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""אמ−489

 )121حلم: (نص اللحن األساسى

رأيتىن أسري ىف شارع آورنيش اإلسكندرية مستهدفا العمارة
الىت أرى ىف إحدى شرفاهتا السيدة األنيقة بصحبة زوجها

ر ذوبانًا سحريًاوأبنائها الشبان فلما فرت اهلدف ذاب املنظ
ناعمًا حىت اختفى وحل حمله شارع العباسية ومازلت أسري حنو
العمارة اجلديدة الىت تطالعىن من إحدى نوافذها الفتاة الىت
ال ُتنسى ولكىن وجدت النافذة خالية فقررت االنتظار آالعادة
ىف حمطة الرتام ولكىن مل أجد للمحطة أثرا وال لقضبان الرتام

 .ل الشارعأثرا على طو

 :التقاسيم

قرصُت جلد ذراعى فشعرت بأمل معقول، عضضت على سبابىت... 
فرحت باألمل وشعرت أنىن أصبحت"....آه"بأسناىن فقفزت أن 

أملك األزمنة واألماآن واألشياء، رأيتىن أنا الذى ىف شرفة
الشقة ىف عمارة آورنيش االسكندرية، ورأيت أن فتاة

 ثوب زفاف مل أر مثله من قبل،العباسية هى ابنىت ترفل ىف
وهى تزف إىل أحد الشبان من أبناء الشرقية، وذهبنا معا إىل
مطار العلمني نودع أخاها إىل آندا، وحني عدت رآبت مرتو
األنفاق الذاهب إىل املرج وإذا جبوارى السيدة األنيقة تبتسم
ىل ىف أدب جم، وحني أقدم الكمسارى ورآها جبوارى ابتسم هلا

اىن، ومل يطلب التذاآر، وعادت فتاتى تطل من النافذةوحي
ومسعت صوت الرتام يتهادى الناحية األخرى، وهدهدتىن يد والدة

 :حانية تربت على آتفى وهى تقول

 .أنقذتنا يا بطل بالعدم من العدم 

 )122  حلم: (نص اللحن األساسى

الليل سجى فاحتوتنا غرفة وهبتنا الظلمة راحة عابرة
محيمًا وترامت إلينا من الطريق ضجة فهرعت إىل خصاصوفرحًا 

النافذة فرأيت قوما حيدقون بشخص مألوف اهليئة وينهالون
عليه باللعنات واللكمات وهو مستسلم ال يقاوم حىت شعرت

 .باللكمات خترق جسدى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونير إصدا(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3762
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 :التقاسيم

أسرعت بالنزول وأنا أشعر أنه مظلوم، ومبجرد أن خرجت
 أقلأمل: من باب العمارة إىل الشارع حىت أشار إّىل صائحا

لكم؟ ها هو ذا، فالتفت اجلميع ناحيىت، وترآوا الرجل، مث
اجتهوا إّىل مجيعا آاملسحورين سْيرًا، فهرولًة، فرآضًا، فوضعت
ذيلى ىف أسناىن ورحت أجرى وأنا أمسع ضحكات الرجل املألوف
اهليئة تتعاىل قهقهة حىت مألت السماء آلها، توقفت فجأة،

سافة أخذْت تزداد وحنن ال نتحرك،فتوقف اجلميع وبيىن وبينهم م
مث استداروا وعادوا إىل الرجل الذى آف عن الضحك ينهالون
عليه باللعنات واللكمات ونسوىن متامًا، ومل أشعر هذه املرة
باللكمات خترق جسدى، لكنىن مل أشعر أيضا بلذة التشفى أو

 .فرحة االنتقام، فقد آان يشبهىن متامًا
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א/א−490

 :مقدمة

)التدريب عن بعد(ترجح آفة مناقشة احلاالت واإلشراف 
أآثر فأآثر مع رجحان جرعة املادة االآلينيكية الطبنفسية

خلاصة، مع غلبة مدرسة العالج التكاملىاملرتبطة بثقافتنا ا
 .ىف أغلب األحيان

–ومع األحداث األخرية املفجعة ىف غزة، يصبح األلزم فاأللزم 
–بعد األمل والتعليق والبكاء والصياح واالستغاثة والشجب 
يصبح األلزم فاأللزم مواصلة معارك احلياة واملوت ىف آل موقع

 .ىف آل اجتاه

 .رتنا هذه بعض ذلكونرجو أن تكون مثاب

**** 

 )28(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 رعة؟هل حيدث حتسن هبذه الس

 مدحت منصور. د

فرض هل تكون فرصة االنتكاسة أآرب مع التحسن السريع على
 أنه حتسن حقيقى؟

 :حييى. د

 :يتوقف هذا على نوع التحسن

باستعمال مزيد من" هربا فيما يشبه الصحة"إذا آان 
امليكانزمات، فإن االنتكاسه حمتملة ليس فقط مبثل املرض األول

 .خر حسب الظروف التاليةوإمنا ىف صورة أى اضطراب آ

أما إذا آان التحسن السريع هو نقلة منائية آان املريض
مستعدا هلا، فجاء العالج القصري يتممها أو يسمح هبا،

 فاالنتكاسه أقل احتماال،

وآل هذا آان واردا ىف الرد ىف سياق اإلشراف آما جاء ىف 
 .النشرة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــ"  يــــوميــــــــا "   3764
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 نرمني عبد العزيز.د

الىت عندماأعجبتىن احلالة آثريًا ألىن شاهدت مثل هذه احلاالت 
تشعر باألمان والتسامح مع املعاجل فورًا يهدأ آل شىء
وتستطيع أن تكمل اخلطوة األخرية ىف العالج أو زى ما بنقول

 ".بْتَتلم بسرعة"

 :حييى. د

، وجائز استعماله ليس"بتتلّم بسرعة"مجيل تعبري 
–جبمال –بالضرورة مع وجود الفرآشه، ألن تعبري يتلم يستعمل 

ة العادية، وأنا أحب أغنية من بلدنا ال يعرفهاىف احليا
 " يا غصن الباْن.. اتشعطر وانا اّملك،"الكثريون تقول 

 حممد املهدى. أ

هل هناك معايري تستطيع هبا أن تعرف على وجه التحديد ما
إذا آان حتسن املريض هو حتسن ِفْعلى ومنائى أم أنه حتسن زائف؟

 .أرجو اإلفادة

 :حييى. د

ها معايري إآلينيكية غامضة عادة، إن املعايرينعم، لكن
مثل اختفاء األعراض أو العودة للعمل، أو(السلوآية 

وحدها ال تكفى للتمييز ىف هذه النقطة) التفاهم مع احمليطني
بالذات، املعايري الىت تسأل عنها تظهر أحيانا ىف أوصاف

