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آل ما أبديه من آراء ىف الرد على هذه:ملحوظة
االستشارات هو حمدود حمدود ىف إطار ما يصل إّىل من معلومات،
وهو ليس رأيا ملزما، لكنها فرصة إلثراء بعض جوانب

 .شكرا.. املمارسة، مبا قد يفيد ىف هذه احلالة أو غريها 

 حييى

 :مقدمة

حسب أن الرد سوف يكون سهال خمتصرا آما أمارسه ىفآنت أ
التدريس واإلشراف، ولكن يبدو أن املسألة ستحتاج إىل مراجعة
مستمرة للتعديل، فأنا مل أستطع أن أرد اليوم إال على حالة

أميمة إىل األسبوع القادم ّملا وجدت. مشرية، وأّجلت حالة د. د
 .أن الرد قد طال مبا مل أآن أتوقعه

اترى هل نستطيع أن نكمل؟ وماذا لو أتت ىل عشر حاالتي(
 ).ىف األسبوع؟

 :ومبا أننا ّجنرب معا سوف يتم عرض االستشارات آالتاىل

ننشر احلالة آلها على بعضها آما وصلتنا من :أوال
 .املستشري حىت ال نقطع السياق والتسلسل

مبا تيسر من) انتقائيا(نرد عليها فقرة فقرة  :ثانيًا
 .اجتهادىرأى 

 .نعقب ىف النهاية تعقيبا شامال وتوصيات حمدودة :ثالثا

طبعا قد يتغري هذا النمط من العرض بعد املمارسة( 
 )واالستماع إىل اقرتاحات أخرى

**** 

 :احلالة

 :مشرية أنيس. د

جائتىن مع زوجها) 25(احلالة اللى عايزة أعرضها عمرها 
 أنه برضه ىف وأفتكر (أول آشف هى منتقبة زوجها ملتحى 
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متزوجة من سنة ونصف وحصل محل ولكن مل) العشرنيات اخرأو
بعد الزواج بأسبوعني شهور) 5(يكتمل وهى حاليا حامل ىف 

,مسعت صوت خبط جوه الدوالب وزوجها مسعه بعد ما نبهته له
جدا من البيت بتاعها لدرجة أهنما باعوا الدوالب فخافت

اروا الأهل زوجها وص وفعال اختفى الصوت، وبعدين نقلت مع
 يرتآوهنا تنام لوحدها، طبعا لفت على الشيوخ لفك األعمال

واحد منهم قال هلا أن ده جىن وحاجييلها ىف صورة, والسحر
أنه مرة دخل عليها من غري زوجها، فخافت أآرت وأآرت لدرجة

ما حتس بأنه فتح باب الشقة، فخافت جدا ووقفت تبص له حلد
 .قال هلا إنه زوجها مش العفريت ما

من هى اآلن تصف ىل حاهلا اهنا على طول خايفة ومرعوبة
شقتها ومستحيل تنام طول ماهى فيها حىت وزوجها معاها،

بالذات، بتقول عن نفسها قبل فاخلوف يزيد أآثر معاه هو
قلقة الزواج أهنا أصال بتخاف جدا من اجلن والعفاريت وأهنا

حداث اللىلكن طبعا زاد جدا بعد الزواج بسبب األ, بطبعها
حياة طبيعية ىف شقتها وحست أهنا حمتاجة حصلت، نفسها تعيش

معاها أن أحنا العالج بسبب الطفل اللى جاى آمان، أتفقت
هنقعد جلسه مع بعض آل أسبوع وأن بعد آده آمان ممكن تدخل

هى رفضت العالج الدوائى عشان عالج مجاعى لكن قدام شوية
  احلمل

إن اللى حصل إن هى تلهاوقل أنا فسرت هلا األعراض
قبل انسانة قلوقة أصال، وعندها خوف من اجلن والعفاريت من

آده، باإلضافة للخوف الطبيعى من الزواج واملسئولية
بدل ماتقول إنه من جوه خّلته والعالقة اجلنسية، وآأن اخلوف

 بيجى من بره، أأمن، واملسئولية آده مرميه على حاجة بعيد
م مع بعض ترجع تتحمل مسئولية اخلوف ده،عنها، وإن احنا الز

 .وأن دى أول خطوة ىف العالج

ـ أيه الدواء اللى آان مناسب ىف احلالة، لو آانت رضيت
 بالعالج؟

متأآدة قوى من حته التفسري اللى أنا عملته أنا مش ـ
 والالأل؟ ليها ولألعراض من أول قعدة ده صح

صورة آده إنحاسة اىن مش عارفة حاعمل معاها إيه، مت ـ
أيه, الكالم عن عالقتها وإحساسها بزوجها املرة اجلاية هافتح

 رأى حضرتك؟

اجللسات املفروض أعمل ايه؟ أفتكر لو زوجها طلب حضور ـ
 إيه رأى حضرتك؟.أىن حارفض حضوره

مع بعض عن اجلن واألعمال أنا قلتلها إىن ـ ىف آالمنا
ورة دىبالص بأحرتم الفكرة دى وأؤمن بوجودها بس مش

وحاولت ما أقولش أىن ال أؤمن باألعمال عشان ماحتسش أىن(
 0بصراحة حسيت مبأزق جبد) عشان أآسبها بأحكم عليها وبرضه
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وواضحة، مش صحيح إحساسى املبدئى أهنا حالة سهلة ـ
متأآدة قوى من احلكاية دى، وحاسه إن املوضوع مش بالسهولة

 0متخيالها اللى أنا

**** 

 :التعقيب واملالحظات، فالردود

جائتىن مع) 25(احلالة اللى عايزة أعرضها عمرها  )1(
وأفتكر إنه(زوجها أول آشف، هى منتقبة، زوجها ملتحى 

متزوجة من سنة ونصف وحصل محل) العشرنيات برضه ىف أواخر
 شهور؟) 5(ولكن مل يكتمل وهى حاليا حامل ىف 

ال أعرف إن آان قد وصلك شىء من النقاب واللحية ابتداًء
األغلب أن املريضة مل متانع من خلع النقاب أمام طبيبةأم ال، 

حيدث معى أحيانا) اإلمتناع(لكن خربتى تقول إن ذلك ) أنثى(
وليس غالبا، وحني أفهمها أنىن آطبيب نفسى أقوم بقراءة
وجهها مثلما أستمع إىل آالمها متاما توافق غالبا، مث إىن

ثقتها املبدئية،أعتذر ملن ال توافق، وأرد هلا الكشف شاآرا 
وأنصحها بالذهاب ملن يقبل هذا احلاجز أو يستطيع أن خيرتق،
أو بطبيبة زميلة، ليس هذا هو ما أريد توصيله لك، لكنىن
أريد أن أنبه يا مشرية إىل أن موقفك من ضرورة أو وجوب أو

وهو موقف شخصى متاما ليس له(جواز لبس أو خلع النقاب 
البد وأن يؤثر) ولكن مبوفقك عموماعالقة مباشرة بفتوى رمسية 

على عالقتك باملريضة بشكل ما، مث إىن ال أدرى هل أنت حمجبة أم
ال، وهذا أيضا ليس مربط الفرس، ألن احلجاب ال يعىن شيئا ىف
ذاته، وإمنا عالقتك أنت بالفكرة ومصادر اإللزام ومساحة

 .السماح هو املهم

جوه الدوالب بعد الزواج بأسبوعني مسعت صوت خبط )2(
جدا من البيت بتاعها فخافت, وزوجها مسعه بعد ما نبهته له

 لدرجة أهنما باعوا الدوالب وفعال اختفى الصوت؟

،"هلوسة مسعية: "هذا ما يسميه األطباء عادة وبسرعة
مع أا قد تكون صحيحة –وأرى أن التسرع مبثل هذه التسمية 

أن زوجها قد مسعه ال يفيد، املهم هنا –علميا إىل درجة ما 
وهذا) وليس بالضرورة املرض(معها، فهو إما شارآها العرض 

 ,Folie ā) اجلنون املزدوج" (املعدى"ما يسمى املرض الثنائى 
deux contaminée وهى تسمية فرنسية مفيدة، وحتدث ببساطة

يصدق) القريب السليم(نتيجة رابط عاطفى شديدا جيعل اآلخر
شارآه تومها أو فعال، هكذا شارك الزوجاملريض حىت يتقمصه وي
وبالتاىل يصعب" اخلبطة داخل الدوالب"الطيب زوجته مساع 

ألن آخر ليس(نفيها أآثر، قد نستبعد أن الصوت هو هلوسة 
وقد نعزو ذلك إىل فروق ثقافية، حيث جمرد ذآر) مريضا أقرها

جيعل بعض غالة) ذآره وليس اإلقرار بتأثريه(اجلن ىف القرآن 
املتدينني يتعاملون مع األحداث بيقني يسمح بتصديق ذلك حىت

 .السمع، دون أن يصل إىل درجة املرض
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أهل زوجها وصاروا ال يرتآوهنا تنام وبعدين نقلت مع )3(
واحد, والسحر لوحدها طبعا، لفت على الشيوخ لفك األعمال

منهم قال هلا إن ده جىن وحاجييلها ىف صورة زوجها، فخافت أآرت
نه مرة دخل عليها من غري ما حتس بأنه فتح بابإ وأآرت لدرجة

قال هلا إنه زوجها الشقة، فخافت جدا ووقفت تبص له حلد ما
 .مش العفريت

سبق أن أشرت ىف أآثر من موقع إىل إسلوىب ىف التعامل مع
هذه املواقف، وهو اسلوب غري ملزم لغريى، وال أنصح بإتباعه

وع إىل بعض جوانبه ىفإال من يصدقه علميا متاما، وميكن الرج
وأستطيع أن أوجزه Kasr traditional healing شرائحوثيقة 

 :فيما يلى

 .ال أرفض خربة املريض ابتداء، فأصدقه من حيث املبدأ :أوال

هل تعتقد ىف وجود اجلن أم"أجيب على سؤاله ىل  :ثانيا
بأنىن أعتقد، لكّن ىل تسميات أخرى، وتفسريات أخرى ملا" ال؟

 .فية التعامل معهحدث ولكي

ال أسارع بالتسمية العلمية الىت تفسر ىل الظاهرة :ثالثا
بطريق غري مباشر –حسب فروضى، وآل ما أطرحه ىف هذه املرحلة 

هو من داخلنا، ىف" جنا"هو أن يكون هذا الذى نسميه  –
داخلنا، وبالتاىل قد ميكننا أن نتعامل معه أقرب وأوضح، وىف

الذات"أمسيه  –فة املريض وتعليمه حسب ثقا–بعض األحيان 
 .أو ما تيسر من تسميات علمية" حالة الذات"أو " األخرى

أعرض أن نرتك آل هذا جانبا، لنتعامل معه فيما :رابعا
إال معا، مع –بعد بشكل علمى عالجى منظم، وال نعود إىل ذآره 

لدرجة أنىن أمزح أحيانا وأخطر املريضة أن حتيله –الطبيب 
استطاعت، وأنا سأتصرف، هى تسميه جنا، وأنا أتصرف على إن

 .مع الذات األخرى وتصدقىن غالبا

ننتبه إىل بقية األعراض، واألهم إىل حماولة :خامسا
مع جتنب هذه املسألة وعالقات ونوما عمالاستمرار احلياة 

 )ما أمكن ذلك، وهو ممكن عادة.(مؤقتا

ميكن  منو الثقةمع تطور العالج وتنوع التفاعالت و :سادسا
الرجوع إىل بعض ذلك، ابتداء من داخلنا، واحتمال تعددنا،
وانفصال بعضنا عنا مثلما حيدث أثناء النوم وذلك بتفاصيل

 .إآلينيكية هادئة متدرجة غري مباشرة

قلت ىف البداية أنا ال أنصح أحدًا أن يسلك هذا السبيل
 .إال إذا اقتنع به، ورمبا مارسه حتت إشراف أيضا

نرجع اآلن إىل هذه احلالة بوجه خاص، وإىل دور الشيوخ 
هذا الشيخ أضاف إىل) فيهم وفيهم(األفاضل أو النصابني 

أن –" قرر"آسف  –إمراضية مريضتنا إحياًء ضارا بأن اقرتح 
اجلىن سيأتيها ىف صورة زوجها، وهو ليس من حقه هبذه الصورة

 ظر خاصة من حيثبرغم أن الفكرة هلا ما يربرها من وجهة ن(
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أن ذواتنا الداخلية قد تكون نابعة بعض الوقت من ذوات
خالىت صفية"وميكن مراجعة نقدى ىف  imprintedخارجية منطبعة 

جملة اإلنسان 1998اهر عدد أآتوبر لـ هباء ط" والدير
، لكن)واآتساب صفية شكل زوجها البيه بعد وفاته "والتطور

هذا الشيخ ألقى هبذا اإلحياء اآلمر هكذا دون النظر ىف آثاره
وحنن -من ناحية، ودون البحث ىف جذوره من ناحية أخرى، فهو 

دةال نعرف شيئا عن طبيعة عالقة هذه السي -ىف حدود ما وصلنا
بزوجها، خصوصا أن املسألة ظهرت بعد الزواج بأسبوعني، وأن
زوجها مسع الصوت مثلها، وأنه وافق على التخلص من الدوالب
ومن فيه، حنن ال نعرف شيئا عن عالقتهما قبل الزواج ىف فرتات

وال عن عالقتهما اجلنسية ىف هذين األسبوعني،) إن وجدت(اخلطوبة 
يدة األمهية والداللة، وقد بلغ منوال بعد ذلك، وهى أمور شد

تأثري ما ألقاه الشيخ ىف وعى هذه السيدة أا رأت زوجها
 .بعد ذلك عفريتا حىت اضطر أن ينبهها أنه زوجها

أو حيتويىن إىل) أو حبيىب أو أىب أو أمى(أن أحتوى زوجى 
هذه الدرجة فيصبح ذاتا بداخلى قابلة للتعتعة واإلسقاط،

وليس أيضا واردا أن يصل إىل الوعى، هبذه ليس مرضا ىف ذاته،
، لكن أن حيدث تدخل)أو اإلبداع(الصورة إال ىف حالة املرض 

خارجى من مثل هذا الشيخ، ىف ظروف مرضية، آهذه، فإن ذلك
، ولبست"جانا"يساهم ىف أن يدعم أن املصدر هو من خارجنا 

قابال" جسما غريبا"ذاتا منطبعة، وبالتاىل يصبح اإلحتواء 
أن يسقط للخارج، وهذا ما حدث ىف هذه احلالة غالبا، وهو
أمر خطري، إذ يرتتب على ذلك فصل تعسفى فيما بني الذوات
املفروض أا تتفاعل معا جدال للنمو، مما نتج عنه األعراض

 .الالحقة آما حدث ىف حالتنا

 ةهى اآلن تصف ىل حاهلا اهنا على طول خايفة ومرعوب )4( 
فيها حىت وزوجها  تحيل تنام طول ما هىمن شقتها ومس

 بالذات؟ معاها، فاخلوف يزيد أآثر معاه هو

جسما غريبا خارجيا خميفا سواء) الداخلى(إذن فقد صار زوجها 
 ).آما قرر الشيخ(مبن هو، أو حني يصل األمر إىل آونه هو اجلان 

بتقول عن نفسها قبل الزواج أهنا أصال بتخاف جدا )5( 
قلقه بطبعها، لكن طبعا زاد جدا عفاريت وأهنامن اجلن وال

 بعد الزواج بسبب األحداث اللى حصلت؟

أعتقد أن هذا هو من ضمن العوامل املهيئة للمرض، وهو
يؤآد تأثري مثل هذه الثقافة الفرعية اخلاصة املتدينة

 .تقليديا، املستلمة للتأثري اخلاجى هكذا

ست أهنا حمتاجةحياة طبيعية ىف شقتها وح نفسها تعيش )6(
العالج بسبب الطفل اللى جاى آمان أتفقت معاها أن أحنا
هنقعد جلسه مع بعض آل أسبوع وأن بعد آده آمان ممكن تدخل

 هى رفضت العالج الدوائى عشان احلمل؟ عالج مجاعى لكن قدام شوية

برغم آل التأثريات الثقافية، واستهواء الزوج ومشارآته 
 خ وما ترتب عليه، فمريضتنا تتمتعبعض املرض، وتأثري الشي
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بدرجة من البصرية والعلم جيدة، من حيث رغبتها ىف احلياة
حباجتها للعالج -برغم ما أمسته جانًا –الطبيعية، واالعرتاف 

لتأثري -وهو علمى جزئيا –النفسى، وأيضا إدراآها للشائع 
األدوية النفسية على احلمل، وآذلك حرصها على استكمال

 اتية، مسريهتا العالجية واحلي

 .آل ذلك طيب وهو الذى ميكن استثماره

أن اللى حصل أن هى وقلتلها أنا فسرت هلا األعراض )7(
قبل آده انسانة قلوقة أصال وعندها خوف من اجلن والعفاريت من

باإلضافة للخوف الطبيعى من الزواج واملسئولية والعالقة اجلنسية
ن بره، أأمن،وآأن اخلوف بدل ماتقول أنه من جوه خلته ييجى م

عنها وأن أحنا الزم مع واملسئولية آده مرمية على حاجة بعيد
 .بعض ترجع تتحمل مسئولية اخلوف ده وأن دى أول خطوة ىف العالج

أنا واثق يا مشرية أنك مل تقوىل هلا آل هذه التفسريات مرة
أن) أو أرجو(واحدة، وهى تفسريات جيدة متواضعة، وأظن 

أو أعمق آما(ة بينكما ىف هذا االجتاه تكون قد تدرجت العالق
إىل أن تكتشف املريضة بنفسها ولو جزئيا ما فسرته) ذآرنا

