبدا

، وانتبهت1972الذاتية مهنيا على األقل، وقد آتبتها سنة 
إىل أهنا قد تكون وراء املواصفات الصعبة للطبيب النفسى الىت

حبث علمى: املمارسة اإلآلينيكية( 2008-1-8يومية عددهتا ىف 
 وألن آثريا من التعليقات والتساؤالت آانت حول هذه،)مستمر

املواصفات، دون تفصيل، فقد رأيت أن أنشر القصيدة بكاملها
دون تعقيب، ذلك ألنىن حني قرأهتا دون شرح، وصلىن منها شئ آخر
أعمق وأصدق، وهو يتعلق بتساؤالت بعض األبناء ىف قصر العيىن

ملمارسة اإلآلينيكية، وما رددت به علىعن ما جاء ىف نشرة ا
-2-1آنظام بريد اجلمعة يومية (بعضهم ىف حوار يوم اجلمعة 

 وخاصة فيما يتعلق بأربعة أمور، وهى واحدة، مرتبطة)2008
 :ببعضها البعض

 خدمة الذاتالنكوص ىف ) أ(

 )مع املريض(الرتاجع املسئول ) ب(

 التقمص النكوصى املبدع) ج(

داخلنا، والعودة هبا" حالة اجلنون"مغامرة قبول ) د(
 مسئولني لصاحل املريض واملعاجل معا

........ 

تصورت أنىن حني أنشر القصيدة دون تعليق، سوف يصل منها
 مباشرة ماوصلىن، 

تشجيعا ىل فيما بعد أن أنشرآما تصورت أن هذا قد يكون 
بعض شعرى الذى مل ينشر أصًال، ىف هذه اليومية، والذى أتردد

 .آثريًا قبل أن أنشره

 :وهذه هى القصيدة 
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 وَتعلَّمْنَا   

  َتاَتا،   .. ..  َتاَتا   
     التتعثر

  أخطْر،    سرا  ..  وتعلمنا
  اِملْنسْر،    شيُخ :  الكلمْه   قال
  األقدْر،    أنَت  ..  ِسْمِسْم   إفتح
  املنْرب،    تعلو ..  أآثْر حتفْظ 
  العسكْر،   ترشو  ..  أآثْر   جتمع
  املغْرب األفعى    جلد   من   التشريفِة   وخيوط

  السْر،      وحفظت
    لؤِمْه   قل   أو املصرى،    الفالح   وبعقل

 : اجلسر   حول الدورَة    درُت
*** 

  الشعْر،    ُتآلما ختدَعِنى    ال حتَّى 
  القْرب،      القصر     أحجار   مجعوا   من مىن    يضحَك   أو
    الَعْجَلى   املتسابقة   األقدام   وقع عظمى    يسحَق   أو

  .أنَسى   أّال ، ... أضعْف   أال     بليٍل أقسمُت 
 -2-  
  العهْد،      وأخذت

    األرْض   بطني قدماَى      غاصت
  . الغْد       سحاب   فوَق عنقى    وامتدْت

 -3-  
  جشِعى    أظافر هذبُت 
      األمسر   الثوَب   ولبسُت
  الفخمْة    الالفتَة   ولصقُت

  الصنعْة،  على    وحتايلُت
    املزدانة   األروقة   وسط     آالسادة   طويال     وختايلت

  .. ،..    الطبقة   برموز
    األخَرى،     اللغَة     نتأتق   هأنذا

  األْمر وىل    وعند   األعداد   سوق ىف    ىل،   ُيسمع حىت 
 ***  

 األَمَال   حققَت ولدى  مرحى   - 
  ....  
    عَلَما   أصبح   إُمسك
  .....  
    فاقطْفهَا   طابْت     ومثُارك

  .....  
 اجلوعى   القطط ستكفى    املائدة   وفتات

 ***  
 اليوم   بعد ختدعىن    لن :  أبيت   يا 

    األقوى،     صرت
    ايْة،   الكذِب   للرعِب

    ورَقْك؟   تكشْف
  ... ورقي   أآشْف
  .. دورى    هذا

  . َأرَبْح
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 السبعْة حبياتى    ألقيُت

     أيديهْم ىف      املرجتفة   الديدان   تلتقط
     وحِدى عمِرى    أمانة     ومحلت

  الوْهِمّى  ذنىب    عن   أآفِّر   فالسي   وشهرت
  شراعى    وفردت

  . احلب   الصدق   العدل   رياح   لتهب
 -5-  

  سريى    تبدل   اهلوجاء   العاصفة   لكّن
  .. ..  
 محئة   أرٍض ىف  ْفلكى  ورسْت 

     الظلمة   جبال   سنان   فوق
    األلواْح   وتناثرت

    الغابة   طوس   القلعة   الكوخ   فصنعت
...... 

 أنَفْه   يطِمَس حىت  أملى    يطاوُل     الظلم     والزيف
 الوحدْة   ِقَمِم على    اليأِس   جلَيد   يذُيب   النوَر   احلقََّ   لكن

        جفاء     يروح   والزَبد
  .   ينفع   ما   إال . َيْبقى    ال

 -6-  
       القدرة     درع   رقََّته حيمى  .. قلىب    فَألفتْح
    ضعفْه   ليظهَر   احملرُوم   الطفُل باىب    وليطرْق

 الطيب   العمالق   يصري   مث
    القوْة   ضماد   حتت   الغائَر     اجلرح   وليلتئم
  '  اآله  ' حق   ُحِرُموا   من آنفى  ىف    وليتأمل

       تنبض   مشاعرهم   لتعود
   ..  ُيْضَطر   أن       القادم   اجليَل   وَألِحْم

  . الصعب طريقى    لسلوك
 -7-  
   ..  لكن
  وأنا؟؟  .. وأنا؟

  :  حقه   يأخذ   مل   إنساُن   وأنا
    شْيَخا حتَّى    أو  ..  شابا   أو   طفًال
      القوة   تلك ُتغنيىن    أن   ميكن   هل
     الناس؟   َضْعَف   أحيا   أن حقى    عن
  !. الرمحْة؟   الرمحاِت   َجَبل يعطى    من   لكن

 -8-  
  أنيِنْه،    لنبض '  الناس  ' الّناس   بعُض أصغى 

 املسرح   خيتل   مل  ..  يضطربوا   مل
 احلْق وهتادَى 

 الصدْق الوعِى    الفجر   ُنور   أشرق
 : الذآري   يعيد   النبُض   األُمل   الفكُر   وانساب

 ..  ..    
 النور   قبل   الدابر   اليوم   ذاك ىف 

  ... وحيدا   آان
  األجوف،    اللحن يغنِّى    األلفاظ     وصليل
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  املأموْل   النوَر ُيخفى    سحاٌب   والفكر
  النشوْة   ُحلم ىف    يرقص األعمى    واحلسُّ

  .. ..   
  :  سرقة   قصة حتكى  تتالحق،    اخلدعة   صور   وتراءت

    احلْق   لوْجِه   الناس   مجع   تنكر   يوم
      رجعة   بال   اهلرب   سرداب   تفتَّح   يوم
  نَفسْه      يفرض حىت    قدٍمي   آل   تنمر   يوم
   ، واملتعة   باللذة   يلِّوح   انطلق   يوم

 الشيطاْن   اجلنُس اجلنُُّ 
     أآمْل       قرب   حبٍّ   من   بدال

    اخلدعْة   زايام   للنفس   تراءت   يوم
      تأمْن حىت    جتمع   ما   جتمع   أن ' 

  . اهللا   عبيَد تشِرتَى  حىت 
 -9-  
   .. ..  وبكيت

  .. الكربى  فرحِتَى    يا
 روِحى   يغسُل الدافِئ    الدمع   ماء   أقدس   ما

  . الوحدة؟؟؟   غول   قتلوا   هل
 -10-  
   ..    الشك ساورىن 

  تالشى    الكل   ليت   يا
       صادْق   حبِّ   ملسة   من يتهاوى      جبال   أبدو   ال حىت 

    مرتدْد   خوٌف داخلىن 
  : يتساءل بعضى    وتراجع
    أضعف؟   لو   ماذا

  :  جامح   وخياٌل
 قروىن،   فوق   األرضية   الكرة وحدى    أرفع وآأىن 

    احملرومني؟   عطش يروى    من
    أنفسنا ىف    القابُع   الوحُش   ذاك   مينع   من

    الفرصة؟   ينتهز   أن
 ال حىت    الكاسِر     الليث   أنياَب   يقضُم   من

  طفل،    طهارة   يغتال
  :  الغنوة   ختدعه   إذ

    الصدق ىف  .. أحباىب    يا   األوحد   احلل ' 
 !!! '  احللوه   األلفاظ وىف 

 الزائف؟   العلم   سوق ىف    بالبيضة   يلعب   من
  اخلضراْء،    العمم   أصحاُب   يعلم حىت 

  املرتفعْة،    القبَِّعَة   أو
 قدسيا   حقَّا   يعطيهم   حكرا   ليسْت   اللعبَة   أن

 الناس؟   حلياة   الرمسية   الالئحة   إصدار ىف 
    أوراقى،   فأآش   إذ أحباىب    يا عىن    ذلك   يفعل   من

  أمتدْد،   ..    أضعف .. أبكى    إذ
  . القدرْة؟   الشكِّ   سالح   دون

-11-  
  أتراجع،    أن خوىف  ىل    زين

  . الدورة   لف   وأواصل نفسى    أمجع   أن
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  ال،    لكن

    أيام   ستة ىف    الدنيا   اهللا   خلق
 الناس   حنان   ظل ىف    الصادق   والضعف

 ..أقوى    دٌور
    أآثْر دمعى    تساقطو

    حوَاْىل،      الكل   والتف
  صادْق،    حبناٍن يغمرىن 

  حلوْة،    هدهدُة
  مؤتنسًا،  جسدى    وتكوََّر

  وَدْغدَغدِتْه،    احلب   حضن ىف 
  بالفرحة،  آياىن    واهتز

  فرحة،    ليست
  يوصف،    ال   آخر   شيئا   بل

  البسمة،    مثل   إحساٌس
  قائْظ،    يوٍم ىف     النسمة   مثل   أو

  مسكْة،   يداِعُب   حني اهلادِئ      املوج   مثل   أو
  القمْة،    َبَرَد   تلثم   صيف   سحابة   مثل   أو

  يتشكْل   مل   جنينا   حتتضن   :األم   بطن   سوائل   مثل   أو
  ، .. احلب   مثل أى 

  ب، احل   وبعد   احلب   قبل   بل
    قلىب، ىف    أو عقلى  ىف    ال جوىف  ىف    يتكور شئ 
  .. ذاتى    حلقيقة يوصُِّلىن    يعود السرى    احلبل   وآأن

