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مجع حاالت التدريب عن بعد ىف آتاب أّول سوفمبناسبة
يصدر قريبا، اقتطفت هذا اجلزء التمهيدى من فصل من فصول
التقدمي، ليحل حمل عرض حالة هذا اليوم، وهو عن مستويات

صل أثناءاإلشراف، وقد جاء ذآر معظم تطبيقات ما ىف هذا الف
 :عرض احلاالت االثنني والثالثني ىف النشرة ىف هذا الباب حىت اآلن

 مستويات وأنواع اإلشراف على العالج النفسى

التعليم املنظم،  اإلشراف هو نوع من املساعدة على
 ) باملعىن األمشل للتعليم(

لكن التعلــُّـم حيدث طول الوقت، طول العمر، سواء آان
 ، سواء حيدث ذلك بوعى أو بغري وعى منظما أو غري منظم

اإلشراف هوالعملية الىت تساعد على أن حتدث هذه اخلربة
بوعى، ونظام، ومسئولية، وهى: التعــّلـمية التعليمية

 من واقع املمارسة  تقاس مبحكات عملية،

على  وميكن أن نقسم أنواع اإلشراف على العالج النفسى 
على مستوى التدريب املنظم، وليس فقط مستوى الواقع اجلارى

   :إىل ما يلى 

 ) ىف حالتنا هنا" األستاذ("إشراف اخلبري املدرب     -1

يتم هذا النوع من اإلشراف ىف خربتنا بأن يقوم باإلشراف
، عادة يكون األآرب جدا)أستاذ معلم   خبري أآرب،(رئيس 

هو الذى يشرف على األصغر جدا، وليس األآرب لألآرب، مبعىن
أن أآرب اخلرباء هواألقدر على اإلشراف على املبتدئني هبدوء
وخطوات حمسوبة تنمى اخلربة باإليقاع اهلادئ الالزم على

 . مدى ممتد

يقوم باإلشراف أقدم  وىف خربتنا ىف قصر العيىن، واملقطم، 
ممارس هلذا النشاط، وأيضا هلذا النوع من العالج ، يقوم

من أطباء االمتياز أو أصغر املتدربني سواء  به مع
األطباء املقيمني ، أو من األخصائيني النفسيني املتدربني

 ) وأحيانا من هيئات التمريض النفسى(

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3991
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 :  شروط حضور اإلشراف

: فيمن حيضر جلسات اإلشراف هذه ما يلى ) ىف خربتنا(يشرتط 

للعالج حالياأن يكون املمارس املتدرب ممارسا   �
 .ضرون أسبوعيًاالنفسى مع أربع حاالت على األقل حي

يتطلب ذلك أن يكون لديه مثان حاالت تقريبا، إذ  �
 ُيعمل حساب عدم االنتظام واالنقطاع

جلسة العالج ىف نفس املكان، ويا حبذا  أن جترى  �
 نفس املوعد

 أن تستمر اجللسة مخسني دقيقة ال أآثر وال أقل  �

يةاملمارسة أية توص   أن يسبق هذه   - ىف خربتنا -  وال يشرتط
بقراءة خاصة ىف موضوع العالج النفسى بالذات، ولكن ال يوجد ما

واالطالع، خاصة القراءات االسرتشادية   مينع من القراءة
بأن تكون القراءة ىف   واالستشارية، وإن آان ينصح عادة

السيكوباثولوجى أآثر من القراءة ىف تقنيات العالج النفسى
 .ني بالنسبة خلربتنا احلاليةذاته، وهذه النقطة حتتاج إىل شرح مع

إن مربرات جتنب، أو تأجيل، أو عدم احلرص على القراءة 
النظرية يرجع إىل الرغبة ىف تأآيد أن العالج النفسى هو
عالقة إنسانية أقرب إىل العالقات الطبيعية بني البشر، مع

 . والتأآيد على االلتزام) العالج(فارق حتديد اهلدف 

نا أن ارتباط العالج النفسى مبدارسآذلك فإننا قد الحظ
خمتلفة قد يوقع املبتدئ ىف حرية شديدة لو أنه تنقل ىف

من مدرسة ملدرسة بشكل قد يعطل أداءه -مبتدئا  –القراءة 
التلقائى، ويغريه أن ينفذ املكتوب، على املتدرب أن يعرف

حمكومة باإلشراف على  من البداية أن التلقائية، حالة آوا
هى األصل ىف التدريب الآتساب اخلربة،   وبالنتائج،  توى،أى مس

على أنه مع التقدم ىف التدريب، وحني يبدأ التشجيع على
القراءة آيفما يشاء املتدرب، سوف جيد ىف ذاآرته بشكل مباشر
أو غري مباشر، ذخرية من احلاالت الىت تقفز له من بني سطور

ه بنفس القدر الذىقراءته، فرياجعها وهو يقرأ، وينقد نفس
فتكون) باعتبار اختالف الثقافات(ينقد به ما يقرأ 

 . القراءة أآثر فائدة، وأجهز صقال

  Peer Supervisionإشراف األقران   -2

مرة أسبوعيا أيضا، ملدة ساعة –ىف خربتنا  –يتم هذا النوع 
وحيضره عدد يرتاوح بني ستة ومخسة عشر ممارسا، واليتم   تقريبا،
جللسة اإلشراف بشكل منتظم، باعتبار) أو رئيس(عيني مدير فيه ت

وإن تفاوتت أحيانا بني سنة وعشرين سنة أو(أن اخلربة متقاربة 
هنا الكلمة العليا وال األخرية، ومن هنا   ، لكن ليس لألآرب)أآثر

باعتبار أن اخلربة متبادلة بني احلاضرين على" األقران"جاء تعبري 
 اختلفت املهارات أوسنوات املمارسة، ويكون نفس املستوى، مهما 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3992
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هو املوجِّه األهم من أى) ليس باألغلبية العددية(رأى اجلماعة 
رأى منفرد ، مقارنة باحلال مع اإلشراف حتت رعاية مدرب واحد

 )النوع السابق( أآرب 

آل املواصفات العامة واالشرتاطات  وتسرى على خربة األقران
حتت إشراف مدرب أآرب، مثل اخلاصة الىت اشرتطناها حلضور اخلربة

أن يكون آل واحد من احلضور له أربع حاالت أسبوعيا على
 .إخل...األقل 

وقد يلزم أن خيتار األقران من بينهم مديرا لكل جلسة، لكن
يستحسن أال يكون هو نفس الشخص ىف آل جلسة، ومدير اجللسة
عنُيختار بالدور، أو بالقرعة، أو بالصدفة، وآل مهمته، فضال 

 .هو أن ينظم احلوار ال أآثر   املشارآة مثله مثل غري،

 LaySupervision) عامة الناس(إشراف الشخص العادى   -3
بيّنا سابقا آيف أن العالج النفسى هو عالقة إنسانية هادفة 

بني مهّىن له خربة ، ومريض حيتاج هذه اخلربة، وأا مثل أية عالقة
وانطالقا من أن املريض النفسىبثقافة األثنني ارتباطا وثيقا، 

ليس إال أحد أفراد هذه الثقافة، وأن الغالبية الغالبة مما
يسمى مرضا أو عرضا أو إشكالة حتتاج إىل عالج، موجود مثلها
بدرجة أخف بشكل أو بآخر ىف احلياة العادية ىف نفس الثقافة،

سالعلم هو لي   انطالقا من هذا االفرتاض األساسى، وأيضا مبا أن
مث إن وظيفة الطبيب النفسى آان  إال تنظيم للمنطق السليم، 

يقوم هبا ىف بداية البداية شخص حكيم عادى عرآته السنون،
انطالقا من آل هذا، قد يلجأ املعاجل النفسى ،   وعلمته اخلربة،

االستهداء برأى شخص عادى، يعتقد أن   طبيبا أو غري ذلك، إىل
 :ةله منطق مفيد، أو خربة مشاهب

يعرض املعاجل على صديقه، أو زوجته، أو زميله، أو   قد
ابنه ، مأزقه ىف عالج حالة ما، دون ذآر امسها طبعا، أو ذآر

ما شاءت" حيكى"   أية معلومة ميكن أن يتعرف هبا عليها، فريوح
له الطالقة أن يذآره بشأن املأزق الذى مير به مع مريض ما، مما

حكيم عادى أو صاحبة خربة، وهو يطلب املشورة من   رأى معه أن
يستمع إىل الرأى من هذا الشخص العادى ويضعه ىف االعتبار ال

مع   أآثر وال أقل، ذلك أنه يرتك الرأى وآثاره تنساب
معلوماته األآثر إحاطة حبالة املريض، فتتفاعل آل تلك املقومات
مع رأيه السابق على خلفية رأى املريض وحالته، وقد يصل إىل

 .ة أوضح تنري له الطريق بشكل أو بآخررؤي

هذه الطريقة ىف اإلشراف ال ينصح هبا آجزء أساسى ىف التدريب،
لكن هلا فوائد آثرية، وميكن أن تتم دون ذآر أن هذه حالة مريض
بذاته، آأن يسأل املعاجل زوجته عن تفسريها اخلاص جدا لغرية

، أو مثل أنأخت جتاه زوجة أخيها   نسائية شبه غرامية متارسها
طبيعة عمل   أخاه املوظف ىف بنك عن بعض   يسأل املعاجل

خسر   فيستهدى برأيه ىف حجم تفاعل مريضه الذى   البورصة،
وقد خيطر   خسارة متوسطة ، لكن تفاعله بلغ أقصاه حىت مرض،

،)أو مريضه(أخاه البنكى مباذا نصح صديقه    الطبيب أو املعاجل
 إخل ....وعية، وإىل أى مدى آانت نصحية موض

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3993
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 وهكذا

استشارة الشخص العادى ىف أمور تبدو متخصصه هلا سابقة
جيدة ىف نظام القضاء اإلجنليزى ، حني يكون الرأى فيما إذا

ىف أيدى احمللفني،وهم أناس" غري مذنب"أم " مذنبا"املتهم   آان
ويكون دور القاضى هو ىف ضبط احملاآمة، مث صياغة  عاديون،

 .حملكمنيا  احلكم من خالل رأى هؤالء

  ميارس عندنا   آذلك هناك منوذج جيد لدور الشخص العادى حني
الىت ُتنظم تلقائيا) العرفية(جمالس التحكيم األهلية    ما يسمى

 .حسب تقاليد القرية أو البادية، أو ينظمها القانون

هذا وذاك ليس إشرافا مبعىن اإلشراف، لكنها أمثلة تطمئن
ادى ىف بعض ما يعن له ىفاملعاجل الذى يستشري الشخص الع

مهنته، فيأخذ رأيه ىف االعتبار، يأخذه آمشروع للتفكري فيه
من جانب املعاجل، يضيف إىل معلوماته وخربته ما يعينه ىف

 .مساعدة املريض

  Self  Supervision  اإلشراف الذاتى  -4

يتم هذا النوع بشكل تلقائى، على مستوى شعورى أو ال
 .لتعلـُّـم املستمرشعورى، وهو نوع من ا

نعرف أن تعريف التعلم هو التغري ىف السلوك أو الرتآيب 
 . نتيجة للخربة املمارسة

 التدريب على العالج النفسى ما هو إال نوع من التعلم،

املتعلم الشاطر هو الذى يشرف على نفسه باستمرار بشكل 
 تلقائى،

"مية من أآثر أنواع هذا اإلشراف الذاتى معىن اآلية الكر 
، واآلية"بل اإلنسان على نفسه بصرية، ولو ألقى معاذيرة

آفى"إىل " وآل إنسان ألزمناه طائره ىف عنقه: "الكرمية 
هذه البصرية، وذلك احلسيب هو  ،"بنفسك اليوم عليك حسيبا

 املشرف الذاتى،

 : وهنا نود أن ننفى أمرين  

الشائع الضمري  أننا ال نعىن باإلشراف الذاتى دور  :األول
حىت مبا قد حيدث فيه من –باملعىن األخالقى، فالعالج ليس إمثا 

 حبيث حناسب أنفسنا عليه آأنه ذنب، –أخطاء 

 أننا ال نطلب من خالل ذلك أن نوصى  هو:  والثاىن 
شعوريا أية حماسبة واعية طول  املعاجل بأن حياسب نفسه
 .الوقت، وإال أعيق متاما

ة آونه متعلما، عادة ما حيمل هّماحلكاية أن املعاجل حال
مريضه ويفكر ىف أمره بعد انتهاء اجللسة العالجية، حيدث ذلك
ىف أى وقت وألى مدة، بشكل إنساىن مباشر غري معطل عادة، وحني

 يتدرب املعاجل ويعرف أن هذا جزء ال يتجزأ من مسئوليته 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    تـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و ال"  يــــوميــــــــا "   3994
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حبيث ال تغري يضبط اجلرعةاإلنسانية واملهنية، وحني يعرف آيف 
ك على مسئولياته األخرى وعلى حياته اخلاصة، فإنهحماسبته تل

يستطيع أن حيقق نوعا من املراجعة لبعض مشاآل ومآزق مهنته
  اإلنسانية الواعية، الىت حتفز مسئوليته  من خالل بصريته

 .املمتدة

ضبط"ونظرا لالختالفات الفردية، وحتقيقا ملا أمسيناه حاال 
االعتماد على هذا النوعفإننا حنذر من اإلفراط ىف ’ "اجلرعة

من اإلشراف خشية التمادى ىف املثالية من ناحية حىت ينقلب
الشعور باملسئولية إىل الشعور بالتقصري إىل الشعور بالذنب،
وآل هذا معطل معطل، وأيضا حنذر من االعتماد على اإلشراف

 مىت أتيح للمتدرب إشراف مساعد آخر،  وحده  الذاتى

ما نسميه  تى حيمل خطر تأثريذلك أن اإلشراف الذا
لكل واحد  إن. ىف رؤية املمارس لنفسه  "النقطة السوداء"

أو ال حيب أن(ىف ترآيبه ال يراها ) أو مناطق(  فينا منطقة
ىف نفسه، وىف أدائه، وحني ال يرى هذه املناطق نعتربه) يراها
، هذه"النقطة السوداء"ومن مث تسمية عنها،  أعمىأنه 

آانت تشمل مساحة آبرية، أو تعددت ىف مناطق النقطة إذا
اإلشراف  خمتلفة ال شك سوف تكون عائقا حيول دون آفاءة

الذاتى، وبرغم ذلك، فإن استمرار اخلربة، واضطراد النمو
   .خليقان أن يقلال من مساحة هذه النقط السوداء باستمرار

ىف منو املعاجل  وقد تظهر آثار اإلشراف الذاتى اإلجيابية
واعيا ىف وقت بذاته، ذلك أنه  نفسه دون أن يلحظ ذلك

باستمرار املمارسة ، وتلقائية التلعلم حتتد البصرية ،
ويتواصل نفسه تلقائيا، فتزداد فرص وجدوى اإلشراف الذاتى

 باستمرار 

إن جمرد التغري اإلجياىب من خالل املمارسة، هو دليل على أن
 .ة، ولو من وراء صاحبهاإلشراف الذاتى قد أدى دوره بكفاء
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  ذآرت فيما سبق من نشرات حادثتني مرا ىب مع مريضني
آلما  بشكل جعلىن أآرر تذآرمها، فذآرمها،  استفدت منهما

 :أتيحت الفرصة لذلك 

هى ما قاله ىل مريض أثناء حماوالتى دفعه: احلادثة األوىل
منوه مبا ىف ذلك من مآزق وصعوبات تبدوعلى مسار خطوات 

هو انت عايزنا: " أحيانا شبه مستحيلة، قال ىل هذا املريض
أو لنفسك(حنقق حىت لنفسنا اللى انت ما قدرتش حتققه بنفسك 

 "؟) ورمبا قاهلا مرة لنفسك ومرة بنفسك  ال أذآر، –
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هى ما قاله ىل مريض آخر من أنىن ال   : احلادثة الثانية
قد –الناجتة من طول ممارسىت غالبا  –ألن رؤيىت  أصلح لعالجه،

فهو) وعى املريض(جعلت مساحة وعيى تتسع حىت حتتوى مساحة وعيه 
ال ميلك إزاء ذلك أن يتحرك معى إال داخل - على حد قوله –

حتيط بوعيه متاما، وهذا يعوق منوه آما يعوق   دائرة وعيى الىت
أحوله لطبيب أصغر تسمحأن    حرآية عالجه، وطلب مىن هذا املريض