ة،أصبح أقرب، أصبح أآثر نضر"املريض : عادية حني نقول مثال
أصبح أحسن استماعا، أصبح مشارآا إجيابيا ىف آذا أو آيت،

آل هذه املعايري هى الىت. زادت مبادراته أو طالت مثابرته
 .تصف التحسن احلقيقى أآثر وهى ال توجد ىف التحسن الدفاعى

 حممد املهدى. أ

فإننا جيب أال نقلق من التحسن السريع ىف: وعلى ذلك... 
فيه على طول اخلط، بل علينا أن بعض األحيان وأال نشكك

 .نفحصه بعناية ودقة

 :حييى. د

 نعم

 نعم

 عماد شكرى. د

رمبا(هل توجد عالقة بني حضور اجلنس والدين مبعناه احليوى 
 .والتحسن السريع ىف هذه احلالة) الفطرى

 :حييى. د

آسف ألن صياغة سؤالك وصلتىن صعبة جدا، فنحن حنتاج آتابا
وليس فقط" (حضور اجلنس مبعناه احليوى"بأآمله لنفسر تعبري 

 حضور الدين "ورمبا ليس أصال ممارسة اجلنس، أما ) ممارسة اجلنس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3765
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مشتمل أصعب وأصعب،/معرىف/فهو توجه وجداىن"مبعناه احليوى
هنا ال تزيد األمر وضوحا، وميكنك الرجوع إىل" الفطرى"وصفة 

الفطرة،( 2007-11-4حماوالت تعريف الفطرة ىف يوميات نشرة 
عن الفطرة واجلسد(2007-11-6، نشرة )والقشرة واالنشقاق

ال ميكن احلكم) وغريها(مثال، وىف هذه احلالة  )وَتْصنيم األلفاظ
على أى من ذلك إال بعد فرتة طويله وحمكات دقيقة، ونقد

 .مستمر

 نعمات على. د

آمؤذن هو الذى آان حيميه طوال الوقت منهل عمل املريض 
 !!اإلحساس بالذنب

 :حييى. د

 .ال أظن، بل لعله آان أْوىل أن ُيشعره بالذنب

 حممد إمساعيل.أ

معرتض إن ليه حضرتك اعتربت السلوك اجلنسى مع احليوانات
عادى عند الفالحني، أنا معرتض على ده؟ ده أنا حلد دلوقىت مش

 ثلية، حاقبل ده؟عارف أقبل املمارسة امل

 :حييى. د

أنا مل أعترب ذلك أمرًا عاديا مبعىن أنه شىء سليم أو
مسموح به، ولكن مبعىن أنه أمر متواتر وليس نادرا آما نزعم

 ىف ظاهر أحاديثنا،

ولك آل احلق أن تعرتض آما تشاء، لكن عليك أن تتذآر أنه
مارمبا مل تتح لك الفرصة لتباشر بنفسك هذه الظاهرة لتعرف 

جيرى فعال، أما عدم قبولك املمارسة املثلية فأنا مثلك ىف
ذلك، ومازلت أتابع زيادة انتشار هذه الظاهرة ىف الغرب

وال أفهمها بدرجة آافية، وقد أفهمها يوما) وىف التاريخ(
 .ما، من يدرى؟

 حممد إمساعيل.أ

، هى جامدة جدا12-27أنا قرأت التعتعة بتاريخ  -
بالذات املقارنة بني مظاهرات الهور وعجبتىن آخر حاجة،

 .ومظاهرات نقابة الصحفيني

 .آما وصلىن التخوف من الفرحة ومتفق جدًا مع حضرتك -

 :حييى. د

أشكرك، ألن الكثريين مل يستطيعوا أن يتحملوا القبول
 .والرفض معًا، مع أن آال منهما تكمل األخرى

 هالة محدى . أ

ريخ هذا املريض اجلنسىحاسه بالتناقض الفظيع بني تا
 وظيفته آمؤذن، أشعر بلخبطة جواياامللىء وبني متسكه ب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3766
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 :حييى.د

أظن أنه آان هناك تصاحل بينه وبني تارخيه وبني وظيفته
هذه، وىف حدود املادة املتاحة مل يلحظ املعاجل، وال َذَآر املريض،
ما يشري إىل أى شعور بالتناقض داخله، آما أن تارخيه اجلنسى

ء آان هذا امللء خياال أو واقعاامللئ، هو ملئ ال أآثر، سوا
 .نسبيا أو آليا

أن التناقض آان –مثل املريض  –أنا شخصيا مل أشعر  
 .موجودًا وفظيعًا آما وصلك

 هالة محدى. أ

أنا برضه لو مكان الزميل املعاجل آنت حاختض من التحسن
السريع ده، آنت حاسة، إن فيه غلط، بس فيه حاجة آده

إنه فعال ماصّدق لقى العالج وشبط فيه،وصلتىن من آالم حضرتك 
 .وعشان آده منتظم على العالج

 :حييى. د

هذا ما تصورت أنه التفسري األقرب، برغم غرابة سرعة
 .التحسن

 رامى عادل. أ

إذا تسامح اآلخر، وتلطف، يهون آل صعب، ويرتاآم رصيدا
النوايا حى من املشاعر، مث يأسرآما اشتياقا جارفا فال ختتيبء

الكني طريق املشاق معا بيسر، وقلبكم معلق، نابض، مشمس،س
الورد متأل جوارحكما، برغم الندوب فتذوبان مثالة، ونكهة

 !وبرغم النزف

 :حييى. د

 ما أحلى التمىن

 والشعر

****** 

 الذراع واحلزام: ىيوم إبداعى الشخص

 طلعت مطر. د

مل أجد أحدا يشارآىن األمل هذا اليوم إال هذه اليومية حىت
 اتصلوا ىب هذا أنىن حسبت الناس قد ماتوا، فكل الذين

الصباح مل يذآروا شيئا عن املوضوع وآأن ال موضوع أصال وإمنا
أمور ختصهم أو آيفية قضاء ليلة رأس آانوا يتحدثون إما عن

االآرب وأصابىن صداع شديد وحزن فادح وشعرت باحلنق .السنة
حينما قرأت أن الواليات املتحدة تناشد محاس التوقف عن إطالق

وللمرة األوىل أشجع املظاهرات مع أىن ال أومن هبا ..!الصواريخ
ولكن ما الفعل؟ ألديك وأحسبها تفريغا وبديال عن الفعل،

 إجابة يا أستاذى العزيز؟
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 :حييى.د

 !؟!أين أنت يا طلعت

 حب باألمل لألململ أعد أر

 وال أرى جدوى للمظاهرات، لكنها ضرورية للتعبري وليس للتفريغ

الفعل جار على مستوى التحضري إلنقاذ البشرية عرب
التواصل اجلمعى التحىت، ولعله جيرى أآثر ثورية على مستوى
التغيري األقرب واألجنع، مع أنىن صرت أآثر خشية من أى تغيري