    الكون   نبض   هو
  القدسى    الروح   هو

    اهللا   أو
 -13-  

  واستسلمْت،  .. ..  
    ؟؟ جيرى    ماذا ...!!  لكْن ،  ..    لكن

   ...  عُلوَّا     هلدهدةا   وتزيد
    جيرى؟   ماذا
    أآثر   تعلوا

  ...    آذلك   ليس
    أآثر   تعلو

    صْفَعا   بل       هدهدة   ليسْت
    أآثْر   تعلو

    َطْحَنا   ضربًا   َرْآًال   بل
    أآثْر   تعلو
  ْحلمى    تنهش   أنياٌب

    الفرصْة   انتهز   الذُئب   الكلُب
 ِسالِحى   ألقيُت وأّنى    الضعَف   تنماغ

 -14-  
    احلاني؟   األبِّ   مسَوح   الشرُّ   لبس   هل

    املظهْر؟ خدِعَىن    هل
    حوَاّىل، وتلفتُّ 

   ... مشاته   شبه يدارى    الود   بقناع   فإذا
  أجزائى    أَلْمِلَم   فجعلت
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 ،... أتشكل   أن   وأحاول
    عقلى،   يغمر   حادُّ   وصليٌل

  رأِسى    فروة ىف  يغلى      حناسا   نوآأ
  خيفْت، خيفُت،  خيفُت،  النوراىن    والضوء

  .    آادت   أو روحى    انطفأْت
  حياِتى    عصُري   إنسحب

    أجوْف   خشٌب :  آياني   جفَّ
      ُيَجلجل   الرأس   حناس   وصليل

   أملس   صلٌب   فكٌر
  . الفرحْة   مع     حزاناأل   مع     اآلالم   واختفت

 -15-  
     الرعْب؟ ملَكِنَى    ِلَم

    تنفجرالذرْة   أن     خشية   هل
    اهوْل؟   أقتحم   أن

 ؟   اهللا   روح ىف  روحى    أطلق   أن
  أحترْر؟   أن

 ضعفى؟   يشوِّه   األسالف   خوف   هل
  ؟ أتراجع   هل 

 -16-  
    .. الردَّْة   أوان   فات
  القدرْة   ناِر ىف    نضجت   والفطرُة

 -17-  
  :  عليكم   باهللا   لكن
    الشْر؟ ضدِّى    َهّيَج   ماذا

    ؟ .. احلٌر طفلى    شوَّه   مل
    بالضعْف؟ عيَّرِنى    مل

 الرمحة؟   درع السلىبُّ    اإلنساُن   لبس   مل
  بالرايْة،    يلوح   فانطلق
    ريْةاحل داعى    وآأنه
    القدرْة   عبء   من   يهرب

  ، ... الثورْة   بريق   ستار   حتت
  :  اللعبْة   تغريه   إذ ذاَتْه،    حيطم   مث

    اللذة   ر ىف    يتمرغ   أن
      الوحدة   أِمل   من   هربا

    رخْو   جسٍد ىف  يتالَشى    رخٌو   جسٌد
 الالشيء ىف    الدنيا   ميحو

 آخْر   دورًا   يزُِّين   اِخلْدر   ربواهل
 آخْر   دوٌر   يتلوُه   اآلخُر   والدوُر

 اللذة   فرط   من نقضى 
 الفاىن   اجلسد   حلد اىل    اجلنس   مهد   من منضى 

-18-  
  :  تتبادل أمامى    الصوُر   تلك   تتالحُق

    يتشكْل   أن   يرفض   العابث   الطفل
    يرتقب   القاهر   والزيف

 صعْب   وخياٌر
-19-  
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    األمثل   احلل   ذاك   يتضاءل
  '  األآمْل   اإلنساَن  -  اليوَم  -  األمس   قهِر   من   نصنع   أن ' 

  :  املسرح أعلى    من   السادُة   ويصُيح
 سّيْد   يا   إعقْل

 وْهمَا   ُحْلما    أصبح   قد
 .. .. َآذَبا   َهَربا فكفى 

*** 
    خدعة؟   أية

 اخليِّْر   الطفل أرعى  حياتى    أنفقُت
    الطيب ِطْفلى    أصبح لكى    الوقت   حان   ما   فإذا

    ؟ ! الشك عوََّقِنى 
  !  اخلوف؟   شيطاُن   وحتفََّز

 األصْل   هو   الظلَم   أن   أصدق   أآاد   و
      احلق   هو   الكذب   أن
 احلْل   هو   احللم   أن

*** 
 اخلوف هزَِّنَى 

  . الرعُب األسوْد شدَِّنَى 
 -20-  
  :  األعمق   الصوت ويذآرىن 

  '  الردة   أوان   فات   قد ' 
  .. اُملرَّْة     األيام   غرُس ...... ، '  الناس  ' والناس

    الَنِمَرْة   أنياَب   تقضم   
 الوردة   بغصن   الشوُك   نبَت

 الصبيْة   َعَبث   عنها   يدفع
 الُغرَبْة   غبار   فنفضُت
 األرْض   طَني   آداعُب   وبزغُت

 الكون   أرجاء ىف  عطرى    أنثر
 ساقي   يعلو
 جذري   يتعملق

  . الطيب   العمالق   الطفل   ينمو
-21-   

  :  الصْرب   القهُر   األمل علمىن 
 الناْس   ُعدوُّ   اخلوَف   أن
  :  الفعْل   احلب علمىن    لكن
 اخلوْف   دواُء     الناس   أن

.......... 
  ببصرى    ورجعُت

  القوة   هو   بالضعف   فإذا
    الناْس   الناِس   وسط
 األصْل ُهُمو    بالناِس   وإذا
 الفعْل   هو   باحلب   وإذا
 الفكْر   هو   بالفعل   وإذا
    احلس   هو   بالفكر   وإذا
 الذاْت،   هو   بالكون   وإذا

    اهللا هى    بالذات   واذا
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 اليوم   ينمو ، .. الغْد   سانإن

 األرض،   طني   من
 .............. 
 طاقْة   أُملَك   يفرز     إذ

 نبضْة     تصبُح       والرعشة
  اإلنساْن   الكوِن   قلِب ىف 

  :  الناس   أَحَد متضى 
 تتالشي   ال   فيهم   تدخُل
 تتناثْر   ال    عنهم   تبعد

 ترتفَّـْع   ال ُتعطى 
  تتخوْف   ال   خذتأ

    .يتوحَّـْد   آال   يصبح   والواحد ..... 
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 هل يوجد تعريف ملا هو عالج نفسى؟

 وهل خيتلف هذا التعريف باختالف الثقافات؟ 

  للتدريب عليه؟ وهل هناك برنامج حمدد

  والتحليل النفسى؟  وما الفرق بني العالج النفسى

وما هى الشروط الواجب توافرها ىف املعاجل أو احمللل
 النفسى؟

)أو أثناء( احمللل النفسى قبل وهل ال بد أن يتحلل 
 ممارسته للتحليل النفسى؟

 ومن الذى حيلل من؟

وما هى املؤشرات واحملكات الىت نقيس هبا مهارة املعاجل ، حىت
 يقوم مبهمته مستقًال بكفاءة وأمانة مناسبة؟

 وماذا يوجد من ذلك ىف العامل العرىب؟

وهل الطبيب النفسى هو معاجل نفسى بالضرورة، وبشكل
 تلقائى؟

هذه األسئلة وغريها تدور ليس فقط ىف مراآز التدريب،
–والعالج، واألقسام األآادميية، وآليات الطب، ولكنها تشغل 

 معظم العامة بشكل حلوح، وهى جتد إجابات متنوعة،-رمبا أآثر
وأحيانا متعارضة، ويلعب آل من اإلعالم والدراما فيها دورا

 .ا متضخماإجيابيا متواضعا، ودورا سلبي

 معامل العالج النفسى

عالقة) بواسطةوليس  (من خاللالعالج النفسى هو عالج املريض 
إنسانية بّناءة، بني حمرتف ماهر خبربته وعلمه ومسرية نضجه، وبني

)مسار نضجه أساسا(إنسان يعاىن، أو توقف، أو احنرف به املسار 
 .هو عالج بكل الوسائل املتاحة، من خالل هذه العالقة

 .، ولكنه خلفية وأرضية آل عالجعالجا بديالهو ليس 

 & Time ، الوقت، وحسن التوقيت: أهم مالحمه· 
Timing،ىف مواجهة جرعة الكالم، مع وضبط جرعة اإلنصات

 مواآبة املريض طول الوقت
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هو يستغرق وقتًا حتما، لكن مثة عالجات أحدث تسمى أيضا· 
تستغرق وقتا أقصر فأقصر، وهى عالجات" العالج النفسى"

 .حة أيضًاناج

 من خالل اخلربة وليس فقط احلسابات–أما حسن التوقيت   ·
 :  فهو مطلوب طول عمر العالقة–

 مىت تقول؟ 

 مىت تصمت؟ 

 مىت تضغط؟ 

 مىت تسمح؟ 

 إىل مىت تنتظر؟ 

 مىت تعطى عقارا معه؟

 مىت توقف العقار؟ 

وهو ال يتوقف عند زوال األعراض أو ختفيفها، بل عادة· 
ك إىل تغيري نوعى على مسار النمو، مما يسهم ىفما يتجاوز ذل

 .منع النكسة، أو تطويرها الحتوائها

 هذه هى املعامل العامة للعالج النفسى؟

 .فكيف نعد من يستطيع القيام هبا حبقها

 وآيف نشرف على تدريبه وأدائه؟

 نبذة شخصية

منذ بدأت ممارسىت للطب النفسى، وأنا بعد طبيب امتياز
وآان بعد(حممود سامى عبد اجلواد .د.تاذى أآنت أشاهد أس

)معيدا بقسم األمراض النفسية، آلية الطب جامعة القاهرة
وهو جيلس مع بعض املرضى قرب انتهاء العمل الروتيىن ىف
العيادة اخلارجية اليومية، وتطول اجللسة إىل حواىل ساعة

 هو–آان أستاذنا . وأنا متعجب ملاذا تطول، سألته فأفهمىن
عبد العزيز عسكر ميارس العالج النفسى ىف.د. املرحوم أ–أنا و

.عيادته اخلاصة، وآنت أحيانا أمسع حوارا حمدودا بينه وبني د
حممود سامى، أفهم منهما أهنما يتحدثان عن حالة، أو مشكلة

حممود ىف عيادة. د. سواء آان يتابعه أ مريض أو مريضة ما،
 .يادة اخلاصة ألستاذناقصر العيىن، أو آان يعالج ىف الع