دائرة وعيه أن تتداخل مع دائرة وعى املريض، فتتحرك
 " الدائرتان تقاربا وابتعادا مبا يفيد االثنني

يعمل خمرجا مبدعا، وراح يشرح!) املريض(آان هذا الصديق 
   :ىل ما يعىن ىف صورة دوائر آما بالشكل املوضح

ى أدائى، وقدهذين املثالني آانا مبثابة إشراف املريض عل
نبهاىن إىل ضرورة ضبط جرعة حفز إيقاع النمو، وأيضا تعلمت

أن فرط الرؤية من جانب املعاجل، حىت وإن آانت هى  منه
الرؤية الصحيحة، قد ال يساعد حرآية أو تلقائية املريض

 بالقدر الذى يفيد العالج مبعىن النمو 

عهإشراف آخر يتم من جانب املريض، وإن مل يكن يصلح م
 :استعمال آلمة إشراف هكذا

حني يتجاوز منو املريض درجة منو الطبيب، وهذا وارد ، 
ألسباب آثرية ليس هنا جمال لذآرها تفصيال، ىف هذه احلالة ،
ومع افرتاض مرونة الطبيب واستعداده للتعلم بشكل مباشر أو
غري مباشر، حيفز منو مثل هذا املريض الذى جتاوز مرحلة منو

فز الطبيب أن يلحق به، وقد يتجاوزه الطبيبطبيبه، حي
بدوره معه، أو مع مريض آخر، ويضطرد التواصل والتجاوز مع

 .مريض ثالث وهكذا

قلت إن هذا ليس إشرافا مباشرا، لكنه ناتج إشراف ضمىن
  .بشكل أو بآخر
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فمن خالل آل أنواع اإلشرايتم هذا النوع من اإلشراف 
، ذلك أن نتيجة العالج، املقيـَّمة نوعيااألخرى بشكل أو بآخر

مبحكات موضوعية ، ليست جمرد اختفاء األعراض، سواء آانت هذه
النتائج هى نتائج حتقيق األهداف املتوسطة السلوآية
الواقعية املتفق عليها عادة أوال بأول، أو آانت لنتائج

 ترتبط أساسا بإطالقالقصوى غري حمددة املعامل متاما، والىت
 . حرآية النمو، واستعادة تنشيط احلياة بطزاجة واقية

لعل آل نشرات اإلشراف الىت عرضناها وسنعرضها، آانت
 متضمِّـنة تقييم النتائج آنوع من مقومات اإلشراف اهلامة

التغذية"النتائج تشرف على أدائنا من منطلق ما يسمى 
اإلشراف الضمىن من واقع فال يقتصر،    Feed-Back" املرجتعة

بعض النتائج   النتائج على النتائج اإلجيابية، وإمنا يشمل أيضا
قد تكون أقدر على تصحيح اخلطأ من خالل   السلبية املؤقتة الىت

أى من وسائل اإلشراف السالفة الذآر ، ومبناقشة النتائج أوال
أو الشخص   أو األقران،   على مستوى املدرب األآرب،   :بأول 

أو التغري الناتج عن مواجهة   أو حديث ووعى الذات،   العادى،
النتائج اإلجيابية أو السلبية ولو بنصف وعى، من خالل آل هذا

 .نعترب النتائج مشاِرآة ىف اإلشراف بشكل أو بآخر

  &  Test of time  إشراف الزمن والتاريخ  -7

مأضفت هذا النوع من اإلشراف ألسباب تتعلق بتطور العلو
 .، بل بتطور األحياء

بالنسبة ملوضوعنا اخلاص هنا، األمر يتعلق أساسا باملدارس
يستلهم قواعده) نفسى(النفسية، ومبا توصى به من طرق عالج 

 . وتفسرياهتا وتقنياته العالجية، من هذه املدارس

، هو نوع من اإلشراف ال بد"اختبار الزمن"إن ما يسمى 
 .من وضعه ىف االعتبار

ظهر نظرية جديدة من عباءة نظرية قدمية إال من خاللال ت 
يعىن هنا ضرورة النظر ببصرية نقدية   وهذا إشراف الزمن،

نظرية: هنا(جلماع ممارسة تطبيقية لنظرية من النظريات 
  ،)بلغة التطور(لعدد من السنني قد ميتد إىل قرون   )نفسية

نيجيونواليو"، " الفرويديون احملدثون"يسمى   إن آل من
، وحىت تطورات حرآات العالج املعرىف املتتالية، هى"احملدثون

نتيجة هذا اإلشراف املالحق، إشراف الزمن الذى يفرز العملى
من الطوبائى، ويفرز الصحيح من الزائف، ويفرز ما ينفع
الناس من الزبد، ويفرز النظريات أالآثر تالؤما مع مسرية

 .افا اإلنسان من النظريات األخبث أهد

إنه هذا النوع من اإلشراف هو نتاج مجاع املمارسة على
مثل أن البقاء: فرتات زمن طويلة تتبع مبادئ تطورية هامة 

يدعم  لألنفع، وأنه ال يصح إال الصحيح، وأن آل ما، ومن،
التكافل والتكامل بني األحياء عامة ، وبني أفراد نوع

 .إخل.... بذاته، هو األبقى واألصلح 
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 وخصاء..خصاء

اجلزء[ملحمة الرحيل والعود : مقتطف من رواية 
، من ثالثية املشى على الصراط، الفصل السادس]الثالث

 371:  366ص : عشر

 ).اهرة الدوىل للكتاباآلن مبعرض الق(

**** 

- 5- 

 أبعد ،  بعيدا   بيدها   آانت الىت    الصحيفة   قنديل   بسمة   ألقت
، أمامها   وفردهتا ،  ثانية   هبا   وأمسكت ،  إليها   قامت   مث ،  ميكن   ما 
 عادت   لكنها ،  مزقتها   مث ،  أآرب   بعصبية   بعضها إىل    مجعتها   مث 
اجلاىن   صورة   به الذى    اجلزء ،  بقاياها   من   آبريا   جزءا   قطتفالت 
 غري :  تردد وهى    تتأملها   وأخذت ،  فيه   املشتبه   أو   املتهم   أو 
 تريد هى  ".  ال ،  معقول   غري ،  هكذا   ليس "،  معقول   غري ، !! معقول 
 تكف   أن ،  تثور   أن ختتفى،    أن ،  أحد   معها   يكون   أن ،  تصرخ   أن 
 جرمية   آانت   ليتها   يا .  مفهومة   غري ،  بشعة   اجلرمية .  شئ   آل   عن 
 أبوابا   تفتح   الصورة   هبذه   اجلرمية   أن   مث .  ألعن   جرمية هى  ،  قتل 
 بال   واحلقارة   والكذب والتشفى،    والشماتة ،  والقال   للقيل 
  .  أرحم   آان ،  مات   ياليته .  حدود 

 اعتداء   عليه   اعتدوا النشرتى    مجيل   الدآتور   أن   حدث الذى 
اجلاىن ـ   متكن   فقد ؛  فعال   مات   ليته   ويا ،  حبياته يودى    آاد   جمرما 
 التوجد .  ىت؟م .  من؟ .  آيف؟ ،  رجال   مييزه   ما   برت   من ـ   اجلانية   أو 
 عمله   أمكن   ما   آل ،  معينة   الهتامات   إشارة   أية حىت    وال ،  تفاصيل 
 حياول   وهو   املنشورة   الصورة   صاحب   الشاب   هبذا   اإلمساك   هو 
على   الناس   جتمع .  الدآتور   صراخ   مساع   بعد ،  النافذة   من   القفز 
وهى ،  شوهدت   امرأة   إن   عيان   شهود   قال .  روهآس حىت    الباب 
 وقيل ،  أحد   يلحقها   ومل ،  اختفت   مث ،  السلم على    مهرولة   تنزل 
 ياه ..  املنشور   القبيح   الوجه   هذا   صاحب   أما ،  منقب   رجل   إا 
، يومها   دخل الذى    الشاب   وجه   ذات   هو ،  اآلن   تتذآر   بسمة 
، هو   األغلب ىف  ،  هو   هو ،  إذن   دون   انصرف   مث ،  الصالة ىف    وانتظر 
  . األغلب ىف   -  هو   بل 
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 مل   جرمية فهى  ،  اجلماعات   فعل   من   اجلرمية   تكون   أن   ميكن   ال
 بالسلوك   تتعلق   أا   تبدو   جرمية هى  .  اجلماعات   من   نعتدها 
 ثأر .  امرأة؟   انتقام ،  املرحوم   الدآتور   ألستاذل الشخصى  
 عليه اجملىن    بآراء   ترتبط   جرمية   إا   قيل .  غرمي؟   تنافس .  زوج؟ 
 جوعه   وإحلاح ،  سلوآه   بتجاوزات   تتعلق   إا   وقيل .  وآتبه 
، هذا   من بأى    تتعلق   ال   إا   وقيل .  ما   بطولة   بدور   للقيام 
 تعلن   فاجلرمية ،  واملربرات   األسباب   آانت   مهما .  جمنون اجلاىن    وأن 
  :اإلنساىن   احلس   تدهور مدى  

  . اجلرمية   هذه   مثل   يرتكب   أن   ميكن   ال   اجملنون

 يعد   مل   أنه   تعرف وهى    جبالل   اتصلت .  جتدها   فلم   حبصة   بسمة   اتصلت
 لكنها ،  سرية   أو   خاصة   أنباء   عنده   تعد   مل وبالتاىل  ،  صحفيا 
 آان   لكن   السبب   تذآر   ومل ،  فورها   من   تقابله   أن   طلبت .  وجدته 
 مل   أنه   جالل   يكتشف   مل .  حدث   قد   جلال   أمرا   أن   صوهتا على    باديا 
  . أمكنه   ما   بأسرع   إليها   حضر ،  العريش   مؤمتر   منذ   يقابلها 

  . هكذا؟   رأيتك   ما عمرى  األسى،    هذا   آل   مل .  بسمة؟   يا   مالك  ـ 

  . جالل؟   يا   الصحف   تقرأ   أال  ـ 

 الزمار   ميوت عملى،    آان عملى،    هذا ،  طبعا   أقرأها يعىن،   ـ 
  . يلعب   وإصبعه 

  . أمس؟   املنشورة   اجلرمية   من   أنت   أين  ـ 

الذى   الرجل   أم   أمه   قاتل   املدمن   تقصدين ،  آثرية   اجلرائم  ـ 
على   رؤوسهم   رص   مث ،  جوعا   ميوتوا   أن   قبل ؛  األربعة   أوالده   قتل 
  . أطباق؟ ىف    طبلية 

  . ذاك   وال   هذا   ال  ـ 

  : قال   غيظه   هلا   يرد   أن   فأراد   ينفذ   صربه   دأب

 ما   هو   هذا   أليس ،  أحياء   زلنا   ما   أننا الكربى    اجلرمية  ـ 
  . احلياة؟   يتجشأون   وهم ،  املثقفون   البهوات   يردده 

،.. أن   بعد   إال   إليك   جلأت   ما   أنا   وقته   هذا   ليس آفى،   ـ 
  . ماذا؟   آدت   أعرف   لست .. آدت 

  :أفصحى  ـ 

  :النشرتى   مجيل   الدآتور على    االعتداء   جرمية   

  . آه  ـ 

  مادامت   هكذا   القائمة   أسفل إىل    زحزحتها   آيف .  ماذا؟   آه  ـ 
  . بلغتـك   قد 

  من   ذآرت   مما   أصعب   ليست هى    حال   أية على  .  أعرف   ال   بصراحة ـ  
  . جرائم 

  . واألغرب   األبشع   لكنها ،  رمبا ـ  
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 أثناء   طفل   إصبع   يـجرح   أن   أحتمل   ال   أنا ،  بسمة   يا امسعى   ـ 
 هذا على    االعتداء   هذا ..  اجلرمية   وهذه ،  أظافره   تقليم 
 وال ،  أبشعها   ليست   لكنها ،  اجلرائم   وأدنأ   أخبث   من   الدآتور 
 عرفت   ألنك   رمبا ;  موقفك   مقدر   أنا .  تقولني   آما   أقساها هى  
 مل ،  به تعرفيىن    أن واعدتىن    يوم حىت    أره   مل   أنا ،  شخصيا   الرجل 
 ومع ،  اآلن   عليه   أنا   عما موقفى    تغري   رمبا   وإال ،  الشرف ىل    حيصل 
  .... رأيي   اأن   ذلك 

هى   هل .  رأيك؟ .  تقول؟   ماذا .  جالل؟   يا   ماذا ،  ذلك   مع  ـ 
 يا   ماذا   ذلك   ومع ،  فيك رأىي    أغري   أن   أريد   ال .  آراء؟   مسألة 
  . ؟ "  ذلك   مع "  فيها   هل .  تقول؟   ماذا .  أخى؟ 

 اجلماعات   ولعنـت ،  معك شفتيى    ملصمصت   قنديل   بسمة   أنك   لوال  ـ 
 مبا   األطفال   دعارة   جلرائم   أتأمل   أنا   بسمة   يا ،  باملرة   والدين 
 رئيس   أو ،  مشهور   اسم   عند   ونتوقف   ننساها   ملاذا ،  تتصورين   ال 
  . مبكروه؟   أصيب   ما   إذا   مهفوف 

 أنا .  مكروها؟   البشعة   اجلرمية   هذه   آل تسمى    هل !!   مكروه  - 
  . املناسب   غري   الشخص   اخرتت أىن    يبدو ،  آسفة 

 أن   أريد   وال ،  مهان ،  جمروح   الرجل .  عليك؟   أآذب   أن تريديىن   ـ 
 من   هذا   ليس . ميثله؟   وفيما ،  آتب   ما ىف  ،  اآلن   فيه رأىي    أقول 
 ذلك معىن    ليس   لكن ،  مقياس   بكل   بشع   احلادث ،  شئ ىف    مةالشها 
 لو   شخصيا   له   أنتقم   أن   ميكن أنىن    أشعر .  ماحدث   يستحق   أنه 
 مبا ،  اجلرائم   بقية   امسه   بريق   ينسينا   أن ينبغى    ال   لكن ،  متكنت 
، غزال   قرن   مطواة   دون   شخصيا   هو   ارتكبها الىت    اجلرائم   ذلك ىف  
  . العقول بكى    يقوم ،  زال   وما ،  آان   آيف ىل    حكيت الىت    أنت 

 التخريفية   الزوائد آى    قلت لكىن  ،  العقول آى    أقل   مل   أنا  ـ 
  . منا   بالرغم   عقولنا ىف  الىت  

 رأيه   هذا   أن   أم   ختريفية   ئدزوا   أا   ثبت   وهل ،  ليكن  ـ 
 زوائد   قصصك   تكتبني   وأنت   لك   يظهر   ما   وهل .  وخماوفه؟ 
  . ختريفية؟ 

 حنن ،  فكره   زوائد   منه   ليزيل   بيته ىف    أحد على    يهجم   مل   هو  ـ 
، له   ونقرأ   منه   ونسمع ،  بأنفسنا   إليه   نذهب   آنا   الذين 
  . خراجا   له   يفتح   أو   ورما   ليزيل   للجراح   املريض   يذهب   مثلما 

 ما   بأن   أعلم   فأنت   الناس   آل على    ينطبق   ذلك   آان   إن  ـ 
 زائدة   وال ،  استئصاال   حيتاج   ورما   ليس   إبداعك   أثناء   يصلك 
  . البرت   حتتاج 

 مل معى    أدواته   فشلت   وحني ،  ألصدقه يغصبىن    لدآتورا   يكن   مل  ـ 
  . طريقي ىف  املضى    من مينعىن    أن   حياول 