 .ئوليته بالقدر الكاىفسريع مل نستعد حلمل مس

 حممد سيد. أ

سوف أجد آنت اعتقد أنىن   يااااه آل هذااحلزن آل هذاالعجز؟
عندآم ما يطيب خاطرى ويدفعىن للتصاحل مع نفسى أو على االقل
التماس العذر هلا على سلبيتها وعجزها لكنىن وجدت قلبا مكلوما

 . ريهبالربود آما أصابت غ جمروحا مل تسطع السنون ان تصيبه

 سيدى هل هؤالء ارمون بشر؟

 قادتنا دم أم ماذا؟ هل ما جيرى ىف عروق

 اخريا هل لنا عذر؟

 هل سنظل نتفرج؟

 ماذا نفعل؟

 :حييى. د

 طلعت مطر. عندك حق، برجاء قراءة آخر ردى على اإلبن د

،ومعاعلى آل واحد أن يفعل آل ما يقدر عليه ىف موقعه 
 ، ودائمًا وغدًا اآلن

 .نفع الناس فيمكث ىف األرضأما ما ي

 مدحت منصور. د

من سبعة وستني إحساس بالقهر باخلوف بالسحق يرتاآم وتأتى
مصائب فلسطني والعراق ليرتاآم إحساس آخر بالعجز، وآهة خترج
ذليلة يرهقها العار وأشعر بالنار نار العجز، خترج أنات

 صيحات استغاثة إىل أين

نة مزايدون مضللون وأنا منهمأشعر أىن ىف عامل من األموات خو
الشحاذون العولة وأنا أنا معهم بل أنا هم، طابور من العجزة

 منهم و جترى دموعى طز و لكن انتظر ها أنا أملح ابتسامة
بداخلى آأىن جنم بأحد األفالم آأىن أحبث عن تصفيقة داعرة، أمل أقل

أنا آلهم ماذا فعلت وماذا أفعل خشيت العصا لك انا هم بل
جريدة ورأيت مانشيتات والتعليق والنفخ فلم أستطع أن أقرأ

املذحبة فتجاهلتها ومل أفتح إذاعة أو تلفاز خشيت على أعصاىب
الرقيقة أن هتتز بل خفت من مزيد من العجز هربت من العجز

 .النذالة بالنذالة والتواطؤ مع
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 :حييى.د

برغم صدق صراخك يا مدحت إال أنىن أرفض جلد الذات هكذا،
 .زهذا أدعى ملزيد من العج

 .ال

 أسامة فيكتور. د

لألمل فائدة وللكتابة فائدة ولكىن أخاف عليك آثريًا من
نعم أنت مسئول وأنا.. حتميلك لنفسك مسئوليات صعبة جدًا

مسئول وغرينا مسئول، ولكن أشعر وآأنك حتمل نفسك وحدها
املسئولية آلها رغم أن العبارة الىت آتبتها أنت ال تعىن

حوىل ما ينبهىن إىل احتمال مشارآىت آان ساعتها جيرى: "ذلك
 ".جمرما مسامها

فلو مسحت هون على نفسك قليال لصاحلك ولصاحل مرضاك
 .ولصاحلنا، حفظك اهللا ونفع بك

وعندما استكملت قراءة باقى املقال النصف األعلى من
 .اطمأننت عليك ومحدت اهللا) 2(صفحة 

لسابقة، وعندماشكرًا لعبارتك الىت آنت أحبث عنها طيلة حياتى ا
آانت تدور خبلدى دون رؤياها ىف صدور الناس آنت أظن أىن وحيد وجمنون

 ): تعريف اجلنون هو الشذوذ عن القاعدة أو عن مجوع الناس(أيضًا 

 :حييى. د

 لست وحيدا وال عاجزا، احلياة فعال تتجدد –هكذا  –أشعر أنىن 

– هذا القتل البشع ال يستطيع أن يوقف استمرارها، فهى
 .قادرة هتدر دائما باخلري املتولد إىل األحسن واألرقى –احلياة 

 .أما تعريفك للجنون فأنا أتفق مع بعضه، لكنه ليس آل شىء

 عماد شكرى. د

مثة أنواع من املوت، ذاك الذى تتولد منه احلياة وهو"
وموت آخر يبقى ىف القاع...." الذى يؤلف بني الفرد وناسه و

 .لكراهية واحتقار اآلخرمزيج من العزلة، وا

 :حييى. د

 .هذا صحيح

 عمرو حممد دنيا. د

مل أعد أحتمل أن أرى أو أمسع أو أقرأ، فعال آفاىن، مل أعد
أحتمل، رمبا آان هذا هربا أو يأسا، ورمبا آان قرفا وغما
ما هذا الذى جيرى من قتل وتدمري وإفساد وسحق اجلمال ووأد

هول لعدم استطاعىت فهم ماالرباءة ومسح اإلبتسامة، أنا مذ
حيدث فعال مش قادر أتصور أن فيه دافع لكل ده مش فاهم فعال،

ياريت تفّهمىن يا دآتور حييى إيه اللى.. فيه حاجة غلط
 ..!!بيحصل ده؟ وليه؟ وإيه إللى وراه
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 :حييى.د

ليس املهم أن نفهم، املهم أن نفعل، وأنت قادر على ذلك،
 .وأنا آذلك

**** 

 2008-12-26: بريد اجلمعة/حوار

 زآريا عبد احلميد. أ

 الىت خلخلت حالة) االنسان والتطور(شكرا هلذه النشرات 
الىت أجرب -خارج الزمن والتاريخ تقريبا -والعيش   العزلة

كراوش. عليها العبد هللا من جراء الظروف العامة املذآورة
على هذا الزخم، والعوامل -جمددا وآسف لندرة تعليقاتى 

لكون -املبهرة الىت تدخلنا اليها هذه النشرات التطورية
 .من آمبيوتر شخصى مداخالتى تتم من حمالت النت أى ليست

 :حييى. د

 العفو

أدعو اهللا أن تتاح لك قريبا فرصة احلاسوب الشخصى فقد
 .آاد يصبح مثل القلم اجلاف

 زآريا عبد احلميد. أ

ما ذآرته يا دآتور حييى من استشراف لغد مأمول وآمال
على ختليق املخ-تطوريا -جليلة ىف أن تغدو شبكة النت قادرة 

استيعاب االجنازات السابقة من العاملى اجلديد الذى ميكن له
حضارات وثقافات، وبقدر ماهو جديد وجليل لكنه خميف آذلك

حىت -أن أمريكا هلا اليد الطوىل  -مآما هو معلوم لك –لكون 
خاصة مع توىل قيادهتا من هم على على هذه الشبكة -االن