ذات يوم، ولظروف ال أود أن أذآرها، أصيبت مريضة ىف
عيادة األستاذ عسكر مبا أدى إىل دخوهلا القسم، وأنا الطبيب
املقيم، وأثناء حديثى مع أستاذى الدآتور عسكر عنها،
وجدته متأثرا جدا، وقد آان قليل الكالم، متحفظا ىف

آه آله آان توجيها صامتا،النصائح املباشرة، وإن آان سلو
مبا يفعل ونرى، آان صمته يبلغىن آالما أبلغ من أى آالم،
يومها مل يكن آذلك، راح حيكى ىل عن املريضة بعض ما ينبغى أن

وقال ما مل) هكذا خيل إىل(ُيحكى، مث صمت فجأة، وهتدج صوته 
، مل"يبدو يا حييى أنىن آنت أحبها فعال" .... أعتده منه 

  بل شعرت أن أستاذى يثق ىب، وأنه بلغت به الرقة أتعجب ،
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اإلنسانية والتأثر الذى الحظته أن يعرتف ىل بذلك هبذه
عرفت فيما بعد، أن هذا هو ما يسمى الطرح(البساطة، 
 وهو الذى يشرح معامل مشاعرCounter Transferenceاملقابل، 

املعاجل حنو مريضه بنفس اجلدية واألمهية الىت يرصد هبا مشاعر
 .عاجل، سلبا وإجيابا ىف آال احلالنياملريض حنو امل

بدأُت من هذا التاريخ الباآر، أحذو حذومها، أجالس
مخسني دقيقة بالتمام والكمال، وأحسن اإلنصات أآثر) ة(املريض

مما أحتمس للكالم، مرة واحدة أسبوعيا، مع أقل قدر من
النصائح والتوجيه املباشر، ألقيس خطوات العالج مبحكات بسيطة

وقف على جمرد زوال األعراض، وإمنا متتد إىل حمكات الصحةال تت
 .النفسية الىت تتفق بشكل أو بآخر مع ثقافتنا

حجرة ىف منزىل(قبل أن أبدأ ممارسة املهنة ىف عيادة خاصة 
عملت ىف مستوصف ىف بوالق أبو) هلا باب مستقل، وحجرة ملحقة

نالعال طبيبا ممارسا عاما، وآنا ندرس أيامها بناء ع
تعليمات األستاذ دبلوم األمراض الباطنة العامة قبل أن
ندرس دبلوم األمراض العصبية والعقلية، ىف هذا املستوصف

 مخسة قروش مصرية ، آخذ منها ثالثة،–آان الكشف بشلن (
عقدت عالقات وثيقة مع معظم أسر) وأصحاب املستوصف قرشني

رسىت للطباملرتددين على املستوصف بأن استعملت آليات مما
النفسى ىف عالقىت مع املرضى وذويهم، وذلك بأن طلبت من مديرى
املستوصف أن يعملوا بطاقة لكل مريض، وأال يدخل علّى املريض
إال وبطاقته قد عرضت علّى أوال، وآنت أآتب أعلى البطاقة

العدد، ترتيب املريض بني إخوته: بعض املعلومات عن األسرة
اء إخوته، سنته الدراسية هو أوأمس) آان أغلبهم أطفاال(

، مث املعلومات الطبية الالزمة، فكان إذا حضرت األم!إخوته
11أخيه األآرب (، عصامحاملة طفلها، أسأهلا مثال عن أحوال 

خطوبةوماذا عمل ىف امتحان االبتدائية، أو عن ) سنة مثال
 أختهما الكبرية الىت تكون قد حكت ىل عنها األم أثناءمجاالت

 وِمن مثَّ لكشف السابق، وآانت األم تفرح فرحة هائلة بذلكا
 .تتكون عالقة وثيقة تنمو وآأنىن أصبحت أحد أفراد األسرة

بدءا من هذه اخلربات الباآرة جدا عرفت معىن العالج من
عرفت أن العالج" معا"خالل عالقة إنسانية تنبع من ثقافتنا 

 ىف آل التخصصات،النفسى ليس فقط ىف الطب النفسى وإمنا هو
آبري"وعرفت أن املسألة هى عالقة مسئولة بني مريض ىف حاجة إىل 

 ).إللى مالوش آبري يشرتى له آبري" (خبري

قارنت هذا املثل الذى ساعدىن آثريا ىف قبول ما يسمى
االعتمادية" والذى يرتقى بعد ذلك إىل "االعتمادية اإلجيابية"

وأيضا بعض ثقافة(ا اخلاصة وهى الىت متيز ثقافتن" املتبادلة
والىت تصبغ العالج النفسى عندنا صبغة خاصة) الشرق األقصى

ختتلف عن فكرة الغرب الذى جيتهد ىف إطار ثقافته اخلاصة إىل
، والذىصداقة للبيعاستعارة تشبيه العالج النفسى بأنه 

"حمايدا"أيضا يرآز على تصوره أن املعاجل ينبغى أن يكون 
 ).ن ذا يستطيع ذلك أصال بوعى أو بدون وعىوم(جدا جدا، 
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 اخلالصة

العالج النفسى آما منارسه، هو آل عالج يعطى من خالل هذه
العالقة احلميمة الىت تبدأ عادة باعتمادية بال شروط، مث
تتدرج إىل االعتمادية املتبادلة، إىل االنفصال دون انفصال

من خالل هذه العالقة تعطى آل الوسائل األخرى). أنظر بعد(
أدوية أو عملية أو تعليمات غذائية أو جلسات(للمريض 

وخيتلف) تنظيم االيقاع الدماغى املسماة خطأ جلسات الكهرباء
مفعول هذه العالجات األخرى إذا ما أعطيت من خالل هذه

 .العالقة عما إذا أعطيت بدوهنا

 تاريخ املمارسة منذ مخسني عاما

واملقطم، مثقبل أن أستطرد ىف تقدمي ما جيرى ىف قصر العيىن، 
أنتظم ىف عرض عينات من جلسات االشراف العالجية أود أن أشري
إىل آتيب ىل صدر عفوا ملقدمة طويلة لبحث ماجستري أشرفت عليه

 أقتطف منه مقتطفا قمت بإجيازه وحتديثه على الوجه1976سنة 
متهيد للكالم عن! األقدم/ التاىل، احلاقا هبذه املقدمة األحدث 

 .تى وغريهاإلشراف الذا

 أقرهنا مباشرة1957/1958ظللت منذ اختيارى هذه املهنة 
، وصلت من"طب نفسى"بالعالج النفسى، وآأنه مرادف ملا هو 

الطب النفسى أى العالج"خالل املمارسة الطويلة أنه 
)أو آليهما (صراع أو جدل، ىف عمقه، ليس إال !!"النفسى

 ونشاط مخ إنسان ىفبيولوجى بّناء بني نشاط مخ إنسان ذى خربة
وبالتاىل) اآلن أستعمل آلمة وعى بدال من مخ، فهى أمشل(، حمنة

فإن آل ما يتعلق بنشاط املخ من آيمياء وآهرباء وبيئة
، أقول..ال حمالة ضمن العالج النفسى – عندى–حميطة هو داخل 

إذًا أنه بدون هذا املفهوم األمشل للعالج النفسى، آان لزامًا
ث عن مهنة أخرى، أو على األقل أن أدرج نشاطىعلّى أن أحب

 .املهىن حتت الفتة أخرى

منذ(مارست العالج النفسى الفردى طوال ستة عشر عاما 
، وآنت أتبع فيه أغلب ما ِعلْمُته وتعلمته)1976 – 1958

باإلضافة إىل التجربة واخلطأ، وهكذا.. وقرأته ومسعت عنه 
 أشعر بالنقص– بداهة –ت وآن. علمىن املرضى اساتذتى العظام

وأتصور أنه آان لزامًا على أن أتبع طريق التلمذة
األمر الذى مل يتح ىل فعال.. والتحليل التدريىب ىف اخلارج 

وواقعًا، وآنت ُأرجع فشلى مع بعض احلاالت أحيانًا إىل نقص
خربتى الىت يعينىن عليه أحيانا قراءاتى اخلفيفة ومثابرتى

ت آنذاك إىل سبع ساعات متصلة يوميًا ىفالىت وصل(الطويلة 
آنت اصّبر. ولكن ىف النهاية) .. هذا النوع من العالج خاصة

نفسى أن فرويد نفسه قد خاض هذه احملاولة ابتداء من واقع
نفسه وجتاربه دون تدريب سابق، وأىن أسلك نفس السبيل مبيزة
إضافية وهى أن التجارب األخرى السابقة هى مكتوبة وىف

 بقدر ما–تناول يدى، وقد أفادىن هذا الشعور بالنقص م
 فكان دائما مينع غرورى، وحيد من غلوائى، ويهدئ–عوقىن 
 ، وحني آان يعود أى ممن أتيحت له فرصة التدريب ىف ..خطواتى
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اخلارج وأحاوره، أو حني آنت أناقش أستاذى الدآتور عسكر
آنت ازداد ثقة مبا أفعل، وحني) وهو قد تدرب أيضا ىف اخلارج(

 ىف مهمىت العلمية إىل باريس وشاهدت بعض جلسات العالجسافرت
األستاذ ليبوفيسى،(النفسى عرب الدوائر التليفزيونية 

وأن الوعى.. تيقنت أىن على الطريق السليم ) وديادآني
واملثابرة واملسئولية والتعلم من اخلربة السابقة هى األسس

، لكنهالضرورية ملا أمسيه اإلشراف الذاتى، وهو استثناء
وارد عند االضطرار، ومبسئولية جسيمة، وبالنسبة ىل مثال أْثِبُت

 :مايلى

أىن جربت آل الطرق املعروفة تقريبًا من أول: أوال
استلقاء املريض على احلشية والتداعى احلر إىل املواجهة وجهًا

 .لوجه والعالج التفسريى املباشر واملنطقى

أنواع احلاالت من أولأىن مارست هذا العالج مع آل : ثانيا
اهلسترييا التحولية الىت ينتهى اإلحياء فيها ىف جلسة أو اثنتني

، إىل العالج املكثف..ليبدأ بعد ذلك عالجا أعمق، أو ال يبدأ
للفصام الذى استمرت إحدى حاالته معى ثالثة عشر سنة متاما

وأغوص معه إىل.. آنت أرى صاحبها فيها آل يوم تقريبًا 
 .ت الوجودأعمق طبقا

أن طول ممارسىت هلذا العالج مع ندرة سفرى وندرة: ثالثا
انقطاعى عن العمل، أتاح ىل فرصة التتبع الطويل للحاالت