  . وصالبتك؟   أدواتك   ميلكون   ال   الذين   عن   ماذا   و  ـ 

 هذه   قسوة .  أآرهك   أنا .  ؟ ! حدث   ما   تربر   أن   جالل   يا   حتاول   هل
ليتىن   يا   أنت؟   من ىل    قل   جالل؟   يا   أنت   من !!  ساتر   يا ،  شفت   أم 
  . دعوتك   ما 
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 يشرح   راح .  وصلتها   آما   بشاعته خيفى    أن   حياول   ومل ،  يعتذر   مل
 راح ،  يقوله   ما   حبساسية   عابئ   غري   عنيد   بإصرار   نظره   وجهة   هلا 
 الدآتور   عالقات   وأن ،  فكر   جرمية   رورةبالض   ليست   أا   يذآرها 
 هناك   إن   بل ،  الشبهات مستوى    فوق   ليست   النسائية النشرتى  
ىف   زال   ما   الدآتور   طاملا   إعادته   جيوز   ال   املنطقة   هذه ىف    آالما 
 جرمية إىل    يثةاخلب   الشخصية   اجلرمية   هذه   حتويل   وأن ،  احلال   هذه 
 العقول   خصاء إىل    ننتبه   أن   علينا   وأن ،  األطراف   بكل   يضر رأى  
 القدر   بذات ،  هبا   خلقنا الىت    املعرفة   أدوات   وآل   والوجدان 
 احلكومة   أن   يقني على    وأنه ،  اجلرائم   هذه   مبثل   فيه   تم الذى  
 وبعض   شاس   وحزب   األزهر   وبعض   واإلعالنات   أمريكاو   واملؤسسات 
 مجاعية   خصاء   بعمليات   يقومون   األمريكيني   األصوليني   االجنيلني 
 مل   لكنه   واإلميانية ،  يضيف   آاد ،  اإلبداعية   البشر   خلصوبة 
 نساءوال   للرجال   أذنه على    جار اجلماعى    اخلصاء .  يقلها 
 اللغات   تعليم   مشروع ىف    فكر   حني   إنه :  أضاف .  واجلميع   واألطفال 
 أن   يتصور   آان ،  إياها   اخلائبة   احلكاية   تلك ،  الدماغ   لتنظيم 
 ميكن ،  احلروف موسيقى    وإحياء األصلى،    اللغة   نبض إىل    العودة 
 الكاوية   اخلصاء   أمواس   من   األدمغة وحيمى    العامل   ينظم   أن 
  . بأنواعها 

، نفسها ىف    وقالت .  ثانية   إليه   نظــرت   مث ،  طويال   إليه   نظرت
. يريد   ما إىل    أبدا   يصل   مل   أنه   برغم ، " يـهمد   ال   الرجل   هذا "
  . اإلصرار؟   هبذا   له   أين   فمن ،  بعد   يبدأ   مل حىت    إنه   بل 

 األستاذ   تزور   أن   ميكن   أا   تصورت   حني   منه   فتقززت   عادت   
، السالمة على    هللا   محدا :  له   لتقول .  النشرتي   مجيل   الدآتور 
 أن   تتجنب   آيف   إذ ،  مستحيل   ذلك   أن  ـ    خجل   وآلها  ـ    واآتشفت 
  . ينبغى؟   ال   حيث إىل    هتانظرا   تذهب 

 -6-  

 أعجبت حىت  هى    وال ،  أبدا النشرتى    مجيل   الدآتور   حتب   مل   بسمة
 يكن   مل ،  معها   حياول   مل   هو .  بإصراره   معجبة   آانت هى  ،  بآرائه 
 لكن ،  طيبة   ليست   آثرية   أشياء   عنه   مسعت ،  متعجال   وال   صرحيا   نذال 
 ليس ،  هكذا   ليس ،  هذا   يستحق   ال   فهو   آان   ومهما ،  فعل   مهما 
  . هكذا 

  : لبسمة   حصة   قالت

 منفعلة   أنت   ملاذا   ولكن ،  هكذا   غري   وال ،  هكذا   ليس   طبعا  ـ 
  . مثلنا؟   تعرفينـه   ال   وأنت   بسمة   يا   الصورة   هبذه 

 والفكر .  فكر   مسألة   املسألة ،  شخصية   مسألة   ليست   املسألة  ـ 
  . بالفكر   إال   يصارع   ال 

 احتماالت   تصورت   لكنت   وإال ،  مثلنا   تعرفيه   مل   أنك   هللا   احلمد  ـ 
  . هذه   الفكر   حكاية   غري أخرى  

  . جالل؟   مثل   فاعلال ىف    تشككني   هل .  تعنني؟   ماذا  ـ 

  . العريش ىف    قابلناه الذى    الوقت   بعض الصحفى  ..  آه .  جالل؟   من  ـ 
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 داخل   من   أعرفه أنىن    لوال ،  غريبا   موقفه   آان   لقد ،  ذاك   هو  ـ 
  ..... العتربته   الداخل 

  : حصة   قاطعتها

  . بسمة؟   يا   حتبينه   أنت  ـ 

  . أيضا   أنت   وأحبك سىت،    يا   أحبه ،  وقته   هذا   هل  ـ 

 من هى    اجلرمية   عن   معلوماتك   إن   مث ،  االختالف تقبلى    أن   بد ال  ـ 
  . فقط   الصحف 

 عما   حصة   هلا   حكت ،  الصحف ىف    ليس   عما   برتدد   بسمة   استفسرت
 بأية   عالقة   هلا   ليست   املسألة   وأن ،  املقربني   بعض   من   مسعته 
 هبا   متت الىت    األداة   هبا   لفت   ورقة   وجدت   قد   وأنه ،  فكرية   خالفات 
 انتقاما   يفيد   ما   فيها   مكتوب ،  اجلرمية   جسم   وآذا ،  اجلرمية 
 ذات   يقرتفن   زوجات   من حىت    نسمعه الذى    مثل   بشعا   نسائيا 
 عبد   أمحد   وأن ،  يثأرون   أزواج   من   أو ،  أزواجهن   مع   رميةاجل 
 له   ليست   أنه   مع ،  التحقيق ىف    الشهادة إىل  استدعى    قد   الغفار 
  . بسمة   تتصورها الىت    بالبساطة   ليست   املسألة   وأن ،  دعوة 

  : قالت   مث ،  قليال   بسمة   هدأت

 ال حىت    أو ،  اخلرب   نشر ىف    ترتيث   أن   الصحافة على    آان   أما  ـ 
  . إطالقا؟   تنشره 

 ولو   املوقف   توضح   أن   استطاعت   أا   تشعر وهى  ،  حصة   قالت
  : بالتقريب 

  . سؤالك على  جاوىب    مث ،  ترآها   مل   جالال اسأىل  ،  الصحافة هى    الصحافة  ـ 

  . اآلن؟   بعد   يكتب   أن   الدآتور   يستطيع   هل ترى   ـ 

  . ينتحر   وقد ،  ينسحب   وقد ،  يتعلم   وقد ،  عناده ىف  ميضى    قد  ـ 

  . يؤمن؟   لن ، .. لن   لكنه  ـ 

  . بسمة؟   يا   ماذا   لن  ـ 

  . يؤمن   لن  ـ 

  . أوال   أنت   تؤمنني   حني  ـ 

 أثناء خرباتى    عن   حصة   يا   لك   أقل   أمل .  حصة؟   يا ىف    شكنيت   وهل  ـ 
  . دفعا؟   لإلميان   حينذاك   أملك   ال أىن    آيف   يصلك   أمل .  الكتابة؟ 

  هبا   نتزود   طاقة   ليس   اإلميان ،  بسمة   يا   نفسك على  تضحكى    ال  ـ 
  . اإلبداعي   الدفع   لزوم   الوقت   بعض 

  . حصة؟   يا   وأنت  ـ 

  . مالك   أنت  ـ 

هذا العنوان الفرعى ليس ىف الرواية -
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ادر الصديق الكرمي مجال ترآى بالوعد برتمجة اختبارب
الشخصية العربية إىل اللهجة التونسية، وبقدر ما رحبت هبذه
املبادرة، أشفقت على وقته، وأيضا سارعت مبراجعة نفسى بشأن

وقد  هذا املشروع الذى قد ميتد إعداده شهورا،أو أآثر،
مجة حىت أنشربادرت بإرسال رجاء إليه أن يتأىن ىف هذه الرت

النص باللغة الفصحى،فتكون الرتمجة من الفصحى إىل اللهجة
الوطنية أو احمللية، وليس من العامية املصرية إىل العامية

 .التونسية مثال

انا لست خمتصا ىف إعداد أية اختبارات أو تقنينها، وال
أتصور أن هذا هو السبيل األمثل حىت نتقارب أو نلتقى،

 فة هى الىت جعلتىن أغامر بنشر هذه احملاولةلكنها آانت مصاد
الىت عثرت عليها مصادفة، آنت أشعر من البداية أنه أمر

مجال ، وقد أرجعت. ومل يصلىن حىت اآلن أى رد إال رد د  شخصى
أن أحدا ال يستطيع أن يلم) 1(ذلك إىل عدة اسباب من بينها 

األربعاءأن ما نشر يوم ) 2(باملطلوب أصال بكل هذا الغموض 
500نفس واحد (آان فوق طاقة االستيعاب ىف جلسة واحدة 

أنىن مل أحدد املطلوب بشكل) 3(ناهيك عن التعليق ) عبارة
دقيق غري أملى ىف التقارب، واحرتامى لكل من الفصحى

أنىن طلبت، أو أملت ىف) 4( معا ) أية عامية(والعامية 
أن يشارآنا الناس، ىف  االستجابة من املختص وغري املختص، أمال

عامة الناس ، وحنن نبحث ىف وسيلة مشرتآة نتعرف هبا أآثر على
 .أنفسنا ، على أبعاد شخصيتنا، على ما هو مشرتك بيننا

مجال ، بلغىن أن أحدا غريه مل يعقب. قبل أن أطلع على رد د
فامها شاآرا، لكن ما أن وصلىن رد: أصال، فقررت التوقف فعال 

اجعت عن الرتاجع، ولو مؤقتا، ، قلت أواصل نشرمجال حىت تر. د
احملاولة بتتابع متصل، آل مخس وعشرين عبارة ىف نشرة مستقلة،
فأى املناقشة حول العبارات ىف عشرين يومية، وتكون متاحة ىف

 .باللغتني الفصحى والعامية املصرية   :آل مرة 

 : آخر حلظة

علمت منه أنأميمة رفعت، . جاءىن حاًال تعقيب آخر من د
 رسالىت مل تصل إىل الزمالء، ألن طريقة عرضى للفكرة الىت عثرت 
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عليها مصادفة بدت وآأىن أطلب آراًء عن ما تفيده
العبارات، وهذا غري مقصود أصًال، فأعتذر، وأعد أن أتوقف حني

، أو حني أتبني)رمبا بعد متام الرتمجة إىل الفصحى(أستطيع 
 .شكرًا. أبعاد ما فعلت

أقرتح على الزمالء واألصدقاء، عددا بداية خطر بباىل أن
حمددًا من التساؤالت، لعل اإلجابة عليها هى الىت تقرر

 .االستمرار ىف احملاولة أو التوقف عنها

 :ال احلصر  ومنها على سبيل املثال

 دون غريهم   هل نقصر املشارآة على النفسيني    .1

 هل تقرتح بيانات أخرى عن من يشارك؟    .2

 كفى اللغة الفصحى أسوة مبعظم االستبيانات املرتمجةهل ت     .3

 هل تنوى أن تواصل معنا فحص العبارات ومناقشتها    .4

 ماذا بعد أن جربت مرة واحدة ، هل نستمر؟     .5

"عينة ممثلة"هل توافق على أن احلصول على     .6
Representative Sample  

شديدة للتقنني هو مسألة  العامل العرىب،  متثل آل
 الصعوبة إن مل تكن مستحيلة

هل ننشر عشرة عبارات بعشر عبارات أم مخس وعشرين    .5
 أم أآثر أم أقل 

 إخل ......    .6

فكانت أآثر لكل عبارةأما األسئلة الىت خطرت ىل بالنسبة 
أو هى مستحيلُة اإلجابة آما خطرت ىل ، اللهم إال من(حتديا 

   :، ومن ذلك )ثرخالل فتح أبواب احلوار ال أآ

املطلوب تعليق طليق،(ماذا وصلك من هذه العبارة   )1
غري مقيد إال مبا خطر لك فيما يتعلق بالشخصية العربية ،
إجابة حرة، بأسلوبك أنت بأى لغة ختتار، مبا ىف ذلك العامية

 ) آما جيرى ىف أغلب احلوار

ما رأيك فيمن جييب عن هذه العبارة بأى من   )2
 ت املقرتحةاإلجابا

 )؟ فعالمارأيك فيمن يقول ( فعال  : بالعامية

  )؟ مش قوى آدهمارأيك فيمن يقول ( مش قوى آده 

 ) أل طبعاما رأيك؟ فيمن يقول ( أل طبعا

 وهكذا 

 : مث خطر بباىل تفاصيل معجزة على الوجه التاىل

 :تدل على ) أو نعم(هل اإلجابة بـ فعال 
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اراجرت -وساوس –) رهابات(خماوف  -  قلق  -اآتئاب  
شكوك،  توجس،  -  )فصام(تفسخ وتناثر ىف الشخصية  –أفكار 
–ال مباالة  –سعادة  –فرح  –تفاؤل  –) بارونوية(حذر 

–قسوة  –أنانية  –فرح زائد  -قدرة على التكيف  -انطواء 
-سذاجة  -آرم  -انتهازية  –عجز عن التكيف  -وغدنة 

–يبة زائفة ط -ال مسئولية  -مثالية –انتهازية  -مسئولية 
انفصال عن -ثقة بالنفس  -غرور -أحالم يقظة  -واقعية 
- ترآيز على اجلسد  –موقف املبالغة والتهويل  -الواقع 

  خيال مفرط -ثقة باآلخرين  -) بالدونية(شعور بالنقص 
 إخل....إخل، ..... 

 : مث تتكرر نفس التساؤالت عن آل أجابة 

 :على تدل   مش قوى آده  هل اإلجابة بـ �

 ، وغريه"...نفس ما ذآر أعاله................"

 مث 

 :تدل على  أل طبعا هل اإلجابة بـ  �

 ، وغريه"...نفس ما ذآر أعاله................"

 وبعد

 !!هل هذا آالم باهللا عليكم؟؟

قارنت، آما قارن بعض من عقب على احملاولة شفاهيا ممن
أللعاب تكشف بطريقةتتبع نشر األلعاب النفسية ولعبها، أن ا

غري مباشرة أضعاف ما ميكن أن تكشفه مثل هذه االستجابات،
وبشكل تلقائى بسيط وعميق، إال أا حتتاج لتأويالت أقرب إىل

 تفسري اإلختبارات اإلسقاطية

ماذا حنتاج بالضبط حىت نتعرف على أنفسنا؟ أن خنتزهلا إىل
ختلفنا ىف، أم نكتشفها من ورائنا حىت لو ا"نعم"و " ال"

 .الدالالت

من هنا أعود فاؤآد اعتذارى لإلبن الصديق مجال الرتآى،
مبادرته، طالبا التأجيل، فأنا مل أستقر بعد  شاآرا له

على الرتاجع املطلق، بدليل أنىن أعيد نشر أول مخس وعشرين
عبارة بالعامية والفصحى، ولكن منفصلني استجابة ملن احتج

 .احدة أعرف ما هلا وما عليهاعلى ضمهما معا ىف خانة و

 ) : 500من  25(  ربع اُخلمس األول: احللقة األوىل  

 مونرتيه –املقطم  –مشروع استبار قصر العيىن

 :االسم اجلديد املقرتح
 "استبيان الشخصية ىف الثقافة العربية"

   اسم آخر مقرتح
 "استبيان للشخصية العربية ىف الصحة واملرض"

 بيانات املشارك
 ات املشرتكبيان
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    )  (  :السن  ) احلقيقى أو آما تشاء: (االسم
-أعزب  –متزوج (: احلالة املدنية  ) أنثى   -ذآر (: النوع
 )  ( :مستكفى: احلالة االقتصادية  ) يعول -مطلق  -أرمل 
أآثر مما    )  ( :مدخر    )  ( :مسرتيح    )  ( :مديون
 )  (  :حتتاج

:مؤهل عاىل   )  (  :دراسات عليا: املؤهل الدراسى
:إعدادى    )  : (فىن متوسط     )  : (ثانوى  )  (
 )  : (أقل     )  (

 :له عالقة بالعلوم النفسية): املهنة(العمل 
 )  : (ليس له عالقة بالعلوم النفسية       )  (

 :   )أول مخس وعشرون عبارة (النسخة بالعامية املصرية 

يقولشى رأيه ىف التانيني   ما   الواحد   إن   حاجة   أحسن  .1
 .عشان ما حدش يزعل منه

 .   احلرة   املصارعة   برامج   التليفزيون ىف  أشوف     أحب  .2

   . داميا   األم   من   أحّن   اجلدة  .3

 .للوقت   مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد  .4

 . الدنيا دى ُدنية الشطار وبس   .5

 عشان  له فضل عليهم    املغفلني،  على    يضحك يقدر اللى   .6
  .  احلياة   بيعلمهم 