له طريقته،) طبيبة/وشيخة(طبيب /هلا، أما آيف؟ فكل شيخ
أنا شخصيا ال أربط اخلوف الشائع قبل املرض أو قبل الزواج
أو آسمة ىف الشخصية بظهور مثل هذا العرض، بقدر ما أربط

رمبا مل تر زوجها باعتباره آخر(ة العالقة بآخرإشكال
، آما أنىن أرآز على ضعف)موضوعيا مبا هو، إال ليلة الدخلة

يا مشرية -عندى-فرص النمو وحدود مساحة السماح، املسألة
ليست مسألة خوف من الداخل يسقط للخارج هكذا ببساطة،

ذهبني البشر، وخاصة ىف مثل ه  بقدر ما هى حتديات العالقة
 .الثقافة، وىف ظل هذه الظروف الىت ال أعلم عنها إال أقلها

ال توجد فرصة طبعا ألحدثك عن ما وصل إليه حالنا من
اجلنسية والعاطفية واملعرفية: اختزال العالقات البشرية

والفكرية، إىل قشور متطايرة تسمح بتفكيك أية واحدية
 )يما بعدفوتى هذه قد تتاح فرصة لشرحها ف(وإسقاط بعضها 

احنا الزم مع بعض نرجع نتحمل مسئولية اخلوف"أما حكاية 
فهى العالج النفسى احلقيقى" ده وإن دى أول خطوة ىف العالج

الذى تقومني به مع الرتآيز على ثالث آلمات رائعة تدل على
وهى مسئولية" مسئولية"& "بعض -مع"موقف مهىن صحيح آلمات 

سئولية الصحة، و مسئوليةمتعددة تشمل مسئولية اخلوف، وم
وجودنا آله مبا خلقنا اهللا به وإليه، األمر الذى عادة يتدرج

 .مع منو املعاجل واملريض معا

أعلم أن هذا آالم آبري وأن هناك ألف حاجز وحاجز حيول
دون توصيله وتفعيله، خصوصا حني تصبح التعليمات الدينية

ريضة أو زوجهاصادرة من سلطات خارجية جامدة قد ترد هبا امل
عليك أوال بأول، مع أنه ال يوجد ىف الدين الصحيح ما حيول

 دون أى من ذلك،

تكفينا هذه اإلشارات اآلن وهيا أحاول أن أرد على 
 . أسئلتك حتديدا
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أيه الدواء اللى آان مناسب ىف احلالة لو آانت رضيت )8(
 بالعالج؟

 ملاذا بدأت هبذا السؤال؟ ما علينا! ياه يا مشرية

لدواء، أى دواء، مسألة فنية إآلينيكيةمسألة إعطاء ا 
شديدة الدقة، وأنا ىل طريقىت، ميكن الرجوع إىل بعضها ىف

 Drug & Groupوأيضا  mode of actionوثيقتني ىف شرائح 
therapy .ومع ذلك فهذه حالة حمددة، وعلينا أن نواجه

 :املسئولية ورأىي

 تعطىمبا أن الصوت اختفى بنقل الدوالب، فيمكن أال: أوال
 أدوية أصال، خاصة وهى حامل وتقر مشكورة ضرورة احلذر من ذلك

إذا آان اخلوف قد وصل إىل التدخل ىف النوم: ثانيا
فيمكن أن تستعيىن) ليس فقط الزوجية(واإلعاقة ىف العالقات 

التقليدية   nercolepticجبرعة قليلة من النيوروليتات 
الباهظة الثمن والىت فأنا ال أستعمل النيوروليتات احلديثة(

آادت ختتفى من السوق مع تزايد الرشاوى إلحالل األدوية األحدث
، ما علينا، أنا)األقل فاعلية والبالغ مثنها مئات األضعاف

أفضل ذلك ىف هذه احلالة عن استعمال املنومات أو حىت مضادات
 .االآتئاب

التقليدية أيضا(قد تضاف جرعة مضادة لالآتئاب : ثالثا
بعد الشهر اخلامس من احلمل إذا لزم) ت الثالث دوائرذا

 .األمر، واألفضل اإلستغناء عنها متاما

واملتابعة ميكن أن) النفسى(مع استمرار العالج : رابعا
تظهر أعراض جديدة نتعامل معها أوال بأول، لكن هذا يتوقف
على طبيعة األعراض ، فاألرجح عندى أن هذا الصوت الذى اختفى

وليس صوتا حقيقيا داال على حتريك image" صورة صوت"و هكذا ه
هو نابع من" الصورة"مستوى مستقل من املخ األقدم، الصوت 

أما الصوت احلقيقى فهو إدراك imagination" اخليال"
perception ،لصوت داخلى حقيقى، وهذا أمر يطول شرحه 

لو أن الصوت آان من النوع األخري لتكرر وأحل، ولكان
 .مر يتطلب نيوروليتات جرعة أآرب آثريااأل

متأآدة قوى من حته التفسري اللى أنا عملته أنا مش )9(
 والالأل؟ ليها ولألعراض من أول قعدة ده صح

عدم التأآد هو أمر جيد، ألن املمارسة اإلآلينيكية هى
سلسلة من الفروض الىت تتحقق أو ال تتحقق، هى تتحور

مئىن إىل شكك اإلجياىب هذا الذى يدلباستمرار لصاحل املريض، فاط
 .على مسئوليتك وليس على حرية معجزة

حاسة اىن مش عارفة هأعمل معاها إيه متصورة آده )10(
,الكالم عن عالقتها وإحساسها بزوجها إن املرة اجلاية هأفتح

 أيه رأى حضرتك؟

 ، ولو "املرة اجلاية"طبعا سوف حيدث، ولكن ليس بالضرورة 
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، لكن حذار، آما قلت لك،"رة األوىلامل"أىن أعملها بطريقىت ىف
آل شيخ وله طريقة، خصوصا وأنا أغوص دون تردد إىل تفاصيل
التفاصيل وبشكل مباشر، فنحن ال ميكن أن نعرف حقيقة

ويكفى هذا مؤقتا حىت نرى(العالقات إال من حقيقة العالقات، 
 )إىل أين سيذهب بنا هذا الباب؟

,املفروض أعمل ايهاجللسات  لو زوجها طلب حضور )11(
 أيه رأى حضرتك؟. أفتكر أىن هأرفض حضوره

بدليل اللحية(بالعكس، ومهما بلغ تدينه التقليدى 
أمر وارد، بل أمر واجب،) حضوره(فهذا ) ونقاب الزوجة

شريطة أن حتذرى من تدخالت األحكام الدينية التقليدية
الواردة من خارج سياق نفع الناس، وأن تتذآرى دائما أنه

وقد حيتاج األمر إىل ما يسمى العالج" ال ضرر وال ضرار"
أو العالج الزواجى إذا ثبت أن Marital Therapyالثنائى 

 .وقهر اخلارج  هذه األعراض هى تعبري مباشر عن صعوبة العالقة

مع بعض عن اجلن واألعمال أنا قلتلها أىن ىف آالمنا )12(
بالصورة دى بأحرتم الفكرة دى وأؤمن بوجودها بس مش

وحاولت ما أقولش أىن ال أؤمن باألعمال عشان ماحتسش أىن(
 0بصراحة حسيت مبأزق جبد) عشان أآسبها بأحكم عليها وبرضه

آما يبدأ حديث هؤالء(إحرتام أن اجلن ورد ىف القرآن 
ال يعىن احرتام تأثري اجلن على حياة األنس، حىت) الناس عادة

، وخاصة هؤالء اجلن الذينتفسري اجلن الذى ورد ىف القرآن
استمعوا إىل القرآن وانشرحوا له أو اهتدوا به له عندى
فهم استوحيته من داخل الداخل، لست ىف حل من شرحه أو ذآره
اآلن، املهم أن احرتامك لفكرة اجلن هو جيد آما ذآرنا ىف

ىف -آعلماء وأطباء -البداية على شرط أن يلحقه حقنا 
أما) إرجعى إىل أول اإلستشارة(أخرى  تسميات أخرى وتفسريات

إخفائك عنها أنك ال تؤمنني بالعمل، فهذا وارد وقد يكون
بتفسري علمى آخرال داعى –مفيدا مرحليا، مع أنىن أؤمن 

بالتأثري السئ من بعض الناس على بعضهم، ليس -لذآره اآلن
ال -من خالل دراسات مطولة–فقط باإلحياء، ولكن إمياىن بذلك 

ف عند مرحلة اإلحياء مما ال داعى لذآره هنا اآلن، آمايتوق
أنه ال يرتتب عليه أى استسالم له، بل بالعكس فإن اهللا علمنا

يدعم  آيف مننع هذا التأثري احملتمل، والعالج النفسى احلقيقى
مقاومة الشخص املستهدف من أى تأثريات بيئية أو داخلية،

هذا املستهدف يتأثربشرية أو طبيعية، وبالتاىل ال يعود 
 .مهما بلغت قوة املؤثر، وهلذا حديث آخر

وواضحة هل صحيح إحساسى املبدئى أهنا حالة سهلة )13(
أنا مش متأآدة قوى من احلكاية دى وحاسه أن املوضوع مش

 متخيالها؟ بالسهولة اللى أنا

خصوصا(هى حالة تبدو سهلة وطيبة، وإحساسك هذا جيد وعلمى 
وبصرية املريضة مشجعة، وتعاون زوجها )أن الصوت اختفى

وارد، وآل هذا يربر إحساسك الصحيح، أما عدم تأآدك فأرجو
 أن ترجعى إىل الرد على سؤالك الثاىن وآالمى عن اخلربة 
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.اإلجيابية، والرتدد املفيد

 شكرا مشرية، وفقك اهللا

**** 

  تعقيبات على احلالة السابقة

 نادية حامد. أ

مازلت أرجو مراجعة إعطاء تعقيبات على مقاالت اإلشراف
 .على العالج النفسى

 :حييى. د

يعرف طبيعة هذا  حاضر، يبدو أن هذا أفضل خاصة ملن ال
اإلشراف الذى قد ال تستغرق مناقشة احلالة فيها سوى بضع

 .دقائق

 نعمات على. د

اجلروب أو أى شىء آخر إال العالج(بت من رفض املريضة تعج
النفسى الفردى؟ وعن ضغط املعاجل على ذلك آأن يوجد عالقة

 !متبادلة ومنفعة بينهما ال أعرف؟؟

 :حييى. د

 هى حرة آما تعلمني

 أمحد صالح عامر. أ

أنبه إىل حتمية اإلملام بكل التفاصيل إلزالة الغموض داخل
عالج النفسى للوقوف على أرضية صلبةاحلالة ىف جلسات ال

تساعدنا خالل مساعدة املريض ىف آل تفاصيل حياته، إنه جهد
 .أعاننا اهللا عليه فأنا احبه وأشفق على نفسى منه

 :حييى. د

لكونه بضع دقائق(هذا صحيح، ولكن اإلشراف يقتصر عادة 
على مناقشة نقطة حمددة، وأنه آما تعرف، مسموح) ال أآثر

إىل نفس احلالة مرة ومرارا ىف جلسات اإلشرافالرجوع 
 .التالية
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آانت جتلس جبوار النافذة نصف املفتوحة تنظر إىل ...
حمددة؛ فقد الشارع اخلاىل، وأنت ال تستطيع أن تعطيها سنًا

تكون ىف اخلامسة والسبعني، أو حول اخلمسني أو طفلة ىف الثالثة
.من عمرها تتعلم آيف تصنع فستانا ورداء لعروستها اجلديدة

آانت حلظة من حلظات الزمن الوديعة، برغم آل هذا السكون أو
آانت وداعتها أشبه بغروب يوم مطري بعدما انقشعت. بسببه

جلست. ا أدران البشر وتلويث الطبيعةغيومه، إذ غسلت مبائه
جبوار النافذة العريضة املمتدة من اجلدار إىل اجلدار والىت
تكشف عن بعد من قد يروح أو يغدو، على قلة من يروح ويغدو

وضعت على حجرها ثوبا ما، ليس. ىف هذا احلى، ىف هذا الوقت
باجلديد، وال بالباىل، وأمسكت بيدها اليسرى تلك اإلبرة

صلب رافعة إياها مبحاذاة مستوى عينيها وأحيانا فوقها،ال
وأخذت حتاول باليد األخرى أن تدخل اخليط الرمادى ىف ثقب

اخليط يأىب أن يدخل، ينثىن مرة، ويفلت إىل هذا اجلانب. اإلبرة
أو ذاك مرات، تضعه ىف فمها وتبلله بريقها، تفرده بضغطة

ليس ىف" ت يا ابنىت؟أين أن"خفيفة بني شفتيها، تعاود الكرة 
.الدنيا عندى أفضل من أن أراك هتنئني وسط أوالدك مع زوجك

يا... هو ال حيبىن، ولكىن أحبك، وأحبه من أجل خاطر عيونك،
من زمن مل أرك، قلىب. ترى هل أنت هانئة فعال؟ من أدراىن؟

حيدثىن أنك ُتخِفني شيئا، وها هو اخليط يأىب أن يدخل ثقب
ل دخل أخريا هذه املرة، أآاد أرى طرفه خيرجب... اإلبرة، ال

اإلبرة هتتز. هو ذاك.. نعم. من ثقبها ىف الناحية األخرى
ويدى هتتز، أضم املرفق إىل جنىب؛ حىت أمتكن من التقاط اخليط

هاهو اخليط قد خرج. باليد األخرى، ولكن األخرى هتتز أآثر
ا حترك،خرج اخليط يا ابنىت واإلبرة تتحرك إذ. على آل حال

مل أآن واثقة إن آان طرفه قد دخل. استقر ىف ثقبها يقينا
أصال إىل الثقب، أم أن نظرى خدعىن منذ البداية، وال أنا
أدرى إن آنِت سعيدة مع زوجك؟ أم ال، مادمُت مازلت قادرة

لن ألبس  على لضم اخليط فالدنيا خبري، وربنا ليس أآرم منه،
أ الصحيفة أم سأوقع علىمنظارا على آخر الزمن، هل سأقر

الشيكات؟ هذه العوينات لألفندية على املعاش؛ ليثبتوا أهنم
 آانوا يشغلون منصبا ما، وأهنم مل يولدوا على آراسى 
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نعم آانوا موظفني وتليق عليهم العوينات، بل إهنا. القهوة
قد تزينهم حىت يبدو الواحد منهم مفكرا أو مهما، أو

دتى، فلماذامهموما، لكن أنا؟ ال أمى لبست منظاًرا وال ج
أنا؟ أين أنت اآلن يا ابنىت، قلىب حيدثىن أنك ستحضرين، وها
هو اجلرس يدق، أمل أقل لكم؟ صىب القمامة، أخذ القمامة،

آم أحتاجك. والبواب أتى باخلبز، فالبد أن الطارق هو أنِت
 .اآلن بوجه خاص؟ آم أنت آرمي يا رب

-2- 

ودمها، قامت إىل الباب وفتحته، ووجدهتا هى بلحمها 
ابنتها حبيبتها، مل يكذب حدسها، فغمرهتا فرحة طفل وجد أمه
ىف زمحة السوق، بعد أن تاهت منه، أو تاه منها، أدخلتها
وأجلستها ومسحت عن جبينها عرقها، وقبلت رضيعها النائم
على آتفها، وسألتها عن زوجها، وعن أسعار مسحوق الغسيل،

أوصتها أال تنسى أن تأخذوماذا تبقى من الدجاج ىف املّربد، و
معها عند انصرافها زوج فراخ، استطاعت أن حتتجزه هلا من

 .اجلمعية ااورة، آالعادة

وحني ذهبت البنت والرضيع لرتتاح ىف حجرهتا الىت مل
أمها، ومل تغري حمتواها منذ زواجها، اآتشفت األم  تستعملها

ت تعاودأن اخليط قد تسّرب خارج اإلبرة، فلم تبتئس، وراح
احملاولة بإصرار أآثر مما سبق، وإن آانت قد تشاءمت قليال، مث
آثريا بغري سبب واضح، مل تكف عن احملاولة ـ طوال نوم ابنتها

تتصور ـ دون وعى آاف ـ أهنا لو جنحت. ـ بال جناح أو يأس
يلحق ابنتها وال طفلها مكروه طاملا هى على قيد  فلن

 .ربنا ليس أآرم منه  احلياة، ورمبا بعد ذلك أيضا،

هكذا أصرت أهنا أخته(حملت عرب النافذة طفال يلعب مع أخته 
  .دون أن تعرفها، أو متيزمها بدرجة آافية

 .فضحكت ىف سرها ضحكة صافية

خّفت حّدة التشاؤم رغم أن اخليط ظّل عصيا على العودة إىل
 .ثقب اإلبرة

-3- 

ى متعّجلةانصرفت االبنة ـ بعد استيقاظها ـ مباشرة وه 
معتذرة عن عدم االنتظار للعشاء؛ ألهنا مدعوة مع زوجها إىل

قبلت األم العذر للتو، فقد تعودت ـ ىف الشهور. وليمة ما
.األخرية ـ أنه ال فائدة من اإلحلاح ىف هذا الزمن اللحوح

أجابت. سألتها االبنة ـ ىف صدٍق حان ـ إن آانت تريد شيئا؟
آررت االبنة السؤال،"  سالمتهاغري.. أبدًا.. ال"أن : األم

فكررت األم الشكر والرفض، وقامت تودعها إىل الباب بعدما
شبكت اإلبرة جبوار الياقة، مث ألقت ما بيدها وما على حجرها

 .على الكرسى جبوارها

نظرت االبنة ىف عني األم و وهى واقفة بفتحة الباب وآأهنا
أو آأهنا تريد . قتريد التأآد أن أمها ال تريد شيئا منها حب
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أن تقنع نفسها بذلك، واألم تعاود اإلجابة بالرفض والشكر،
 .وفيه الفرختان امدتان  وهى تناوهلا الكيس،