 .املستمرة فيه، وآذا للحاالت الىت انقطعت عنه

 نقلة إىل العالج النفسى اجلمعى

خرجت من آل هذا مبعرفة عن أعماق النفس اإلنسانية ىف
 هيأ ىل فيما بعد أن أمارس العالج اجلمعى ىفأزمة وجودها، مبا

سهولة أآرب وتقييم أعمق من خالل معرفىت أغوار النفس حىت سر
 ).وسوف أعرض خربتى ىف العالج اجلمعى مىت أتيحت الفرصة(اجلنون 

 على تقييم نتائج العالج- ىف حقيقة األمر–ومل أآن قادرًا 
 فقد تصورتالفردى، وخاصة تلك الىت استمرت عدة سنوات،

 إىل درجات رائعة من– منهم –حينذاك أىن توصلت مع املريض 
 من خالل–الوعى والصحة والتوازن، ولكىن تعلمت فيما بعد 

هؤالء األفراد الذين انتقلوا معى من العالج الفردى إىل
العالج اجلمعى أننا آنا ىف خدعة لفظية اغرتابية سطحية ىف

 اجلمعى ىف هذا بعمل بوتقةأغلب األحيان، وقد قام العالج
االختبار املوضوعة على النار والىت تضع فيها املعدن املراد
تقييمه فإما يزداد صالبة ألصالته أو أن يتفحم ويتناثر،

عالجه الفردى مل حيتمل اختبار" أمت"ولألسف فإن آثريًا ممن 
املواجهة ىف العالج اجلمعى، حىت عدلت عن قياسهم هبذا املقياس

 .اللى إذا دعت الضرورة.. ًا متام

احلق أقول إن هذه اخلربة آانت صدمة ىل، تكاد تصرخ ىف
، وامتد"ماذا آنت تعمل طوال هذه السنوات؟.. إذًا :" وجهى

ليكشف حقيقة توازن من حضر) العالج اجلمعى(اختبار البوتقة 
 عالجًا فرديًا حىت عند غريى من الزمالء ملدد طويلة، بل إىن ال 
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املعاجلني الفرديني مل يتحمل رؤيةأذيع سرًا إذا قلت إن بعض 
ما جيرى ىف العالج اجلمعى فضال عن املشارآة فيه، وآان آل هذا
االنزعاج واهلرب دليال على الطبيعة املختلفة للعالج اجلمعى
وعلى درجة عمقه معًا، بل إن االنزعاج واهلرب آانا أآرب ىف

فردىأولئك املرضى الذين آانت هلم خربة سابقة ىف العالج ال
عنه ىف أولئك الذين يدخلون إىل العالج اجلمعى مباشرة، حىت

 قد يبعد الفرد– بشكل أو بآخر –تصورت أن العالج الفردى 
ولكىن مل أمتاد ىف.. عن نفسه أآثر مما تفعل احلياة العادية 

هذا التصور، ألن احلاالت الىت دخلت اختبار البوتقة قليلة،
مل يدفعىن أّى من هذا إىل أن أفقدومشكوك ىف صالبتها ابتداء، و

الثقة متامًا بالعالج الفردى لصاحل العالج اجلمعى، بل تيقنت
وأنه لكل دوره، وقد خطر بباىل أن.. أهنما عالجان خمتلفان

هذه املدة الىت قضيتها ىف العالج الفردى قبل أن أواجه
حقيقته وحقيقىت وهى حواىل الستة عشر عامًا، هى قريبة من

ة الىت مسحت ألى جديد بالظهور ىف جمالنا هذا، وخاصة مناملد
بدأ حياته مبمارسة التحليل النفسى على نفسه وآخرين

راجعت توقيت ظهور النظريات اجلديدة لكل من آارين هورىن،(
وآلها تقريبا ظهرت بعد. وهارى ستاك سوليفان، وإريك فروم

يلى وحىت عامًا من بداية تدريبهم وعالجهم التحل18حواىل 
 أمضى نفس املدة ىف هذا– مؤسس مدرسة العالج اجلشتالىت –بريلز 

السبيل قبل أن يطلق لثورته العنان، قارنت نفسى هبم رغما
وآأن هذه السنني الطويلة ضرورة آحد ادىن يسمح) عىن، مث هنرهتا
من واقع املمارسة، وليس التغيري رد رغبة ىفبالتطور 

 .من املمارسةاختصار الطريق خوفًا 

 خالصة القول

إن هذه الفرتة الىت قضيتها أمارس العالج الفردى آانت 
 .ثروة حقيقية أدت ثالث وظائف على األقل

 الوصول إىل املعرفة املتاحة للنفس اإلنسانية ىف:األوىل 
 .أعمق مستويات مأساة وجودها وخاصة من خالل عالج الفصاميني

الج آمرحلة وآبديل حيتاجه إمياىن بضرورة هذا الع:الثانية
بعكس بريلز الذى اعتربه غري ذى موضوع حىت وصف(الكثريون 

  )التداعى احلر بالتناثر الفصامى

 وتطورى من– شخصيًا – فشلى ىف االستمرار فيه :والثالثة
 .خالله إىل هذا العالج اجلمعى موضوع البحث

 نقد العالج الكالمى بالشعر العامى

توصلت إىل رفض شديد أن يّعرف العالجبعد مراجعة مؤملة، 
،Treatment by Talkالنفسى أنه فضفضة أو عالج بالكالم 

وآاد يبلغ رفضى مرحلة شجب هذا التوجه الشائع حىت صغته
 :شعرا ىف ديواىن أغوار النفس على الوجه التاىل

  : تتفرْج   وْعنيه ،  مـِْتـَصلـَْطْح   نامي   واحْد
  ،   بتلف اللى    أفكاُرو ْوَعَلى      السقف   رسم على 

  ،  ْتِلْف . ، ْتِلْف   
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  !!   حرام   يا .  َآْالم   يا   هاَتْك  ..    آالم ىف      وآالم
. . . . . 

  . مـَدهَّْب آرسى  على  ،  َوَراه قاِعْدِلى  والتاِىن 
  ، ِيْتـعيــِّْب   َلْم   وَسماُعْه .  طّيب   األبيض   قلبه

 ْمأْحَال   بيفسَّْر   عمال
  ، أوهام   ْف   يرص   وصاحبنا

  " املكتوب " و ،  ومرآَّب ،  وُعقـْد
  . ْذنوب   ْووَصّف وحكاِوى،  ،" قَدْر : و

  ، ْرصاص   ِقْفل   َشَفايُفْه   وأخينا
  . حسَّاْس   شريْط   خويا   يا   ِوْوداُنْه
  ،   حكايات  ..  حكاياْت   ِيَسمْع

  ،   وساعات   ساعاْت   ومتّر
  ). ماْت     َأيوب     َأظّنش   ما  ( 

 ؟؟" اْتَبلِّش   وال   البحر عّدى  ٍإشى  " 
  "!! امه   بطن   ْف   ٍإلعجل :  قالَّك " 

   ..! أْرَزاْق
  . ْزَواْق   الِوّش   الْبَسه   وخاليق

هى الوجه السلىب للعالج النفسى مبعىن جمرد... هذه الصورة
 ذلك أن أغلب الناس عندنا مازالوا،"واكطّلع اىل ّج"الكالم و

يتصورون أن العالج النفسى هو التحليل النفسى حيث يرقد
املريض على حشيه ووجهه ونظراته بعيدة عن احمللل الذى جيلس

 متامًا عن– ىف هذا املوقف –وراءه، وقد يكون الكالم منفصال 
فرجىف موقف املت) بوعى أو بغريه(الوجود وقد يكون املريض 

آرمز(على ما يقول مثلما يتفرج على نقوش السقف متاما 
وهنا يصبح العالج النفسى) البتعاد اللفظ عن الذات

التحليلي هبذه الصورة أقرب إىل تأآيد االغرتاب ال اخرتاقه
يبدو موقفًا) ىف هذه الصورة فحسب(وحتديه، وموقف احمللل 
ما حيبون أنهذا ما يتصوره احملللون و(حياديا غري متحيز، 

 ) يؤآدوه وما أعتقد أنه مستحيل واقعًا إنسانيا

أقّر وأعرتف أن أغلب من عرفت من احملللني آانوا على جانب
آبري من الرقة والطيبة والتسامح، يعيشون ىف أحالم أمهية الرمز

)العالج(الكالمى ىف حل مشاآل اإلنسان، وهلم صرب على خطو احلياة 
أحسدهم حقيقة عليه، وهم يؤدون) ماتما أظنش أيوب (املتأىن 

األمر الذى مل يستطع أن يثرى جتربىت العالجية. دورهم بنفٍع ما
 .بدرجة آافيه، وبالتاىل مل أستطع أن أستمر فيه

 حماولة تكاملية من واقع واقعنا

حني اصبحت مسئوال عن برنامج تدريىب حمكم ىف قسم األمراض
 أؤآد لزمالئى األصغرالنفسية بكلية الطب قصرالعيىن، رحت

املتدربني أنىن ال أقوم هبذا التدريب ألخرج معاجلني نفسيينن،
مث) حنن ىف آلية الطب(ولكن ألخرج معاجلني فقط، أطباء أساسا 

أطباء وغريهم من املعاجلني فيما بعد، شرحت هلم آيف أن هذا
النشاط هو جزء أساسى من التدريب لصناعة معاجلني مهرة، مبعىن

أنه: ال يوجد معاجل يستأهل أن يطلق عليه هذا الوصفأنه 
 . معاجل، إال وهو معاجل نفسى بالضروة، وإال فهو ينقصه الكثري
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منذ ذلك احلني وحىت هذه اللحظة، وأنا أقوم هبذا اإلشراف
 :أسبوعيا بشكل منتظم، وقد تدرج األمر على الوجه التاىل

جلسة إشراف أسبوعيا تستغرق أربعني دقيقة    -1
 طباء املقيمني أساسا حتت إشراىف مباشرةللمبتدئني من األ

 تعقد أيضاPeer Supervisionجلسة إشراف القرناء   -2
مرة أسبوعيا ملدة ساعة على األقل، آنت أشارك فيها خمتارا،
حيث يتم فيها إشراف من ميارسون العالج بعضهم على بعضهم دون

سنةآبري خبري حمدد، وقد ظللت أشارك فيها حىت املعاش الرمسى، 
 . مث استمرت بعدى واحلمد هللا حىت اآلن آما بلغىن من الزمالء1994

 وحىت اآلن1970جلسة عالج نفسى مجعى تعقد أسبوعيا منذ   -3
مبوافقة املرضى موافقة صرحية على السماح( ، تعقد عالنية 2008

مبشاهدين باحلضور ىف دائرة خارجية حتيط بدائرة املتعاجلني على
آل جلسة مناقشة بعض ما جرى ىف اجللسة من أىيتم بعد ) مسافة