 .بوش  شاآلة السيد

الشيطان األآرب آما ذآر وأظن أا ىف هذه األحوال تغدو
اليوم، وخبصوص ما رمحه اهللا ولريمحنا اهللا آذلك من هذا) اخلوميىن(

)واالجتماعية االقتصادية(ذآر عن تأثري ظروف العوملة العامة 
 على املرضى النفسيني، تذآرت مجلة وردت على لسان الراوى ىف

املرآيا ىف واحدة من تعليقاتة اخلامتة) احملفوظية(الرائعة 
املوجزة لوجهة نظره ىف الشخصية املعروضة مفادها أن اخلارج

يساعد آثريا على  إذا صلح) الظروف العامة املشار إليها(
وهو ما بات عسريا على ما أظن ىف مصرنا) النفس(خل صالح الدا

 ).حمروسة(يبدو مل تعد  اآلن الىت على ما

 :حييى. د

أو حىت علمى،) تكنولوجيا(أوافقك على أن أى إجناز تقىن 
ميكن أن يستعمل ألغراض إجيابية آما ميكن أن خيدم أغراضا

لذىخبيثة وسلبية من أول تفتيت الذرة حىت اهلاتف اجلّوال، ا
يهمىن هنا هو فكرة تنامى الالمرآزية، مبعىن أننا، أنت وأنا

 شرآات ) ورمبا بالرغم من(نتواصل اآلن دون إذن  –مثال  –
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الدواء ووزارة اإلعالم ومنتجى أفالم هوليود ىف وقت واحد،
أما من الذى سرتجح آفته ىف النهاية، فنحن وشطارتنا، أرجو

 .أن تقرأ يومية الغد السبت، ففيها تطوير لنفس الفكرة

 حت منصورمد. د

ألمر ما باعت املرأة(تعليقا على ما جاء ىف التعتعة 
يبدو أن املسألة بسيطة، ميكن، آل مكتتب...) مقشورا  مسسما

يصبح مالكا، عشان يتصرف ، جنيه 400ياخد أسهما حبد أقصى 
فيهم حايعمل آود ىف البورصة، تيجى رجله، يا إما يكمل،

األموال األجنبية يشرتى ويبيع وده مهم علشان رؤوس يعىن
يا إما تتلعب لعبة ينخفض بتتحكم ىف البورصة بشكل آبري، 

 سعر األسهم والناس دى غشيمة يبيعوها بأى سعر ويلمها منهم
 . صناع البورصة املليارديرات و بعدين سعرها يزيد تاني

 :حييى. د

 .واهللا ما أنا فاهم حاجه ىف آل هذا الذى جيرى

ور ، وأم حممد، وأبو امساعيل،إيش حال خالىت هندية، وأن
 .مثلى" سهم اهللا"وآل من له أسهم، أو حّط على فهمه 

 حممود حجازى. د

احلمد هللا له ما أخذ وله ما أبقى، نسأله الصرب، مل أجد إال
 .آالمك أستاذى ألرد عليك به

اليوم رأيتك إنسانا آخر، آنت دائما أراك: أستاذى
 آل شىء وآل شىء لديهالعامل احلكيم املسيطر واملتحكم ىف

مربمج، حىت املوت نّظرته وحاولَت التصاحل معه، ولكن أمام ما
حدث رأيتك أستاذى إنسانا آخر، آنت أمجل وأرق ما رأيت ألىن

 .ألول مرة آراك إنسانا

 .لك أستاذى آل الدعاء، ولكل أهلنا ىف غزة

 :حييى. د

 وصلتىن رقتك أنت،

صلتك مىن، أو عىن، قبل أنلكنىن فزعت للصورة األوىل الىت و 
 )غالبا(ينكشف عىن غطائى هكذا، مع أنىن لست إال هكذا، 

 ماذا أفعل؟

 .احلمد هللا والشكر لك
**** 

 )120حلم (و) 119(حلم    ":نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 )119حلم : (امة فيكتورأس. د

وصلت إىل احلياة ىف وقت ما ووقفت ىف الطابور غصبًا عىن،
وفجأة وجدت نفسى. ال أدرى! إىل أين؟... وسار القطار 

 .ومل أندم.. أختار شيئا ما بعد أن فاتىن قطار واثنني
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 :حييى.د

 !.ال تعقيب

 119حلم : رامى عادل. أ 

واقتحم رجل ما الصف، فخلعت املرأة نقاهبا، مث
 مشهد ال ينسى وبدون سابق إنذار سقطوارتفعا ىف التقيا

الرجل وارتطم، ومل تأُل املرأة جهدا، فنزلت إىل األرض آى
 .بدونه تتابع رحلتها

 :حييى. د

يبدو أنىن فّوُت للدآتور أسامة معك يا رامى هذه املرة حىت
 .أبرر رجوعى إىل استثنائك

**** 

 !!احلذاء الطائر، والبصقة العاملية، ومسئولية الفرحة: تعتعة

 أسامة عرفة. د

 وما قولك ىف أمة سلبية تتوحد خلف فردتى حذاء ترقص
 حراك؟ وهتلل و تنزف الدم والكرامة ىف غزة بال

 :حييى. د

أرجو يا أسامة أن تقرأ النشرة ثانية، فأنا ال أتوقع
 .منك أنت بالذات هذا التقييم

 :بل من فرط غيظى

 .أرجو أن تقرأ النشرة مرة ثالثة

 "بال حراك"وأن تراجع تعبريك 

 .عذرًا

 ناجى مجيل. د

بالرغم من استحقاق الرئيس بوش الضرب باحلذاء، إال: معرتض
أنىن مل أفرح برشقه هكذا، ذلك ألنه رد فعل متكرر من العرب حيث

ستهجان والنقد وإلقاء اللوم على الغربيقتصر دوما على اال
دون التقدم لفعل يغري هذا الواقع املتخلف حضاريا، لقد

 .استكفيت ومللت من هذا النمط املتكرر اىل ما ال اية

 :حييى. د

وهل رأيتىن يا ناجى حتزمت ورقصت فرحا باحلذاء؟ ماذا قلت
س علىأنا حىت تعرتض، لعل اعرتاضك هو على القذف باحلذاء، ولي

ما جاء ىف النشرة، مث أمل تنتبه أنىن مل أشاهد املنظر أصال
برغم مضى بضعة أيام على تكراره آل مخس دقائق ىف آل
الفضائيات؟ أمل يصلك موقفى من ذلك؟ مث إىن اجتهدت ىف حماولة
ترمجة قذف احلذاء إىل موقف عام ال يقتصر على العرب

 ،اخل، آيف مل يبلغك آل هذا.. واملسلمني
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 .مل أوضح موقفى بدرجة آافيةأو دعىن ألوم نفسى رمبا