 أمحد   الطريق على    سيارة   حتطيم   حادثة ملا باشوف     .7
ما بافكر ىف اللى َجـرى   أآثر ربنا إىن ما آنتش فيها  

 .لرآاهبا

 سنيحت ىف    التجارة   ونص ،  التجارة ىف    الشطارة   نص    .8
 .البضاعة    ، مش ضرورى حتسني العرض 

 يشبهه   حد   واحدة   أو ،  واحد   آل   يتزوج   أن   يستحسن    .9
 . خيتلفوش   ما   عشان 

- إخوتي أو  -زوجىت  أو (أوالدى    أنا ما باتناقشى مع   .10
 .مع بعض   بنشوفها الىت    األفالم ىف  )  أصدقائي   أو 

اول يضحك عليك، وانت استعبطت وسبتهلو حد ح  .11
 . صدق إنه ضحك عليك، يبقى انت اللى ضحكت عليهيوخليته 

 .زهور    حمل ىف   أشتغل بياع    أنا أحب  .12

البىن آدم مسئول عن اللى بيجرا له مهما آانت  .13
 .ظروفه

 . نفسى مفتوحة لألآل فعال   .14

 ومنفصلة   بعيدة   فيها   ومالن   أود إللى    اجلديدة   البيوت   .15
 . الصالة على    بتفتح   آلها إللى    القدمية   البيوت   من   أحسن 
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 .عملالواحدمهمارحيمغفورربنا  .16

 .جنسية   أفالم على    يتفرج   الواحد   إن   عيب   مش  .17

   أقع   أحسن عاىل    مكان   أو   سطح أى    فوق   من   أبص   أخاف  .18
   . أو أوقع نفسى

 والسرطان   السل   بتسبب   السرية   العادة   إن   أعتقد  .19
 .   البصر   وضعف 

اللى هوا راجل، هو اللى مايهتمش برأى   الرجل  .20
 .الناس فيه، أو ىف اللى بيعمله

 .إيه   بيها   حاعمل   عارف   مش   لو حىت    الفلوس   أحب  .21

حبق وحقيق، آله نصب ىف  دميقراطية   إمسها   جةحا   فيش   ما  .22
 نصب

 . تاني   عيل   أرجع ياريتىن    .23

فعال، لكن ساعات   جرمية   ممكن تعترب  دى    اجلنس   أفالم  .24
   . بتثقف

 الظروف   آانت   مهما   أعيش   أحب  .25

:   )أول مخس وعشرون عبارة (  الفصحى  النسخة بالعربية

من االفضل جدا أال تعلن رأيك ىف اآلخرين، حىت ال    .1
 يضيق بك أحد

 .أحب أن أشاهد برامج املصارعة ىف التلفاز     .2

 اجلدة أحّن من األم دائمًا     .3

 .للوقت   مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد     .4

 .هذه الدنيا هى للشّطار فحسب    .5

خيدع املغفلني، له عليهم فضل أنه من يستطيع أن    .6
 .يعلمهم دروسا ىف احلياة

حني أشاهد حادثة تتحطم فيها سيارة على الطريق،   .7
امحد اهللا أنىن مل أآن أحد رآاهبا أآثر مما أفكر فيما جرى فعًال

 لرآاهبا

نصف الشطارة ىف التجارة، ونصف التجارة ىف حتسني     .8
 .عةالعرض، وليس ىف حتسني البضا

يستحسن أن يتزوج آل واحد، أو واحدة من يشبهه،     .9
 .حىت ال خيتلفان

أو –أو إخوتى  -أو زوجىت(ال أتناقش مع أوالدى     .10
 .ىف األفالم الىت نشاهدها مع بعض) أصدقائى
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 من خدعك فُخدعَت له ، فهوخمدوع   .11

 أن أعمل بائع زهور   أحب  .12

هما آانتآل واحد مسئول عما يصيبه أو حيدث له م  .13
 الظروف

 . شهيىت للطعام جيدة فعال  .14

املنازل احلديثة الىت تقع حجر النوم هبا بعيدة  .15
الىت تفتح معظم حجراهتا   القدمية   البيوت   من ومنفصلة، أفضل 

    .على صالة ىف الوسط

 . ارتكبت من ذنوب    مهما   رحيم   غفور   ربنا  .16

 الما جنسيةليس عيبا أن أشاهد أف  .17

مرتفع حىت ال   مكان   أو   سطح أى    فوق   من   النظر    أخاف  .18
     .أسقط من شاهق، أو أسقط نفسى

 والسرطان   السل   تسبب   السرية   العادة   أن   أعتقد  .19
 .   البصر   وضعف 

الذى يستحق صفة الرجل هو الذى ال يهتم   الرجل  .20
 فيما يعمل،  برأى الناس فيه، أو

 مل أعرف فيما أنفقها   لو حىت    الفلوس   أحب  .21

 ال يوجد شىء امسه دميقراطية حبق، آله نصب ىف نصب   .22

 . طفال من جديد    أرجع ياليتىن   .23

تكاد تصل إىل مرتبة اجلرمية، لكنها تثقف   اجلنس   أفالم  .24
 أحيانا

 روفالظ     حتت آل   أن اعيش    أحب  .25

 وبعد
 هكذا؟ 25هل نواصل نشر آل   �

هل نؤجل القرار حىت تصلنا ردود آافية ، ولو على   �
 املائة عبارة األوىل؟

هل نستغىن عن آل ذلك ونكتفى باأللعاب آخطوة أوىل   �
 ؟)ورمبا أخرية(

بقية األبواب حىت ننتهى من   هل يكون ذلك على حساب  �
 التجربة دون انقطاع

واحدا هلذه التجربة مثلما خصصنا يوما  هل خنصص يوما �
 للتدريب عن بعد ويوما لإلبداع اخلاص وهكذا؟

 أخرى؟) اقرتاحات(هل لديك أقوال   �
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 اختبار للشخصية العربية

 )4(حتت اإلعداد 

25آل ثالثاء فأربعاء  –وسوف ننشر  –منذ أمس وحنن ننشر 
عبارة من هذه احملاولة املصادفة، مع أنىن ال أتوقع هلا اآتماال

، فمن شاء أن يوفر وقته وجهده فليفعل،)عذرا للصراحة(
ومن يغامر معنا أن نتعرف على بعضنا البعض حىت لو مل ينته

 .استبيان حمدد، فأهال به وشكرا األمر إىل استبار أو

االستبيان بأآمله نشر باللغة العامية املصرية ىف   �
قبل املاضى ")حتت اإلعداد"استبار نفسى (نشرة األربعاء 

 ملن شاء أن يطلع عليه جمتمعا 2009-1-28املوافق 

األسئلة الىت طرحناها أمس، وسوف نطرحها ىف آل ثالثاء   �
وأربعاء حىت ينتهى املشروع قد حيدث تعديل هلا أوال بأول إذا
ما وردت لنا اقرتاحات مناسبة، مث يعاد نشرها ىف النهاية

  بعد التعديل

   :آانت األسئلة آالتاىل   �

 دون غريهم  هل نقصر املشارآة على النفسيني  .1

ىف  هل تقرتح بيانات أخرى عن َمن يتفضل باملشارآة  .2
 االستجابة ؟

هل تكفى اللغة الفصحى أسوة مبعظم االستبيانات  .3
 املرتمجة

 هل تنوى أن تواصل معنا فحص العبارات ومناقشتها  .4

هل): أو أآثر(ماذا بعد أن جّربت مرة واحدة،   .5
 نستمر؟ 

 " عينة ممثلة"هل توافق على أن احلصول على    .6

هو مسألة شديدة  للتقنني،  العامل العرىب،  متثل آل
 الصعوبة إن مل تكن مستحيلة
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هل تقرتح عبارات أخرى بديلة، بالفصحى أوال،)جديد. (7
 مث آما ترى؟

 إخل ......هل لك اقرتاحات أخرى؟    .8

فهى أآثر لكل عبارةأما األسئلة الىت خطرت لنا بالنسبة 
 ): آأمثلة(إشكاال وحتديا، وآانت 

املطلوب تعليق طليق،(ماذا وصلك من هذه العبارة   - أ
غري مقيد إال مبا خطر لك فيما يتعلق بالشخصية العربية،
إجابة حرة، بأسلوبك أنت بأى لغة ختتار، مبا ىف ذلك العامية

 ) رى ىف أغلب احلوارآما جي

ما رأيك فيمن جييب عن هذه العبارة بأى من اإلجابات- ب
 "ال"، "نعم"املقرتحة 

   :بالعامية

 )نعمما رأيك؟ فيمن يقول ( فعال

 ) ألما رأيك؟ فيمن يقول ( أل طبعا

مت توحيد االستجابة مثل العربية الفصحى، مثل العامية
مش قوى"جابة املتوسطة وبذلك مت حذف األ" ال"، "نعم"املصرية 

 .وذلك بناء على وصلنا من مالحظات أغلبها شفهية حىت اآلن" آده

 !! وهاآم السؤال األصعب

 :تدل على" نعم"بـ : هل اإلجابة عن العبارة الفالنية

اجرتار -وساوس –) رهابات(خماوف  -  قلق  -اآتئاب  
،شكوك  توجس،  -  )فصام(تفسخ وتناثر ىف الشخصية  –أفكار 
–المباالة  –سعادة  –فرح  –تفاؤل  –) بارونوية(حذر 

–قسوة  –أنانية  –فرح زائد  -قدرة على التكيف  -انطواء 
-سذاجة  -آرم  -انتهازية  –عجز عن التكيف  -وغدنة 

–طيبة زائفة  -ال مسئولية  -مثالية –انتهازية  -مسئولية 
ل عنانفصا -ثقة بالنفس  -غرور -أحالم يقظة  -واقعية 
- ترآيز على اجلسد  –موقف املبالغة والتهويل  -الواقع 

  خيال مفرط -ثقة باآلخرين  -) بالدونية(شعور بالنقص 
 إخل....إخل، ..... 

 : مث تتكرر نفس التساؤالت عن آل أجابة

 :تدل على": ال"بـ : هل اإلجابة عن العبارة الفالنية

 ه، وغري"...نفس ما ذآر أعاله................"

 وبعد
  أعود فأؤآد اعتذارى لإلبن الصديق مجال الرتآى، شاآرا له
مبادرته، طالبا التأجيل، فأنا مل أستقر بعد على الرتاجع
املطلق، بدليل أنىن أواصل نشر ثاىن مخس وعشرين عبارة
بالعامية والفصحى، ولكن منفصلني وبعد التعديل الذى يبدو

 .أنه سيستمر حىت ننتهى من احملاولة
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من 25(  لربع الثاىن من اُخلمس األولا:احللقة الثانية
500 :( 

   آخر اسم مقرتح

 "استبيان للشخصية العربية ىف الصحة واملرض"

 بيانات املشارك

 بيانات املشرتك

    )  (  :السن   ) احلقيقى أو آما تشاء: (االسم
  -أعزب –متزوج (: احلالة املدنية  ) أنثى  -ذآر (: النوع
  )  ( :مستكفى: احلالة االقتصادية  ) يعول -مطلق  –أرمل 
أآثر مما    )  ( :مدخر    )  ( :مسرتيح    )  ( :مديون
 )  (  :حتتاج

:مؤهل عاىل   )  (  :دراسات عليا: املؤهل الدراسى
:إعدادى    )  : (فىن متوسط     )  : (ثانوى  )  (
 )  : (أقل     )  (

 :له عالقة بالعلوم النفسية): املهنة(العمل 
 )  : (ليس له عالقة بالعلوم النفسية       )  (

 ):  500من  50إىل  25من ( النسخة بالعامية املصرية  

ىف بعض عبارات  توجد تعديالت طفيفة جدا ونادرة: ملحوظة
، وقد)عبارة 500(النسخة العامية مقارنة مبا نشر جمتمعا 

 .اضطررنا إليها لإليضاح بعد الرتمجة إىل الفصحى 

 آده قوى    رحيم   غفور   ربنا   إن   للصغريين   نقول   يصحش   ما .26
  . الغلط   يستسهلوا   أحسن 

     مافيش آالم  النار   حايروح ديىن  على    مش اللى : بصراحة .27

 أبدا   احلقيقة   عرف   حد   آانش   ما   الصحافة   لوال .28

 يةأحب أمتشـَّـى لوحدى ىف أى حتة فاض .29
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 املائة عبارة األوىل؟

هل نستغىن عن آل ذلك ونكتفى باأللعاب للتعرف على   �
ورمبا(شخصيتنا العربية من اخلارج والداخل؟ آخطوة أوىل 

 ؟)أخرية
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 اللون االمحر يشري إىل تعديل أو إضافة أوال بأول -
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 )131حلم: (ن األساسىنص اللح

لقاؤنا ىف هذا الرآن من الغابة وحياتنا طرب مستلهم من
املواويل، ومساؤنا سحب من دخان رقيق عاطر، وحنن آأننا
نائمون أو غافلون وذات يوم اقتحم هدوءنا غناء غريب جمنون
اإليقاع شديد الصخب فذهلنا ورأى بعضنا إسكاته ولو

لتأمل واحلكمة، وعلى أية حالبالقوة، على حني آثر البعض ا
 .فقد استيقظ النائمون وتنبه الغافلون

 :التقاسيم

تقدم أحدنا حنو مصدر الغناء اجملنون، فتكشف عن شيخ بالغ
الوقار مسح الوجه، له حلية بيضاء مجيلة، ومل نصدق أن هذا
الغناء الذى أفسد آل شىء يصدر عن هذا الشيخ اجلليل،

ن يكمن وراء شجرة أخرى تالية، لكنوحسبنا أن املغىن اجملنو
الشيخ بدأ ىف احلديث فسكت الغناء، فعرفنا أنه هو، فسألته
من أين آان يصدر هذا الغناء اجملنون الشديد الصخب وهو

وهل هذا سؤال؟: مطبق الشفتني، فابتسم أآثر مساحا، وقال
وأشار إلينا بيده، واحدا واحدا، فنظر آل واحد ىف نفسه

ة، وانطلقنا نقهقه ونتنافس ىف اإلقبال عليهوعرف اإلجاب
 .نقبل يديه شاآرين

**** 

 )132  حلم: (نص اللحن األساسى  

هى وأنا ماضيان آالعادة إىل ملهى من املالهى وىف الطريق
استأذن دقيقة ريثما يشرتى سجائره وملا رجع مل جيدها فعلم

ولكنه على ظنه أا سبقته إىل امللهى املتفق عليه فذهب إليه
مل جيدها فراح ينتقل من ملهى إىل ملهى باحثا عنها وحىت هذه

 .اللحظة مل يكف عن البحث

 :التقاسيم

لكنه نسى أمساء املالهى آلها، وعناوينها، فوجد.... 
نفسه ىف زاوية من تلك الزوايا أسفل العمارة الىت تقام
 فيها الصلوات ىف السر، وآان الدخول إليها ببطاقات خاصة، 
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كرب آل األوقات، لكنه استطاع أنبرغم إقامة اآلذان ىف امل
يغافل احلارس ويدخل، وحني أقيمت الصالة اآتشف أن اإلمام آان
طفال صغريا وإن ارتدى عمامة مجيلة على قدر رأسه، وتأآد أن
اإلمام لن يالحظ أنه يصلى بغري وضوء، وحني ختم الصالة
واستغفر وخرج من املسجد الزاوية وجدها تنتظره خارج

د تنقبت، ففرح فرحا شديدا، لكن سرعان ماالزاوية وق
، وبدون أن يسأل، رفعت"إيش عرفه أا هى؟"ساوره شك 

النقاب دون حرج ، وبدا له ما حتته، فأطلق ساقيه للريح
وهرب بال تردد، ومازال حىت هذه اللحظة ال يكف عن اجلرى وهو

 .يتلفت وراءه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــــا يــــوميـــ"   4015



א  06I02I2009א –א
 

06I02I2009א

 א/א−525

 :مقدمة

آراء ومسامهات طيبة وجادة ومفيدة –فجأة –وصلتىن مؤخرًا 
، وقد فضلت أن أمجع آل"استبيان الشخصية العربية"حول مشروع 

وَمى الثالثاءي) ورمبا حىت تاريخ نشرها جمتمعة(اآلراء حىت تارخيه 
سوى مناقشة –تقريبا –واألربعاء القادمني، فلم يتبّق ىف الربيد 

 .عن لغة الرتمجة وعن مستويات اإلشراف: موضوعني أساسني ومها

رمبا علّى أن أعتذر أنه قد طالت مناقشة إشكالة ترمجة
تعليقا على ترمجة الصديق" اخلربات والعواطف النفسية"