وأيضا من املشاهدين) املتدربني داخل اموعة(من املشارآني معى 
 ).سوف أعود إىل خطوات التدرج ىف التجريب الحقا(

  دعوة مل تستثمر

مث إنىن من فرط ما تابعت من النتائج اإلجيابية هلذه
 املصرية للطباحملاولة املثابرة، قدمت اقرتاحًا للجمعية

)أو املقطم(النفسى، لتهيئة الفرصة ملن اليعمل ىف قصر العيىن 
 :أن حيضر تدريبا حمددا حتت إشراف، وأورد هنا نص الدعوة

رئيس جملس إدارة اجلمعية املصرية/ السيد األستاذ الدآتور
 للطب النفسى

 بعد التحية

 أتشرف بعرض مايلى على سيادتكم والزمالء

الىت   اخلاصة   العالقة   هو طىب    آتخصص النفسى    الطب   مييز   ما   إن
 تعثر    أثناء   للمريض  art of healing  الألم   فن   مبمارسة   تسمح 
 حيتاج    إمنا النفسى    العالج يسمى    وما )  النفسى   املرض  (=  أدائه 

  :إىل  األخرى    العالجات   مع  -

  ) إخل .. العالج   ومدة  -  لةللمقاب  (  وقت -1 

  ) آيمياء - آلمة :  ماذا تعطى  مىت  (  توقيت -2 

  إشراف -3 

العيىن   قصر ىف  النفسى    الطب   قسم   يعرض   ذلك   ولتحقيق
  : التايل   الوجه على    لإلسهام   استعداده 

 للمبتدئني   :األوىل     املرحلة  :  أوال

 جيلس   أن   مبجرد النفسى    العالج على    التدريب   يبدأ  -1
 التشخيص   بغرض   فقط   وليس  ( العالج   بغرض   املريض   مع   الطبيب 
  ) الدواء   ووصف 
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ىف   االشتغال   من   أشهر   ستة   أول ىف    به   ويسمح   ذلك ىف    يرغب  -2
  ) عادة   مقيم   طبيب  ( الفرع 

 أشهر   ستة   بعد    ارااختي    ال   ضرورة   ذلك   يصبح  -3 

 مثانية حواىل   ( وقت أى  ىف  مرضى    أربعة للمرضى  األدىن    احلد  -4 
  ) متغريين 

 بامليعاد   يلتزم   أن   يستطيع   مريض أى  :  املرضي   نوع  -5 
  . والفيزيائية   الكيميائية األخرى    والعالجات 

    دقيقة   مخسون  :  املدة  -6 

 سنوات   عدة إىل    أسابيع   ستة   من : الفرتة  -7 

  ) ينقطع   مل   ما ( 

  . األقل على    أسبوعيا   واحدة   مرة  :  االنتظام -8 

 له   للجمعية التديىب    الربنامج ىف    وسجل   ذلك استوىف    من   وآل
 آل   صباح  7,30  الساعة    األسبوعية   اإلشراف   جلسات   حضور ىف    احلق 
    اخلارجية   بالعيادة   أربعاء 

   الثانية   املرحلة :  ثانيا

 للمتدرب   يسمح املبدئى    الربنامج   هذا ىف    االنتظام   من   عام   بعد
 ساعة   ملدة   Peer supervision  لألقران األسبوعى    اإلشراف   حبضور 
  . ثالثاء   آل    صباح   عشر   الثانية حىت    صباحا   عشرة   احلادية   من 

 : اجلمعي   العالج   : ثالثا

 تعقد الىت  اجلمعى    العالج   جللسات   مشاهدا   باحلضور   يسمح  - ا
  . صباحا   الثامنة    أسبوع   آل   من   الثالثاء   يوم 

 املعاجل   مع   جلسة   آل   بعد   الفورية   املناقشات   حبضور   يسمح  - ب
 املساعد   واملعاجل 

- واملناقشة   املشاهدة ىف   - آاملة   سنة   أمت   من   يتقدم  - ج
 ملدة   مساعد   آمعاجل العيىن    بالقصر   اموعات   أحد ىف    للمشارآة 
  . أخري   سنة   ملدة   مشارك   آمعاجل   مث سنة،  

 التدريب ىف    التقدم   نوع   حسب   ذلك   عن   املدة   تطول   أن   وميكن ( 
  ) حتقيقه   املراد املستوى    أو 

 جلسات   حضور   املساعد   واملعاجل   واملتدرب   املشاهد   يواصل - د
  . األقران   بني   اإلشراف   جلسات   صةوخا   اإلشراف 

   والتسجيل   الدقيق   التخصص :  رابعا

والنشر،   والتلخيص والعرض،  للتسجيل،    برامج   ذلك   مع   ترتب
 ختصصات على    للتدريب   فاألقدم   األقدم   للمتدربني   الفرصة   إتاحة   مع 
لألطفال،   باللعب   والعالج ال، لألطف اجلمعى    العالج   مثل   دقيقة 
   . املرآز   هذا ىف  جيرى    مما   وغريها اجلنسية،    االضطرابات   وعالج 
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. . . . 

. . . . 

لكن يبدو أن املسألة آانت أمًال أآثر منها احتماال
 .واقعيا

 ولكن

املرئى ىف قصر العيىن/ومع ذلك بدأنا التسجيل الصوتى
 منذ-ضى طبعابإذن املر–جللسات العالج اجلماعية أسبوعيا 

حواىل مثان سنوات، آما بدأنا تسجيل اإلشراف على العالج
النفسى ىف دار املقطم للصحة النفسية منذ أآثر من ستة

 . أشهر

وبدأنا عرض مايسمى " يوميا"وحني ظهرت هذه النشرة 
اإلشراف على(حاالت وأحوال، تصورت أن هذه املادة األخرية 

وّصل رسالة موجزة ودالةقد ت) العالج النفسى للمبتدئني
 . ومتعلقة بثقافتنا إىل من يهمه اآلمر

 ما تيسر من معامل العالج  سوف نعرض-بإذن اهللا–وغًدا 
عرض حالة واحدة من حاالتالنفسى واإلشراف عليه باإلضافة إىل 

 .اإلشراف للتعرف على بعض ما جيرى

 "األربعاء" مث اآلن -

 

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/sendcomment/index.html 
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 إىل أين؟: تنشيط حرآية النمو أثناء العالج

 : ماهية اإلشراف

 . آلمة مهمة، لكنها غامضة" إشراف"آلمة 

اإلشراف هو تعّلٌم الحق، من خالل مراجعة أداٍء ما، ملهمٍة* 
 .ة، ويهدف اإلشراف إىل حتسينها باضطراد ال ينقطعحتتاج املهار

اإلشراف على العالج النفسى هو آذلك، حيث العالج النفسى
هو مهارة تستعمل اخلربة، آما تستعمل املعاجل نفسه، وما تيسر
مما وصله من علم ومعلومات، ومعرفة، وما تأصل فيه من

 .ثقافة، وآل شئ

 الضرورى أن ُيعلَِّمُهآيف يتعلم املرء من اخلربة؟ وهل من
 آخر، مع أن اخلربة هى ذاتية أصًال؟

 :السنوات األربع

حيتاج هذا اإلشراف ىف هذه املهنة، ورمبا ىف أى مهنة أخرى،
إىل أربع سنوات آحد أدىن، مث يستقل املعاجل بنفسه ليصبح

 اإلشراف انتقائيا، وبأساليب متنوعة آما سيأتى ذآره

سنوات األربعة موازية لسنواتأقول ألى متدرب أن هذه ال
–تدريب أية صنعة، وآنت أستعري من األسطى ميكانيكى صديقى 

ضرب من غريأول سنة :  تصعيد سنوات التدريب هكذا-رمحه اهللا
،عالم من غري ضرب، وثالث سنة ضرب بعالم، وتاىن سنة عالم

 مْعلمةورابع سنة 

ى الوجهوشرح ذلك والعهده على املرحوم صالح بالسى هو عل 
 :التاىل

حىت خيترب املعلِّم إن آان (ضرب من غري َعَالْمأول سنة  ·
، معىن)غاوى الصنعة ام أهنا ثقيلة على قلبه" الواد بلية"

،"من غري عالم"الضرب هنا هو املعاملة اخلشنة، أما ملاذا 
أصل خسارة فيه العالم لو آان مش: فحسب آالم األسطى صالح

 غاوى
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طمئن املعلم أن بليةبعد أن ي ( ضرب ْبَعَالْموتاىن سنة  ·
  جديدة تقرن اخلشونة والشخط غاوى الصنعة يبدأ مرحلة

 )بالتوجيه والعالم وتكليفه ببعض املهام املتدرجة

"اجلدع الصىب"، وفيها يكون َعَالْم من غري ضرب: ثالث سنة ·
، فهو من ناحية ال حيتاج الضرب"أسطى"قد قارب أن يصبح 

احية أخرى يكون املعلم أصبحأصال، ألنه يتعلم بدونه، ومن ن
ىف حاجة إليه آمساعد أسطى، ليس فقط ىف حاجة إىل أدائه، بل

 قد يكون ىف حاجة إىل مشورته ىف بعض الصعوبات

أما السنة الرابعة فهى سنة التخرج إىل مرتبة  ·
 .اَملْعَلمة

أعتقد أن هذا ما أمارسه تقريبا ىف إشراىف على صغار
 األطباء

أمارس) ضرب من غري عالم: سنة أوىل(ب ىف بداية التدري 
نوعًا من التطفيش لكل من يستشريىن بعد خترجه ىف أن يعمل ىف

 ، أال ختشى على نفسك؟، وأنت ماال: الطب النفسى حني أقول له
-بعد أن أصبحت طبيبا قّد الدنيا–ذنبك حىت متضى حياتك 

ىف هذه املهنة عليك أنخادما إما نون أو منحرف، أنت 
تتحمل باحرتام آل من مل يعد يطيقه أهله وجمتمعه حىت ضاقوا

، يندهش الطبيب الصغري ويسأل، فأبني لهبه، أو خافوا منه
رمبا خياف من حتذيرى أو رمبا" الصعوبات املتزايدة الىت تنتظره

أنه" يصر وحياول، فإذا انصرف، فاحلكم عليه مثل الواد بلية
 ، ليس غاويا"خسارة فيه العالم

بالصدفة رمبا حتججا بالسن– هذه السنة األوىل اعتدُت ىف
 أن أطلق امسا آخر على املتدرب املبتدئ، على سبيل-والذاآرة

، فإذا آان اسم املتدربةاملداعبة أثناء التعرفالفكاهة أو 
مثال سعاد، فقد أطلق عليها مداعبا اسم تفيدة، أو خدجية،