-4- 

رجعت إىل جوار النافذة، ومل تلمح الطفل أو الطفلة ىف
.مجعت آومة املالبس القليلة من على الكرسى ااور. الشارع

وب، ولكنالتقطت اخليط الرمادى بصعوبة من بني ثنيات الث
اإلبرة آانت قد تاهت حيث ال تذآر على وجه التحديد أين

 .شبكتها؟ أخريا وجدهتا مغروسة جبوار الياقة مباشرة

 .أشرق وجهها، وعادت حتاول من جديد
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 אאא−277

:حبثا عن منهج

 مقدمة للرد على حوارات لعبة الكراهية

حني آتبت باآرا ىف هذه النشرات املقدمة الثانية ملشروع آتاىب
)78النشرة ( 2007- 11- 17بتاريخ " ماهية الوجدان وتطوره"عن 

مل أآن أعرف أن تطور عرض" آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها"بعنوان 
ومشارآة أصدقاء املوقع) سر اللعبة(األلعاب النفسية تباعا 

 . فيها قد جتيب عن هذا السؤال ولو جزئيا

الذى حدث أنىن بدأت بعرض بعض األلعاب آما سبق أن أذيعت
ية، وحاولتىف قناة النيل الثقاف" سر اللعبة"ىف برنامج 

قراءهتا ومناقشتها من جديد، وآانت بعض هذه األلعاب تتناول
!!أو العواطف أو االنفعاالت أو األحاسيس (بعض الوجدانات 

 :مثل) ّمسها آما شئت

&2008-5-27بتاريخ  270: العدد( لعبة الكراهية
 ) 2008-5-28بتاريخ  271:العدد

:العددو& 2008-3-11بتاريخ  193:العدد( لعبة الضحك
 )2008-3-12بتاريخ  194

& 2008-1-27بتاريخ  149:العدد( لعبة الشعور بالذنب
-29بتاريخ  151: والعدد& 2008-1-28بتاريخ  150: والعدد

1-2008.( 

&2007-10-22بتاريخ  52: العدد: (لعبة اخلوف
 )2007-10-27بتاريخ " 57:العدد"

 :مث ألعاب متعلقة بشكل غري مباشر بالوجدان مثل

&2008-5-6بتاريخ  249: العدد( :لعبة الطيبة
 ) 2008-5-7بتاريخ  250:والعدد

44:والعدد&  2007- 10- 10بتاريخ 40: والعدد( :لعبة املثالية
:والعدد& 2007- 10- 20بتاريخ  50:العدد& 2007- 10- 14بتاريخ 

 )2008- 4- 14بتاريخ  227: العدد& 2008- 4- 13بتاريخ  226
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"تغيريال"هذا باإلضافة إىل ألعاب أخرى تناولت 
اخلوف من"وآذلك  1/12/2007 "وتعدد الذوات"&  17/3/2008

 .2007-10-27& 2007-10-14& 2007-10-10 "فقد التحكم

:والعدد& 2008-2-17بتاريخ  170: العدد "لعبة الذل"مث 
 2008-2-19بتاريخ  172:والعدد& 2008-2-18بتاريخ  171

هاتناولنا مناقشة آل ذلك هبذه الطريقة الىت ابتدعُت
بالصدفة، ابتداء باألسوياء الذين تطوعوا للمشارآة ىف
برنامج القناة الثقافية، وهم متطوعون مل أآن أعرف أغلبهم
من قبل، حيث قام بدعوهتم معدوا الربنامج، باإلضافة إىل بعض

 ممن آنت أدعو شخصيا،

مث خطر ىل أن أدعو زوار املوقع للمشارآة آتابةًً ىف 
لعاب بعد أن تصورت أن الربنامج القدمياالستجابة لنفس األ
مبا فيه من مناقشات قد يغىن) صوت وصورة(املوجود ىف املوقع 

 . عن العودة ملناقشة ما آان ىف هذه اليوميات

من خالل هذه التجارب املتنوعة، وحماوالتى القراءة من
أآثر من زاوية، إذا ىب أآتشف من واقع املمارسة الفعلية

الذى" 17/11/2007التساؤل الذى طرحته ىف  بعض اإلجابة على
 . "آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها"صّدرت به نشرة اليوم 

وحني وصلتىن مؤخرا تعقيبات ومسامهات من أصدقاء جادين
وحنن مل نتناول بعد بشرح مباشر(ومبدعني عن لعبة الكراهية 

تصورت) موضوع الكراهية نفسه آوجدان أو انفعال أو ظاهرة
مل يتابعوا هذه -وهلم آل احلق  -أغلب هؤالء األصدقاء أن 

احلرية البادئة حول آيفية تناول النظر فيما نسميه مشاعرنا
إخل، تلك احلرية الىت قّدمتها منذ.. أو .. أو عواطفنا أو 

سؤاال بالتمام ليس عندى إجابات جاهزة 25البداية ىف 
 ) إن مل يكن آلها(ألغلبها 

مرة ىف املداخالت الىت وصلتىن وجدت نفسىوبالنظر أآثر من 
مضطرا إلعادة نفس األسئلة آبداية قد حتفز التحريك وتنشط

موقعها السابقاخلالف أو االتفاق، ومل أآتِف باإلشارة إليها ىف 
14/11/2007   

 ):مع بعض التعديالت الطفيفة(لتساؤالت آالتاىل آانت ا

 هل العواطف هى ما شاع عنها؟ -1

 ؟ متعارف عليه )اسم(هل ميكن حبس عاطفة ما ىف رمز  -2

؟ وما فوائد)باملعىن الشائع(هل العاطفة نقيض للعقل  -3
 أو مضار هذا االستقطاب؟

آيف تتفرع العواطف إىل التفاصيل مث تنضم لتحتوى نبض -4
 لوجدان؟ا

من أول اإلدراك احلسي حىت(ما عالقة العواطف باملعرفة -5
 ؟)اإلبداع الفائق
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 ؟ )أو مكتوبة(هل ميكن تعريف العواطف بألفاظ منطوقة -6

 ميكن تصنيف العواطف إىل مفردات بدقة مفيدة؟ هل-7

حىت حتتوى املعىن حني تلتحم هل تتصاعد العواطف تطوريا -8
 .)تبالنظرية اخلاصة بالكا( بالفكرة والكلمات

أم أنطف سلبية وأخرى إجيابية؟ اهل يوجد ما يسمى عو-9
مثل تناُسَبَها مع بعضها، أو مع(هذا يتوقف على عوامل أخرى 

 )غريها من وظائف، أو مع دافعها، أو مع عائدها؟

 باإلميان؟/ ما عالقة العاطفة بالدين  -10

 ما عالقة العواطف باإلبداع؟ -11

االضطرابات“أو حىت ” عواطفاضطراب ال“ما معىن تعبري - 12
 ؟ هل ميكن تعريف اإلضطراب دون التعرف على السواء؟”الوجدانية

عاطفة ما بأهنا) تشخيص(ما هو مدى االتفاق على رصد  -13
 مضطربة؟

آيف نقرأ غائية أعراض اضطرابات العواطف واالنفعال-14
 ؟)ال السبب –املعىن ( والوجدان

جتلياهتا وقنواهتاىف (ماذا عن العواطف واللغة -15
 ؟)وأحواهلا

 مثل اجلسد والعقل؟ - مبا هى- هل العواطف تشرتك ىف التفكري- 16

هل الوعى بالعواطف ضرورى لالعرتاف هبا أم يكفى-17
حنن نستقبل: ملحوظة( ظهورها ىف أى من التجليات املتاحة؟
 ) !!أن تبلغ وعيهمعواطف األطفال واحليوانات قبل أو دون 

هل هو: ”الذآاء العاطفى“ديد املسمى املفهوم اجل-18
 إضافة أم اختزال؟

 !!!باإلعالم؟ –بالسياسة  -باجلرمية: ما عالقة العواطف -19

وبسائر( باجلنس ، بالعدوان: ما عالقة العواطف -20
 )الغرائز؟

هل اجلسد هو أداة تعبري عن العواطف أم أنه يشارك ىف -21
 تشكيلها؟ وآيف؟

"العالقة باآلخر"ية منفصلة عن هل توجد عواطف بشر -22
حىت مع: أو ىف اخلارج. ذوات الداخل=داخل الذات: ىف الداخل(

 ؟)بعض اإلسقاط

 هل توجد عواطف أخالقية وأخرى ال أخالقية؟ -23

هل ميكن برجمة العواطف آما جيرى ىف بعض العالج -24
 السلوآى، واملعرىف، وغسيل املخ، واإلعالنات؟

 العواطف هو لصاحلها أم ضدها؟وهل التنظري عن  -25

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2180



א  I06I2008>03א –א

 :مث أننا

ما أن نشرنا لعبة الكراهية حىت، جاءتىن تعليقات من
أميمة رفعت،. أوسم وصفى، د. عصام اللباد، د. األصدقاء د

أنس زاهد، وهى تعليقات جادة ومفيدة. أمل حممود، أ. أ
ومبدعة، ومنبهة بوجه عام، وقد وجدت أنه من األفضل أن

بشكل آخر بعد أن نتفق علىأؤجل الرد تفصيال لعلنا نلتقى 
منهج التجريب قبل وبعد منهج املناقشات، واالستشهادات،

شرحت ىف اليومية ىف العدد التاىل ملقدمةوالتوثيق ذلك أنىن 
صور آذلك أنوأنا أت( 17/11/2007الكتاب املشار إليه 

املشارآني املتداخلني ىف التعقيبات على لعبة الكراهية مل تتح
شرحت تصورا ملا قد تؤدى إليه) هلم الفرصة لالطالع عليها

املناقشات والتصورات النظرية بعيدا عن التجريب، تصورت أن
سوف يرتتب عليه أن جترى األمور ىف" هلا اسم"تقدمي أية عاطفة 
 .نأملهغري االجتاه الذى 

من الرجوع لليومية -مرة أخرى–وحىت أعفى القارئ 
على الوجه: وهو تقريبا القدمية أآرر ما نبهت إليه حرفيا

 :التاىل

لَتْسمية) وهل عندنا سبيل آخر؟(حنن نستعمل لفظا ) 1
.أو غريها" احلزن"أو " اخلوف"العاطفة الىت سنتناوهلا، مثال 

 )الكراهية 2008-6-3وبالنسبة هلذه النشرة اليوم (

ال تنَس(يقفز إىل وعى املتلقى ما يعرفه عن هذا اللفظ ) 2
 ).أننا ىف سياق علمى

يقفز ىف نفس الوقت ما يثريه فيه مساع أو نطق أو) 3
 )واعيا مبا جيرى أو غري ذلك(قراءة هذا اللفظ 

ختتلط خربته، مبرجعيته املعلوماتية، مبوقفه) 4
)شعوريا أو ال شعوريا(يحدد األيديولوجى، ومواقفه األخرى ف

مازلنا بعيدين عن(ما ينوى التعامل به مع هذا اللفظ 
االقرتاب من الظاهرة الىت يشري إليها اللفظ، ناهيك عما إذا

 ).قادرًا على تضمينها داخله أم ال –اللفظ  –آان 

أو إىل(فيلجأ إىل املعاجم ) املتلقى(قد تزيد حريته ) 5
موالنا"أو " سيدنا جوجل"إىل  يلجأ: موسوعة، أو مؤخرا

 "!).ياهوه

 .قد تدعم املعاجم واملواقع موقفه املبدئى، أو تعّدله) 6

أو املوسوعة أو حىت(قد حتل حتديدات أو تعريفات املعجم ) 7
حمل موقفه الشخصى، بدرجات خمتلفة حسب) املرجع العلمى

 إخل!! مرونته أو تصلبه 

من خالل ذلك) روحةاملط(مث يبدأ ىف قراءة العاطفة ) 8
 .الشخصى جدا، أو الشخصى اَملْعجمى، أو الشخصى املرجعىاملوقف 

 .بعد ذلك يصله أو ال يصله ما أردنا احلديث عنه) 9
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 من هنا

وجدت أنىن لو بدأت نقاش ما وصلىن من تعقيبات صادقة عن
ظاهرة الكراهية، بعيدا عن تلك األسئلة اخلمسة/لعبة

ف نتفاهم بطريقةوالعشرين وعن هذه التصورات التسعة، فسو
وهى غري) اخل...ومبا أن.. ، واثبْت لك،...إثبت ىل(أخرى 

الطريقة الىت آمل من خالل مثابرتى أن تفيد أآثر من خالل
استغالل هذه النشرة اليومية للكشف واالآتشاف، وليس

 للمناقشة واإلثبات 

أمل حممود تفضال باملشارآة ىف. أوسم وصفى، وأ. آل من د
أمانة وتلقائية مبمارسة اللعبة، جنبا إىل جنباالستجابة ب

مع اإلدالء ببعض اآلراء والتعليقات الىت سنرجع إليها حني
أنس زاهد. عصام اللباد وأ. أما د: يأتى أوان املناقشة

فلم يشرفانا باملشارآة ىف االستجابة للعبة، واآتفيا بإبداء
 .الرأى املفيد واجلديد

ل حممود باستجاباهتا وجدتأم. حني قارنت آراء آل من أ
درجة من االتساق بني محاسها واحتجاجها وثورهتا وبني إجاباهتا،

أوسم واستجابته. األمر الذى مل أجده ىف املقارنة بني آراء د
مما قد أرجع إليه وأنا أناقش استجاباهتما مع بقية(

 ).الردود، ومنها استجاباتى شخصيا مرتني بفاصل أربع سنوات

 جتربة

رمبا ألهنا منتظمة ىف املشارآة، وعميقة -أميمة . د أما
االستبطان، ودائبة احملاوالت والنقد، فقد رصدْت جتربتها قبيل،

 : قائلة بالنص  جتربةوأثناء، وبعد االستجابة مبا أمستها 

لعبة الكراهية لعبة صعبة، توترُت آثريا وأنا ألعبها،
 :هذه التجربةوأريد ان اسجل 

وىل شعرت بضيق وتوتر واربكىن ربطمنذ اللعبة األ
 .الكراهية باحلب ىف مجلة واحدة

مثل اجلرس الذى ال يكف مث ظّلت تلح عّلى فكرى مجلة واحدة
 ، "أنا ما باآرهش حد"عن الرنني 

ألخرى أنتظر أن أجد مجلة وظللت عند تنقلى من لعبة
 ، ولكن حىت اية اللعبة مل"\انا ما باآرهش حد"\أمتمها هبا 

دث هذا وآان البد ىل ىف آل مرة أن أقول أنىن أآره، مما وّترىنحي
 .اآثر

،تردد مجلة عدم آراهيىت ألحد ىف عقلىأثناء  الغريب أنه 
آانت تقفز ىف خميلىت وجوه أناس بعينهم، أحذر منهم وأحتفظ

  !!..على رأىي فيهم ولكنىن مل اقل لنفسى أبدا أنىن أآرههم

عورى بالرغبة ىف مقاومةبل وش(وبرغم ضيقى الشديد 
جتمع احلب بالكراهية، قفزت ىف خميلىت من األلعاب الىت) اإلجابة

، مما جعلىن)هذا أو جيب على(صور أخرى ألناس آخرين أحبهم 
 .فعال مغتاظة وغاضبة
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 تعقيب

أميمة قامت بتجربة حقيقية جيدة. لعلنا نالحظ آيف أن د
 : وصادقة، ولو صح أنىن فهمتها فقد مرت باملراحل التالية

 " أنا ما بكرهش حد"رفض عام مبدئى  :أوًال

شفاهة(وهى تستجيب  األولتياران من الفكر معا،  :ثانيًا
ىف إحلاح تلك اجلملة عليها والثاىنلعبة لعبة، ) ىف األغلب

 )عدم آرهى ألحد) (أنا ماباآرهشى حد(بعناد مثابر 

آل ذلك(االنتهاء بالغيظ والغضب ملا اضطرت إليه  :ثالثًا
 )ث دقائقىف ثال

من التيار األول(عدم الفهم هلذا التشويش : رابعًا
التيار الثاىن الذى(على تفكريها أثناء اللعب ) غالبا

ادعاء الشجاعة، أو حىت -بأمانة–نافية ) آليااستجاب 
 .الفضول، آدوافع لالستجابة

عادت تكتب ما حدث ىف آلمات أآملت هبا األلعاب :خامسا
أرسلتها إلينا مع رصد جتربتهاالعشرة بعد يومني، مث 
 . السابقة الىت أوردنا نصها

 :خرجْت من آل ذلك :سادسا

 .بأن حتريك الوعى عملية مؤملة جدا) 1( 

 بأنه بعد الرؤية نتحرر ) 2( 

 )وقد نعود إىل ذلك ىف حوارنا مع االستجابات األخرى الحقا(

أننا -برغم األمل–أميمة بتلقائية سلسة . هكذا أوضحت د
، وهى تثبتمنهج آخر لفحص ما نتصوره عن عواطفناام أم

ضمنا أنه لو مل تتح لنا هذه الفرصة لدراسة طريقة أخرى
ملراجعة ما نعرفه أو نتصوره أو نفرضه على أنفسنا من

، أو ما نتصور أننا)لعبة الكراهية: آمثال هنا(مشاعر 
نعرفه عن هذه املشاعر أو تلك، لو مل تتح لنا فرصة

لظللنا عبيد ما سبق أن" بطريقة أخرى آهذه"ا اختباره
 . عرفناه أو مسعنا عنه أو خربناه ىف ظروف خمتلفة

 . جتارب أخرى أآثر تواضعا

مجال الرتآى واقرتح علّى أن أآتب. حني نبهىن الصديق د) 1(
نفس األلعاب بالفصحى حىت نتيح الفرصة للمشارآة العامة دون