 مدحت منصور. د

حاولت أن أتظاهر مل أشعر بالفرحة، حاولت فلم أستطع،
هبا فلم تظهر، حدث غزو العراق أهانىن وآسر آرامىت وأشعرىن

سيظل يرافقىن ما حييت أظن و أشعر أن احلذاء ىف وجه بعجز
أن ميحو ما آان من الغزو بوش وإدارته بالكامل لن يستطيع

 خلع رئيس دولة مل حيصل على حماآمة عادلة ناهيك عن توقيتو
إعدامه والذى رفضه جالدوه أنفسهم حرآهم ما بقى هبم من خنوة
العرىب ىف معاملة أسريه متعللني بأن القانون العراقى مينع
اإلعدام ىف اإلجازات الرمسية فيضغط الوغد ليجللهم بالعار

 .جمردا إياهم مما بقى هلم من الكرامة

 :حييى. د

، مث تشعر هبما ىف غزو67تشعر بالعجز واإلهانة يا مدحت ىف 
العراق، مث تتكلم عن حق صدام ىف حماآمة عادلة، مث حتتج

 .إلعدامه ىف يوم غري مناسب

 مث ماذا؟

 .يا شيخ 
 .مث ماذا؟

 مروان اجلندى. د

أنا مل أشاهد حادثة احلذاء الطائر، ومل أسع لكى
 من أن أحزن أشاهدها، وذلك خوفًا 

ولكن ألن يقف رد الفعل عند هذه –ليس على بوش طبعًا 
النقطة فقط وتتحول هى إىل آل املوضوع وننسى القضية

 .األساسية ومسئوليتنا احلقيقية

أعلم أىن مبسوط مما حدث ولكن خفت من عدم قدرتى على حتمل
 .مسئولية فرحى وانبساطى

 :حييى. د

مؤخرا بعد آتابة تلكوال أنا شاهدته إال مرة واحدة 
النشرة، وقد فرحت أنك شارآتىن اإلحجام عن الفرحة، وأعجبت

 بقدرتك على االحتفاظ بشرف مشاعرك هكذا،

 أظن أن أحًدا ال يصدقنا،

 .لكن هذا هو ما حصل 

 حممد الشاذىل. د

مبا ارتكبه من جمازر وانتهاك ال حمدود –أظن أن بوش : وصلىن
ن أن يرى االهانه من ضربه باحلذاءال ميك –لقيمه ما هو إنسان 

أآثر من جمرد نباح آلب، املشكله ليست ىف شخص بوش حتديدًا، فهو
لكن ماذا قد يكون الفرق مع من –غري مأسوف عليه–قد ذهب 

 .يليه؟ حنن السبب ىف أننا ال نستحق أن نعامل غري هكذا
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 :حييى.د

 بوش مل يذهب

 بوش باٍق ىف داخلنا

ذا القبحلوال أنه بداخلنا ملا حكم العامل هكذا بكل ه 
 .لكل هذا الوقت

 "هكذا"ال أوافقك أننا نستحق أن نعامل 

 " هكذا"ال أحد يستحق أن يعامل  

فنحن: نتحمل املسئولية، الجدال ىف ذلك، وعليه" هكذا"حنن 
مشارآون فيما حدث، لكننا ال نستحق أن نعامل هكذا وال

 ".هو"

 ".باحلذاء"ال يكفى أن يعامل بوش هكذا 

ا داللتها ال تستأهل الفرحة، وال تربر أيةهى جمرد صيحة هل
 وقفة

 .وخالص 

 أمحد عثمان. د

متشابكة –تعلمت وتدربت ىف مدرستكم أن أرى األشياء معا 
رجم"بقدر ما يفتح اهللا علّى به، فأجدىن اربط بني ما حيدث  –

، وما أمارسه"املوقف العرىب اإلسالمى العام/نكبة غزة/بوش
يض ما، فأجدىن أآثر إصرارا علىيوميا ىف حياة أسرة، مر

مزيد من اإلجيابية هلذه املمارسة، وأنا مؤمن أن موقفى هذا
البد وأن حيدث فارقا إجيابيا ولو بعد حني، هذا ما وصلىن، وهو

 .ما أشارك به هذا األسبوع

 :حييى. د

 .أنا أآثر ائتناسًا بك يا أمحد اآلن

 رباب محودة. أ

 اء الطائر مع أنه اغضبىن أشارآك الرأى ىف الفرحة باحلذ

 ولكن سؤاىل هل هذه الفرحه مشاتة؟

 اعتقد ذلك وأرى أا ليست عيبا أو حراما 

ولكن اذآر أىن دائما ما أفرح الشياء ىف) مشاتة املظلومني(
النهاية تؤدى إىل عواقب وخيمة مثل فرحة تدمري الربجني وما

 .حدث بعدها من دمار

 :حييى. د

رت أنىن فرحت باحلذاء هكذا بشكلأنا ال أذآر أنىن ذآ
 مباشر
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أظن أنىن ضبطُت نفسى متلبسا باحتمال أنىن قد أفرح فرحة
 "تربير آخر"حبثت هلا عن 

 ال أظن أن فرحىت أو فرحتك، مشاته

 .احلذر من الفرحة السريعة اُملجهضة واجب

لكن ال ينبغى أن حيرمنا آل هذا احلق ىف الفرح، على أن
 يكون بداية الاية 

 حممد شحاتة. د

أغاظتىن تلك الفرحة الزائفة الىت منارسها ليلآثريًا ما 
ار على مستوى األفراد واتمعات، وتساءلت عن سر سعادتنا
الطاغية بفوزنا ىف آأس األمم األفريقية رغم أنه ىف البداية

 ".ماتش آورة"والنهاية 

 :حييى. د

 ال ال ال

 أنا لست آرويا 

 نه ماتش آورةلكن الفرحة بفوزنا بكأس األمم مل تكن رد أ

 ال ال ال 

 حممد شحاتة . د

 !هل حنن ىف أزمة حقيقية بسبب عجزنا عن الفرحة مبا هو أهل لذلك؟

 :حييى. د

 !رمبا

 حممد شحاتة. د

ال أريد أن أآون متشائمًا لكنىن تنبهت اآلن إىل: إضافة
 .أننا ال نستطيع أن حنزن آذلك مبا هو أهل لذلك أيضًا

 .أشكرك وأعتذر عن التعميم

 :حييى. د

 .عندك حق ىف االعتذار عن التعميم

 حممد املهدى. أ

املعتذر) اجلرسون(أعجبىن تشبيه موقف بوش بالنادل 
للزبون عن لسع لسانه باحلساء الساخن وآأنه ال يشعر بأية
غضاضه عما فعله مباليني البشر طوال الثماىن سنوات، آما