2009-1-27نشرة (تاب العالج املعرىف طلعت مطر، آ. الزميل د
حىت بدت مقاال مستقال ال ،)"استبار نفسى حتت اإلعداد: مفاجأة"

 جمرد رد أو حوار،

**** 

 عمرو دنيا. د

ل دائماهناك تساؤ... مبناسبة اللغة واختالف الثقافة -
يلح علّى وهو آيف أن زمالئنا الذين سافروا إىل دول أجنبية
أستطاعوا أن يتعاملوا مع مرضى خمتلفني عنًا متامًا من حيث
اللغة واألهم من حيث الثقافة واجلو العام فهذا األمر ميثل ىل

 .إشكالية آبرية لرغبىت ىف السفر ورؤية عامل وثقافة خمتلفة

 :حييى. د

،)أوربا وأمريكا مثال" (خواجاتية: "جنبيةأظنك تعىن بأ
لقد آان عندى مثل هذا التساؤل، لكن آل من أعرف من تالميذ
وزمالء، سافروا، قد أبلو بالء حسنا، وعرفوا لغة وثقافة
هؤالء اخلواجات، رمبا أآثر من اخلواجات أنفسهم، عندك حق ىف

آيفتساؤلك ، لكنىن أظن أن العكس أصعب، مبعىن أنىن أتعجب 
ميكن لصاحب لسان أجنىب أن يستوعب لغتنا، خاصة العامية، مبا

 .حتمل من تاريخ وثقافة ونبض وإيقاع

 توّآل يا رجل وسافر، وال تنسنا: املهم

 .أو ابَق، وال تنسنا أيضا 
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 عبده السيد على.أ

موقف املؤلفني واملرتمجني ىف رأى حضرتك تقريبًا واضح، وأنا
الناس مش أعرف أن الصح هو اللى بيجمع عليه أآرب عدد من

 العكس؟

 :حييى. د

 ال أوافقك 

 ال أظن أن الصح هو اللى بيجمع عليه أآرب عدد من الناس،

 عبده السيد على. أ

حضرتك بتنقد تقصريك ىف صياغة وجتميع علمك أآثر ما بتعمل
 .حساب ما بيوصلىن

تنقالت حضرتك بني املشروعات والشغل ىف أآثر من حاجة
 .بتقلل نتاج عملك

 :حييى. د

 ندك حق ىف النصف األول من تعقيبكع

لكنىن ال أوافقك أن شيئا ميكن أن يقلل من نتاج جمموع 
 .أعماىل

 عبده السيد على. أ

االهتمام بالدعوة وقراءة الكتاب، وآتاب للمقارنة وصلىن
 ).اتكسفت من نفسى(منها احرتام شديد أنا ما باعملوش 

 :حييى. د

 .شكرا على أمانتك

 عبده السيد على. أ

انا آتري فكرت إىن اآتب اللى بنعمله مع العيانني خصوصا
ملا قرأت حاالت من آتاب العالج املعرىف السلوآى وشفت أا

 .سطحية ومليانة تفاؤل عامل زى بتاع شرآات الدواء

 :حييى. د

 ىف النشرة؟" حاالت وأحوال"أال تتابع يا عبده باب 

 .ل هذه احملاولةإنىن وجدت وأجد صعوبة ال تتصور مداها من خال  

 .يدى على يدك، هيا معا

 طلعت مطر. د 
العالج سعدت باملالحظات القليلة الىت وردت عن ترمجة آتاب

واآون اآثر امتنانا إذا وصلتىن" جوديث بك"املعرىف 
ولكىن بدورى أود أن أوضح. الكتاب مالحظاتكم الكاملة عن

 على ماورد ىف مقالكم  بعض النقاط
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ىف منطقة اخلليجىف العامل العرىب وخصوصا  انتشرت -1

آما انتشرت. املعرىف العيادات النفسية املتخصصة ىف العالج
وملا. الىت تعلم هذا النوع من العالج) الكورسات(املساقات 

آانت معظم الدراسات املقارنه بني العالج الدوائى والعالج
هذا النوع من العالج لكونه مرتبطا النفسى ال تقارن إال مع

عالجا وعدد معلوم من اجللسات ولكونهبزمان حمدد مسبقا 
متسقا وميكن تعلمه بسهولة وله تقنيات حمددة وان نتائجه

قررت ان اعرف. بنتائج العالج الدوائى ميكن ان تقاس وتقارن
اآثر عن هذا النوع من العالج إىل أن وقع ىف يدى هذا

وقرأت عن الكتاب ووجدت أنه من اهم إذ مل يكن أهم. الكتاب
تناولت العالج املعرىف من حيث التطبيق العملى لىتالكتب ا

األساسية ىف التعامل مع للنظرية ومن حيث وصف التقنيات
 .املرضى من وجهة نظر معرفية آما يراها بك

 
ملا حاولت ترمجة احلوار بني املعاجل واملريضة باللغة -2

قبل ذلك ترمجة العربية وجدته جافا بال روح وآنت قد قرأت
زمالء لكتاب لبيك نفسه أورد فيه بعض احلوارات بنيألحد ال
فأعدت آتابة النص.واملريض فوصلىن ذات الشعور الطبيب

هى اللغة األآثر قبوال وملا آانت العامية املصرية. بالعامية
 وانتشارا ىف الوطن العرىب وهى اللهجة الىت أجيدها فكان

اتابعهاخصوصا وان حوارات التعليم عن بعد والىت .االختيار
ىف موقعكم الغىن والىت هى بالعامية املصرية مل جتد أى اعرتاض

بل. من الزمالء غري املصريني الذين يتابعون معى هذا املوقع
إىن أقول أنه لو مل ترد هذه احلوارات باللغة العامية ملا

متابعتها هبذا الشغف وعندى رأى ىف الفرق بني الفصحى أمكن
 .شته اآلنوالعامية ليس جمال مناق

 :حييى. د

إيهاب. أنا أشكرك على الرتمجة آما أشكر االبن د: أوال
 .اخلراط بدرجة اقل على املراجعة

ليس" (العلمى العام"رمبا آان هذا االستسهال   :ثانيا
وما ميكن ميكن قياسههو الذى يدعونا للبحث فيما ) منك

ا عنبدال من البحث ىف مانريد البحث فيه، مما يبعدن مقارنته
 .احلقيقة، وأيضا عن ما حنتاج جدا إليه

أن يتحكم املنهج املتاح، حىت لو بدا منهجا حمكما مقارنا 
وماهية وجمال البحث وضرورته، هو خطر شديد،  ىف حقيقة -

يرتتب عليه أن خنتنق وحنن منارس مهنتنا داخل نتائج هذه
 األحباث املقارنة،

ملقارنة احلقيقيةأنت تعلم يا طلعت أنه تكاد تستحيل ا 
ىف جمالنا، فال أحد يشبه أحدا مهما آان التشخيص واحدا،
واملظهر واحدا، أقول إن نتائج هذه األحباث املقارنة هى
تدعيم لغلبة التطبيقات السطحية، سواء باألدوية وحدها، أو

أنىن أوافق، على  –آما تعرف –العالجات املعقلنة هكذا، علما 
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أللوانآل أنواع العالج لكن أرجو أال تلهينا هذه ا
الالمعة والنتائج الواضحة، عن ما هو أعمق وأهم، وهو ممكن

 البحث فيه أيضا برغم صعوبة قياسه، ومقارنته؟

هل ميكن ياطلعت أن نقيس لوحة تشكيلية باملسطرة، أو 
مبقياس الليزر لتحديد مدى ظالل األلوان، لنقارا بظالل

 . األلوان ىف لوحة أخرى

اء، مع الشكر، ليس فقط لسطحيةإىل أين جترنا شرآات الدو
استعمال الدواء وإمنا لالهتمام أآثر مبا يقارن بنتائجها،

 . أصبحت وصية على نوع النتائج) الشرآات(وآأا 

 أهكذا؟

ليس عندى أيه حتفظات على اللغة العامية فهى: ثالثا
األقرب واألقدر، وقد وجدت اجتهادك أقرب إّىل من التزام

عبد الستار إبراهيم برتمجة احلوار. د.الزميل الفاضل أ
العامى إىل الفصحى، لكنىن حني تصورت ما يسمى الرتمجة املقابلة

أى حني نعطى النص) cross translationأظن أا تسمى (
العامى الذى قمَت مشكورًا بتشكيله من األصل االجنليزى ونطلب

من) يااجنليزيا آان أو عرب(من أحد املرتمجني إىل االجنليزية 
الذين حيذقون الفصحى العربية والعامية املصرية، نطلب منه

أولعلها الشفاهية(إعادة ترمجته إىل العامية االجنليزية 
، حني تصورت ذلك انتبهت إىل صعوبة وخطورة ما)االجنليزية

 .فعلت أنت برغم احرتامى الشديد للجهد واألمانة

ال الرتآىمج. د.ولعلك تابعت ما قمنا به بعد اقرتاح أ
تصدر ىف هذه –وسوف  –لعرض األلعاب النفسية الىت آانت 

النشرة تباعًا، فجاءت النتيجة لصاحل العامية متاما، وحني
.مجال بعض األلعاب إىل العامية التونسية بدا رائعا. ترجم د

 ).وىل عودة تفصيلية(

أنا اعترب يا طلعت أن الرتمجة أصعب واخطر من التأليف من
تزام بنقل النص األصلى مقيدا أية حرآية ذاتية إالحيث اإلل

 ىف اهلوامش، فشكرًا مرة أخرى على آل ما فعلت،

أطروحىتلكن دعىن أحكى لك عن خربات شخصية، مث أحيلك إىل 
  "خطورة الرتمجة"

 : األوىل اخلربة

–أستاذ األدب العرىب ىف جامعة ساوث (صربى حافظ .د.تفضل أ
جنيب(واستأذنىن ىف ترمجة أطروحىت ىف نقد ملحمة احلرافيش ) لندن
ملحمة املوت والتخلق ىف: "وضالل اخللود دورات احلياةباسم ) حمفوظ

هل(طبعا فرحت وسارعت باملوافقة، . ىل االجنليزية، إ"احلرافيش"
صربى أنه يريد أن يضمنها آتابا.د.، وقد أبلغىن أ!!)أنا أطول؟

وبعد –يعده باالجنليزية عن نصوص النقد األدىب للرواية العربية 
ت الرتمجة ويريد أن يطلعىنشهور اتصل ىب مشكورا وأبلغىن أنه قد مت

عليها قبل نشرها، وأرسل ىل النص املرتجم، وحني قرأته، وجدت أن
النص العرىب مل يصل أبدا إىل املرتمجة الفاضلة خاصة فيما يتعلق

 . اخل...بنبض اإليقاع احليوى ودورات احلياة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ـــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــ"  يــــوميــــــــا "   4019



א  I02I2009א –א

حادثته وأبديت مالحظاتى وقبلها مشكورا، مث اقرتح لقاء
ية اجلنسية تتقن اللغةيرتبه ىل مع املرتمجة، وآانت اجنليز

العربية، وتقيم ىف مصر مؤقتا، فشددت الرحال إىل مسكنها
بالزمالك، وأمضينا ساعات حاولت فيها أن أبلغها

دمثة مستمعة  –مثل معظم هؤالء الناس  –اعرتاضاتى، وآانت 
 متفهمة طول الوقت، لكن بال طائل،

صربى أنىن غري مطمئن، ومازلت غري موافق،.د.أبلغت أ
واقرتحت عليه أن أقوم أنا بالرتمجة املبدئية على أن تقوم
املرتمجة احلاذقة بإعادة الصياغة، فوافق، وفعال حاولت، وآانت
مهمة شديدة الصعوبة، ومع ذلك، يبدو أن التجربة آلها

أآثر من(صربى حافظ حىت اآلن .د.باءت بالفشل ومل يتصل ىب أ
 . ، ومل أتصل به طبعا)مخسة عشر عاما

حني اختلفت بشده مع صديقى املرتجم الفذ: خلربة الثانيةا
مصطفى فهمى ابراهيم حني ترجم عنوان آتاب دانيال دينيت. د

 Kinds of Minds  ذلك أن ما بلغىن من ،"تطور العقول"إىل
الكتاب هو أن املؤلف يبلغنا آيف نستلهم التطور الذى حدث

الىت" لعقولأنواع ا"على مر تاريخ األحياء لنتعرف على 
مازالت فينا ُتوجهنا، وليس ليبلغنا بتاريخ تطور العقول

 . إىل ما هو عقلنا احلاىل

واجهتها حني آتبت أنا شخصيا مسودة لنقد: اخلربة الثالثة
الرواية الىت قمت أنت مبناقشتها ىف(رواية العطر لزوسكند، 

بطل(تلفاز باخلليج وآان حمور نقدى أن غرينوى باتيست 
الوجود اجلسم"مبعىن " الكفر"ميثل عبقرية ووغدنة ) يةالروا

 Foreign Body ،"الغريب املنفصل عن هارمونية الكون
Existence  

استلهمت ذلك من آلمة الكفر الىت استعملها املرتجم 
 .ىف أول فقرة ىف الكتاب" نبيل احلفار"

ساورىن الشك فرحت أطلع على الرتمجة االجنليزية ووجدت أن
Wickednessبالعربية هى " الكفر"املقابلة لكلمة  الكلمة

فتوقفت عن التمادى ىف فروضى حىت أتبني األمر، رفضت الرتمجة
: االجنليزية، ورحت أستفىت صديقا يعرف األملانية، فأخربىن مبا يلى 

 Gottlosigkeitأن الكلمة ىف أصل الرواية باألملانية هى 
بال روادع دينية ، ال متخل عن تعاليم الرب، :وإا تعىن 

 اهللا،  خياف

 "رب له"، أو ال "رب" لكنها تأتى أيضًا مبعىن بال 

)وهو حيذقها أيضا(سألت صديقى آيف يرتمجها إىل االجنليزية 
وهى GOD less إن أقرب ترمجة هلا ميكن أن تكون هى : فقال

 ،"ال رّب له= "آلمة جديدة رائعة حنتها صديقى حنتا وتعىن 

الىت" الكفر"هللا عليك يا طلعت تكون آلمة با –أليس 
احلفار ىف ترمجته إىل العربية هى األصح بكل. استعملها د

 الىت تعىن غالبا   باالجنليزية Wickednessتأآيد من آلمة 
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ومن هنا انطلقت فروضى من جديد، وميكن أن!!الشر واخلبث
2007-12-8  نشرةترجع إىل مزيد من التفاصيل هلذه اخلربة ىف 

اعتذار، وحرية حول املنهج اخلطوط العريضة للفرض األساسى(
فاطمأننت إىل الرتمجة العربية، ومضيت ىف ")العطر"لنقد 

 .فروضى ومل أآمل النقد بعد

وقس على ذلك يا طلعت ترمجة سامى الدروىب لديستويفسكى
 . طلعت الشايب وترمجات

 . أشكرك فعًال

عماد. د.الطويلة بذآر حماولة أ  أختم هذه االستطرادة
البدء ىف) صديقك، وتلميذى سابقا ورئيسى حاليا(محدى غز 

إىل" دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"حماولة ترمجة آتاىب األم 
االجنليزية، وقد اآتشفت بعد بضع صفحات نفس ما اآتشفته ىف

 .عماد عن الرتمجة.د.ة نقدى للحرافيش، فتوقف أحماولة ترمج

يسرية أمني أن يرتمجا. رفيق حامت ود. مث أشري إىل عرض د 
إىل الفرنسية مث عزوفهما" جدلية اجلنون واإلبداع"أطروحىت عن 
 )نظرا للصعوبة واإلنشغال معا. (قبل أن يبدآ

هل وصلك من آل هذا يا طلعت مدى احرتامى جلهود الرتمجة،
 .  نفس الوقت مدى حتفظى عليها وىف

أرجو أن تنتظر نشر حماوالتنا ىف جلسة العالج اجلمعى أمس
ليس بالضرورة باالآتئاب يا سيد" آيف نشوه أنفسنا"الآتشاف 

 .آرون بيك وابنتك الكرمية العاملة األمينة جوديث 

مث إىن أرى أن جهدك ووقتك يا طلعت ، وآذا حماوالت إبداعك
سهام ىف مسرية املعرفة الىت حناوهلا معًا ىف جمالوالتزامك باإل

 .ختصصنا وغريه، أرى إننا أوىل به ىف أمور جديرة بك فعًال

 طلعت مطر. د

فهو يعاجل اساسيات" األسس واألبعاد"ان اسم الكتاب هو 
ذآرت املؤلفة أنه آتاب للمبتدئني او حىت العالج املعرىف وقد