ملصرية، فرحت وتصورت أن هذااالقتصار على اللهجة العامية ا
مجال. لكن د. أسهل وأقدر على التواصل -آعرب –سوف جيمعنا 

مع إضافة(ظل يبعث لنا باستجاباته باللهجة التونسية 
 2008-5-27ومية راجع ي) ترمجتها إىل الفصحى بني قوسني

أآتشفت نفسى وأنا اقرأه وأناقشه أنىن أقرب إىل ما يريد
التعبري عنه بلهجته اخلاصة أآثر مما آان يصلىن وأنا أقرأه

برغم غرابة اللجهة التونسية وعدم فهمى لكثري من( بالفصحى
 ) .الفهموليس إىل  القربفرداهتا طبعا، أنا أشري إىل م
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سوف أحاول أن: قلت لنفسى أقوم شخصيا بتجربة أخرى) 1(
أجيب على أى لعبة مرة بالفصحى ومرة بالعامية املصرية،
فوجدت فرقا واضحًا فيما حترك داخلى وأنا استعمل نفس

لكنىن) اخلوف مثال، هى هى بالفصحى مثل العامية(الكلمة 
 . ستطيع شرحه باأللفاظ وجدت فرقا ال أ

نفس قام بنفس التجربة ووجد أخربىن حممد ابىن أنه   )2(
 . الفرق 

أخربنا الصديق إسالم أبو بكر ىف بريد اجلمعة أن   )3(
 .ذلك أيضا هو ما استشعره

استنتجت من آل هذا أن هذه الطريقة غري املباشرة للتعرف
طريقة التناولعلى مشاعرنا من جديد ختتلف ليس فقط باختالف 

ولكن أيضا باختالف) املناقشات املعقلنة ىف مقابل التجريب(
اللهجة املستعملة ضمن سياق متكامل، فمثال آلمة اخلوف حني
تقع ىف سياق مجلة فصحى، تثري مشاعر خمتلفة قليال أو آثريا عن

 آلمة اخلوف أو آلمة خائف حني توضع ىف سياق مجلة بالعامية 

 : مثال

 " من احتمال رسوىب خائفصيبة أنا يا ذى امل"

 قارهنا بـ 

 "الْسَقْط خايفيا هنار أسود أنا "

 :قل آل مجلة مرتني وحاول أن تالحظ الفرق

 هل هى نفس املشاعر؟

آما قدمناها سابقا فأثارت ما( الذل: وقس على ذلك 
 !! وغريه) أثارت

 وربنا يسرت،

 . مبا حرآت الكراهيةمث تأتى  

ىف العالج اجلمعى حني منارس ونطلب من ناهيك عما خربناه
وأحيانا(املريض وهو يعرب عن خوفه أن جيعل جسمه ووجهه 

 . يشارآون ىف ذلك) عرقه

وهذا ما قد نواصل مناقشته حني نعود للرد على ما وصلنا
 .من تعقيبات عن موضوع الكراهيه

 !!!وإىل الغد، فقد حذفت بقية النشرة حذفا ليس ائيا

  

 ) األطروحة(النظرية : األصل آانت ىف -

 ما أردناه : آانت ىف األصل -
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 :تنويه مبدئى

هذه النشرة اليوم آانت تكملة لنشره أمس، لكنىن فصلتها
كثيفألحذفها وأعدل عن نشرها أصًال، ملا لقيته هبا من فرط الت

املراد توصيله، والغموض، مبا قد ال يفيد، أو حىت قد يشوه 
 :لكنىن عدت وعملت هذه العملة، آالتاىل

على من يغامر بقراءة نشرة اليوم أن يقبل الشروط
 : التالية

 . أن يبدأ بالنظر ىف نشرة أمس، ويعيد قراءهتا: أوًال

لةاحتماالت فاعلة قاب(أن يتذآر أهنا جمرد فروض : ثانيًا
 ). لالختبار

أال يتوقف عند أية فقرة بذاهتا حىت يكمل القراءة: ثالثًا
 . آلها

أال ينتظر مىن أن أرد على تساؤالته ىف بريد اجلمعة: رابعًا
 !!).إال إذا رجعت ىف آالمى، حسب التساؤل(

أن يعترب ذلك فهرس العمل الذى يشغلىن، جمرد: خامسًا
 . عناوين

 . أن يساحمىن: سادسًا

 امج بقائية؟ أم غرائز وعواطف وعقول؟بر

تناول أى موضوع" طريقة"حاولنا أمس أن نعرض آيف أن 
هى األصل، وأهنا تشكل حمتواه األعمق بشكل أو بآخر، آما

إلدجار" الرسالة املفقودة"وهو ينقد قصة " جاك الآان"علمنا 
 .آالن بو

عاودىن أمل ضعيف أن تصل بنا هذه التجارب واملراجعات إىل
حفز إمتام ما أريد اجنازْه لو مسح رىب ىل بعمر يكفى لتغطية
موضوعني يقعان ىف موقع جوهرى بالنسبة ملا وصلىن، فحملتُه

 .أمانة
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وهو ما قدمته بعض ،"ماهية الوجدان وتطوره"األول هو 
.18/11/2007، 17/11/2007، 14/11/2007مقدمته ىف يوميات 

  "جتارب حتريك الوجدان إلعادة النظر"وأشرت إليه أمس 

:وحتديدا" عن تطور الفطرة وتصعيد الغرائز"والثاىن 
مث(مث الغريزة الىت امسيتها من قبل  والعدوان اجلنسغرائز 

حرآية= اإلميان ( الغريزة اإليقاعية التوازنية) عدلت
 ).الفطرة التوازنية اخلالق

د يكون الدافع األخري الذى دفعىن ألن أربط بني املوضوعنيق
عصام اللباد ىف تعقيبه على موضوع.هو ما جاء ىف مالحظات د

يقول أفالطون إن املشاعر تقع ىف: "الكراهية مقتطفا أفالطون
، وأهنا تقوم خبدمة أحدمها علىبني الغرائز والعقلمنطقة 

 ". اخل... حساب اآلخر 

ن بتقدمي أغلب اخلطوط العريضة الىت فيهاوسوف أغامر اآل
بعض حماوالت اإلجابة على األسئلة اخلمس وعشرين الىت وردت أمس،

، 16،  14، 11،  9،  8،  7، 5، 4وأخص بالذآر أسئلة رقم 
 . وغريها  17،20

 تداعيات الفرض الشامل

 ) الفرض هو الفرض، ليس سؤاال وال حقيقة: تذآرة(

 لةإجابات حمتم: الفرض 

تطُّور هذا الفرض الشامل من خالل املمارسة منذ خطر ىل حىت
، وهو أآرب من أن يوجز ىف)2008إىل  74من (سنة  34اآلن طوال 

خطوط عريضة، لكن يبدو أنه ال مفر من حتديد بعض معامله، ىف
 :حماولة أوىل

اإلنسان هو جمموع تارخيه احليوى شامال األنواع) 1
الىت الربامج احليوية البقائيةل املتصاعدة، وهو مزود بك

حفظت هبا األنواع بقاءها من ناحية، وتطورت هبا إىل ما بعدها
124:أنواع العقول العدد: أنظر نْشرة(. من ناحية أخرى

 ). 2008-1-2بتاريخ 

"الغرائز"أو " العواطف"يوجد شئ امسه يبدو أنه ال ) 2
آما شاع بيننا للتنظري بشكل مستقل ،"العقل"أو حىت 

والتدريس والتواصل، وحنن نتحدث عنها أو نبحث ىف ماهيتها
 .أو حىت وحنن حناول تصنيفها مبا تيسر

)العقل –الغرائز  –العواطف (حنن نضع هذه التسميات ) 3
 .لنتجاوزهامضطررين، 

تسميات مبا يتبعها من تنظري وتقسيم تّسهلهذه ال) 4
، لكن التوقف عندها منفصلةحرآة التواصلعلينا مرحليا 

 .حرآية املعرفةتعرقل 

آل هذه التسميات ينبغى أن تعترب مؤقتة، وأهنا) 5
 . مرحلية، مرتبطة بزمنها فقط
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تبقى هذه األلفاظ فاعلة ومفيدة مبا شاع عنها، لكن) 6
 .واحمليط على مسار التطورمضموهنا ودالالهتا، تتغري بتغري الزمن 

سواء مسيت(إذا ما انفصلت إحدى هذه الربامج البقائية ) 7
جاز لنا أن" حرآية الكل"عن ) غريزه أو عاطفه أو غري ذلك

 .نصفها مستقلة مبا انفصلت إليه، بأى من األمساء الشائعة عنها

آلما اشرتآت هذه الربامج البقائية ىف حرآية النمو) 8
 وحدات أآرب، رمبا حتتاج لتسميات جديدة منتآلفت جدال إىل

–التسمية  –التصنيف "   Script منطلق جديد، وبتكرار نص
ىف مراحل التطور املختلفة يضطرد التطور" التجاوز -الوصف 

 .إىل هناية مفتوحة الميكن إدراآها حاال

بلغة التطور واهلندسة(هذه الربامج البقائية ) 9
من حيث املبدأ، إذا عملت ىف هاهى إجيابية آل) الوراثية

 ).اإليقاع احليوى( وبالتناوب معًا لغائيتها حينها

يشري عادة إىل الربنامج البقائى" غريزة"ما يسمى ) 10
نتعامل آما هواألوىل، وحني يّصاعد إىل أن يصل إىل الوعى به 

مبجرد تسميته غريزة، نفصلهمعه باعتباره بدائيا ألننا 
آما ذآرنا لكنها ليست هنائية، مع وهذه مرحلة مقبولة

 ).آما ذآرنا(احتمال اإلعاقة لو توقفنا عندها 

على قدر ارتباط أية غريزة بأية درجة من الوعى فاملعرفة) 11
وله معامله  حمتمًال، " ما وجدان"ىف مستوى بذاته يصبح احلديث عن 

قتاملرحلية، الىت ختتلف عن ارتباط نفس الغريزة مبستوى آخر، ىف و
الحظ ىف لعبة الكراهية(آخر، لغرض آخر، حىت لو مسيت بنفس االسم 

  )اللعبة الثالثة(" مش آل آره آره.. بصراحة"تعبري 

التطورية هى ذات شق/آل من هذه الربامج البقائية) 12
التالؤم والنمووشق فاعلى وآالمها خيدم آال من ) آىإدرا(معرىف 

 .ىف النهاية فاإلبداع التطور

مستقلة، بشقها املعرىفتظل هذه الربامج حمتفظة ) 13
ومتضفرة مع ما بعدها، ومع ما هو مبحاذاهتا، ىف تناوب

 .إيقاعى، وأيضا ىف انتقاء تكيفى حسب املرحلة واملوقف

عطيها تشكيالت متعددة ىفالوعى املعرىف بالغرائز ي) 14
ذاهتا، آما يصنف آال منها مبا تتصف به بدًءا بوظيفتها
البقائية األساسية، دون التوقف عندها، آذلك احلال فيما

مستويات –عقول (يسمى العواطف أو أية برامج بقائية أخرى 
حسب أجبدية املدرسة الىت تتناوهلا، ومدى...)  -ذوات  –وعى 

 .امشوليتها وإحاطته

ىف األحوال –على مسار رحلة التطور املستمرة ) 15
إىل التميز) الواحدية األولية(نتواصل من الكلية  -اإلجيابية

الكلية(عودًا إىل الواحدية ) التشكيل التنوعى(التخصصى 
، الىت لو حتققت"اآلن"مع يقني استحالة الواحدية ) التناغمية

ى إىل سالمة التوجه،لتوقف جدل النمو أصال، وإمنا اإلشارة ه
 ).اآلن(وليست إىل إمكانية التحقيق 
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حيدث ذلك على مسار آل برنامج بقائى على حدة، وعلى
 .مستوى تفاعل وتضفر وجدل الربامج معًا

متتد حرآية التناغم بني املستويات إىل احتمال) 16
التناغم بني مستويات تتجاوز االنسان الفرد، مث اإلنسان

ا وطوال مما ال نعرفالنوع إىل تنظيمات أخرى ىف الكون عرض
 ).الغيب(

مع تواصل النمو، واستمرار جناح اجلدل اخلالق،) 17
وفاعلية اإليقاع احليوى، تتكون توليفات جديدة ليس هلا أمساء
حاضرة اآلن، لكنها سوف تعرب عن نفسها بتشكيالت خاصة، وقد

، لنتجاوزها بأية وسيلة، وآلألفاظ ماتسكن مرحليا ىف 
 ).مثال وىف اإلبداع عامة ىف الشعر(وسيلة 

مع هذا التقارب التكاملى اجلدّىل املضطرد يصبح آل) 18
برنامج بقائى قادرًا على احتواء وخدمة ودعم الربنامج اآلخر

اإلميان –املعرفة  –اجلنس (مبا يسمح بتداخل الوظائف واملعامل 
-: ، وىف هذه احلال يصعب تسمية اجلنس مثال)اخل.. اإلبداع –

الفطرة التوازنية اخلالقةفما بالك حبرآية  -غريزة
 )!!اإلميان(

حيدث آل ذلك ىف جمال اجلسد املشارك وليس اجلسد األداة،) 19
ىف األحوال(اجلسد يشارك فاعال طول الوقت وىف آل املراحل 

 ).السليمة

ال حيتاج األمر إىل التأآيد على حتمية األساس) 20
 .وسعلكل ذلك باملعىن األ" البيولوجى"

 أمهية تنويع املنهج

احلاجة اآلن أشد إحلاحا إىل العناية بالبحث عن تنويع
بالبدء من: املنهج القادر على اإلملام ببعض ذلك، مثال

 التجريب إىل التنظري وبالعكس

 حبفز االستمرار بأآرب قدر من املرونة واإلبداع

 .نحىت حنافظ على دافعية التطور مبا يؤهله لنا تاريخ اإلنسا 

"جتارب حتريك الوجدان إلعادة النظر"هذا بعض ما وصلىن من 
 .بديال عن مناقشات حتديد املعامل، ومشاآل التعريف إلثبات الرأى

 بعض املالمح الىت وصلتنا من خالل التجربة

لعلنا استطعنا بدرجة متواضعة أثناء هذا التجريب احلاىل
ها ىف نشرة أمسىف األلعاب عامة، وبالنسبة لأللعاب الىت ذآرنا

 :لعلنا استطعنا بعض يلى) آأمثلة(بشكل خاص 

أن نفهم الفرق بني حالنا وموقفنا وحنن نضع تعريفا -1
وبني حالنا وحنن منارسها أو منارس) باأللفاظ(لعاطفة ما 

راجع(نتائج تشعبها من واقع استدراجنا إىل ما مل نتوقع 
 ).أميمة أمس.جتربة د
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أن نفهم السبب ىف إنكار إجيابيات غريزة بأآملها -2
لعجزنا عن استيعاب موقعها اإلجياىب إذ تتّضفر) مثل العدوان(

 .ىف آّليات جديدة

آيف أنكر أغلبنا الكراهية قبل -مثال –أن ندرك  -3
ية للعدواناللعب حني مل يصلنا من اللفظ إال الصورة السلب

 البدائى

أن نفهم ضرورة احتواء ما يبدو تناقضا ظاهريا بني -4
بالنظر إىل املستوى األعمق لنشأهتما من) عاطفتني مثال(ظاهرتني 

مستوى واحد من جهة، وأيضا تضفر إجيابياهتما ىف حرآية
وهو بعض ما ظهر ىف لعبة الكراهية(التواصل من جهة أخرى 

 ).أيضا، آمثال

اإليقاع(هم تناوب التنشيط بني املستويات أن نف -5
آحل طوّىل خيفف من الرتآيز على جدل عرضّى، قد حيول دون) احليوى

 .استيعاب حرآية تناقض ظاهرى

 .آسف

 .لكنك أنَت الذى غامرت بالقراءة برغم التحذير
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 )61حلم(نص اللحن األساسى

 من   اقرتبت   وملا .  عزيز   قريب   بيت ىف    عشاء   دعوة وصلتىن 
 الدعوة   أن   فأدرآت .  يدخلون   املدعوين   من   أفواجا   رأيت   الباب 
 من وأخرى  أساتذتى    جيل   من   خنبة   القادمني   بني   ورأيت .  عامة 
 أمجعوا   مما   وآان   الكالم   وبعض   التحية   وتبادلنا .  الزمالء   جيل 
 عن   الكثري   وقالوا   آرستوفر   قرية ىف    اآلن   يقيمون   أم   عليه 
 بني   وتفرقنا   دخلنا .  السياحية القرى    مجيع على    وتفوقها   اهلامج 
 فال   شئ   آل   من   عارية   صغرية   مائدة   أمام جلسىت    وآانت .  املوائد 
 رأيت دهشىت    من   أفيق   أن   وقبل   طعام   أدوات   وال   طبق   وال   مفرش 
ىل   وسلمها .  حممرة   خروف   فخدة على    قابضا حنوى    قادما   شكوآو 
 من   بدا   أر   مل ولكىن    واستأت   صعقت .  يضحك   وهو   وذهب   بيد   يدا 
 طيلة   أفكر   آنت أنىن    غري طعامى    ألتناول بأصابعى    اللحم   قطع 
  . آرستوفر ىف    الوقت 

 التقاسيم

قرية سياحية امسهاسألت موظفة مكتب السياحة عن .... 
آريستوفر، وهل يوجد هبا فندق ملن ال ميلك هبا شاليها أو فيال،
فأنكرت االسم وقالت ىل املوظفة لعلك تقصد قرية آوملبوس، قلت هلا
رمبا هلا امسان، فأخربتىن بأنه ال يوجد هبا فندق، وإمنا شاليهات

فصيلةتؤجر بالليلة، وأنه يشرتط ملن يسمح له بتأجريها أن تكون 
وأىن قادر على أن أعطى O، وأنا أعرف أن فصيلة دمى A Bدمه 