هكذا، وتستمر هذهوإذا آان امسه حممد يصبح عبد الغفور، و
اللعبة ما بني اجلد واهلزل، ويتغري االسم بالصدفة أو أثناء
مناقشة حالة، عدة ّمرات، ومل أآن أدرك عرب سنوات طويلة، هل
وراء هذا أى شئ غري الدعابة وحماولة إذابة الثلج، لكنها

، وبالتاىل فيها ما فيها)جانىب(لعبة ُتلعب من جانب واحد 
، حىت أتيحت الفرصة أثناء العالج اجلمعى أنمن ظلم وال تكافؤ

، فصار هذا!!)أظن دآتور عنرت(يطلق بعضهم علّى امسا آخر 
 . التعايش أسهل

– بعد أن فكرت فيها الحقا –) اجلد(بدت ىل هذه الدعابة 
أهنا مبثابة دعوة غري مباشرة أن يعرف املبتدئ أن هذه املهنة

مات ثابتة، ومعتقداتقد تضطره أن يغري ما جاء به من منظو
، وقد تناقشتفهو معّرض أن يتغري فيه آل شئ حىت امسهراسخة، 

ىف سنة تانية وثالثة(ىف هذا التفسري مع بعض الزمالء األصغر 
 دافعى احلقيقى الستعمال ، ولكىن لست متأآدا متاما من")َعالْم"

 .لكنه مفيدهذه الدعابة حىت اآلن، 

  نوعا، حىت نرىقاسية وُمعّريةول سنة هكذا تكون املالحظات ىف أ* 
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تصبح املالحظات أقل خشونة) تقريبا(ىف السنة الثانية  
وإن آانت أآثر تعرية وأعمق ثقة، وهذا ما يقابل أهنا سنة

قد وصل إىل) التدريب/التعليم( ويكون العالم ،"بعالم"الضرب 
مرحلة متكن املتدرب من إبداء رأيه فيما يعرض من حاالت، ومن

   .ن توجهات أو آراءمناقشة ما يقرتح عليه م

أو املرحلة الثالثة، الطبيب املقيم(ىف السنة الثالثة  
حوارا حقيقيا يثرى" العالم"يصبح ) مدته هى ثالث سنوات فقط

املشرف واملتدرب معا، ويكون املتدرب قد اتيحت له الفرصة
حلضور جلسات العالج اجلمعى أسبوعيا ملدة سنة أو يكون قد وصل

ك معى معاجلا مساعدا ىف جلسات العالج اجلمعىإليه الدور ليشرت
 )عالم من غري ضرب(ملدة سنة آاملة 

ىف السنة الرابعة ، وقد أصبح املتدرب أسطى ميكنه أن 
يقوم مبمارسة العالج منفردا، أو مشارآا معى ىف العالج
اجلمعى، آما يواصل اإلشراف عادة بعد ذلك مع زمالئه دون

:(Peer Supervision"  القرناءإشراف "آبري، وهو ما يسمى 
 )أنظر بعد

 خطوط عامة حتدد طبيعة اإلشراف ومستوياته

 البد أن يكون أسبوعيا على األآثر. 1

)ال تتساوى(يكون اإلشراف جادا ومفيدا حني تتناسب . 2
جرعة احلديث عن املريض مع جرعة احلديث عن املعاجل ، بكل

 أبعادمها الظاهرة ما أمكن ذلك

من الذى يوجز معامل النقطة الىت يطرحها للنقاشينتظر . 3
 أو عننفسه عن بسؤال حمدد حالٍة ما أن ينتهى  ىف مسار عالج

 ، أو أن يطلب طلبا حمددا من املشرف أو الزمالء،احلالة

إن مل ينته بسؤال أو طلب، عليه قبل فتح باب. 4
التعليق أو النقاش أن حيدد سبب عرضه ملا عرض، وماذا

 ن استجابات مثالينتظر م

، يكون النقاشPeer Supervisionىف إشراف القرناء . 5
مفتوحا لكل من يرى رأيا، وخاصة من خالل خربة حاالت

 مماثلة، أو متداخلة بشكل ما

ىف حالة اإلشراف الفوقى، قد يطرح املشرف املدرب على. 6
 .يعلقاحلاضرين أن ُيبدو رأيهم أوال قبل أن 

 رأى املشرف قضية مسلمة، فاملعاجلال ينبغى أن يؤخذ .7
أدرى باحلالة، وغالبا هو ال يتمكن من عرض آل ما يساعد

 على إبداء الرأى

يسمح بتساؤالت حمدودة من املشارآني احلضور الستيضاح  .8
بعض ما مل يذآره صاحب احلالة من املشرف أو املتدربني،

وحةوآلما آانت املعلومات آافية، ومتعلقة بالنقطة املطر
 للنقاش آان ذلك أفضل

يعترب أى إرشاد أو تفسري أو توضيح جمرد فرض قابل. 9
للمناقشة، مث بعد ذلك قابل لالختبار مع استمرار العالج

 الالحق على جلسة اإلشراف
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أى اقرتاح أو تفسري ال ينبغى أن يبادر املتدرب .10
 .بتطبيقه فورا حىت لو اقتنع به

الةقد يكون مناسبا أن يفتح نفس املوضوع لنفس احل  .11
ىف لقاءات الحقة، مما يشعر معه املتدرب املعاجل باهتمام
متواصل وحوار حمتمل ومراجعة متابعة، وإن آان ذلك

 .ينبغى أن يأتى تلقائيا دون قاعدة أو إلزام

يوجد ترتيب هريارآى ضمىن من حيث األولويات، على .12
 )تقريبا(الوجه التاىل 

 منع اخلطر   -

 منع املضاعفات  -

تمرار العملية العالجية حىت لو حققت أهدافااس  -
 سريعة متوسطة

 .دعم املعاجل األصغر مبوضوعية ما أمكن  -

wait and see ، "إنتظر لنرى"التوصية األشهر . 13
شديدة الفائدة، ىف آثري من األحيان، وبديهى أن االنتظار
ال يكون خاويا، لكنه انتظار إجياىب ملزيد من املعلومات،

 اخل.. بعة، أو إطالق مسرية النموواملتا

تكون املناقشات أآثر طلبا للحسم حني يكون املطلوب  .14
، أوالسفراملشارآة ىف اختاذ قرارات ال تنتظر، مثل 

إاء، أو قرارات )طالق أو زواج (االرتباطات األسرية
  أو مثل ذلكالعالج

 وبعد

ة، واقعي أشعر أن آل ذلك ال قيمة له ما مل نعرض حالة
 ناقشناها منذ أسابيع

فإن جنحت التجربة فدعونا نأمل أن نواصل ىف هذه النشرة
 .مزيدا من ذلك

 :احلالة

  صباحا7.30 :الوقت

  دقيقة30 :مدة اإلشراف آلها

وبعض( مشارآا متدربا مبتدئا 30 – 25 :عدد احلضور
 )الزمالء األآرب اختياريا

ت مرة حاال8 إىل 4آل واحد من املتدربني يعاجل من 
  دقيقة للجلسة، حبد أدىن أربعة حاالت، 50أسبوعيًا، ملدة 

باإلضافة إىل املعاجلني مخسة من املبتدئني الذين مل يتسلموا
 .احلاالت بعد

 . ثانية14&  دقائق 7 :زمن تقدمي هذه احلالة مع مناقشتها

 وبعض التفاصيل الىت ال تضر باهلدف، تغريت حىت ال:األمساء
 .ى احلالة أو الطبيب أصًالميكن التعرف عل
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 . سنة، معاها بكالوريوس24 هى آنسة عندها :منصور/د 

  خرجية جامعة إيه؟:حييى/ د 

 أظن جامعة خاصة، هى األوىل من بنتني، حضرتك:منصور/ د 
حولتها ىل تقريبٌا من أربع شهور، آانت جايه بتشتكى إهنا مش
عارفه تتعامل مع والدهتا ووالدها ىف البيت وشويه برضه مع

 . دهاش ثقة ىف نفسها وبتعّور نفسهاالناس ماعن

  فني؟ بتعّور نفسها فني؟:حييى/ د 

 بتعور نفسها ىف أديها ورجليها من جوه،:منصور/ د 
أشار جانَبْى الفخذين( بس اجلروح األآرت جوه  منطقة الفخذ،

 أسابيع تقريبًا أو شهر بدأت تقول أنا3، من )من الداخل
 . ايربطلت أعور نفسى، بس بدأت أدخن سج

  أبوها بيشتغل إيه؟ :حييى/ د 

 .  والدها مؤهل، عمل مهىن حر:منصور/ د 

  هى؟ مابتشتغلش؟:حييى/ د 

 .ما بتشتغلشى لسه.  آه:منصور/ د 

 ......  بقاهلا معاك قد إيه:حييى/ د 

 . أربع شهور:منصور/ د 

  هه، خنش على املوضوع:حييى/ د 

 بطلت تعور هى من شهر جات قالت ىل إن هى:منصور/ د 
نفسها بس بدأت تدخن سجاير، وعايزه تاخد رأىي ىف ده، فدى
حاجه أنا ماعرفتش أعمل فيها إيه؟ احلاجة التانية من

 .... آالمها برضه هى البسه طارحه، بس هى مش مقتنعه باحلجاب

  بتصلى؟ :حييى/ د 

 .  بتصلى:منصور/ د 

  بانتظام؟ :حييى/ د 

فبتقوىل أنا عايزة أغري ىف أل مش بانتظام ، :منصور/ د 
نفسى وآده، فباقوهلا طب إنىت إيه اللى مش قاباله؟ يعىن إيه
اللى ىف صورتك مش قاباله تقول أنا حمجبه بس مش مقتنعه
باحلجاب وعايزه أقلعه، فأنا جه ىف دماغى إن هى تقلع احلجاب
وهى قاعده ،عرضت ده عليها بس اترددْت، فهل مثًال آنت أآمل

مثًال تعملها دلوقىت وال أل؟ فأنا عايز أعرف ىفوأخليها 
 .النقطتني دول، احلجاب، والسجاير

  إيه رأى أبوها وأمها ؟:حييى/ د 

ماعندمهش مشاآل إن هى تقلعه، واحلتة األهم: منصور/ د 
ده جه مع! إن هى ملا بطلت تعور نفسها ابتدت تدخن سجاير

 .ده
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  نفس التوقيت مش آده؟:حييى/ د 

  أيوه:منصور/ د 

 واحلاجات العاطفية واالحتياجات، وامليول حنو طب:حييى/ د 
 اجلنس اآلخر الرجالة يعىن؟