العالج هذا النوع منللذين ليست لديهم ادىن فكرة عن 
ولديها آتب اخرى أآثر عمقا وتوسعا ومعاجلة املستويات الىت

   .تعليقكم ذآرمتوها ىف

 :حييى. د

العلماء الطيبني" اخلواجات"هذه أمانة أعرفها من هؤالء 
 .ويظل تعليقى آما هو

 طلعت مطر. د
إن اسس العالج املعرىف آما تعلمون تقوم على التنبيه اىل

لتلقائية و حماولة تصحيحها وجمتمعاتنا العربية هىا األفكار
األفكار التلقائية واألحكام من اآثر اجملتمعات الىت تعاىن من

هذا رد .املسبقة وانتم من أآثر املفكرين الذين حياربون ذلك
 .ملن يوجه هذا العالج الىت أثرمتوها"على نقطة 
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 :حييى.د

ملن يوجه هذا الكتاب؟ آنت: أظن أنىن حني تساءلت عن
خة املرتمجة، وليس األصل، آما حددت أنىن أتساءل عنأناقش النس

مربر موضوعى إلجازة ترمجة الكتاب ىف خطاىب للدآتور جابر
 .عصفور آما نشرته وهذا هو النص

من املخاَطب األول مث من يليه؟ هبذا العمل، ىف مصر والعامل"
 )". مسئولية جلنة اإلجازة(العرىب 

اَطب بالرتمجة منا حنن،فاملقصود هنا هو التساؤل عن املخ
 .وليس املخاطب من املؤلف األصلى 

الذى قدمه الكتاب خيتلف" األفكار التلقائية"مفهوم  
أنا استعمل". التلقائية" متاما عن استعماىل لكلمة 

، رمبا آما ظهرت بالنشرة"املبادأة الطليقة"التلقائية مبعىن 
ارآتك فيهاىف االستجابة لأللعاب النفسية الىت انتظرُت مش

بقدر أآثر مما حدث، ومازلت ىف انتظارك، لذلك مل أرحب آثريا
 .باملعىن الذى جاء ىف ترمجتك، وليس عندى األصل االجنليزى

 طلعت مطر. د

مالحظات آثريه عليه الحظتها من خالل خبصوص الكتاب فان ىل 
إحدى ندواهتا ىف عملية الرتمجة وقد ناقشت بعضها مع املؤلفة ىف

من أمهها اختيار ساىل آمثال وهى تعاىن من حالة اآتئابآندا 
 أو متوسط وآان األجدر ان ختتار لنا حالة أآثر صعوبة خفيف

وتعقيدا ولكنها اجابت بأا اختارت حالة خالية من اى
األول أو على احملور الثاىن على حسب اضطرابات أخرى على احملور

املبتدئني ولكى ال التصنيف االمريكى وذلك آما قالت لتعليم
نضطر اىل ذآر اساليب أآثر تعقيدا، واشارت اىل آتاب آخر هلا

 resistantآتاب العالج املعرىف للحاالت املستعصية وهو
depression  الضطرابات الشخصية أو العالج املعرىف 

 :حييى. د

أوافقك مرة أخرى وأشارآك احرتامك للمؤلفة وأبيها، ومع
رىف وصلىن جبرعة من العقلنة مل أحتملها،ذلك فهذا املستوى املع

ليس هو الذى يعمق مثل هذا" االآتئاب املستعصى"آما أن 
العالج باملقارنة خبربة عالج الذهانيني مثال ىف العالج اجلمعى، وال

 .أستطيع احلكم قبل قراءة الكتاب الذى أشرت إليه

ىف جلسة العالج اجلمعى) 2009فرباير  4(لقد حاولت اليوم 
أن) اربعة أطباء ومخس مرضى ىف قصر العيىن(الىت لعبناها 
وهو املفهوم الذى بدأ به"(تشويه صورة الذات"أخترب مفهوم 

الوالد مث دار حوله أغلب آتاب ابنته، آما لعبنا" بك"
أيضا، ومباشرة لعبة أخرى ىف حماولة تصحيح هذا التشويه

 .م بهبدورنا ىف القيا -من خالل اللعب–الذى اعرتفنا 

أقر مجيع املشارآني ىف جلسة العالج اجلمعى هذه، مبا فيهم شخصى،
آما–درجًة ما ميارس فيها آل واحد منا تشوية نفسه، متت الدعوة 

 إىل ان نلعب لعبة تكشف ذلك، مث لعبة حتاول تصحيحه وإليك - قلت
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 :نص اللعبة

أنا"بشكل مباشر ) طبيب أو مريض(يوجه اخلطاب إىل زميل 
 ".هنا واآلن"& " أنت –

يا فالن ما هو أنا الزم إّىن اشوه نفسى: طوة األوىلاخل  �
 )أآمل.... (ما دام أنا 

ما هو أنا الزم) نفس الشخص(يا فالن : اخلطوة الثانية  �
 )أآمل..... ( إّىن اشوه نفسى مادام أنت

الظاهر إىن محار وغىب إّنى): التصحيحية(اخلطوة الثالثة  �
 )أآمل... ( باشوه نفسى، عشان آده أنا قررت

)أو نشرات الحقة(وسوف أنشر ما حدث تفصيال ىف نشرة 
مفعول اللعبة مبا جيرى ىف هذا املستوى وتلقائيةلنقارن سرعة 

من العالج املعرىف الذى قدمه الكتاب، حول نفس الظاهرة
 ".تشوية الذات"

 طلعت مطر. د

للعنوان آلمة العالج اإلدراآى والىت  آنت أفضل -6
الشوام وآما ورد ىف القواميس العربية خوةيستخدمها بعض األ

اخلراط قد نبهىن غري ان الزميل ايهاب cognitive آرتمجة لكلمة
  .ان االستخدام الشائع ىف مصر هو العالج املعرىف

 :حييى. د

إيهاب، وقد اعرتضت على ما قام به االبن. أنا مع رأى د
علم"اب حني ترجم آت) ىف الكويت اآلن(عادل مصطفى . الزميل د

إىل علم النفس" Cognitive Psychology"النفس املعرىف 
 ".اإلدراآى

بل" (املعرفة"و" التفكري"و" اإلدراك"إن التفرقة بني  
هى أساسية ىف آل هذه املناطق، وهى ضرورية) واخليال واإلبداع

وجوهرية، واملعاجم ال ُتلزمنا، بل علينا حنن أن نصححها،
 .ولنا عودة

 رطلعت مط. د 

إن آان ىل أن اقول آلمة عن نوع العالج الذى متارسونه
وال أدرى ملاذا"  جوديث بك"فانه ىف رأىي خمتلف آثريا عن عالج 

تسمونه عالجا معرفيا وقد يكون أمشل من عالج بك املرتبط هبدف
وهو ىف رأىي خليط من العالج الوجودى. حمددين وزمان

انية واملتمرآزة حولاالنس واجلشتاليى واملعرىف واالجتاهات
 .ىف إطار املعايشة اإلنسانية شبة الكلية  آل ذلك. العميل

تصحيح افكار املريض" \فإن آان مبدأ العالج املعرىف هو
فإن مبدا العالج الرخاوى  "\التلقائية ومن مث احملورية

 مع استعمال آل الطرق لألخذ بيده" \األخذ بيد املريض   "\هو
هذا ما  !.لة وضعه مرة اخرى على املسارمن حفرة املرض وحماو

  او مسطحا او غري فاهم متاما ملاهية  تصورته وقد اآون خمطئا
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العالج فانه ميكن وان آان ىل ان اقرتح تسمية هذا. هذا العالج
  "\أو" \عالج املعايشة"\او " \عالج املعية" \أن يكون مثال 

 "\االستدراآى العالج" \آما ميكن أن يكون هو" \الشموىل العالج

 :حييى. د

العالج"أعتقد يا طلعت أن تسمية ما نقوم به مل تكن أبدا 
وأنا ال أوافق طبعا) وإن آنُت قد ذآرت ذلك أحيانا" (املعرىف

على اسم العالج الرخاوى، وإمنا هى آما ظهرت ىف آتاىب األم
وهى أقرب إىل "املواآبةعالج " "دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"

واالمساء األخرى الكرمية الىت "عالج املعايشة"تسميتك اآلن 
عالج"وهى : أطلقتها، مث إنىن اهتديت مؤخرا إىل تسمية أحدث

وهو اقرب إىل اخلطوة )"م.م.م(املواجهة املواآبة املسئولية 
الثالثة لتطور العالج املعرىف ىف الغرب ، وحتديدا بالنسبة

عالج القبول واإللتزام (ACT)للموجة الثالثة املسماة 
Acceptance Commitment Therapy  ىف نشرةوقد أشرت إىل ذلك

   ). الفروق الثفافية والعالج النفسى( 2008- 2- 24سابقة

**** 

  )33(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 وأنوع اإلشراف على العالج النفسىمستويات 

 نعمات على. د

اتساءل ملاذا ال يتم إشراف األقران ىف املقطم، اشعر أنه
يفيد خاصة ىف البداية للمبتدئ الذى جيد عنده حرجا أن

 .يتكلم، ويسأل

 :حييى. د

تصورى أنىن مل أآن أعرف انه ال يتم!! يا خرب يا نعمات
 .ستعلم أآثر ألختذ قرارى حاالإشراف األقران ىف املقطم، سوف ا

 نعمات على. د

عندما يشعر املعاجل ىف نفسه بالتقصري وعدم اخلربة ىف
 البداية ماذا يفعل؟ هل يرتاجع أم يستمر؟

 :حييى. د

 هو وشطارته، وشطارة املشرف عليه

 حممد الشاذىل. د

ىف ظل" اإلشراف بالوقت"و" اإلشراف بالنتيجة"مل أفهم معىن 
اسى ملعىن اإلشراف على العالج النفسى، على أساسالتعريف األس

أن النتيجة أو الوقت هى حمكات العملية العالجية والىت
تساهم ىف توجيهها على مدار الوقت من خالل مجيع أنواع

 .اإلشراف وليس بشكل منفرد

 :حييى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4024
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قررت من خالل تساؤلك أنت والزميلة عاليه، أن أخصص يوم
ذآرت إمجاال األحد القادم لتوضيح ثالثة أنواع من اإلشراف

وبسرعة ىف النشرة السابقة، وقد سألىن عنها الكثريون وهى
)"الزمن( وإشراف الوقت وإشراف املريض اإلشراف بالنتيجة"

 .فأرجو أن تنتظر إىل بعد غد

 حممد امساعيل. أ 

 .مش فاهم آخر مستويات اإلشراف، وليه حضرتك ضممُته لإلشراف

 :حييى. د

حاال، وايضا أنتظر إجابىت علىالشاذىل . نفس إجابىت على د
 ).بعد غد(بقية تساؤالتك ىف نشرة األحد 

 عبد ايد حممد. أ

اليومية مهمة جدًا وآان نفسى تنزل أول بداية شغلى ألا
 .نورت حاجات آتري

 :حييى. د

وصلتىن أنا أيضا أمهيتها بعد نشرها، وهلذا سأعيدها
 ).األحد(وأفّصلها أآثر بعد غد 

 امد حممدنادية ح. أ 

أرجو توضيح ما هى أسباب أو احتماالت جتاوز منو: مش فامهة
 .املريض درجة منو الطبيب

 :حييى. د

نفس إجاباتى السابقة على الزمالء الثالثة الذين قبلك
 .يا نادية، انتظرينا بعد غد

 نادية حامد حممد. أ

أعجبتىن وأفادتىن جدًا آيفية أن فرط رؤية املعاجل حىت ىف
تها ال تساعد على حرآية وتلقائية املريض بالقدرحالة صح

 .الذى يفيد العالج

وأن املريض ىف بعض األحيان يتجاوز مرحلة منو طبيبه، وحيفز
 .الطبيب أن يلحق به، وبالتاىل قد يتجاوزه الطبيب مع مريض آخر

 :حييى. د

لقد آانت هذه النقطة من أصعب ما! يا خرب يا نادية
املعاجلني واألطباء سوف يقاوموا بالطول قدمت، ألنىن تصورت أن

 .وبالعرض وهلذا سوف أزيد من شرحها بعد غد

 حممود حممد سعد. أ

معرتض على أن القراءة ىف تقنيات العالج النفسى للمعاجل
 إنىن أرى أا تضيف. حديث التدريب ليست ضرورية بل ومعيقة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (ن  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــا"  يــــوميــــــــا "   4025
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جانبا علميا منذ البداية ليسهل عملية التواصل مع املعاجل
 .املدرب

 :حييى. د

أنا ال أستطيع أن أمنع أى معاجل مبتدئ من أن يقرأ ما
يرتاءى له ىف العالج النفسى وغري العالج النفسى، لكنىن ال أنصح
وال أوصى بذلك، وال أرى أنه شرط لكى يصبح معاجلا، إن هذا
التحفظ له وظيفة تؤآد أنه على من يقرأ أن يقرأ على

يناقشه أوال بأول ىفمسئوليته، وأن يتأىن ىف تطبيق مايقرأ، و
 .جلسات اإلشراف

 حممود حممد سعد. أ

وصلىن أن املعاجل قد يلجأ إىل رأى شخص عادى، وذلك ليجد
حًال للمشكلة الىت تعرتية مع مريضه، وأضيف أا أيضًا ليخترب

 .هبا املعاجل صحة حلوله

 :حييى. د

 هذا هو

 نرمني عبد العزيز. د 

النفسى على ما أعتقدأصعب نوع من اإلشراف على العالج 
هو إشراف املريض ألنه يضعىن آطبيبة ىف موقف صعب وهو أن أآون
طوال الوقت ىف حماولة ِلّلحاق بفكر مريضى، وىف نفس الوقت من
املفرتض أىن أقوم بتنظيم هذا الفكر الذى يصعب على

 ،استيعابه

ولكنه على ما أعتقد أيضا هو أآثر أنواع اإلشراف 
 .ل الطرفنيدافعًا للنمو لك

 :حييى. د

فجعلتها من أول السطر(اجلملة األخرية رائعة وآافية 
 :ووضعت حتتها خطا

اما ما قبل ذلك فقد نسخته مجلتِك األخرية بتلقائية.." 
 سلسلة

فقط أريد أن أنبه أن املسألة ليست اللحاق بفكر 
املريض، لكنها ىف التأثري اإلجياىب من خالل املوقف الصعب الذى

 .نا فيه مرضانا وحنن حنرتمهميضع

 رامى عادل. أ

 "\بطريقه  اخذ يصول وجيول، ال يتوقف، يقوم بامحاءاته
وهو نشيط جدا جدا، راقتين حرآيته املبدعه" \فاجرة

الرائقه، جاءني للمره الثانية مبتسما، مث يباغتين بتكشرية
حرآته ، تبهتين بعض الشيء، ويستمر يف)مكفهر(هلا طعم آخر 

 ريه، مع قليل من التوقف، مواربا،ايل ان يقرتب الدائ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4026
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  نفس االنسان قائما  املره الثالثه اجد ويف.يصعقين،_ للغايه
يف املتجر الذي _انه احد عمالئي الكرام_ يفيض نورا وجالال

 !اعمل فيه آموظف امن

 :حييى. د

 وما عالقة هذا باإلشراف يا رامى؟

 .نرمني حاال. لكن يبدو أن له عالقة بآخر مجلة قالتها د

ن بعض من أخذ آالمك ومداخالتك ىف هذه النشرات يابل إ
أنه قد اعتربكرامى مأخذ اجلد منذ بداية ظهورها، البد 

 .، وربنا يسرتمشرفا عليه

**** 

 قبالت وأحضان، وسط الدماء واألحزان: تعتعة

 عالء عبد اهلادى. أ

هم ليسوا أقوى نفسيًا، ولكنهم أآثر بالدة ىف املشاعر
وأآثر ختمة، وأآثر جهًال فهم آالُدمى والعرائس الىت حترآها

 .أمريكا آيفما شاءت

 :حييى. د

 !!د أعرف َمن الذى حيّرك منواهللا يا عالء، أنا مل أع

 عالء عبد اهلادى. أ

عندما خيرج وزير اخلارجية القطرى ليؤآد صحة املعلومات
الىت تؤآد نقل األسلحة والقنابل الفوسفورية إىل إسرائيل عرب
القاعدة األمريكية بقطر، ليهدد بعدها بأن حكومته قد تفكر