آل الناس نقل دم لكن ال آخذ إال من فصيلة تشبهىن، وشرحت هلا
املسألة وأىن مستعد أن آخذ باملخاطرة لو حدث شئ، فُأعطى وال

 .آخذ، فوعدتىن املوظفة أن ترجع إىل رئيسها تستشريه

شكوآو"بس ينادى ىف الطريق وجدت بائع عرائس اجل
، فتقدمت منه وسألته عن"آاريوآا باألزايز"، "باألزايز

فصيلة دمه، فقهقه عاليا، وطبطب علّى مشفقا على عقلى،
فوجدت نفسى ىف املصعد ىف قرية آريستوفر آوملبس، وعامل املصعد
يعطيىن مفتاح الشاليه ويطلب مىن التوقيع على مسئوليىت عما

 .تب السياحة، فقمت بالتوقيعحيدث ىل آما وعدت ىف مك

 أثناء رآوىب املصعد نظرت إىل صورتى ومل أتعرف على نفسى 
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لكن الح ىل ىف املرآة خلف من ال يشبهىن عدد من املدعوين من جيل
"بالسالمة"األساتذة والزمالء وهم يلوحون ىل تلوحيه الوداع 

، ضغطت على زر رقم الدور الذى أخربىن عنه الرجل"بالسالمة"
ن يصعد، وتصورت أن هذه هى األصولوإذا باملصعد يهبط بدل أ

، لكنه ظل يهبط دون توقف بغض النظر عن حماوالتى مع آل
األزرار، وتذآرت حديثى مع موظفة املكتب، وأسفت لتوقيعى

واستمر اهلبوط وأنا ال أستطيع حىت أن أصيح أن. لعامل املصعد
 .Oفصيلة دمى 

**** 

 )62  حلم(نص اللحن األساسى 

 األشياء   بني   العزيزة   القدمية   الصورة لى ع   عثرت   أخريا
 الصورة   أن ىل    تبني   ما   سرعان   إذ   تتم   مل فرحىت    ولكن .  القدمية 
 منها   يبق   فلم   األعزاء   مالمح   وطمست   عليها   الزمن   مبرور   هترأت 
  . تذآر   بقية 

 ملف وبيدى    حكومية   مصلحة   هبو ىف  نفسى    وجدت   قادر   وبقدرة
 أن خبربتى    وأدرآت .  باإلنصاف   ويطالب خطاى    يتتبع   موظف   خدمة 
  . املستخدمني   إدارة   اختصاص   من   املوضوع 

 املخازن   حجرة   أمام   أمر   وفيما   أثرا   هلا   أجد   فلم   وحبثت
 من   امللف   خطف .  شهر   منذ   اهللا   وفاهت   زميل   منه   وخرج   الباب   فتح 
. اختصاصه   من   املوضوع   أن   يؤآد   وهو   املخازن إىل    ورجع يدى  
  .تشغلىن   آانت الىت    املهمة   مظهره وأنساىن  

 التقاسيم

دخلت بسرعة وراءه قبل أن يغلق حجرة املخازن، وأنا... 
لكنه زادىن إصرارا، أخذ يسرعأعلم أنه متوىف، فمألىن الرعب، 

اخلطى وامللف حتت إبطه، وأنا وراءه، وأنا على يقني أن
الصورة القدمية بداخله، وال أعرف آيف وصلت إىل داخل امللف،
وحني توقف فجأة واستدار وعيناه مليئة بالغضب واالحتجاج،

إىل أين؟ قلت له أنا معك حىت النهاية، قال إنك لن: صاح ىب
ى صربا، قلت ستجدىن إن شاء اهللا من الصابرين، قالتستطيع مع

على مسئوليتك، قلت له هات الصورة الىت بداخل امللف وأنا
أنصرف عائدا ويا دار ما دخلك شر، قال أية صورة يا أبله؟
قلت له أنت ال تعرف آم هى متهرئه، ولو مل تأخذ بالك

خرجتفستتمزق منك، قال آيف تقول ذلك وأنت بكل جباحتك هذه 
 .منها لتزعجىن آل هذا اإلزعاج

غمرىن رعب غامض ثقيل، وأخذ جسمى يتبطط حىت صار ىف ُسمك
 .ورقة آارتون، ال أعرف هل لصق عليها صورتى أم ال

 .وراح الرجل يبحلق فيها وهو يقهقه شامتا
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 :مقدمة

تزداد جرعة الطب النفسى –أو لألسف  –تدرجييا واحلمد هللا 
والتحاور املهىن، وإن آانت ال تبتعد أبدا عن احتمال آوهنا

املعىن الذى التقطه الصديق مجالطريق إىل املعرفة عامة ب
 .عامة" نقد النص البشرى"الرتآى 

وهو غري باب(ىف احلوارات " استشارات مهنية"حيتل باب 
مساحة أآرب") حاالت وأحوال"وأيضا غري باب " اإلشراف عن بعد"

 .فأآرب

هيا نأمل ىف قدر من التوازن، حسب ما يردنا من آراء،
 .ن، أو املطلوبفهى الىت ستحدد التناسب املمك

 :أوًال مبا ليس آذلكولكن دعونا نبدأ 

 مجال الرتآى. د

أتواصل معك من جديد ألحيطك مبا مت التوصل إليه فيما خيص
انعقاد مؤمتر احتاد األطباء النفسانيني العرب، استقر الرأي

ال يفصل الواحد عن  PanArab""لـ الـ   أن يعقد مؤمترين
2008جوان ( املؤمتر العاشر مبصر األخر سوى شهرين، حيث يعقد 

سأشارك إن شاء اهللا) 2008أوت (واملؤمتر احلادى عشر بسوريا ) 
حنو تواصل وتأصيل: " بورشة عمل حتت عنوان" مؤمتر دمشق"ىف 

أعرض فيه ما حققته" عربي للعلوم النفسية العربية
بعد مخس سنوات من" الشبكة العربية للعلوم النفسية"

ه ليشرفين دعوتك مشارآيت هذه الورشة بعرضانطالقتها وإن
على الويب" يوميات اإلنسان والتطور"لتجربة   قراءتك

والديناميكية اليت أدخلتها بني أهل االختصاص، إن مسحت ظروفك
 .وأجندتك

 :حييى. د

على: شكرا يامجال، مرة ليست أخرية أبدًا، على آل شئ
مث. معا وأآثرصدقك وتضحيتك وعواطفك وانشغالك مبا يهمنا 

 أرجو ان تقبل اعتذارى عن عدم االستجابة لدعوتك الكرمية 
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بالنسبة للمشارآة ىف مؤمتر دمشق، وأال تتصور أن ىف ذلك عزوف
ىف مؤمتر  أو انسحاب، هذا وسوف ألقى حماضرة افتتاحية

القاهرة أعتقد أا أقل فائدة من أية نشرة آتبتها ىف
يعرف رأىييوميات اإلنسان والتطور املتواضعة، من يريد ان 

إن آان–أو بعض رأىي العلمى ليس عليه إال أن يفتح بريده 
أو يفتح املوقع، ويسمح لنفسه أن مير ببعض ما أقول -عندى

يوميا، وليس مرة آل بضع سنوات، فضال عن فتح فرصة النقاش
 املستمر طول الوقت، طول العام، يوميا ما أمكن ذلك،

مع عقد املؤمترات مازلت يا مجال، رغم آل ذلك أآرر أنىن
متاما، ألنىن احرتم دورها االجتماعى واإلنساىن جدا، مث اىن احرتم

السيما –بوجه خاص جهدك وأقدره متاما، وأشعر أحيانا 
وعن(أنك تقوم به باألصالة عن نفسك والنيابة عىن  -مؤخرا
وبالتاىل ليس عندى أية اعرتاضات على حضور هذا  )أمثاىل

 ن اعذرىن يا مجالاملؤمتر أو ذاك، لك

 آل وقت وله آذان 

 ؟"أليس آذلك"

 أنا أحبك

 ربنا خيليك وينفع بك يا شيخ، 

 .واآلن هات ما عندك عن الربيد وغريه

 مجال الرتآى. د

حدث مما ال يعرفه أحد إال" تساءلت عن هذا الذي.... 
تساءلت إن آان... عليهم/علينا/ خفت منه عليك"... أربعة 

قد يكون هذا... يبدد خويف أم يرفعه" دثح"معرفة هذا الذي 
احرتمت فيك أنك أعلمتنا و مل تعلمنا، وأن..ّ. وقد يكون ذاك

أليس من صميم ديننا أال نسأل عن... آّل على ما وصله  يبقى
ومهما آان هذا الذي... أليس ذلك رمحة بالعباد... أشياء

لك هي من قبل الذي/ دعواهتم/دعواتنا/فدعواتي" حدث"
دعواتنا ملن حنب حق علينا،"...حدث"ومن بعد الذي   "ثحد"

لإلنسان/لنا/هلا/هلم/لنفسك/إْن هم تغريوا أو مل يتغريوا، دمت 
 .ودام عزك و عطاؤك

 :حييى. د

هذا من أحسن مافعلَت يا مجال، وآنت أتوقعه منك... 
مقارنة مبن آانوا سيسألوىن عن ما ال أملك له جوابا شافيا،

اإلجابة آما أفعل معك اآلن، عالقىت مع وآنت سأهرب من
  "الغيب"عالقة خاصة جدا، ال تقل عن عالقىت مع " القدر"

القدر جيدد لك التعاقد بني احلني واحلني لتستمر، فأشعر أن
مادام اهللا قدر لك: اهللا سبحانه يرسل إّىل رسائل من خالله تقول

حتملان تعيش حىت هذا العمر، وأنه مازالت لك الفرصة أن 
أمانة االختيار والفعل، فخذ هذا الوقت اإلضاىف وأرنا ماذا

 !تفعل
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أنه مهما وصلت إىل رؤى:أما عالقىت مع الغيب فهى تقول ىل
ومفاهيم ونظريات فمازال ىف الغيب ما ينتظرك حىت تؤآده أو

 تعدله أو أى شئ 

هذا ما آان من أمر ما حدث وماترتب عليه من قرارات
 خاصة وعامة،

 .، فأنا أحتاج دعوات آل الصادقنيوادع ىل يا رجل أآثر

 مجال الرتآى. د

 )من بريد اجلمعة(املقتطف 

، ُتلزمِنى آما يقول"آبريى"أشرتيك "هل تقبل يا مجال أن " 
هبذا وذاك" اللى مالوش آبري يشرتى له آبري: "املثل عندنا

 !!"مجيعا؟

، فما حاجتك إىل"آبرينا"و أنت " آبري"إىل " آبرينا"هل حيتاج 
إمنا حيصل الشرف يل لو قبلتين خادما يف رحاب علمك أهنل... آبري 

عّلين أهتدي   منه ما يفتح به بصريتي و ينري عقلي و يعّمق وعيي،
  نصوال) النص الكوني/النص البشري(إىل قراءة النص املنظور 

، عّله يصلين قبس من نور)نص الشهادة / نص الغيب ( الالمنظور 
احلق، يف زمن"آبرينا"أنت ...علمك أو بعض مما فتح اهللا به عليك

 . و ما أآثرهم حولنا" الكبري املضروب"زمن    الزيف،

 :حييى. د

 حاسْب على يا مجال اهللا خيليك،

يقية ،أن يكون لك آبري ختتاره هو مفتاح احلرية احلق 
الكبري هو الكبري، وهو ليس وىل األمر القاهر، الكبري هو الذى
يشعرىن بذاتى احلقيقية وهو جبوارى، هو الذى ال يرتآىن لذاتى

"حتقيق الذات"الومهية املغرورة املهتزة املتنافسة ىف سعار 
ذلك املفهوم الذى استوردناه من الغرب مع أنه مل يعد له

لقد –أو عند بعضهم على األقل  –نفس القيمة حىت عندهم 
وحل حمله) أعىن بعضهم أو أغلبهم.. ال،(استبدلوه يا مجال 

ومع ذلك فنحن مازلنا(املتواصل " امتداد الذات"مفهوم 
ال يدل) حتقيق الذات(، هذا الوهم القدمي )نقدس املفهوم األول

إال على النقص واالهتزاز وليس على الكدح، والسعى وهو هو
 .وراء هذا الصراع حول املؤمترات وغري املؤمترات ما يكمن

 حممد حسن منصور. أ

رزقىن اهللا برباء  واحلمد هللا متزوج سنة 28أنا سىن .... 
االملانيةعام متخرج ىف آلية اللغات والرتمجة قسم اللغة )ولد(

وانا اآلن )من عند حبايبك هيجل وفرويد واجلماعة دول(2002
اجستري عن املصطلحات االسالمية ىفمناقشة رسالىت للم بصدد

 .املعاجم االملانية

 :حييى. د

 انتزعت هذا اجلزء من رسالتك يا حممد ألعرفك وأعرف 
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األصدقاء بك، وألنه وما يليه وصلىن ىف وقت مناسب جدا، إذ
مبوضوع عام ىل رأى فيه، -بشكل غري مباشر –وجدت أنه يتعلق 

 وموضوع خاص ىب شخصيا ىل تعليق عليه،

ن رسالتك وهو اخلاص باستشارتك الشخصيةأما اجلزء األول م
فسوف أرد عليك رّدا مباشرا على بريدك اإللكرتوىن ألنىن تعهدت

بالنسبة لالستشارت الىت خترج عن جمال –ما أمكنىن  –بذلك 
االستشارات املهنية بني الزمالء، وعن احلوارات املعرفية حول

 .القضايا املطروحة

 وبعد

آلية اللغات والرتمجة هبذا لقد فرحت أن هناك ختصص ىف
الشكل، مث إىن فرحت أنك عرفَت بنفسك من خالل حدسك النقى

"حبايىب"واجلماعة دول، فهم " هيجل، وفرويد"بعالقىت بكل من 
 . حقيقة وأنا أعرتف لك هبذا احلب لدرجة الضعف

فيمكن أن ترجع إىل بعض موقفى منه ىف" فرويد"أما عن 
أما   "علم وشائعات"حنن وفرويد اآلن " 2008-4-29"نشرة 

فقد أحببته أوال من خالل حب حممد ابىن له، مث من خالل" هيجل"
زآريا ابراهيم، قدس اهللا روحه، مث من خالل صعوبته. د.أ

ولعلك ال تعلم حىب ألملان البالغة الىت أعادتىن إليه مرارا،
آارل"آخرين آانوا أقرب إّىل مما تتصور، مثل حىب لكل من 

 Generalصاحب آتاب اإلمراضية العامة ىف املرض النفسى" ياسربز
Psychopathology  وظل هو املرجع 1923الذى ألفه سنة

األساسى ىف اإلمراضية الوصفية ومل يرتجم لإلجنليزية إال سنة
1962، 

دراسة ىف علم"آان دافعا خفيا لكتابة آتاىب األم  ورمبا
آان 1969 - 1968وحني آنت ىف فرنسا  "السيكوباثولوجى

لمرة الثانيةالربوفسور بيري بيشو يتغىن به، ويزمع ترمجته ل
إىل الفرنسية ألن الرتمجة األوىل مل تعجبه، ناهيك عن عالقة هنرى

مرجعى الفحل ىف طب النفس وعلم نفس الشعور Henrey Eyإى 
وعالقته باألملانية، وبالذات بالفلسفة األملانية، مث خذ عندك

 .وريادته للتحليل النفسى الوجودى Bins Vagnerبنزفاجنر 

اخلاص بك فهو موضوع رائع وهو  اجستريأما عن موضوع امل 
الذى جرجرىن إىل آل هذا االستطراد، ولكنىن أحذرك من أن يكون
مدخال إىل تصور أسبقية أو تفضيل حضارة على أخرى آما
يستسهُل املؤلفُة قلوهبم وآأم يدعمون بذلك اإلسالم، وهم
ينسون تداخل احلضارات وخدمة بعضها البعض طول التاريخ

 . عن مزاعم الصراع واحملو الذين شاعا مؤخرابديال

آنت دائما يا حممد أمتىن أن أقرأ فرويد باألملانية حىت ال
من االجنليزية ورمبا من( IDأظلمه، وآم رفضت ترمجة الـ 

اخل، آذلك آان احلال معى" ... اهلو"أو " اهلى"إىل ) األملانية
النفسى منوأنا أحاول أن أتعرف على املدخل الوجودى للطب 

خالل بنز فاجنر، بصراحة حنن نظلم هؤالء الناس وحنن نقرأهم مث
 نقتطفهم من ترمجة من اللغة الثانية أو الثالثة مث حنكم عليهم
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هناك آلمات باألملانية دخلت الطب النفسى آما هى للعجز
 . عن العثور على ترمجة دقيقة هلا

 هذا حيدث أيضا بالنسبة للرتمجة من لغات أخرى،

Erotics أقرأ اآلن آتابا بعنوان  تصور يا حممد أنىن
 Eroticism وبداخله يستعمل املؤلف جورج باتاى آلمة 

هذا الكتاب آتبه مؤلفه سنة) آأما مرتادفان(بالتبادل 
،1962بالفرنسية وترجم ألول مرة إىل االجنليزية سنة  1957

وال أجد رد عنوانه آلمة 2008وأنا أقرأه اآلن سنة 
& Eroticisللرتمجة، آشفت على الكلمتني بالعربية تصلح 

Erotics ووجدت ألفاظا شديدة البعد عن املعىن املراد، بل
ومل) اجنليزى –اجنليزى (إنىن آشفت عن الكلمتني باالجنليزية 

 .أعثر على ضالىت، ومل أرجع للفرنسية بعد

الوعى باجلنس آخربة"يعىن بالكلمة حتديدا ) املؤلف(الرجل 
مبناسبة اآتساب اإلنسان  Inner Sexual Experience" داخلية