يعرف أو ال تعجبت لضحكته الباردة الىت فسرها البعض أنه ال
يشعر باملعىن الضمىن وراء قذفه باحلذاء بل وآأنه يقول للعامل
أمجع أروىن ماذا بيدآم، أنتم ضعفاء عجزه حىت لو أردمت
إشعارى بفداحه ما فعلته بالعامل، فأنا لن أشعر،

 .وسأزيدتكم غيظا بتبلدى
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 :حييى.د

 الغيظ غري الغضب غري فعل التغري،

 .آمل أن تتسلسل مشاعرنا ىف االجتاه الصحيح 

 أمحد فؤاد مىن. أ

أنا حاسه إن احنا بس اللى حاملني اهلم مما حيدث: وصلىن
 .ال أحد يباىل: وأنه

 :حييى. د

ال أوافق، فالكل يباىل، أو األغلبية، لكىن قد أوافقك أن
 .ال تكفى، وقد تضر" الوضع جالسًا"املباالة من 

 مىن أمحد فؤاد. أ

، مشعندى قلق من اللى جاى وخصوصا اللى بيحصل ىف فلسطني
 .عارفه حايوصل أليه

 :حييى. د

 وال أنا

 سوف ننتصر ىف النهاية  –حنن الناس  –لكننا 

 هذا الكائن البشرى –غباًء –إال إذا انقرض 

 عمرو حممد دنيا. د

أنا تابعت احلدث على اهلواء مباشرة باملصادفه فلم أفرح
ولو لوهله بسيطه بل شعرت بأن هذا ال يكفى أن يشفى غليلى

 يرضيىن وال يكفيىن وال أجد أى سبب للفرحة هبذا احلدثوأنه ال
فهذا البوش قتل منا املاليني ودمر العامل وال يكفيىن جمرد
الرمز آما أن فرح املاليني من احمليط إىل اخلليج ما هو إال حيلة

 .العاجز وال تدل هذه الفرحة سوى عن عجزنا وفقرنا

 :حييى. د

 !عندك حق

رحة ليست فقط من اخلليج إىل احمليط،مث دعىن أذآرك أن الف
 وإمنا هى عرب العامل

 نادية حامد. أ

أتفق مع حضرتك ىف أنه جيب أال نفرح بفرحتنا إذا مل
 .تدفعنا الفرحة فورًا لنعمل فعال عرب العامل آله

 :حييى. د

 ياليت 

 سيحدث 
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 حممود حجازى.د

مل أستطع أن أرفض هذه الفرحة حىت ولو آانت جمرد تفريغ،
جلميلتني ومها حتمالن الشموع وهلتوقفت عند مشهد الفتاتني ا

 تستطيع هذه الشموع محاية غزة ومنع ازرة، ومنع التواطئ؟

 :حييى. د

 .عندك حق 

**** 

 )4من  3(عن اخلزى، والقهر، والذنب، واالحرتام 

 "سامح"عودة إىل حالة 

 رامى عادل. أ

! مليح، خصب، مآلن ليس مثة اعجاز أن يصطبح سامح بوجه
يشرفه بصحيح، يستجيب اىل هلفته جيعل منه عنوان لوجوده، 

 !باله، وجها آنسا صافيا سعيدا ويصربه على ما

 :حييى. د

 ياليت 

حىت ينتهى التعليق على احلالة،  –أيضا  –أرجو أن تنتظر 
 .يوم الثالثاء القادم غالبا فهى صعبة
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تعتعة

الىت" الدستور"أجل نشر تعتعة محدت اهللا أنه ألسباب ما، ت
آتبتها قبل أحداث جمزرة غزة وما تالها، آانت تطويرا لفكرة

 تصورت من خالهلا" املخ العاملى اجلديد"طرأت ىل حول ما أمسيته 
أن شبكة اإلنرتنت العاملية، وهى حتاول أن تستقل عن سلطات

ىاملرآزية، هى مبثابة مخ عامل  املال واالستغالل واالستهالك
جديد يتشكل ويتربمج مبا يناسب مرحلة اإلنسان املعاصر، محدت
اهللا أن هذه التعتعة تأجل نشرها فقد بدا ىل أنه من غري

 .أن يكتب أى آاتب بعيدا عن هذه البشاعة الىت جترى  الالئق

لقد  طيب ماذا أآتب، وملاذا أآتب؟ وملن أآتب؟ مث ماذا؟
ب، آتبوا غاضبني حمرضنيآتبوا آل شىء ىف آل اجتاه، بكل أسلو

مهيجني ساخطني، آما آتبوا مربرين، مؤجليني، متعقلني، متفرجني،
حتول مؤشرالغضب بعيدا عن إسرائيل وآْشف دور أمريكا. جبناء

، أوعلى اجلانب!!اهتام إيران والفرس والشهداء  واملال، إىل
سباب مصر وختوينها، واستمر الرتاشقق بني الفريقني: اآلخر

، حىت آادت تتوارى أشالء الضحايا الشهداء وأار"لفاظباأل"
الدم الطاهر بني ثنايا الكلمات، فماذا أآتب، وملاذا؟ أليس
األْوىل أن يتواصل جهد آل الناس آل الوقت للسعى الستعادة

شبكى جديد ميثل أنواعا أرقى  ىف تشكيل  عقل البشرية معا
لطات احلروب،تصحح خلل التعصب، وج  من التواصل البشرى

 ونزيف استغالل البشر للبشر؟

الذى جيرى عرب العامل اآلن تواصال إلكرتونيا، يعلن آيف أن
الناس قد امتلكوا أداة تبدو قادرة على مواجهة احلكومات
اخلائبة واألموال القاتلة، آاد اإلعالم التقىن الشعىب
التواصلى التلقائى األحدث أن يؤآد المرآزيته وقدراته،

اءل سطوة الدولة والشرآات على وعى الناس باضطراد حىتتتض
 .يبدو أن مث حتوال نوعيا حيدث للبشر

خطر ىل أن الذى جيرى ىف غزة، والعراق، وأفغانستان، وآل
العامل املظلوم، واُملسَتغل، هو خلل جسيم ىف تآلف املخ العاملى

أباحلاىل، وأنه مل يعد من املمكن أن ينصلح هذا اخللل مبجرد ر
 صدع القهر بأنواعه، أو وقف نزيف حروب اإلبادة، تصورت أن 
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احتالل ألرض الغري، أو قتل لألبرياء، بقدر  اجلارى ليس جمرد
ما هو هتديد ملسار البشرية مجعاء، وما مل يتكاتف آل البشر

 .إىل االنقراض لصده، فنحن در دم الشهداء األطهر، ىف طريقها

وأنا أعايشتصادف حدوث عطل آابالت اإلنرتنت منذ أسبوعني 
  حماوالت مخ أخى األآرب إلعادة الرتبيط لتجاوز آثار جلطة
مفرتسة، آانت نيورونات خمه حتاول االلتفاف حول التلف بكل
قوة احلياة، جتلى ذلك أآثر بعد أن غادر املستشفى إىل بيته