 . مافيش خالص :منصور/ د 

  وال ىف اخليال، وال ىف اللذة الذاتية :حييى/ د 

 .  احلاجات دى مابتجيش ىف دماغها خالص خالص ال.. ال :منصور/ د 

  وال ىف دماغك؟ :حييى/ د 

 . يجى طبعًا ال ىف دماغى أنا بت:منصور/ د 

 أل مش ىف دماغك ِلْك، إنت حر باللى ييجى ىف:حييى/ د 
 دماغك، قصدى ىف دماغك نيابة عنها، يعىن تقمص ، فاهم؟

  ماجربتش، ما جاش على باىل:منصور/ د 

هو ارتباط طبعًا شرب السجاير من ناحيه .... :حييى/ د 
هإنك إنت ماشى ىف إجتاوقلع احلجاب من ناحيه ده بيدل على 

اإلقدام ده له فيه حتريك، فيه يعىن حرآة إقدام ، سليم
؛ مبعىن إنه ممكن يكون إقدام يعىن خلبطه أخالقية، مشوعليه

 باملعىن االجتماعى والسائد، أخالقية باملعىن املطلق، قصدى
 ىف جمتمعنا مش مرحب بيها خالص ألن– أخالقيا–املسائل دى 

حماولة، وتعلّم،مافيش مساحه للحرآة اللى فيها فرص و
وتراجع وآالم من ده، إمنا احلرآة نفسها، التغيري اللى حصل،

 معناه آويس ىف العالج، 

ملا أى حد يعمل نقله نوعية وماآنش قادر يعملها 
 ويقدر يعملها أو ينوى  شهور من العالج4 وجيى بعد  لوحده،

 من يعملها ده معناه آويس، بغض النظر عن احملتوى، احلرآة
 املبدأ هى دليل حيوية العالج، أما اللى بعد آده فحاجةحيث

هى ىف املساعدة ىف بيبقى وظيفة العالج بعد آده،  تانية،
 استيعاب اللى حصل داخل الظروف االجتماعية والشخصية، 

تفّرقوا بني إجيابية رصد احلرآة، وبنيالزم انت وهيه 
 ،واقعية تفعيلها ىف سلوك معني

 وىف نفس الوقت حناول توجيهها بشكل غرييعىن نبارك احلرآة،
 مباشر إىل مسار إجياىب ، 

ىف جمتمعنا املسائل دى بقت صعبة جدا، أنا ماعرفش اتمع
ماشى إزاى دلوقىت، إمنا ىف خربتى ، بالقيها خطوه مش هينه إن
واحدة بنت تقلع احلجاب حىت لو ماآانتش بتصلى، واألصعب إهنا

 ة، تشرب سجاير خصوصًا عالني

 لو شربت سجاير ىف مكان عام حىت مع أصحاهبا يبقى تصور
  بتحط نفسها ىف مكان ميكن أآرب من مرحلتها
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احلرية هنا ىف التكملة، حاتكمل ىف أى اجتاه، يعىن لتكمل ىف
ثورة وحرية وإبداع وآالم من ده، يا تكمل ىف بوظان واحنالل،
فبيبقى املوقف اللى حصل ده أثناء العالج اجلمعى جيد، ألنك

يطه ألنه موقف خاص حمدود فيه القبول للمبدأإنت ممكن حت
 ) السلوك(مع احلذر من املسار ) احلرآة(

 يعىن موقف آده عايز ُأبّوه طيبة وعايز مساحة

 لكن آل التفاصيل تعتمد على احلالة نفسها 

 والزم تقيس معاها مبقاييس بعيدة عن النقطة دى بالذات، 

 مبحكات-دىيعىن مثال تشوف إيه اللى حصل مع النقلة  
اإلجناز العادى ىف جمال بعيد عن إيذاء نفسها، وعن حكاية

 :احلجاب والسجاير، مثال

  ماآانتش بتشتغل راحت اشتغلت أو بتدور على شغل 

ماآانتش بتفكر ىف صحوبيه إبتدت تفكر ىف صحوبية، ما 
 قصدشى صحوبية رجالة بالذات، صحوبية أى صحوبية

طريقة تانية ، خصوصا بعدهل ابتدت تفكر ىف ملء وقتها ب
 ما اخترجت؟ 

إبتدت تكتب مثال؟ إبتدت تقرا حاجات ما آانتش تطيق
تقراها قبل آده؟ حاجات صغرية زى آده، بس هلا داللة نوعية

 وبشكل تلقائى،

وبرضه فيه احتمال إن العكس يكون حصل مع نفس احلرآة 
 ، مثال اللى العالج حّرآها

 إهنا آانت بتصلى وبطلت 

 بتعمل حساب أبوها وأمها ماعدتش بتعمل حساهبم ، آانت
 حاجات آده

وبرضه تاخد ىف االعتبار جماالت آتري تانية زى اخليال 
واألحالم، مش عشان تفسرها، أل عشان تشوف بقية أبعاد احلرآة،

 مابتفكرش ىف حاجات عاطفية، أو جنسية، ليه يعىن؟ بنت
ا صدر ووسط ، سنه وعنده24إزاى؟ مش بىن آدماية عندها 

 هى حلوه؟! ماتفكرش ليه يعىن

 . آه، بس هى شايفه نفسها مش حلوه :منصور/ د 

 طيب دى نقطة آويسة، جمرد إن صورة الذات:حييى/ د 
 نقدر نرصد تتغري، إهنا تشوف نفسها زى ربنا ما خلقها،

   اجتاه التغيري بده،

تكون شايفه نفسها مش حلوه تشوف نفسها حلوه دى حاجة
 قليّلةمش 

رصد آل ده، والكالم فيه ِيْشعرها بأبّوة حقيقية، تقدر 
 تستوعب احلرآة اللى حترآت فيها بفضل العالج ىف اجتاه النمو
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، عندناصداقة للبيعىف بالد برة بيقولوا العالج النفسى  
،الوصاية مش مبعىن الطبيب والد، واملعاجل والد،إحنا بنقول 

، بال وجعما فيش حاجة امسها موقف حمايد، الرعايةوإمنا مبعىن 
 ، هذا التفّجر زى اللى حصل، بيحصل ىف احلياة العاديةدماغ

مع أبوها وأمها فإذا آان أبوها وأمها . 13،14ىف سن 
واخدين موقف جامد شويتني، ده آويس ىف حينه، إحنا دلوقىت ىف
العالج والد دلوقىت، فإنت دلوقىت أبوها وأمها ، وىف أربع

ت واضح إنك استوعبت املوقف،شهور رجعت تتحرك من جديد، وان
 وقبلته

 بيبقى فيه شغل مستنيكم آتري

واحلاجات دى مش سهله خالص خالص خالص مهما قولنا ،
 يعىن، وال عندى وال عندك وال عند حد 

 نسمح وّال مانسمحشى؟ نسكت وّال مانسكتشى؟ نفّوت وال نقهر؟ 

 .املسألة مش سهلة، عموما، مش بس ىف العالج 

عمومًا ىف جمتمعنا بقى حكاية، عمال يزيد معشرب السجاير 
إن الفقر بيزيد، بس ىف جمتمعنا أنا أظن إن معىن شرب
السجاير بيختلف من قطاع ىف اتمع لقطاع آخر، ومن واحد

 ست تشرب سجاير، غري بنت تشرب سجاير، والسجاير ىف لواحد،
   العلن، على عينك يا تاجر، غري السجاير جوه البيت

  آل حالة على حده  ة عايزة تتاخد واحدة واحدة،احلكاي

مث يا أخى البنية عندها اربعة وعشرين سنة، واخترجت،
، ماشغلْكشى زى أىوأنت والد، مش احنا قلنا الطبيب والد

 . والد حكاية جوازها، وهى حلوة زى ما بتقول

  يعىن:منصور. د

سنه آفاية أوى، بس انت أول ما حاحتود ىف24: حييى/ د 
احلتة دى، ميكن تقولك ، هبزار زى ما بيحصل معايا، طب هات ىل

العرسان على أفا من: عريس، أنا شخصيا باقول ىف احلاالت دى
يشيل، بس افتحى جهاز االستقبال، مش تقفلى الراديو وتقوىل
ما فيش وال حمطة شغالة، أقول هلا يابنىت إنىت لعبىت ىف املؤشر

 إذاعة؟من أصله علشان تقوىل مفيش 

 استقبال قصدى انَت تقدر بطريق غري مباشر تعلمها 
املهم إا تشعر. الرسائل، املسألة بتحتاج صنعه من املعاجل 

، تقوم تقدر حتتوى احلرآة اللىإنك حامل مهها بطريقة عادية
 .ظهرت بفضل إنصاتك، ومساحك

 :التعقيب اآلن

 :مما سبق يالحظ آل مما يلى

 . تستغرق سوى بضع دقائق إن املناقشة آلها مل-1

 . االنتباه إىل الفروق الثقافية بشكل واضح-2
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 إن املتدرب عرض موقفه بتلقائية، مبا ىف ذلك ما خطر-3
له من السماح هلا خبلع احلجاب أثناء اجللسة، وتراجعه حىت

 .يرجع إىل املشرف والزمالء

 إن النقاش مل ُيْدخل العامل األخالقى أو الديىن-4
الج مرآزا على استعادة السالمةحىت يكون العالتقليدى أصًال، 

مبا ىف ذلك التفكري السليم وتقدير الواقع، والفروق
 .، مبا يسمح للمريضة أن ختتار ما هى مسئولة عنهالفردية

 خطر ىل األن إضافة آان ميكن أن تنري الطريق أآثر، وهى-5
داللة إيذاء نفسها باجلروح السطحة على اجلانبني الداخلني

يثبت أن ذلك إشارة إىل فرط الكبت عامة، أوللفخذين، رمبا 
رفض األنوثة خاصة، أو اخلوف الذى زرعه أهلها فيها، أو
اتمع، وداللة ذلك ارتباط اختفاء هذا اإليذاء مع بداية

 .احلرآة حنو النمو قيد املناقشة اآلن
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אמא:−160

 )32(، احللم )31(احللم 
 31  حلم

 من   خال   وأنا   رتيبة   خطوات   احلقول   وسط ىب    يسري   محارا أمتطى 
 فتوقف   آلب   نباح   إلينا وترامى    اخلريف   مشس   أشعة   حتت   املشاعر 
 فأحدد     النباح   ويعود   السري إىل    فعاد بكعىب    فنخسته   احلمار 
 بالعديد   حماطة   امرأة   وظهرت .  أقصده الذى    الرجل ألرى  بصرى  
فسلمُت،   هلا ،  فأذعنت   النباح   عن   لتكف   فيها  ْ  فهتفت   الكالب   من 
. متبادلني   خطابني على    بناء   الشيخ   ملقابلة   قادم إىن    وقلت 
 تقدم   أن   تستطيع   وأا   األخري   األمر   صاحبة   إا   املرأة   قالت 
 عليه   حرضت   إن   تشاء   من تفىن    أن   تستطيع   آما   املطلوبة   اخلدمات 
  . الكالب 