الذى   Animal sex للوعى، وهو هبذا مييزها عن اجلنس احليواىن 
ميارسه أغلبنا دون أن يعرف مستواه ، فهل هناك آلمة

ال أخفى عليك(بالعربية تقابل هذا العنوان وهذه الظاهرة؟ 
اآلن مل حىت) أنا مل أقرأ حىت اآلن إال ستني صفحة من الكتاب

أعثر على الكلمة املناسبة، ورمبا حني أنتهى من قراءته قد
 . أجدها، أو لعلك تساعدىن

 حممد حسن منصور. أ

أتكسب ىف الوقت احلاىل(عمال ىف جمال التخصص حىت االن مل اجد
أنا حببك"آخر أود ان اقوله  هناك شىء) من الدروس اخلصوصية

 برآاتهو والسالم عليكم ورمحة اهللا" ىف اهللا

 :حييى. د

أشكرك، وأصدقك، وأرى من األمانة أن أبلغك أن هذا
عادة ما يهزىن هزا، خصوصا إذا أضيف" احلب ىف اهللا"التعبري 

ما يصلىن منه ليس" افرتقا عليه"و" اجتمعا عليه"إليه تعبري 
"افرتقا عليه"له أبدا عالقة بالتفسريات التقليدية خصوصًا 

ىن هذا التعبري حضرىن أثناء ممارسىتهذا االستلهام الذى أفهم
 ."2007-11-26يومية "العالج اجلمعى 

لكن دعنا منارس تفسريا عمليا من واقع وصول خطابك هذا ىف
ولو مؤقتا،إن شئت يا حممد أن تعمل معنا، : وقت مناسب له

ىف اال الذى أحملُت إليه ىف إجابىت حاال فأهال بك، وهو جمال
يتعلق حببك هذا ىل، آما تقول، واستلهامى السالف الذآر، من

 .هذا التعبري

وهو ليس جمال ترمجة حتديدا، لكنه جمال توثيق وتفريغ 
ملئات احلاالت واجللسات العالجية الىت قمت هبا ىف العشر سنوات

رية مث احتمال وضع ترمجة حتتها باللغات الثالث ىف نسخ ثالثاألخ
 االجنليزية والفرنسية واألملانية ىف مرحلة الحقة
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 أرجو اإلتصال ىب إن آان لديك وقت،

 . وشكرا ىف مجيع األحوال

*** 

   :نشرة ليست للقراءة

 :مة عرفةأسا. د

مالحظتان مل أستطع تأجيلهما وال أدرى هل مها أيضا ليسوا
 للقراءة ؟؟

إن أنقى حاالت العواطف خربهتا لدى الفصامى النشط -1
وأقصد !!!وليس لدى الشخص العادى وليس الفاتر املستتب

العاطفة منفصلة عن الفكر ومتحررة من الدفاعات بأنقى
املصدر مبعىن ال ارى مثال لدرجة آنت ال أرى العاطفة بل أرى

 وال أرى إن جاز.. عاطفة الكراهية بل أرى الكراهية نفسها
 .... بل أرى األمل نفسه و هكذا) عاطفة األمل(التعبري 

 :حييى. د

ماذا تعىن يا أسامة؟ الناس ال تقرأ إال ما هو ليس  .…
 مطروحا للقراءة، أال تعرف ذلك؟

ذلك يكون مدخلنابعض ما آنت أنوى الرجوع إليه، لعل 
إىل إعادة اآتشاف العواطف مبا هى بدًءا بالنظر األمني ىف هذا
التعرى الذى يواجهنا به الفصامى وحنن نتهمه بالتبلد،

 إخل،... واالبتسام الفاتر بال معىن

لعلك قرأت دعوتى حاال لالبن حممد حسن منصور لأللتحاق 
تفيدنابنا لتأسيس مؤسسة ترصد مثل هذه احلاالت لعلها 

ملا نقدمه من تنظري، ولعلك) االآلينيكى(لالستشهاد العملى 
تتابعنا حني نعود ملناقشة الكراهية من واقع جلسة اليوم

مع ثالثة فصاميني، مما 4/6/2008ىف العالج اجلمعى ) األربعاء(
 .سيأتى بعض التلميح إليه ىف بريد اليوم

ىف هذه مث لعلك تتذآر آيف آان مدخلنا إىل هذه القضية
 .من باب الفصام أيضاالنشرة 

 .ربنا يسهل ونستطيع أن نربط األمور بعضها ببعض

 :أسامة عرفة. د

أليس االيقاع احليوى هو أيضا جدلية بالطول عرب الزمن
  ؟؟ وآأنه هو هو جدلية الزمن

 :حييى. د

ماذا جرى يا أسامة؟ هل -تقريبا-  نعم نعم، هو ذاك
وصلك آل شئ حبدسك مرة واحدة، هل انت تسبق األحداث أم تصل

2007-11-4يومية (فصام؟   ما انقطع حني عرضنا نشرة حالة
 ")عن الفصام"وال حاالت وأح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2198
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 :أنس زاهد.أ

املقال دعىن أعرتف ىف البداية أنىن حباجة إىل إعادة قراءة
لكىن وجدت أن قراءتى). نشرة ليست للقراءة(مرة أخرى 

للمقال قد تتسبب ىف إعاقة ما ترسخ ىف وجداىن من انطباعات،
 الكلمة األآثر إيالما هى آلمة. آان هلا وقعا مستفزا ىف نفسى

الىت أشعرتىن بالغيظ فهى تلك الىت أما العبارة). التناغم(
)ال أدرى شيء من هذا القبيل(احليوى أو  تصف اإلميان بالنشاط

 املقال جعلىن أشعر بالكره آفضيلة،. 

أزعجىن جدا جدا رغبة الدآتور. إىل لعبة الُكْره بالعودة
رمبا. على أهنا نقيصة حييى ىف التطور ، وتصويره للبدائية

أعجبىن بصراحة شديدة. هذا ما وصلىنأآون قد أخطأت ، لكن 
أقرأ لغة علمية حرآت مشاعرى بصورة سلبية أحيانا أن

بالفخر ولن أعيد شعرت. وبصورة إجيابية أحيانا أخرى 
 املصطلح الذى استخدمته ألنه بالتأآيد حيتوى على دالالت ما،

مل خيطر بباىل عندها سوى. حديث الدآتور عن الغريزة  عند
الوعى أثناء النشاط اجلنسى أحسست أن تداخل اجلنس ، لكىن

ال أقصد هنا التأمل ، أقصد. يؤثر عليه بصورة سيئة للغاية
 . شكرا لسعة صدرآم  الوعى

 :حييى. د

يا أنس، أهال بك، فرحت حني أرسلت ىل تعليقك على
الكراهية وأنا مازلت أذآر آتابك عن زرادشت ونيتشه وهو

اضى وأنوى تقدميه ىف ندوةمن أهم ما قرأت ىف العام امل
 عندنا،

استفزازك،: أما ما وصلك من املقال هكذا فهو رائع آله
وانزعاجِك، وفخرك ورفضك وقبولك وتعجبك  وآراهيتك

وأما عن بقية ما طرحت من قضايا فلعلك. إخل... ونقدك
تتواصل معنا حني نعود إىل مناقشة مداخالت الكراهية،

 به، وبالذات املنهج الذى نعريها

وأخريا وليس آخرًا أدعوك أن تفكر ىف أن األمر حيتاج إىل
مدخل آخر، وأجبدية أخرى حىت نتفاهم أو نتخاصم حول الباقى

 شكرا

أرجو أن تقرا ردى على حممد حسن منصور بشان آتاب
Erotics  عند البشر، واخلربة" اجلنس"وفيه إشارة إىل

 .الداخلية به، وعالقة ذلك بالوعى، ولنا عودة

**** 

 :استشارات مهنية

ننصح الضيف الذى مل يقرأ االستشارة يوم: ملحوظة(
أن يقرأها حىت يستطيع متابعة  "2008-5-11يومية "صدورها 

  )احلوار
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            هالة محدى البسيوىن.أ

أدخلت على شعور" مع بعض"مشرية أنيس تعبري . استخدام د
طيب، ورمبا هو نفس الشعور الذى قد يصل إىل املريضة إهنا
ليست لوحدها وأمنا هناك من يقف جبانبها ويساعدها ىف التغلب

 .أو التقليل من القلق

 :حييى. د

عالجغالبا هل تذآرين االشارة إىل " املواآبة"و معىن هذا ه
 ؟"2007-2-26يومية "املواجهة، املواآبة املسئولية . م.م.م

 مروان اجلندى. د

ورعالقىت مبا يشكو منه املريض على مستوى شخصى هلا د: إذن
 .آبري ىف العملية العالجية

 :حييى. د

لعلك ال تعىن مبا هو" على مستوى شخصى"مل أفهم حكاية 
 ،"اخلصوصية غري املهنية"شخصى ذلك املعىن الذى يشري إىل 

هنا مبعىن إنساىن مهىن ألنه املستوى" شخصى"فهمت آلمة 
هى عالقة آل إنسان بكل: األعمق واألصدق ىف العالقة العالجية

الطبيب واملعاجل حنو الصحة: ان، معا، وىف حالتناإنس
ذلك احلب والكره والرفض والقبول حىت حنقق  والفاعلية مبا ىف

 .معا ما هو أحسن فأحسن لكلينا، فالناس

 مروان اجلندى. د

أحيانا آثرية أثناء جلسات العالج الفردى أواجه داخل
 ماوبني) آإنسان وشخص وطبيب(نفسى صراع، بني ما هو أنا 

أم مبا) أخ –آأب (يعرضه املريض وال أدرى هل أتصرف بنفسى 
أعتقد أنه سوف يريح املريض آمعاجل مبعىن إىن باحس إن جوايا
أآرت من شخص ىف خناقة مع بعض وده ساعات بيخليىن أسكت قدام

 .املريض لفرتة

 :حييى. د

السكوت أمام املريض هو فرصة إلنصات مفيد، حىت لو آان السكوت
حيرتم ذلك، أما تصرفك آأخ –عادة  –حرية مؤقتة، فاملريض  هو

ووالد فهذا جزء ال يتجزأ من ثقافتنا اخلاصة الطبية والعالجية،
على شرط احلذر من فرض الرأى بال مشارآة، وجتنب النظر من أعلى

 .للحكم حىت لو بدا حكما علميا أو الفتة تشخيصية

 حممد املهدى. أ

اتنا الداخلية قد تكون نابعةآيف أن ذو(أرجو توضيح 
وهل هذا األنطباع راجع لقوة) من ذوات خارجية منطقية

العالقة أو القرب أم أنه قد يكون راجعًا أيضًا لُلْكره
 .والتسلط أو اإلعتمادية

 .أرجو شرح هذه الفكرة تفصليًا لو مسحت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2200



א  06I06I2008א –א

 :حييى.د

هذا موضوع هام جدا ىف آل فكرى وجتربىت، وال أستطيع أن
نرجع إليه ىف مناقشات التداخالتأشرحه ىف آلمات، وسوف 

والتعقيبات حول موضوع الكراهية، وأيضا األلعاب الالحقة
ىف العالج اجلمعى،) األربعاء(ومنها لعبة أجريتها أول أمس 

 .آل ذلك ىف نشرات قادمة، لعلها تكون قريبة

 حممد الشاذىل. د

حماولة تفسري األعراض منذ البداية هبذا الشكل أظن أهنا قد
 .ل أو تغلق طرقًا بديلة وال أظنها تساعد ىف البداية هكذاتعط

 :حييى. د

 .أوافقك، وقد جاء بعض ذلك ىف رّدى

 حممد الشاذىل. د

النقاب واللحية رمبا يشريان إىل وجود إشكالية ما ىف
العالقة بني الزوجني، مبا ذلك العالقة العاطفية أو اجلنسية

 .لية اإلمراضيةوالىت رمبا يكون هلا دور آبري ىف العم

 :حييى. د

 ال أوافقك،

على اتفاق ما بني –غالبا  –هذا أمر خاص، وهو يدل 
 الطرفني، على مستوى معني من شكل ارتضاه االثنان،

 .أما أن يثبت أنه ُفرض فرضا من أحدمها على اآلخر، فهذا أمر آخر

 أسامة فيكتور. د

ت لكنطبعًا احلالة شيقة وثرية وتثري الكثري من التساؤال
ألنه يشغلىن حىت قبل عملى بالطب –ما أريد أن أسأل عنه 

التأثري السئ من بعض الناس: النفسى هو ما قلت عنه حضرتك
على بعضهم، ليس فقط باإلحياء، فأنا سابقًا وحاليًا اختيل أن
بعض الناس هلم نفوس قوية قادرة ليس فقط على اإلحياء بشئ ما

سهم قادرة على تعتعةلشخص ما ولكن أيضا أرى أن نفو
مكونات أو آيانات نفوس بعض البشر الضعاف أو القابلني

 .لألمراض النفسية لدرجة حدوث املرض النفسى

 :حييى. د

 ليس األمر هكذا متاما،

أنا مل أعد أبالغ ىف تقييم أثر إحياء شخص على آخر باملعىن
 الذى آنا نتداوله سابقا،

قحام القسرى إلمراضيةهو اإل –فيما أعتقد  –اخلطورة اآلن 
شخص طاغ على شخص تابع أو سلىب وهو ما أمسيته اإلمراض اُملقحْم

Folie Imposé ،)األصل بالفرنسية ألنه وصف أوال هبا( 
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اخلطورة ىف هذه احلالة أن الشيخ هو الذى جسد للمريضة
الصوت باعتباره أنه جىن، وأنه سيأتى هلا ىف صورة زوجها وهو

جسم غريب، مغرتب، بكل ماما ترتب عليه تعميق فصل الزوج آ
 .ميكن أن تنشأ عن ذلك من مضاعفات

وسنعود إىل شرح بعض ذلك ىف حاالت مباشرة، فنحن هنا
 .ملزمون مبا جاء ىف نص االستشارة ال أآثر

 مىن أمحد فؤاد. أ

حنتاج ملعرفة معلومات عن العالقة بينها وبني الزوج قبل
 .وبعد الزواج وآل االمور املتعلقة به

 :يىحي. د

 طبعا، وقد ذآرت ذلك ىف ردى

 مىن أمحد فؤاد. أ

مشرية وتعيش. اشعر أن املريضة سوف تشفى جيدا مع د
 .حياهتا الطبيعية

 :حييى. د

 أنا أيضا أثق ىف ذلك، ربنا يسمع منك

 جاآلني عادل. أ

أطمئنيت من آالم حضرتك على تأجيل التفسريات حيث أنىن ال
أول، مرة وأحيانًا افاجأ أميل إىل وضع تفسري فرضى واضح من

خبطأ فرضى وأجد أنه أحيانًا ال يؤثر، وأوافقك على ان األهم
 .هو ما تتمحور حوله اخلربة العالجية لصاحل املريض

 :حييى. د

 العالج األمني هو سلسلة من الفروض املتغرية، شكرا

 جاآلني عادل. أ

مبدئيًا أود أن اشكرك جدًا على هذا الباب والذى يؤآد
استحمالك ومثابرتك هذا الذى يفوق آل توقع أو حتمل، على

فلقد تعلمت الكثري من هذا مبقدار ال يقل بل يكثر عن العلم
واملمارسة، فأنا ممتنة لك ىف حماولة بذل جمهود هذا االشراف

 .الذى يصعب ىف أى مدرسة غري مدرستنا

 :حييى. د

تنجحربنا خيليك وينفع بك، حنن لسنا إال جتربة حتاول أن 
وسط جتارب أخرى آثرية نعرفها أو ال نعرفها، حتاول أيضا ىف

 .نفس الطريق

 هاىن عبد املنعم. د

 ذاته (وصلىن إن آل بىن آدم متعايش مع اجلن اخلاص به 
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ىف حالة تبادل معايشة جتعله أآثر مرونة ىف مواجهة) األخرى
االحداث وعند غلبة األحداث وعدم القدرة على املواجهة تظهر

فيهرب) أو القرين أو الشيطان أو شيطانهاجلن (ذاته األخرى 
 صح؟... به بعيدا

 :حييى. د

 يعىن،

 تقريبا، 

على شرط أال يكون اجلن اخلاص لكل مّنا جّنا يفرض نفسه 
آما هو شائع، بل هو يبقينا ىف حوار متصل معَنا، ىف احللم

 .وال مؤاخذة، اجلنون.. واإلبداع، و 

 حممود حممد سعد. د

ئ من بعض الناس على بعضهم بطريقة غريهل التأثري السي
االحياء ييسر لنا تفسري علمى للسحر واحلسد الذى أومن هبما؟

 أرجو التوضيح؟

 :حييى. د

مل أفهم جيدا مغزى استبعادك لإلحياء، خاصة وأن... 
اإلحياء عندى هو على مستويات عديدة، من أول االستهواء

جاهزة، مروراالعاطفى السطحى، حىت غرس برامج بيولوجية 
بغسيل املخ وغريه، وهذا غالبا ما سوف نرجع إليه مىت جاءت

 املناسبة

أرجو أن يكون إميانك بالسحر واحلسد مشروط بشروط قدرتك
على مواجهة أى أثر تتصوره هلما وليس االستسالم ألى منهما،

 وهذا وراد،

واإلميان هبذا أو ذاك له أشكال خمتلفة، حسب الثقافة 
الدين احلقيقى، والدين املشوه، والثقافاتالعامة، و

 .اخل... الفرعية

**** 

  لكن سيد قومه املتغاىب: تعتعة

 :مدحت منصور. د

وآان لنا رئيس  آنا جمموعة من النواب العبط  تصادف أن
نه أعلم أطباء األرض صدقناه وإذا رزعأومهنا أ قسم إذا