ليغيب من جديد، آنت أقرأ ىف عينيه  حيث آان يفيق حلظات،
أقرأ فيهما أمله، وحماوالته جهود إعادة برجمة خمه، آنت

للتعرف على وجهى حني أقرتب منه، آانت عيناه تربقان بالرضا
وأنا أمّلس على رأسه، وحني أحنىن ألقبل يده السليمة آان

ذات صباح، فتحت ىل ابنته. يسحبها مىن آما آان يفعل ىف صحته
، أخذت أتعجب من قدرة"!بابا قاللى ازيك يا عزة: "مهللة

شرى أن يقبل التحدى هكذا، ومل ينطق بعدها إال بضعاملخ الب
ابنه ىف املعزى يطمئنىن على" أمين"آلمات منها ما قاله ىل 
،"زى الفل"أجاب " إزيك يا بابا"مجال ايته، أنه حني سأله 

 .مث رحل راضيا مرضيا

بدا ىل أن شبكة االنرتنت أصبحت هى املخ األحدث: بالقياس 
فراد البشر عرب العامل أصبحواللعامل البشرى، وأن أ

نيورونات هذا املخ الذى يعاد تشكيله ىف مرحلة برجمة جديدة،
استعدادا للنقلة القادمة ىف تطور البشرية، تصورت أن عطب
الكابالت الستة آان مبثابة جلطة إلكرتونية، وأن إعادة

من خالل الشبكة العربية للعلوم -مثال عرب تونس –الرتبيط 
 الىت مسحت  مجال الرتآى، هى.فضل اإلبن الصديق دالنفسية ب

-الىت أآتبها يوميا -اإلنسان والتطور" نشرة"بتواصل صدور 
  ،"موقعي اخلاص"آما آانت تصدر قبل العطب الكابالتى على 

آانت املقابلة بني ما حياوله مخ أخى، وما جيرى حملاولة جتاوز
 .العطب اإللكرتوىن الكابالتى شديدة الوضوح

مع امتداد القياس خيل إىل أن آل فرد عرب العامل قد أصبح
خلية إنسانية مفردة ىف املخ البشرى العاملى اجلديد؟، وأن

واألنزفة -اجللطات -يتجاوزوا   على وشك أن" معا"البشر 
الناس"هل حنن، . الىت سببتها القوى التدهورية املفرتسة

نقراضى الناتج عن، قادرون على جتاوز هذا التخثر اإل"اخلاليا
جبلطات أآوام النقود املتعفنة  انسداد قنوات تواصلنا

 ؟ !املغرتبة، واألفكار املنغلقة

 مث شاءت إرادة اهللا أن تفشل حماوالت مخ أخى، لكن زاد
 أملى أن ينجح املخ العاملى اجلديد ىف ترتيب براجمه األحدث

نزيفلتذيب اجللطة اإلسرائيلية وما شاهبها من آل أنواع 
 .االستغالل واإلبادة عرب العامل

وإىل أن حيدث ذلك، فليتواصل االستشهاد ملن خيتاره، ولنقدس
التضحيات، ولندفع الثمن طاهرا غاليا، باحلرب، واإلبداع،

 .واألمل، والصرب، والتواصل للتغيري
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 )2من  1(عن املؤسسة الزواجية والعالقة باملوضوع

أعتقد أن احلديث عن املؤسسة الزواجية سوف: قبل النص
هذه النشرة. يتكرر آثريا، فيلتحملنا القارئ واملتدرب معا

اليوم، هى احللقة األوىل من حلقتني، ليس ألن الكالم فيها طال،
احلالة ىف مقابالت اإلشراف مرتني، بينهما شهرانقدم نفس 

وآانت آل مرة مبثابة تقدمي جديد لنقطة جديدة حسب. آامالن
 .تطور احلالة

حلقة اليوم ليست اجلزء األول من نشرة طالت، لكنها ما 
 .دار ىف االستشارة األوىل

وسوف ننشر يوم األحد القادم االستشارة الثانية بعد 
 .شهرين

 ة األوىل االستشار

 صباح اخلري يا دآتور حييى  :أمحد الشافعى.د

 صباح النور  :حييى. د

سنة، التالتة 28هى حالة سيدة عندها  :أمحد الشافعى.د
من تالتة، هى بتشتغل ىف مهنة عالية بس هى حاليا واخدة
أجازه ومسجلة درجة املاجستري وواخده اجلزء االول، وشغالة ىف

زة بقاهلا أربع سنني من زميل ىف نفسحاليا هى متجو. الرسالة
سنني، املهنة أآرب منها بسنتني وعندها ابن واحد عنده تالت 

والدها على املعاش، ووالدهتا بتشتغل ىف نفس مهنتها تقريبا،
 .وعندها أختني متجوزين وبيشتغلوا برضه ىف نفس املهنة

بتعاىن حضرتك حولتها ىل من متان شهور، آانت املشكله اا 
بقاله أربع سنني ما بيتغريش ىف احلده وسواس قهرى مستمرمن 

وهى جربت آل األدوية، ولّفت على آل الدآاترة بتاعته خالص،
من بداية ما جت هى ماآانتش منتظمه ، ومافيش أى حتسن خالص

خالص، يعىن بتجيلى مرة آل شهر مثال، أول ما ابدأ اشوف
ة معينة، مثال إاحاجه وابدأ اعمل يعىن نظام يومى ىف حاج

تنزل الشغل، إا تعمل مش عارف إيه ىف البيت، تكمل رسالة  
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املاجستري اللى هى مسجالها، هترب على طول وماجتيش، من شهرين
تقريبا جت هى وجوزها وانا أصريت ىف اجللسة دى ان مها االتنني
حيضروها مع بعض، يعىن إن الزوج يبقى قاعد معانا حاضر

وأنا واجهتة حاتتم بينا، معانا الكالم واالتفاقات اللى 
طبعا بطبيعة املشكله اللى عندها، وحجم االعتمادية عليه
اللى هى وصلت له، وإن ده الزم نشوف له حل، زى ما يكون هى

يعىن جوزها مستغلة املرض ده ىف حتديد نوع عالقتها جبوزها، 
شايفها مريضة ومقدر ده خالص، فشايلها بقى من على األرض

طيب وجمتهد ىف مهنتة، وبيمارسها ىف الدورشيل، هو راجل 
األرضى ىف نفس العمارة اللى مها ساآنني فيها، ومفروض إن هلا
مكتب معاه، وهلا مواعيد وآالم من ده، بس ما بتنزلشى، وال

اللى يعىن بيعمل شغل البيت آله،  بتعمل حاجة، وآمان هو
لعيلبيجيب هلا الطلبات وبيديها الدواء، وبياخد باله من ا