إىل   وأشارت .  عمال   أريد وإىن    للحرب   ال   للسالم   جئت إنىن    فقلت
 وتبعتها   وسارت   خشوع ىف    أمامها   ووقفت   احلمار   ظهر   عن   فنزلت 
 فتوقف   صغري مبىن    أمام   ووقفت   الكالب   بنا   حتيط   احلمار خلفى    ومن 
ىف   أنتظر   أن ىل    وقالت   فدخلت   بالدخول وأمرتىن    آله   الرآب 
حىت   فسألتها   ترحم   ال الىت    الكالب إىل    اخلروج   من وحذرتىن    الداخل 
 مل   ولكنها   خريا وعدىن    الشيخ   وأن .  العمل   عن   وماذا . ألىب مىت  
.املبىن   حول   الكالب   تارآة   وذهبت   احلمار   وامتطت بكالمى    حتفل 
 ال   ولكنهم   أشداء   رجال   مع باحتياجاتى  إىل    ترسل   وآانت 
 معرآة ىف    الكالب   مع   الدخول ىف    أحيانا   وأفكر   بكلمة   ينبسون 
  . فانتظر   األمل   يتغلب   ولكن .  موت   أو   حياة 

*** 

 القراءة

ونادرا ما يظهر(، أحالم النقاهةألول مرة يظهر احلمار ىف 
 ).ىف أعماله عامة

 جنيب حمفوظ قاهرى حىت النخاع، 

وال هناية، ولكنهم حكوامل أشاهد مسلسل حكاية بال بداية 
ىل أنه انقلبت بعض أحداثه لتدور ىف الريف املصرى، حني أخربوا

 .األستاذ عن ذلك ضحك ضحكته اجلليلة، ومل يعقب
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احلمار الذى ظهر هنا مل أستطع أن أتبني داللته، تذآرت
للتو أن احلمري والكارو ىف القاهرة آانت وسائل مواصالت ونقل

ار هنا سواءحيث نشأ حمفوظ وعاش ردحًا من عمره، ظهور احلم
 بعد االنتهاء من قراءة–آان قاهريا أو منوفياًّ، وصلىن منه 

 دالالت رفضُت أن أثبتها إال باإلشارة من-احللم عدة مرات
بعيد، من بينها الصرب، والبطء، والتحمل، واحتمال املهانة
بغري وجه حق، واحلكمة حني يستنطقه توفيق احلكيم وغريه، مث

ومل أجدىن متحمسا ألى منها، وال رافضًا، اهتامه ظلمًا بالغباء
 .ألى منها

اخلطوات رتيبة هادئة لكن املشاعر غائبة، األقرب أن
املشاعر غابت لغموض املوقف، وخطر التوجه، وطول الصرب،

 .وألعاب التأجيل والتسويف

رايس، أحسب مائري أو آونداليزا هل املرأة هى جولدا 
 ذهب حبماره إليها، صابراأهنا األوىل، وبرغم أنه هو الذى

وهو خيلى نفسه من مشاعر قد تعوق رحلته، برغم ذلك مل تعطه
، وأفهمته أنلالتصاالت السابقةاملرأة األمان، بل تنكرت 

 .األمر آله بيدها هى، مدعومة بكالهبا املفرتسة

، حىت ولوالسالم ال احلربأعلن نيته بوضوح وهو يكتم أمله، 
 تابعا، عامال عندها، أو عند منأدى األمر إىل أن يكون

، وتبعيته، مل جيد العمل املوعود ال"خشوعه"تشاء، لكنه برغم 
عندها، وال بأمرها، وأصبح انتظاره بالداخل هو السجن

ألهنا) أو الرتاجع(ذاته، وانتزعت منه حىت وسيلة الرجوع 
 "امتطت احلمار وذهبت"

 أو بوش، أومل حتفل املرأة بوعد الشيخ، سواء آان آسينجر
آل من يعد آذبا مبا ال ميلك، أما الكالب اجلاهزة للحرب

وهى تنتظر إشارة. واإلفناء فهى ترتبص باخلارج طول الوقت
منها مع أنه جاء للسالم مطيعا يطلب العمل بعد أن صّدق

 . وعود الشيخ

 .فهو سجٌني داخل قراره، طريق الالعودة

 أشداء ال ينبسونها هو الفتات ُيلقى إليه بواسطة رجال
بكلمة، وهل عاد ّثّم جمال للكالم؟ والكالب تتحلق حول حمبسه

 .جاهزة لالنقضاض واالفرتاس

 ىف- أحيانا –أعزٌل، معاق، غري مسموح له إال بالتفكري 
 ! معرآة حياة أو موت، مع الكالب

 يتغلب األمل، 

 أى أمل وهو ىف هذا املوقف؟

 فينتظر،

 ماذا ينتظر؟

 إىل مىت؟ 
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ملتأمل املعلن وهو يقبل السالمبرغم موقف حمفوظ الواقعى ا
واقعا مّرا لنبدأ من حيث حنن، إال أن هذا احللم جيعلنا

 :نتساءل

هل آان داخل داخله يرى عمق املوقف احلقيقى األآثر 
إيالما هبذا الوضوح، فيُكمن حىت يظهر هكذا ىف هذا احللم

 االبداع، بعد طول هذه السنني؟

 !جائز

 !!!ال: وجائٌز

*** 

 32  حلم

 إن ىل    وقال   اليمن ىف    للعمل   ذاهب   إنه   القدمي   الزميل دثىن ح
 القبول على  وحثىن    اليمن ىف    للعمل دعوتى    حول   يدور   آالما   مثة 
وىف .  له   محاس أى  أبدى    أن   دون   املوضوع ىف    بالتفكري   فوعدت 
 غري على    األمر ىف    فكرت آلبىت    عم   وحيدا   فيه   أعيش الذى    البيت 
 أخذ   منذ   توّلد الذى  آلبىت    من نفورى    ذلك على  وشجعىن  .  املتوقع 
 خالصة   آلبة وهى    آانت .  إنسان   وجه   صورة   ويتخذ   يتغري   وجهها 
 وال   آلبة   تعد   فلم   املذهل   التغيري   بعد   أما   ومسلية   جذابة 
ىف مكتىب    حجرة ىف  نفسى    أجد   ما   وسرعان ،  إنسانا   تكون   أن   بلغت 
، شديدة   احلرارة   وآانت يدى،    بني   واقف   اخلاص وسكرتريى    اليمن 
 دافئ   إنه ىل    فقال   البلد   هذا ىف    اجلو   حال   عن   السكرتري   فسألت 
 جدا   مرتفع املبىن    ولكن   السنة   فصول   بقية   احلرارة   وشديد   شتاء 
 أن    إالباجلو   ضقت   آلما على    ما   وأنه   اجلو   حتسن   ارتفع   وآلما 
 بعد   سررت . أعلى   طابق إىل    للنقل   للمدير   التماسا   أآتب 
 عظيم ملبىن ا   فرأيت أعلى  إىل    ونظرت   النافذة إىل    وقمت   اآتئاب 
  . السماء   يالمس   أنه إىل    خيل حىت    االرتفاع 

قلىب   فارتعش   العالية   النوافذ   من   تطل   رءوسا   ورأيت
 سررت .  األول   الزمان   أحبة وجوه    فيها   رأيت   إذ   لرؤيتها 
ىف   للعمل   الدعوة قبوىل  على    اهللا   ومحدت   عليه   مزيد   ال   سرورا 
  . السعيد   اليمن 

*** 

 القراءة

 .السعيداليمن هنا ليس بلدًا، هو اليمن 

جنيب حمفوظ مل يسافر ىف حياته، على ما أذآر، إال إىل اليمن
وأظن إىل يوغسالفيا، مث للعملية اجلراحية ىف الشريان األورطى

 .ىف اململكة املتحدة

ملتطاولة بنيانهاحللم السعيد ا/الدعوة هنا هى إىل األمل 
 حىت تالمس السماء،

هى نزوع فرار من هذه الدنيا املعتوهة بعد أن رقص 
جذابًا، (إنساهنا على السلم، فال هو ظل حيوانا خالصا مروضًا 
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، وال هو أآمل مسريته إىل بشرية تليق بإنسانيته)ومسليا
 ".مل تعد آلبة وال بلغت أن تكون إنسانا"

 منّفراهذا املسخ املعاصر الشبيه باإلنسان البشع أصبح
وطاردا، وباعثا للفرار من هذه احلياة املشوهة البشعة

 . اخلالية من احلياة

 احلرارة الشديدة ىف الصيف مل تصلىن منها ريح جهنم،  

األمل ىف االرتفاع دورا بعد دور حىت يالمس السماء، وصلىن
 ، الفوقإىل . باعتباره هربا آِمًال

:تماسًا للتصعيدآان عليه آلما ضاق به احلال أن يقدم ال
ليتحقق حلمه اهلروىب، اآلِمْل، بسرور ال مزيد عليه، إْذ سيلتقى

 ىف النهاية بأحبة الزمان األول، 

 ،اليمن السعيدفهو ىف 

ها هو يتخلص من احلياة املسخ الىت ترآها وراءه، ومن 
احلر املرتبص صيفا، ومن امللل، إْذ يرتقى بالتدريج صعوًدا حىت

 ".هناك"يلتقى هبم 

 حتت رمحته وىف رحابه،

 .اليمن السعيدىف جنة 

 :لكن

 هل هذا هو احلل؟

 !احللول ليست مهمة املبدع على أية حال
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آلية: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
 الطبمجعيةرئيس جملس إدارة      

ي والعمـــلالنفـــسي التطـــور
   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
ـصراط       - حرية طبيب نفسي    ـة  1ج(   املشي على ال 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  -  حمفوظ قراءات يف جنيب   -) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف- وم  مراجع

ـاالت-مواقف النفري بني التفسري واالستلهام     -لغات املعرفة      ترح
ـسية       -) زاءثالثة أج (حييى الرخاوي    ـراض النف ـم- مبادئ األم  عل

.ألف باء  ) -  علم النفس حتت اهر       -النفس يف املمارسة الطبية     
ـسي       - حياتنا و الطب النفسي      - الطب النفسي  ـب نف ـرية طبي - ح

لب الذآي يف علم النفس والطبدليل الطا  - عندما يتعرى اإلنسان  
البيت  - أفكار وأمسار حول القصر العيين      - جملدات     3: النفسي

ـسية- )شعر. (الزجاجي والثعبان   اللغة العربية والعلوم النف
ـسي      -احلديثة     ـب النف ـسي- املفاهيم األساسية للط ـب النف   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

  سيةاجلمعية املصرية للصحة النفعضو  
 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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