إذا ادعى أنه يستطيعوواحدا منا على قفاه مل يعارضه أحد، 
أن يبطش بأى طبيب ارتعبنا ومل نقاومه أو نقّومه حقيقة إىل

ق نفسه، فأتى يوما وقدم طلبا للمديرية يطلب فيهصّد ان
املستشفى واستبداهلم بنواب نقل آافة نواب املسالك خارج

ىف ة عامه وساق مربرات آوميديه منها التخريب املتعمدجراح
,آانت وقتها نكتة آبرية ىف الوسط الطيب). إرهاب يعين(القسم 

 .عليه مسكني جنينا
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 :حييى.د

شكرا، وإن آنت مل أفهم العالقة جيدا بني هذه التعتعة
وما جاء هبذه اخلربة املؤملة الىت حتكى عنها، ومع ذلك تلقيتها

 !!له خري باحرتام وأمل وحذر معًا، لع

 :على سليمان. د

تذآرت قصة خرافية عن واحدة توىف موضوع ىف غاية األمهية
.جانب زوجها من الضماء الن مياه السيول حاصرته من آل

وادرآت ان ىف دول العامل الثالث بعد املائه دوال زراعية ميكن
  حاجة ثلث سكان العامل وعدد سكاهنا ان يغطى انتاجها
وميوت آالف اليني ومع ذلك جتد فيها جماعةاليتجاوز عشرات امل

من اجلوع والفاقه مع ان املياه متوفره والحتتاج اىل  االشخاص
والرتبة خصبة ولكن من شدة ذآاء مسئوليها طلبهم تقنيات

شوف الذآاء آيف  الغذاء االغاثة العاجلة من دول التنتج
 !!!ياسالم

قبل التقنيةالعامل العرىب حباجة اىل االدارة  اعتقد أن 
واال ما فائدة احدث املعدات واالجهزة اذا اليوجد من يديرها

 .آما جيب

 :حييى. د

 .نبدأ بأنفسنا حيثما حنن، أنت وأنا -يا عم على -هيا 

 مىن أمحد فؤاد. أ

أنا ال أستبعد أن يتصرف مسئول سياسى عاقل مبثل هذا
كذل. التصرف الذى يبعده عن الناس ويفضح عشوائيته وختبطه

 .حيدث دائما ىف آل البالد

 :حييى. د

 ! ال ياشيخة؟

 آل البالد؟ 

 هل ميكنك حتديد هذه البالد

 آل البالد؟! هكذا مرة واحدة؟

 مىن أمحد فؤاد. أ

أنا متفقة جدا أن غباء احلكومة نعمة من اهللا على هذا
 .الشعب املسكني حىت يسمح لألمور أن حتل نفسها بنفسها

 :حييى. د

قة، إال أا حقيقة جزئية، مث البد أن تكونبرغم أا حقي
مؤقتة، وإال فنحن مسئولون عن استمرارها وعلينا أن نستعد

 .لتحمل نتائجها أآثر فأآثر

 نرمني عبد العزيز حمرم. د
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قد يكون الغباء تعريفه األمثل حسب آراء برنامج عالج
 .هو تكرار نفس اخلطأ وتوقع نتائج خمتلفةاإلدمان 

 :حييى. د

ومفيد، وهو يزيدىن حرصا على أن بصراحة تعريف جيد جدا
أتعلم من برامج اإلدمان هذه، وياليت الساسة العظام

 .يستفيدون أيضا من هذا التعريف

 حممد الشاذىل. د

قراراهتا لتسمح" فرملة"قد نستفيد من غباء حكومتنا ىف 
لنا جزئيا بالتدخل، ولكن احلاصل فعًال أن الذآاء البادئ ىف

 .حقًا الذى يهدد بقاءنا أو بقاءُهاستغباء هنا الشعب هو 

 :حييى. د

 ! تدخل من يا عْم؟

إن أى تدخل، ولو بالرأى، هو حماولة لقلب نظام احلكم،
 !!)احنا حانعرف أحسن من احلكومة؟(

الشعب هذه جيدة جدا، وأظن أن بعض" استغباء"مجلة 
من"يستعبط بدوره ويتصنع الغباء، ) ورمبا أغلبه(الشعب 
 ".فُخِدْعَت له فهو خمدوعَخَدعك 

 عمرو دنيا. د

لو مسحت بالش سرية العالوة وحلسها والنىب، آفاية اللى احنا
 .فيه وربنا يصربنا على دى بلد، ودى حكومة وعلى آل حاجة

 :حييى. د

 آمني

 حممد امساعيل. أ

وغري قادر على تصنيف تصرفات احلكومة! أنت طبيب نفسى
 !!!وحرآاهتا

 :حييى. د

 ! برآة العجزيا : قل

 !وهل الطبيب النفسى أآثر ذآاء من احلكومة؟ ما هذا يا رجل؟

 حممد امساعيل. أ

 .التعتعة سياسة سهل نفهمها شكرًا

 :حييى. د

 ها هو أنت الذى قلتها، فيم آان اعرتاضك السابق إذن؟

 هالة محدى البسيوىن. أ
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اعرتض على سياسة هذه احلكومة فكيف يفعل أبناء هذا
 !؟....قة أم بالنهب أمالشعب؟ وآيف يعيش؟ هل بالسر

 :حييى. د

باألثنني معا، شريطة أن يكون من الذآاء حبيث يعملها وهو
 !!!ال خيالف القانون 

 !وحسابه على اهللا

 حممد املهدى. أ

أعجبتىن فكرة املندسني املتغابيني وسط دائرة اختاذ
القرارات احلكومية، فهذا التفسري جعلىن أجد مربرا رحيىن من

أو لو صح التعبري شديدة(قرارات الغبية تفسري بعض ال
 .حلكومتنا العزيزة) الغباء

 :حييى. د

 يارب سرتك

*** 

 العجوز واخليط: قصة

 :نعمات على. د

بصراحة ال أفهم فائدة هذه اليومية إىل املعاجل ولكنها ىف
يذهب ويأتى  نفس الوقت أعجبتىن ولكىن أحسست فيها بأن األمل

 !!وإن اإلبرة هى احلياة والثقب هو منفذ األمل لدى العجوز

 :حييى. د

 يعىن

 إسالم إبراهيم. د

مش فاهم ازدواجية شخصية االبنة فكيف نظرة احلب وأهنا
جمُبرة على عدم زيارهتا وىف نفس الوقت دخلت نامت دون اجللوس

 ألم؟مع ا

 :حييى. د

األدب ال يستعمل مثل هذا املنطق، بل هو يقتحم ويكتشف،
لنتعلم حنن النفسايني منه، وحكاية ازدواج الشخصية هى تعبري
مسطح اسُتْهِلَك وأسئ استعماُله بشكل أصبح يشوه األدب والنقد

 .والعلم معا

 :لبىن الغالييىن. أ

ز علىالعجو قرأت القصة وضحكت وحزنت من إصرار..... 
 إدخال اخليط، انتابىن الشعوران معا، ألهنما رمبا ذآروىن مبواقف
مشاهبة أصر فيها على ربط أمرين ببعضهما دون أن يكون

 العبثية، وأعتربها نوعا من بينهما رابط وأصر على هذه
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االشارات الىت يتحدث عنها باولو آويللو دائما ، ومع أىن
 أىنأمسيها عبثية ومع أهنا متعبة هذه التبعية لإلشارات إال

أقوم هبا وال أفكر بالتخلى عن هذه املمارسة الىت مل أتبناها
 .بوعى ومل أقرر أو أخطط هلا

 :حييى. د

عبثية ماذا يا لبىن، يبدو أن األصل ىف وجودنا هو
التناقض، لكن من فرط استسهالنا وخوفنا جلأنا إىل
االستقطاب، أو اإلنكار، أو االغرتاب أو آل ذلك حىت ال نتحمل

لية الوعى به، آل األحياء عاشت هذا التناقض جدالمسئو
فتطورت، ولكن دون الوعى به، مصيبة اإلنسان أنه بدأ الوعى
به، وبدال من أن يتحمل مسئوليته راح يتعامل معه مبا سبق

 أن أشرنا إليه، 

إحياء التناقض والوعى به دون محل مسئوليته هو باب خطري
، أما الوعى به، فيا روعةقد ينتهى إىل ايات شديدة السوء

 .املسرية

 :لبىن الغالييىن. أ

على النشرة اليومية، حىت قرأت ضيقك من  مل أفكر بالرد
 عدم الرد ، 

 وهل أنت ترتك لنا جماال للرد أثناء القراءة؟ 

نلهث وراءك، ال نكاد نصل فنحن ىف وليمة معرفية ضخمة
مهدودين منآخرها حىت ينتهى بنا احلال متكورين على أنفسنا 

ألنفسنا نطبق التأمل والتحليل، ناخد آلمة منك ونرجع
 .إخل.... ونتأآد هل آنا راحيني أم جايني

 :حييى. د

تعرفني يا لبىن ما حذفُت من رسالتك، وملاذا؟ وعلى واجب
 شكرك لصدقك ودقة وصفك، 

أطمئن أن -مبا نشرت من رسالتك وما مل أنشر –أنا هكذا 
 .ه اليومية يتحققبعض ما رجوته من هذ

 : رامى عادل. أ

تلتقط بنجاح حبوب الفرح، تنشد, تاىب اال ان تتم نورها
بقرهتا نعري الصباح فتتميز ىف احلي، تشرتى البيض فتخفقه

 فيمضغه،  –للدجاج 

تنوى قيام الليل وحده، ال أحسدها فهى حيه مازالت،
 ! ينتظرها الكثريون

 :حييى. د

 .ماشى يا سيدى ماشى

 أن يتهموىن مرة بالتحيز -من آثرة ما أستثنيك -ق هلم ح

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2207
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لك، ومرة بأنىن اخرتعت شخصيتك ألهّرب من خالهلا شطحات ال
 .أستطيع أن أنسبها لنفسى مباشرة

 هل يعجبك هذا يا رامى؟
*** 

 االستجابات على لعبة الكراهية

 :أسامة فيكتور. د

شارآت ىف ألعاب سابقة فحرآت فيا أشياء آانت غامضة
ليا، وقررت أال أشارك ىف هذه اللعبة وأرى عندما أقرأ

 استجابات اآلخرين هل ستحرك فيّا أشياء أم ال؟

ده آان جوايا وتأآدت من(وصلىن إن اللى حيب الزم يكره 
وفعل، قلته، وأيضا وصلىن أن آره الظلم وبس من غري غضب )صدقه

أحسن أنا لو باآره الظلم بصحيح وأصرب، وأآمل ىف الصح والفت
 ).إضافة ىل(أبطل أظلم نفسى    ،)إضافة ىل(النظر للجارى 

 :حييى. د

 بصراحة مل أآن أتصور أن املوضوع سيتشعب هكذا،

ستة نشرت(انت تعرف يا أسامة أن العينة الىت استجابت 
هى عينة متحيزة، فأغلبهم) استجاباهتم ومثانية قيد املناقشة

 زمالء ودارسون، 

بتجربة أثناء العالج) يونيو/4األربعاء (قمت اليوم 
وهى جتربة) الكراهية(اجلمعى ىف قصر العيىن حول هذا املوضوع 

مع عينة خمتلفة قمنا هبا من خالل لعبة واحدة عن الكراهية
روأعتقد أا حني ننشرها قريبا ستوضح أبعادًا أخرى، أآث

 .إثارة وعمقا، ربنا يسهل

**** 

  قراءة ىف قيمة الكراهية

 حممد إمساعيل. أ

هل الكراهية واحلب متضادان أم مها على خط واحد يبدأ
 بأحدمها وينتهى باآلخر؟

 :حييى. د

 .نتناول املوضوع بالتفصيل هذا ما سنرجع إليه حني

 حممد إمساعيل. أ

 وصلىن أن مسئولية الكراهية هى آمسئولية احلب، 

 .وصلىن أنه مش آل آراهية آره، ومش حل الكره البعد

أنا اتصاحلت مع الكراهية وحبيتها وبدأت اعرتف بيها زى ما حصل
 .ىف لعبة الذل واخلوف ومعظم القيم الىت نطلق عليها قيم سلبية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2208



א  06I06I2008א –א

 :حييى.د

نا يا حممد ألننا سنعود إىل هذا املوضوعأرجو متابعت
جتارب حتريك" 6-3يومية الثالثاء بالتفصيل، وميكنك قراءة 

نشرة ليست" 6-4ويومية اإلربعاء ، "الوجدان إلعادة النظر
 .آمقدمة عن املنهج ىف هذا املوضوع وغريه "للقراءة

 جاآلني عادل. أ

تذآرت وأنا اقدم تاىن حالة طويلة أثناء تدريىب من
،"ال"سنوات ملا حضرتك سألتىن هل احببىت املريضة، أجبتك 

حضرتك هذا، فحاولت، فرفضت "ال"وسألتىن هل آرهتيها اجبتك 
التفكري ىف هذا، ومن خوىف من إعالن آراهيىت هلا برغم ما

احبوا اعدائكم، بارآوا إلميانكم، صلوا(تعلمته طوال عمرى 
ووجدت صعوبة حلل هذا املوقف، إىل) ألجل الذين يسيئون إليكم

أن توصلت إىل املثابرة ىف احتمال التناقض ّىف، حىت وصلت بعدها
قى أيضا أن امتىن أذية من أآره دون الفعل حنوإىل أنه من ح

 .أذيته، ولكنها ال تزال مسألة صعبة علّى قبوهلا طبعا

 :حييى. د

 وال حىت متّنى أذيته هو التعبري عن الكراهية 

برجاء متابعتنا، خصوصا مبا عملناه ىف جلسة العالج اجلمعى
أسامة.هذا الصباح الذى أشرت إليها حاال ىف ردى على د

 ).األربعاء(كتور في

 جاآلني عادل. أ

إذن، لنا احلق ىف قبول التناقض والتغري ىف العالقة
الواحدة مبا يسمح باحلب والكره معا، ويبدو أن هذا حيل آثريا
من الصراع ىف العالقات احلميمة، إىل العالقة باملرضى، ربنا

"العملية"يّسهل وهذا القبول ال يعىن حلها، ولكنها بداية 
 .ذلكجتاه 

 مع احتمالية الفشل

 .ولكنها بذلك معرآة شريفة

 :حييى. د

 !!يا سالم 

 شكرا

**** 

 إسراء فاروق. أ

هل إذا أحب الشخص ميكن أن يكون هناك جمال -1
للموضوعية؟ وهل ميكن أن خيضع أى من املشاعر اإلنسانية

 للموضوعية؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و الت"  يــــوميــــــــا "   2209
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 :حييى.د

البد أن ُنعرف املوضوعية أوال، ال يوجد شئ امسه موضوعية
ما(هو شخصى، إن حب اآلخر يتطلب معرفته آله  بعيدا عن ما

الطريق إىل ذلك، وهذه هى: أمكن ذلك، أو على األقل
املوضوعية، املشاعر اإلنسانية نفسها، ىف صورهتا األصلية هى
وسيلة معرفية وليست آلية دفاعية، أو برجمة لإلغماء

 .واإلنكار

 إسراء فاروق. أ

أسامة عرفة،. بات دملاذا آل هذا االستغراب من استجا -2
إسالم أبو بكر على اللعبة الثالثة مش ميكن تكون احلكاية. أ

أنه فعًال قد يكون الكره آره زائف وآأنه ستار لعدم القدرة
 على اإلفصاح عن مشاعر حب قوية حقيقية؟

 :حييى. د

 جيوز

 إسراء فاروق. أ

رد على تعليق حضرتك على اللعبة السادسة أعتقد أن -3
ع أن يرى اآلخر رؤية آلية ال يستطيع أن يكره ألنمن يستطي

الكره هو نتاج عجز عن رؤية شيء مجيل ىف اآلخر وأعتقد أنه ال
يوجد شخص خيلو من مجال وإمنا ميكن أن يكون هناك شخص غري قادر
على إدراك اجلمال ىف اآلخر، وال أيه رأى حضرتك؟ طب لو الكالم

يكون أيه موقع الكرهفيه شئ من الصحة من قريب أو بعيد ه
 من اإلعراب آواقع؟

 :حييى. د

 .عندك حق

ولنا عودة عند مناقشة املوضوع(أظن سيصبح الكره فضيلة 
 )معا

 إسراء فاروق. أ

هو ينفع إن اإلنسان يستقبل مشاعر الكره -4
 !!مبوضوعية؟؟

 :حييى. د

 .أظن، مع أا مسألة صعبة جدًا

 إسراء فاروق. أ

إىل شخص بذاته وليس لسلوك ما أوهل الكره إذا وجه  -5
 فعل ما من الشخص يكون آره أم شئ أخر؟

 :حييى. د

 .ميكن هذا، وميكن ذاك

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2210



א  06I06I2008א –א

 إسراء فاروق.أ

يا دآتور حييى أقبل التحدى وأعرض االستجابات -6
الثمانية األخرى لنفس اللعبة، ألنه من املتوقع ما دام
اختالف املشارآني يبقى أختلفت االستجابات وطريقة تناول

التاىل هتختلف مناقشتكم هلم وده ممكن جدًا يوجهلنااملفهوم وب
 .حاجة جديدة

 :حييى. د

 .حاضر

)6/  4(سوف أفعل باإلضافة إىل العينة الىت أخذهتا أمس 
 .من العالج اجلمعى

 :رامى عادل. أ

متاآل, املدحور املنبوذ. مدفون اجلسد ىف قعر اجلحيم
   يشعرىنروحه حيييىن. سكرته وطلوعه يف -هذا ذنىب  -متورم
عم حممد يا رخاوى،  يا ازيك(تدوراعينه ىف حمجرها , بقوتي

الذئب تتكاثر الشياطني حول راس. تصعده ىف السماء و متلمله 
اآهربه اآرجبه اعلقه ىف سقف,تزيد من اشواآه لتاآل من راسه