حبراسة هذه ىف سحب اجلنود القطرين املعنني –جمرد تفكري  –
 .القاعدة إذا استمر العدوان على غزة

 مباذا تفسر ذلك هل بأم أقوى أم بأم أآثر بالده؟

 :حييى. د

 االثنان معًا يا سيدى

 مروان اجلندى. د

هم ليسوا أقوى نفسيا، ولكن هم ال يشغلون باهلم بغريهم وال يعنيهم
 .عليها اآلنإال أنفسهم، وذلك نظرًا للحفاظ على املكانة الىت هم 

 :حييى. د

 برجاء قراءة ردى على عالء حاال

 مروان اجلندى. د

هل لو آان أحدهم مواطنًا عاديًا آان سيقف وسط: أتساءل
 القبالت واألحضان أم العكس؟

  
 اويـــرخـــــــال ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4027



א  06I02I2009א –א

شخص بسيط حيزن على الوضع(وهل لو آان أى مواطن آخر 
، مكان أى شخصية سياسية ماذا سوف تكون طريقة)احلاىل

 تصرفه؟

 :حييى. د

الية قد أظهرت روعة املواقف التلقائيةأظن أن احملنة احل
 "الشخص العادى"ملن ميكن تسميته 

واهللا يا مروان آم أآره هذه الوجوه املرسومة وتلك 
األحضان البالستيك مث القبالت الىت تصلىن مثل طقطقة نار جهنم

 .وهى تقلب احلجارة

 عمرو دنيا. د

القممال أدرى فعال موقف الزعماء والرؤساء واالجتماعات و
املتتالية والىت مجيعها تنتهى بالقبالت واالحضان والرتحيب
وآأن شيئا مل حيدث وآأن ليس هناك جرمية مستمرة ىف حق أبرياء

ما زلت عاجز عن أن أفهم ذلك ناهيك عن أن أجد.. ال ذنب هلم
 .تفسريًا له

 !شكرًا أردوغان... حيضرىن أن أذآر

 :حييى. د

 اللته املباشرة،أنا فرحت مبوقف أردوغان، لد

لكن أرجو أال نبالغ ىف اإلعالء من ذلك حىت ال ننسى حجم 
جتارة وعالقات ترآيا مع إسرائيل مبا ىف ذلك األسلحة، ومع ذلك

 .فهو موقف شريف وشجاع وضرورى متاما

 حممد أمحد الرخاوى. د

   الشاعر امحد مطر
 ..أوباما ِمن(

 :)ِلَجميع األعراِب ُشعوبًا أو ُحّكاما
 

 َطناِجِرُآْم يف بابي َقْرُع
 ..أرَهَقين َوأطاَر َصوابي

 ..أوباما افَعل هذا يا
 اتُرك هذا يا أوباما
 أمِطْرنا َبْردًا وَسالما

 .أوباما يا
 

 !َوفِّْر لِلُعرياِن ِحزاما
 .يا أوباما

 !لِلّطاَسِة َحّماما َخصِّْص
 .يا أوباما

 ! َفصِّْل لِلَنمَلِة بيجاما
 )..أوباما يا
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 َقرَقَعة َتعِلُك أحالمًا
 أوَهاَما َوَتقيء َصداها

 َوُسعاُر الضّجِة ِمن َحْويل
 .يتنامى ال َيخبو حّتى

 َوأنا َرْجُل ِعندي ُشْغٌل
 َبطاَلتُكْم أآَثُر ِمن َوقِت

 أطَوُل ِمن ُحْكم َجالَلِتُكْم
 َبدءًا َفَدعوني ُأنذرُآْم

 :َآي أحظى بالُعْذر ختاما

 َخلََّفُكْم َلسُت ِبخادم َمن
 .دًا َوقياماألِساَط ُقعو

 َلسُت أخاُآْم َحّتى ُأْهجى
 .أَنا َلْم أِصِل األرحاما إن

 َلسُت أباُآْم َحّتى ُأرجى
 .َقّواما ألِآوَن َعَلْيُكْم

 َوُعروَبُتُكْم َلْم َتخَتْرني
 !اإلسالما َوأنا ما اخَترُت

 َفَدعوا َغريي َيَتَبّناُآْم
 !أيتاما أو َظلُّوا أَبدًا

 يأىبأَنا ُأمثوَلُة َشْعب 
 ..َغصْبا أن َيحُكَمُه أَحّد

 .و ِنظاٍم َيحَتِرُم الشَّعبا
 َغِريِهما َوأنا َلُهما ال

 سُأَقطُِّر َقليب أنغاما
 َحّتى َلو َنَزَلْت أنغامي

 !ألغاما.. َمساِمِعُكْم َفوَق
 ُنُظمًا َوُشعوبًا.. فامَتِثلوا

 .إهلاما َواتَِّخذوا َمَثلي
 

 أّما إن ِشئُتْم أن َتبقوا
 أنعاما ذي الدنيايف ه

 َتَتسوُل أْمَنًا َوَطعاما
 أّني َرُجُل.. َفُأصاِرُحُكْم

 ُآلِّ َمَحّطاِت َحياتي يف
 َلْم ُأدِخْل ِضْمَن ِحساباتي

 !أغناما أن أرعى، يومًا،
 

 :حييى. د

 شكرا يا حممد

ىل حتفظات هامة ال اريد أن أذآرها، فالشعر شعر وهو خفيف
يوحى به هكذا ينبغى أن يؤخذ حبذرالذى " املعىن"خطري، لكن 

 ).الشعر ال يقدم معىن(شديد 

 .أرفض أن ينطبق علّى هذا التشكيل -مثال  –أنا بالذات 
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 .َافَضُل من أوباما، رضيَت أم مل ترَض-شخصيا–أنا 
 ما رأيك؟

 أنا أحب أوباما : ومع ذلك

 ىف النوبة أو فيتنام أو خان يونس: وآل أوباما

 أو الواليات املتحدة احلقيقية

 . ن انتَخَبَهوأحب م

وأمضى وحدى فخورا بأىن أعرف آيف أحب، وال أعتمد وال
 . أنتظر

 أنا أفضل منه 

 إخل ... وأنت أفضل مىن لو قررت، وواصلت 

 رامى عادل. أ

مهلهل، يتقدم اليك متنهنها، رمبا تشعر بطفل يتيم، رث،
 يبحث عنك وسط رآامه، ليجدك بعيدا قريبا، تنظر اليه وال

ه فال جتده، رمبا النه وحده، ومع ذلك فهوتراه، تبحث عن
اخلراب عن قطعةمن الكيزر، او رمبا ينبش وسط  قدميا،.. انت

بالوي الناس ومن يريحيلم متيقظا بكوب من احلليب الدايفء، 
 !هتون عليه بلوته

 :حييى. د

رفضت آخر(تابعت رقة مشاعرك حىت آخر مجلة، فرفضتها 
 )مجلة

وقد رفضتها أآثر –ول عمرى ط –انا أرفض هذه اجلملة 
وأآثر حني استعملها البعض لتفسري فائدة العالج اجلمعى وآنت

 اشم فيها رائحة مشاتة حقيقية وأنانية عنيفة وبالدة،

من شاف بالوى الناس زادت"وأنا عادة أرد عليها بأنه 
ألنه سوف حيمل بالوى الناس فوق بلوته، وهم" عليه بلوته

بعض بلوته فتنزاح ومعه وعنه همنبدورهم سوف حيملون 
 .البالوى مجيعا أو ننمو من خالهلا

وهذا هو العالج اجلمعى األقرب إىل الطبيعة البشرية
 .اجلميلة

**** 

 وخصاء.. خصاء :يوم إبداعى الشخصى

 عبده السيد على. أ

األمل. أول مرة أمسع عن خصاء العقول وخصاءات أخرى
الشديد لبسمة قنديل زى ما يكون احساس بالذنب فارغ يغّطى

 .رغبتها هى ىف ذلك
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 :حييى.د

 !!ياه 

 لعله آذلك

ملحمة" الثالثأنتظر رأيك مكتمال حني تقرأ هذا اجلزء 
 "الرحيل والعود

 أو رمبا الثالثية آلها 

 .شكرا

 معةبريد اجل/حوار

 أميمة رفعت. د

تقاسيمى هذه آانت على أحالم"\ لوال أن: تقول ىل أنه 
والدهتا لقد حضرت. ملا التفت أنت أيضا إليها" \جنيب حمفوظ 

  حييى فكيف ال ألتفت إليها؟. يا د

أحد آتبك مل أستطع منذ عدة اشهر بعثت لك بسؤال قصري عن
 نت أنىن قصرت ىفالعثور عليه ىف املكتبات، ومل ترد علَى، فظن

باألمس حبثت ثانية عن آل. البحث ومل ابذل جهدا آافيا
  :آاآلتى أعمالك، وآانت نتيجة البحث

مكتبة اهليئة العامة للكتاب ال تبيع أى آتاب من  •
ليس لدينا حييى الرخاوى" \بالرد األول  آتبك، و مل أآتف

عمالبه أمساء األ ، بل طلبت منهم البحث ىف دفرتهم املدون"\
.و مل أجد شيئا)...ليس لديهم آمبيوتر(الىت باملكتبة 

منهم وعدا بأن أآتب هلم قائمة بإسم الكتب ويبحثون إنتزعت
 !! عنها ىف املخازن

مل يعرف البائع عمن أحتدث، وعرض": \املعارف دار "\ •
يدرسه طالب اوىل طب، و بعد علَى آتاب التشريح للرخاوى الذى

جند مل..عى ىف املكتبة و ىف الكمبيوتر وجهد و إصرار حبث م
 .شيئا

و تشبه األزبكية ىف" \أرصفة النىب دانيال  "\ •
إصدارات هيئة الكتاب القدمية القاهرة، يبيعون آل

، ولكن"\النفساىن" \واحلديثة، ويعرفون جيدا حييى الرخاوى 
  .ليس لديهم شىء له

يقرأ لك آيف تتوقع أن....وىف النهاية رجعت خبفى حنني
الناس و آتابك ال وجود له؟ أليس الكتاب مثل أى سلعة حيتاج

مث جتديد لإلصدارات القدمية بغالف. ودعاية و تسويق إىل إعالن 
لوجوده باألسواق؟ وهل يقبل ناقد جديد وإعالن جديد ومتابعة

ال أن ينقد مادة) هو أيضا يريد تسويق آتابه ( بسهولة 
أا غري متوفرة وال يعلم القارىءشعبية هلا لسبب بسيط وهو 

   .عنها شيئا

و لكن .. أن الكتب موجودة ىف املوقع جمانية ملن يريد أعلم
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أنت سيد العارفني، ال حيل شىء حمل الكتاب، بطقوس..حييى. يا د
يستطيع من. إنتقائه من بني الكتب وشرائه وإمتالآه

اإلستغناء عن ملمس الورقة و رائحتها و هذه العالقة احلميمة
هل تعادل متعة القراءة مع. الكتاب ومقتنيه نيالىت تنشا ب

مساع املوسيقى، أو فنجان القهوة، او اإلسرتخاء قبل النوم،
 أو حىت الصراع مع الورقة والشخبطة على أطرافها وهوامشها

 .اجللوس أمام الكمبيوتر

 من" \دراسة ىف السيكوباثولوجى" \لقد طبعت آتابك 
تب الصغرية و آدت أنتهىالكمبيوتر وحولته إىل ما يشبه الك

صدقىن. ىف قراءته ما يقرب من العام من قراءته وقد إستغرقت
نصف متعة برغم روعة احملتوى فشعورى أنه ورق مصور أفقدىن

 ..القراءة

حييى إفرض سلعتك على األسواق وستجد. أرجوك يا د
وال يكفى أن تتوفر آتبك بالقاهرة،. القارىء والناقد معا

أبدا هذا احلصر بل جيب أيضا رية وال يليق بكفأنت شخصية آب
 .أن ترتجم بلغات خمتلفة و تنتشر

 :حييى. د

يا أميمة يا أميمة، ال تقلىب علّى املواجع أآثر، ماذا
اهليئة العامة(أفعل أآثر من أن معظم اهليئات الرمسية 

الس األعلى للثقافة –دار املعارف  –مؤسسة اهلالل  –للكتاب 
نشرت ىل ما طلبته مىن دون) نشر ىف قصور الثقافةهيئة ال –

"عامل املعرفة"أن أقدم أغلبه، وىف نفس الوقت رفضت 
،"حرآية الوجود وجتليات اإلبداع"نشر آتاىب ) الكويت(

فنشره الس) فماذا يعنيها؟! (معتذرة بأنه ليس مما يعنيها
 !!! األعلى للثقافة

وقد فعلت(ى حساىب، آنت ألوم نفسى حني أنشر عل: املهم 
 )ذلك آثريا

وتصورت أن هذا هو سبب عدم وجود مؤلفاتى ىف املتناول،
وهذا تقليد جديد(وحني طرقت باب النشر اخلاص ودفعت املعلوم 

فالذى يريد أن ينشر عليه أن يدفع آالف اجلنيهات ال أن
بالنسبة ىل مل تكن هذه هى املشكلة فأنا رجل ميسور!! يقبض
حني طرقت باب النشر اخلاص رحت أعامل ناشرا:  أقول) احلال

وآانت جتربة صعبة آارثية هلا ما هلا" مرييت"عامليا رائعا هو 
 .وعليها ما عليها واهللا العظيم

 ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟

"املشى على الصراط"أنت غالبا مل تقرئى ثالثيىت : ملحوظة
ع، أرسلهامع أا اآلن مطبوعة طبعة ثانية وموجودة ىف املوق

لكن البد أنك قرأت عمارة يعقوبيان وقد –غالبا أيضا  –لك 
قرأت اليوم خربا منشورا ىف الصحف اليومية أو رمبا ىف صحيفة

أا باعت أآثر من مليون نسحة وترمجت إىل أآثر" القاهرة"
من عشر لغات، وهى رواية جيدة جدا، البد، برغم أنىن مل

 .إخل) ... غلبحقدا ىف األ(أستطع أن أآملها 
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 إفرض سلعتك يا دآتور حييى:تقولني

 !!حاضر: وأقول لك

 !!)قال ُقّفة عيون! إيش خاطر األعمى؟(

 ؟)أفرض سلعىت(آيف باهللا عليك 

 آيف؟ 

 أخربيىن وأنا أفعل،

 !!!أنا أآتب، وانتم تفرضوا: أو الربآة فيكم 

 باهللا عليكم ماذا تطلبون مىن أآثر؟

 واملصحف الشريف" غلب غالىب"

 .احلمد هللا

 آريا عبد احلميدز. أ

 ملاذا مل يتناول النقاد: حييى.لقد سألت نفس السؤال يا د
أيام االنسان والتطور -الناس والطريق -جمموعة مقاالتك 

آنموذج غري مسبوق ىف أدب الرحالت، عندماقرأت عرب-الورقية
هذا الربيد أا ستناقش اجلمعة القادمة ىف املقطم خطرت ىل

وهى أن الساحة: تها متأخرا لألسفاالجابات الىت عرف إحدى
 فاسدة الثقافية لدينا جد

 :حييى. د

 !!!أنا لن أحضر هذه املناقشة يا زآريا

وال أحب أن أعرتف أن ساحتنا الثقافية فاسدة، وأنا ال
 .أراها آذلك

الرتحاالت الثالثة الىت هى تزاوج بني أدب الرحالت والسرية
ناقشها أحد، ومل ينقدهاالذاتية ناهزت األلف صفحة، وحني مل ي

تربع بعض تالميذى ان يناقشوها ىف ندوة املقطم) تقريبا(أحد 
 )اليوم حتديدا(هذا األسبوع 

 هل هذا آالم؟ 

 إخل.. لذلك لن أحضر 

 أميمة رفعت. د

 :عن النوم واليقظة و األحالم

فمن ناحية. احلقيقة أنىن ترددت آثريا قبل ان اآتب اآلتى
ومية و من ناحية أخرى خفت أن تظني هو ليس تعقيبا على

وإن آنت أا مسألة شخصية، مع أا ىف صميم الطب النفسى
على أى حال سأحتمل. ساستغل حدث شخصى ألسأل وأستزيد علما

  .املسئولية آاملة
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يقظة   آنت نائمة نوما عميقا، مث إستيقظت فجأة بال أى مربر
و بدأ عقلى) مل أآمل أربع ساعات نوم (  فجرا اخلامسةتامة ىف 

صورا تتالحق بسرعة بطريقة غريبة، فبدات أرى ىف رأسى يعمل
 يبدو وآأن ال عالقة لبعضها ببعض، مث أخذت هذه الصور تتفند

فتحل األوىل حمل األخرية   وترتتب آما نفند أوراق الكوتشينة
آنت أشعر معه بالراحة وآأنىن أريدها والعكس بسرعة وبتكرار

حتل حملها صورة الصور و أن تتكرر مرة بعد أخرى، مث ختتفى إحدى
 مث. لشىء ما" \مفتاح " \خمتلفة متاما اشعر أا مهمة أو أا 

و إن" \املفاتيح " \تتكرر هذه العملية مرات و مرات و تكثر 
:ال أعلم   أو ألفاظ هى صور   ألفاظ صور هى.. آانت متفرقة

نإخل و آنت أعلم أ..حمفوظ... عامل املوتى.. عامل األحياء.. املوت
 السابعة و النصفظللت هكذا حىت . موضوعا ما يتكون ىف عقلى

حاولت طوال هذه الفرتة أن أغمض عيىن و أرجع للنوم. صباحا
نشطا بالرغم من أن جسدى آان خامال فلم أستطع فقد آان عقلى

عندئذ عن تفاصيل لو سألىن أحد). احلقيقة مل أنتبه له أصال (
جابة، و لكنىن آنت أعرف أنهاملوضوع الذى تكون لن أستطيع اإل

الغريبة أنه طغى علَى شعور أن. املوت ىف األحالم والتقاسيم عن
ىف رأسى و أنىن آنت أعرفهاطوال الوقت هذه األفكار آانت دائما

بعد .déja vu مع أن هذا ليس صحيحا على اإلطالق، شعور يشبه
أعرف ماذا أمسيها شعرت بالراحة و   هذه العملية الىت ال

بالرغم   ظللت طوال اليوم ذهىن حاد، و عقلى نشط و. اإلآتفاء
آنت سعيدة بذلك ألنىن .من أنىن مل أنل قسطا وافيا من النوم

أصابتىن آنت أعاىن ىف األسبوع السابق من بالدة غريبة ىف التفكري
و آأن مسام عقلى مغلقة حىت أنىن آنت أستعني   بإآتئاب و إحباط

  .األمور طوال اإلسبوععلى تصريف  باحلدس فقط

وجلست أآتب بعد حواىل إسبوع جتمعت أفكارى ىف مجل هلا معىن
لك عن املوت ىف أحالم حمفوظ وتدفقت األفكار بغزارة و إن آنت

  .للمساحة  آتابتها و إختصرهتا قد أحجمت عن

 :اآلن أسئلىت آثرية جدا ولكنىن سأرآز على أمهها

احللم؟ وإذا آان األمر هل تشبه هذه العملية ما حيدث ىف •
 املخ النوم و يكملها ىف اليقظة؟ آذلك، فلماذا ينه

السابقة ملا حدث هل هناك عالقة بني مخول املخ ىف الفرتة •
 وبني هذا النشاط املفاجىء؟

املخ العادية هل هذا مثال مبالغ فيه لطريقة عمل •
أثناء اليقظة، أم هو مثال مبسط لطريقته ىف العمل أثناء

 ملاذا يصل إىل وعيى؟ نوم؟ وال

هل هناك صلة أو تشابه بني ميكانزمات ما حدث و •
 .نوبات الصرع؟ علما بأنىن غري مصابة بالصرع ميكانزمات

، هل هذا منوذج مصغر)أرجو ذلك(بإعتبارى من األسوياء  •
 ملا حيدث للمريض النفسى، و خاصة الذهاىن، أثناء اليقظة؟

 .صدرك شكرك لسعةسأآتفى هبذه األسئلة، و أ
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 :يىحي.د

 أصدقك واصدق خربتك واحرتمها: أوال

الرد على آل هذه األسئلة قد" مبادىء"أظن أن : ثانيا
اإليقاع"جاءت ىف تنظريى عن احللم واجلنون واإلبداع ىف أطروحىت 

 نشرت ىف جملة فصول منذ أآثر منوالىت "احليوى ونبض اإلبداع
الس األعلى"ربع قرن، مث وردت آفصل أول ىف آتاىب الذى نشره 

والذى مل يقرأه )حرآية الوجود وجتليات اإلبداع(" للثقافة
 .يعلق عليه أحدأحد أو على األقل مل 

ىف هذه األطروحة، بعد) فروضى(مل تتحقق نظريىت : ثالثا
 :خرباتى الشخصية، ومع مرضاى، إال من خالل

مقدمة نقدى ألحالم فرتة النقاهة، وهو ما جاء ىف) أ( 
أحالم فرتة النقاهة، قراءة"عن الفصل األول ىف آتاىب 

والذى ننشرها مسلسال هنا ىف نشرة اإلنسان " وتقاسيم
ىف نفس الوقت حتت الطبع اآلن،) الكتاب(والتطور، آما أنه 

 .، وأخذوا أصوله"اهليئة العامة للكتاب"آما وعدوىن ىف 

نقدى بعض قصص هانز آرستيان أندرسون لألطفال،) ب(
:أطفالنا(" وجهات نظر"قد نشرت ىف جملة وبالذات قصة الظل و

 ).بني روح الشعر ونظم احلكمة

مث تاتى خربتك هذه لتواآب جانبا من فروضى، فتلوح) جـ(
اآلن، ألا صادقة ىل فرصة جديدة أفضل اال أتعرض هلا بالنقد

من(وحتتاج مزيدا من االستيضاح خاصة فيما يتعلق باملدة 
 ) الساعة اخلامسة فجرا حىت الساعة السابعة والنصف صباحا

وهو إبداع أصيل آما جاء-فتنظريى يفرتض أن تأليف احللم 
، حيدث ىف نقلة وعى حرآية االستيقاظ، ومدة هذا-ىف أطروحىت
 تتجاوز بضع ثوان أو حىت بعض ثانية،ال –ىف فروضى –اإلبداع 

وامسحى ىل أن أؤجل مناقشة آل ذلك حلني أن تقرأى ما أوصيتك
 .به، رمبا عدة مرات

 .لكنىن أصدق روايتك، وأن هذا هو ما حدث

 شكرا لصراحتك 

 وشكرا لشجاعتك
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ىف صحيفة الدستور، ألسباب ال" الكالم"آلما زادت جرعة 

ألنه يبدو أن الكالم عندهم" الرأى"أعرفها، حذفوا صفحة 
أهم من الرأى، تكرر هذا عدة مرات، وقد سبق أن نبهت إىل
سخرية مغزى حذف صفحات الثقافة والفكر من الصحف القومية،

ضان املكرم، وقلت وآتبتورمبا غري القومية، طوال شهر رم
آأم يوصوننا أن نصوم عن التفكري أيضا، رمبا اآتشفوا أن

 . التفكري هو مما يبطل الصوم

فضلت أن أؤجل التعتعة الىت آتبتها للدستور هذا: املهم
 .األسبوع، والىت سوف تصدر األربعاء القادم

فوجدت) االصدار األول للدستور(حبثت ىف تعتعاتى القدمية  
 .ه التعتعة لعلها تكون مناسبة للوقت الراهنهذ

 هل تغّير شىء بعد عشر سنوات؟

 اإلصدار األول: الدستور

16/7/1998 

 "تعتعة"فتح ملف جديد ملا هو 

الكتابة بقصد التحريك ال البالغ، وقد :التعتعة هى
وهو يقول احلسن بن هانئ،هذا من " التعتعة"لفظ  استعرت

 ):مازحا أو جادا(

وما الغنم إال أن      م إال أن تراَىن صاحياوما الغر
 اخلمُر تتعتىن

 :وقياسا أقول              

وما الغنم إال أن       وما الغرم إال أن تراىن ساآنا
 الرأى يتعتعىن

وآفة ناسنا األلعن هى اجلمود املغلف بالكسل، الىت
ل،يقابلها على اجلانب اآلخر االندفاع املتسارع باالستسها

 .والتعتعة هى حتريك حمسوب بني هذا وذاك
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وفرق بني آتابة وآتابة، فكتابة اخلرب املعلومة هى نوع من
، أما آتابة الرأى ووجهة النظر، فهى دعوةاإلخبار والبالغ

وملزيد من: ، والتعتعة هى من النوع الثاىنللحوار واملراجعة
هى دعوة للقراءة الثانية قبل التسليم بظاهر: اإليضاح

ر ىف اجلانب اآلخر من املعىن الظاهر،القول، وهى حفز للنظ
لكل" التعظيم سالم"لعله أهّم، وأدل، وهى رفض للمسارعة بـ 

حروف مطبوعة، وهى حتذير من هز الرأس باملوافقة حىت قبل أن
تكتمل اجلملة أو يتضح املراد، والتعتعة تعيد النظر ىف آثري
امن الشائع املتفق علية، حىت لو آان بديهيا، حىت لو بد

 .مقدسًا

وسف نبدأ هذه باقتحام قدس أقداس العصر احلاضر
 )الدميقراطية(

 هّز قاعدة الصنم ) 1(الدميقراطية 

وتلفت حولك وسوف جتد املستمعني"الدميقراطية"ُأذآر آلمة 
مث.!) مفهوم(وقد طأطأوا رؤوسهم، وصمتوا ىف احرتام وإجالل، 

دة شعر ىفاطلُب رأى أحدهم، وسوف يقول أآثرهم تواضعا قصي
هذه الظاهرة املقدسة، الىت أنقذتنا، آما أنقذت غرينا من
احلكم الشموىل، والدآتاتورية، وحكم الفرد، وحكم العسكر،

ولكن، تعال، ولو سرّا،. وآالم من هذا، وآل هذا طّيب وصحيح
،!!)واجب (آل الناس تتحدث عنها، : نتأمّل سويا احلكاية

نصْبها أو تدور حول ضرحيها ، وتقفت أمام!!)حصل (وتقدسها، 
أو تأمل ىف ظهورها، واستعماهلا الشيوعيون فأمسوا بالدهم

–آان اهللا ىف عوا  –آوريا الدميقراطية (بأمساء دميقراطية 
، ورفعها)إخل. . اهللا يرمحها  –أملانيا الدميقراطية 

من دعاة احلكم بالشريعة اإلسالمى، وقالوا فيها" املعتدلون"
"الدلع"العسل وهم يلوحون هبا باعتبارها اسم  آالما مثل

، ويتصور دعاة حقوق اإلنسان أم محاة".شورى"العصرى ملا هو 
 .اخل..محاها دون سواهم 

أما األمم الدميقراطية الىت هى آذلك حبق، مثل اهلند
وبريطانيا العظمى، فهم ميارسوا جبد يدافعون املقابل غاليا

واقع، أما دميقراطية ست الكلورخيصا حسب املواقف وامل
أمريكا فهى الدميقراطية املعلنة ىف الصحف، والكوجنرس، وجلان
تقّصى احلقائق، دون الدميقراطية املمارسة مبجموعات الضغط،
واملافيا بكل أنواعها، وأصحاب املصاحل، ومموىل احلمالت االختابية

 .ىف السر والعلن

ا استطعنا أن نسريوىف مصر، فرحنا فرحا شديد بأننا أخري
هامش"وهو الشهري باسم (على رصيف شارع الدميقراطية 

 .وخاّصة ىف جمال الصحافة، والنشر عامة") الدميقراطية

ولكن تعال نظر ىف برآات الدميقراطية مبنظارهادئ، وحاول
 :معى أن جتيب على أسئلة مثل

هل ترشيح واحد لينوب عنك وميثل مصاحلك هو أمر ميارسه
 قيقة بفرص متساوية؟الناس ح
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هذا الذى يرّشح هو أفضل من منكن أن ميثلك؟ أم أنه وهل
 الكاية؟" سيم"أفضل من عرف 

وهل أنت تنتخبه ألنه سوف حيقق لك وألوالدك ما تأمل فيه
لتأمني مستقبلكم، أم ألنه رجل طيب وخدوم ويعرف األآابر،

 .وآلمته ماسية

وهل هو ينجح أنه أقدر، وأفضل، أم ألنه أآرب عائلة،
هل(راح ميثلك حقيقة وفعال : ت وهل بعد جناحةوأوثف اتصاال

 )ميكن أن تتأّمل مّرتني على األقل

فإذا تبينت من اإلجابة أ، هذه الدميقراطية ميكن أن تكون
 خدعة آبرية، فهل هناك بديل؟

 !!!واحللم بالبدائل ) 2(الدميقراطية 

شيخنا اجلليل جنيب حمفوظ هو اعظم دميقراطى لقيته ىف
ما أن آارل بوبر هو أعظم دميقراطيى قرأته حىتحياتى، بقدر 

آاد يصاحلىن على ما جيرى ىف احلضارة الغربية عل الرغم من آل
وآلما جاءت سرية الدميقراطية ىف جملس شيخنا، ولّوحت. حماذيرى

برأىي فيها وحتفاظاتى على ممارستها، وانطلقت الصيحات توقفىن
شيخنا، اجلليل الذىوترفضىن وتنبهىن وحتذرىن، دون استثناء 

إن آل نظم: أفحمىن ذات مرة بعد أن اضطراىن أن أعرتاف معلنا
 لكن الدميقراطية هى قل سوءآ. احلكم سيئة

أليس أحسن السئ هو األحسن؟: فريد شيخنا اجلليل قائال
ويفحمى، ومع ذلك أظل حذرا من التسليم فأنا ال أستطيع أن

، وال)تانياهويةالنا(أقتنع بالدميقراطية اإلسرائيلية 
وال) مونيكية –الكلنتاو (بالدميقراطية األمريكية 

وال) يلتسينية –املافيا (بالتمقراطية الروسية األحداث 
 !!)املعّدلة (بالدميقراطية اإلسالمية الشورى 

فما هو البديل؟ إليكم ما خطر بباىل، ولو من باب
 :التعتعة

ية النظامعلينا أن نتحّفظ ضد استرياد دميقراط :أوال
العاملى اجلديد، الىت مسحت بإطالق الصواريخ على األبرياء قبل

 مل حيددوا بعد: صدور احلكم باإلدانة على متهمني

البد أن نرفض الدميقراطية باإلنابة، أن أحدا ال :ثانيا
 .يصلح، وال ميكنه أن ينوب عىن أو عنك ىف آل األمور

ة الىت تستعملالبد أ، حنذر من دعاوى الدميقراطي: ثالثا
ال يلبث) ديىن أو أيديولوجى(من الظاهر للوصول إىل حكم مشوىل 

 .أن ينقضى عليها عند أول فرصة، حىت قبل أن ُتخترب

البد من تعدد وتنوع فرص املشارآة على خمتلف :رابعا
املستويات ىف اختاذ القرارات بطريقة مباشرة، بدءآ من أى

جزات احلديثة من ثورةوهذا ما أتاحته املنن. جتّمع صغري
 .التوصيل وشفافية املعلومات
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أتصّور وضع مستويات متصاعدة لطبقات املشارآني ىف :خامسا
اختاذ القرار، فليس من املعقول أن يشارك آل الناس طول
الوقت ىف اختاذ قرار اقتصادى ختصصى عام، أو قرار حرىب
مفاجئ، ولكن من الضرورى تسهيل فرص التواصل السريع من

ن الكثرة إىل الصفوة، باستمرار، ذهابااألدىن إىل األعلى، وم
 هل فهمت شيئا؟: واألنوإيابا 

سواء فهمت أم مل(ليس مهما، ألنىن شخصيا مثلك متاما 
، ولكن أليس من حقنا أن نفكر ونعيد النظر، وأن حنذر)تفهم

ونرفض، وأن نراجع وحنلم، حىت لو مل يكن البديل جاهزا، وهذه
 .هى بعض آالم، وروائع التعتعة
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمت ــ  رات العلمية والعاملية عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  حرية طبيب نفسي  ـة  1ج( املشي على الص 2ج. الواقع

ـي    - ) مدرسة العراة ـة يف  - مقدمة يف العالج النفسي اجلمع دراس
ـذي )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  ـوري ال ـل احمل العم

ـنفس  - ميثل تنظريه لألمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
ـن  -   حكمة اجملانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

تشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
ـل  -  قراءات يف جنيب حمفوظ - ) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف -  وم مراجع

ـاالت   - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

.ألف باء)  - علم النفس حتت اجملهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي ـب نفس ـرية طبي -  ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  أفكار وأمسار حول القصر العيين  - جملدات   3: النفسي

ـية -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس الط
ـنفسوموال .. مثل - حمفوظ قراءات يف جنيب  - 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

  فسيةاجلمعية املصرية للصحة النعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . اجمللة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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