دعوىن. على سريره اشقه نصفني, غرفته اقتحم عليه. الغرفه
اسلخ صعقه اصرعه اشقه نصفنيدعوىن اآهربه ا. ااخذ حقي

  يغريىن. اآرهه . ارى ابتسامته املقتولة االخريه, وجهه
اهوى هبا غلى صدغه, والبلطه بيدى اتسحب خلفه, بقتله

احلس  يعيد اىل نظرى. افرفره ينسال دمه يغرق احناء الغرفه
انيابه وشوآته املسدسه. دمه ابلل به شفتاى ارتوي

 .ى يا فناىن حيي سالم يا عم  !ونزيفى

 :حييى. د

 ما هذا آله؟!! يا جدع أنت

 )مقولتك رفاهية اليأس: (لبىن الغالييىن. أ

لالنسحاب من الكدح ألىن أعرف اخلدع الىت أخدع هبا نفسى
 أحيانا بدعوى التعب واخللوة، قررت أن أجتول عندك إىل أن

قرأت ما أعتربه إشارات عن رفاهية الكساىل ومع أهنا صادمة
للعمل والتطور، لكن سؤاىل امللح هو متعبة توقظك غصباألهنا 

املنشار، وبني اخلدع الىت آيف نفرق بني حاجتنا أحيانا لشحذ
 .خندع هبا أنفسنا لالنسحاب

 :حييى. د

طبعا صعب، لكن األداء املالِحق ونتائجه على مدى أطول
 .قليال هو الذى حيسم الرد

*** 

 بريد اجلمعة/حوار
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 إسراء فاروق غاىل.أ

هل حنن منعنا أحد أن يشارآنا من الدوائر.. املقتطف
األخرى، وعنا نرضى باالستكفاء الذاتى مع ترك آل األبواب
مفتوحة وسوف تتسع الدائرة وحدها، ملاذا نرتك آل األبواب

تنا ال خمرج منها إىلمفتوحة وبرغم ذلك نظل داخل دائر
الدائرة األوسع منتظرين أن تتسع دائرتنا وآأنه املفرتض أن
تكون دائرتنا هى العوض عن الدائرة األوسع احملور االساسى

 اللى تتجمع حوله الدوائر األخرى وليس العكس؟؟؟

 :حييى. د

أنا مل أقل ذلك، وعلى سبيل املثال فأنا أرحب أن تتنقلى
ائني حيثما تشائني متثلينا تثرينا ذهابايا إسراء آيفما تش

 .وعودة

 إسراء فاروق غاىل. أ

جمدى حممد السيد وصلىن خوف.ردًا على رد حضرتك على د
سيادتكم من أن ينتهى األمر إىل حوار مغلق علينا، وآأنك
عربت عما يدور بداخلى من خوف وخاصة عندما يصبح لنا ما

 .يشبه اللغة اخلاصة

 :حييى. د

على الدعوة إىل حوار من خارجنا، لكن املسألة ال أنا مصر
 .تعتمد علينا وإمنا على ما يردنا

 أعمل ماذا؟

 حممد أمحد الرخاوى . د

ىف الفقرة قبل االخري هو) املعرفة الكدح(تعليق رامى 
انا تعليقى ىف بريد اجلمعة املاضى مش عارف ايه اللى بيحصل

لتعليق باثر رجعىاالسبوع دة مش موجود وساواصل ا آنت طول
ماشى هو موجود ولكن آيف يتحول "املا عن الشئ"اما  تباعا

شوية دآتاتورية الزم سياسة والزم. اىل واقع يزيح آل الزبد
فاآر ملا جنيب حمفوظ قال ان اى حل فردى )دآتاتورية املصلحني(

 هو مضروب ىف هناية النهايات

 .دافر مع موافقىت طبعا ان آلنا آتيه يوم القيامة

 :حييى. د

 آسف وسوف أنبه السكرتارية على هذا اخلطأ

 .أما باقى تعليقك فهو تعليقك

 .شكرًا يا حممد

**** 

 )احلالة(رامى عادل . أ
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  املره اللعوب واخلانكه واملرعش  بداخلى  :تعدد الذوات
والضحوآه والغزيه اهلنديه وام آلثوم واىب وامحد نظيف

وحممودوالسادات ومىن الشاذىل )  ..اشطبها لو(والبارمان 
شؤما، وبوب مارىل ليث اجلحيم، والشعراوى) املبلم(سعد 

ذات والرخاوى املهيج والفارسه  امللهم، ودينا املظلومه
 .سالم. آذلك  ومكه الكرابيج الثمانية

 :حييى. د

 !يا رامى، الساحة ازدمحت جدا حاسب

 مجيل يوسف. أ

الشكررسالة آرمية باإلجنليزية تتمىن لشخصى اخلري، وتقدم 
وليس فقط(بطيبة حقيقية، وتقرتح األهتمام بتوعية الناس 

مبا يعينهم على احلياة الصحية، وأن أقدم النصائح) املختصني
 .اخل... لألسرة

 :حييى. د

 :وأرد عليها بأبوة عاتبة

ُترى ملاذا آتبَت ىل يا أستاذ مجيل باالجنليزية والرسالة
أخطاء) أو أغلبها(آلها ) حواىل ثالثة أرباع صفحة(طويلة 

 !!.إمالئية ولغوية وحنوية فظيعة؟

أما بالنسبة للمحتوى، فأىن أشكرك على آرمي ثقتك وأعتقد
أن ما هو باملوقع أو بالنشرة ليست أمورا خاصة باملختصني،
وآل واحد يستطيع أن يأخذ منه ما يصلح به ىف املستوى الذى

 .خيتاره ويتحمله، ويرتك الباقى ملن يتناسب معه

 فأنا ال أنصح أحدا،  !! advicesأما عن النصائح

وال أوصى أحدا أن ينصح أحدا هبذه الطريقة الىت شاعت
بيننا بسطحية وفوقية ال تفيد، فهى إما مثل النصائح الىت
آانت على ظهر غالف الكراريس زمان، أو مثل نصائح األمر

 والنهى بطريقة الرشوة والتخويف،

 .ال أحذقها وهى طرق حمدودة الفاعلية

  .شكرًا مرة أخرى
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؟מ":" מ−281

 تعتعة

 الزمن القدمي": آنظام"مدرس شاب

ىف املرحلة االبتدائية، ىف أوائل األربعينات، آنا نشرتى.. 
مكتوب على غالفه) فقرش صاغ ونص(الكراس بثالثة تعريفة 

، وآان ذلك يعىن أن عدد"وزارة املعارف العمومية آنظام"
السطور وترتيب الصفحات، والتجليد هو ْمماثل لكراريس
الوزارة الىت آنا نستلمها مع الكتب املقررة أول العام،

 .أما الكراريس الىت ليس عليها هذا الشعار فكانت أرخص

.الىت جاءت ىف العنوان " آنظام"آل هذه املقدمة هى لتفسري آلمة 

ما قام به هذا املدرس الشاب، الذى مل أره حىت اآلن، مع
ما عشت بعضه ىف الزمن القدمي،" آنظام"حفيدتى حضر ىف وعيى 

برغم"حضرىن ذلك وأنا أتابع التعقيبات الىت جاءتىن بعد نشرة 
، حضرىن برغم أنه مل يبق ىف"آل ما جيرى يوجد فينا شىٌء ما

إال تلك النماذج املشوهة املرتبطة" صورة املدرس اآلن"وعينا عن 
باجلهل والتجهيل واالستغالل والغش والدروس اخلصوصية والتسطيح، 

 : برغم آل ذلك حدث هذا الذى تذآرته آما يلى

الذى وصلىن رغما" ذلك الشىء الـ ما"تعة منذ آتبت تع
عىن ىف جوهر وجود ناسنا البسطاء، الصابرين، العنيدين،
األقوياء، املؤجلني، املصممني، األطفال، املبدعني، احلكماء
الطيبني، منذ نشرت هذه النشرة وأنا أتلقى رسائل وتعقيبات

 .مايو 30بريد اجلمعة /حواررددت على أغلبها ىف 

 :من بعض ما وصلىن

 ،"الشىء الـ ما"هبذا  -تقريبا  –فرحة اجلميع 

 وإقرار األآثر بوجوده بشكٍل ما،

الشىء الـ"وحماولة األآرب فاألآرب سنا االستيالء على هذا 
 أضاعها األصغر فلم يعد هلمباعتباره من خملفاهتم الىت" ما

 .احلق حىت ىف األمل فيه، بل وال ىف احلديث عنه
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أآتشْفُت من خالل التعقيبات والردود أنىن مل أآن أحلم،
وأن هذا الشىء موجود موجود موجود، األمر الذى ظهر ىف آخر

ىف االعرتاف(هل عندك مانع؟ : تلك التعتعة حني أهنيتها متحديا
 ). رأيته رأى العني؟بوجوده أو على األقل ىف تصديق أنىن

آانت) من آل األعمار(الحظت أيضا ىف التعقيبات أن املرأة 
 ،"ما..الشئ الـ "أآثر تصديقا وفرحة هبذا 

 وأن الشباب من اجلنسني آانوا أآثر محاسا له و أمال فيه، 

 وأن املرتبصني به واملنكرين له آانوا أقلية، 

 .أما الساخرون فكانوا ندرة 

"الشئ الـ ما"ع ما جعلىن أعايش هذا حدث هذا األسبو
بيننا هنا واآلن ىف سلوك واقعّى، قلت أسجله لعله يقنع

 .املرتبصني والساخرين: الفئتني األخريتني

وأمها مى ابنىت،) سنوات 10(حفيدتى " ليلى"دخلت علّى 
وراحت تعابثىن وأنا أآرر عليها سؤاال أنكشها به آلما

وقد آنا حنب بعضنا" (يا ليلىمش حاحتبيىن بقى : "التقيتها
)قبل ذلك، مث ال أدرى ماذا حدث حىت أآرر هذا السؤال هكذا

، فأواصل عّد مزاياى الىت"ال"فتبتسم ليلى وتضحك وتقول 
، فأقَبلها، فتمضى"تستأهل احلب، فتقول آالعاده سوف أفكر

 والقبول ىف جولة أخرى،  ألنتظر االستجابة

رعة، آان عندها ما تقوله ىلهذه املرة مل تنصرف ليلى بس
أن أستاذ: ، وهو)رمبا تصبريه حىت تقرر أن حتبىن من جديد(

، سألتها هل هو هذا الذى"حيب أن يقرأ ىل"، و"حيبىن"العرىب 
آتب فيك شعرا العام املاضى حني مرضِت وغبِت أسابيع عن
املدرسة؟ قالت نعم، مث ذّآرتىن آيف أىن فرحت بشعره آنذاك،

ليس فقط ألنه ِشْعر ىف حفيدتى، ولكن ملا وصلىن منوقد آان، 
رقة مشاعره، ونبل موقفه، مما أعاد إّىل بعض ذآرياتى عن

تذآرت: مدرسني دّرسوا ىل وانا ىف سنها وأآرب قليال، قلت هلا
قرأت ىف وجهها أهنا انتظرت أن أىف. اآلن، أنا آسف، نسيت

أو لعلها بوعدى طوال العام ورمبا خجلت أن تذآرىن به،
 ؟.عذرتىن لفرط ما تراه من انشغاىل

–ولكم  –هل جاءت ليلى اليوم بكل هذا لتثبت ىل ! ياه
فينا رأى العني" الشىء الـ ما"أنىن ال أتوهم وأنىن أرى هذا 

 هنا واآلن هكذا؟

هل يتصور أحدآم أنه يوجد بيننا مدرس شاب، لعله مل
الفصل بسبب يبلغ الثالثني، يفتقد تلميذته الىت غابت عن

املرض، فيكتب فيها رجزا من أربعة أبيات، يبلغها من خالله
افتقاده هلا، ودعواته بأن حيفظها اهللا ويرعاها، وهو يهديها

 وْردا ليفوح منها هى العطر ال من الزهور؟

 ؟2007حيدث هذا سنة  
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ىف جيلى أنا آان هذا النموذج موجود موجود، تذآرت 
والثاىن قرب آخر 1944األول ىف أوائل األربعينات رمبا : حدثني

 :1948نفس العقد رمبا 

حضرتىن صورة املرحوم عبد احلميد أفندى فهيم وهو جيلس 
جبوارى ىف مطعم املدرسة اإلبتدائية بزفتا، وآانت الوجبة
جمانية، ويعلمىن آيف آآل بامللعقة ورمبا بالشوآة، دون أن
أسقط على قميصى األبيض، واألرجح أنه آان يتغافل عىن وأنا

 !أدس بقية الرغيف حتت قميص، فهو حقى

مصطفى أفندى رياض ىف مدرسة) غالبا(مث حضرىن املرحوم  
آان(مصر اجلديدة الثانوية وانا بعد ىف سنة ثالثة ثانوى 

بطربوشه املائل اجلميل، ورأسه الكبري) الثانوى مخس سنوات
 Englishآان هذا امسه (اجلميل أيضا، وحنن ىف النادى االجنليزى 

Club (ىف الفسحة الكبرية، وهو يعزف على آمانه برقة
لو مسحت: متناهية، وحني انتهى من عزفه تقدمت إليه وسألته

يا مصطفى أفندى أريد أن أستشريك ىف أمر خاص، فدعاىن ألجلس ىف
قل: ووضع يده على آتفى وابتسامته تقول -ال أمامه-حماذاته 

؟ أذآر أنه قال"ىأدىب أم علم"هل أدخل : ما عندك، سألته
أدخل أى شىء تراه، وسوف حتقق فيه أمرًا خمتلفا، ومل أفهم

 !آنذاك ما يعىن طبعا، وإن آنت أتبينه معكم اآلن

آان هذا ىف الزمن القدمي، حيث آان من املمكن أن ترصد
 .بسهولة بالغة" ما.. الشىء الـ"هذا 

أفاجأ هبذا املدرس الشاب يرسل هذا 2007/2008اليوم سنة 
الرجز الرقيق حني غابت عنه تلميذته ملرضها، وهو يتعمد أن
يكون من أربعة ابيات خفيفة مجيلة، وأن يبدا آل بيت حبرف

حسب(ألف /الم/ياء/الم) ليلى(من حروف اسم تلميذته الغائبة 
 :قال) النطق

 أرسلُت إليه بكلمـاِت       هللا جميب الدعواِت َل

 ظّلى نورا ىف رباِكلت       حيفظك اهللا ويرعاِك ْى

 ُمْذ غبت ياليـلى عّنا       ال َفْرح ارتسَم بأعيننا َل

 والعطـر بيدِك ال فيِه        الـورد إليك أهديه   )ا( ى

قد يقال ىل عن هذا املدرس أنه يقوم بالتدريس ألطفال
الطبقة القادرة الىت تستطيع أن تدفع الشىء الفالىن ىف مثل

الذى" الشىء الـ ما"ىل هو ال ميثل هذا مدرسة حفيدتَك، وبالتا
حىت لو: حكيت لنا عنه بشكل ميكن تعميمه، وسأجيب مغيظا أنه

آان يدرس هلذه الطبقة القادرة فهذا ليس دليال على أنه منها،
مث من قال إن الطبقة القادرة هى الىت حتتكر، أو حىت يغلب

تلك ، إن من يتابع ما رصدُت ىف"الشىء الـ ما"فيها، هذا 
ىف" الشىء الـ ما"النشرة السابقة سوف جيد أنىن رأيت هذا 

رصدته ىف الناس: اجلميع من آل الطبقات وآل األعمار وآل اإلجناز
واإلبداع، ىف املوتى واألحياء، فيما ميكن تسميته وماال ميكن،

 "شىء ما" واألغلب أنه الميكن تسميته وإال ما وصفته بأنه 
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ليلى رغبتهااملهم أمسكت بالقلم وأنا أقرأ ىف عيىن 
اخلجول أن أرد على مدرسها الكرمي، مث إهنا قد تقرر بسبب ذلك

 !أن حتبىن أخريا، مثل زمان

حاولت أن أآتب له رجزا بنفس طريقته، فأبدأ آل بيت 
 :فكتبت" سليمان"فيه حبرف من امسه، وهو 

 هــذا تـذآـاُر ال َيْبلى       سّرىن شعُرَك ىف ليلى س

 وأرى ذا املعـىن يَتجلَّى      ـومـا أمتّلىلـم أْحلُم ي ل 

 ليـعّبر عمـا َخـاَلَجِنى      يـاليت القـلُم يطاوُعىن ى   

 َجَمعـًا تروى ذى األخبار      من ىل ببحور األشَعـار  م     

 ىف شعـر الـوالد لبناتِى      اِتل الكلمالقـدوة قبا      

 الـروَّاُد أمـَاَنتـها َحَمَل   نبُالُء وأنَت هلاـُدر الَن ن        

 فرحْت ليلى، 

 ..وفرحُت لفرحتها، وىل 

 ..وأملنا أن يفرح سليمان لفرحتنا به وله، ولنا، ولكم 

 هل عندآم مانع؟
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية عليهاو مشار ــ  آته عدي

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

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

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

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

ـاالت  - فسري واالستلهاممواقف النفري بني الت - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـراض النفس ـم - مبادئ األم عل

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

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

ـية -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
ـي   - احلديثة   ـب النفس ـي  - املفاهيم األساسية للط ـب النفس الط
ـنفسوموال .. مثل - قراءات يف جنيب حمفوظ  - للممارس  قراءة يف ال
ـدي  -   رباعيات ورباعيات  - اإلنسانية  ـا ج ـب ي ـا نلع هيا بن

    أصداء األصداء –تبادل األقنعة  – سويا مثل أمس
ـة ـات النفسي ـاء إىل اجلمعي  االنتم

  معية املصرية للصحة النفسيةاجلعضو  
  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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