بتاعه من الساعة تالتة الظهر لغاية وينزل الشغل  الصغري، 
 .الساعة اتناشر أو واحدة بالليل

  وبعدين !! يا خرب :حييى. د

هى مستغله بقى يعىن حجم الدعم بتاعه :أمحد الشافعى.د
وترضيه طول الوقت إن هى بتديه عالقة ده بشكل سيئ جدا، 

اجة وإظن أن هو آمانهى مش حاسة فيها حب وخالص،   جنسية،
 مش حاسس بيها 

 مش حاسس بيها؟ وّال حاسس اا مش حاسة بيه؟  :حييى. د

باين االتنني، يعىن املعنيني، يعىن هى مش :أمحد الشافعى.د
حاسه بأى حاجه خالص، وبتقعد طول الوقت متثل عليه إا

 مبسوطة وإن هى اللى عاوزاه 

ه، وال هوا بيستعبطيعىن هو فاقس ان هى مش حاس :حييى. د
 وبيضحك على نفسه؟

ما انا ىف اآلخر وصلت الحتمال تقريبا ان :أمحد الشافعى.د
ال هو حاسس، وال هى حاسة، واالتنني عارفني، بس الكالم غري معلن

 يعىن 

فيه مثل ما يتقالش قدام الناس هنا، وانت :حييى. د
 عارفة غالبا، عن عيان وميت وحاجات آده، عارفة؟

فاملهم انا فعال انا  ،..أيوه عارفة :د الشافعىأمح.د
آنت يعىن بعد املرات اللى هى متقطعة، انا فعال زهقت منها،

وحانعمل شغل وآالم من ده، ما فيش يعىن آل ما احط هلا خطة  
فايدة، هى مش ملتزمة حباجة خالص لدرجة ان هى ملا آانت

ة بتاعتهمساعات تنزل الشغل مع جوزها حتت، آانت تطلع الشق
أودة"ىف الدور الرابع، وهى عاملة فيها أوضة مسمياها 

ختش تغري فيها هدومها، وهى خايفة من ، "التطهري من التلوث
 .وخايفة من االيدز، ومن آل حاجة Cالفريوس 

 السؤال بقى ؟؟  :حييى. د
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اللى حصل ان انا ىف اجللسة األخرية :أمحد الشافعى.د
فعش يبقىاتفقنا على تنفيذ تعليمات واضحة، وان ما ين

الدعم بالشكل ده وانـِّـك حاتعملى وحاتسوى، وإا الزم تنزل
وتعمل شغل والزم تبدأ جتهز ىف الرسالة بتاعتها،  الشغل، 

ّدق، وهـُـْبزى ما يكون ما ص  املرة دى جوزها. البيت وآده
من% 10يعىن وصل ما ال يتجاوز  قل متاما،  راح الدعم بتاعه 

متشى على احلاجات اللى اتفقنا اللى آان موجود، وهى بدأت 
يعىن بقالنا دلوقىت حواىل شهرين حصل تقدم عليها، بانتظام، 

آبري جدا بالنسبة للحالة عموما، وحجم االعتمادية عندها قل
ىت جوزها باين زودها ىف التخلى، وبقتبشكل واضح، بس دلوق

 .بينهم سيئة، وبقى تقريبا سايبها معظم الوقت  العالقة 

 ازاى يعىن؟  :حييى. د

يعىن شال إيده، زى ما يكون َخَلع يعىن، :أمحد الشافعى.د
وبقى طول الوقت مواجهها بتقصريها وحبجم اللى هى فيه، وهى

انا شايف ان: ابقت متأذية منه، أنا ما اعرتضتش وقلت هل
حىت لو ده احلاصل زى ما انت بتحكى، ده احسن لك، يعىن ده ىف 

مصحلتك، وانت مادام بتتحسين، وحىت لو حجم العالقة اللى
موجود بيقل، فاحنا ماشيني ىف اجتاه االحسن، وإن هوه ملا يشوف

 منك حاجه أحسن، حاتبقى العالقه متوازنة شوية

ون الراجل فضل متحمل أربعلكن واضح ان االمور زى ما يك
لدرجة ان فيه تلميح  سنني، وجه دلوقىت يطلـَّع اللى عنده، 

 .دلوقىت باالنفصال، رغم التحسن اللى موجود

 والدين؟ :حييى. د

 االتنني مسلمني  :أمحد الشافعى.د

 بالدين، املمارسة الدينية  قصدى عالقتهم  :حييى. د

 هو ملتزم جدا دينيا  :أمحد الشافعى.د

 يعىن مزودها؟  " جدا" :حييى. د

ال أبدا، يعىن بيصلوا ويصوموا انا :أمحد الشافعى.د
 " جدا"باعترب ده 

  طيب إيه بقى اللى انت عايزه؟  :حييى. د

  انا مش عارف اعمل إيه دلوقيت،... :أمحد الشافعى.د
انا يعىن خايف ان انا ابدأ يعىن اتدخل ازاى بعد آده؟ 
قفه فريجع يشيلها وترجع االعتماديةأحاول ان انا اغري مو

مش حابب ان االمور متشى وتشتد األعراض، وىف نفس الوقت 
 بالشكل ده ، أعمل إيه؟

إنت زى ما تكون برتجـّعنا لفرويد وإبداعه، مع :حييى. د
قصوره برغم آل االحرتام، حا نبتدى برؤية فرويد من حيث

مؤشرات للحكايةتالقى هنا : عالقة الوسواس باملسألة اجلنسية
لكن إذا اتنقلنا من فرويد لبعض  دى، لكنها مش آفاية،

 طلعوا من عبايته، أقصد املدرسة اإلجنليزية اللى 
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للتحليل النفسى، يعىن ميالىن آالين وفريبرين وجانرتب وغريهم،
نالقى نفسنا ىف حدوتة تانية، يعىن املسألة مش أساسا خلبطة ىف

لنظر ىف العالقة، يعىن نبدأ من ا"عالقة"اجلنس، أل دى مسألة 
اللى أحد جتلياهتا اجلنس، أقصد العالقة باآلخر، يعىن املوضوع،
ونرآزعلى العالقة باملوضوع، ما هى امسها مدرسة العالقة
باملوضوع، هى بالنسبة له موضوع، وهو آذلك هو بالنسبة هلا

الواقع بصفة عامة، وواقع نالقى نفسنا ىف مواجهة موضوع، 
 ثقافتنا بشكل خاص، 

وهـُْب نواجه املؤسسة الزواجية عموما، وىف مصر خصوصا،
 . وبرضه ىف البالد العربية، هيا هىَّ تقريبا، ودى حدوتة تانية

زى ما يكون اجلنس اللى انت وصفته، وبرضه األعراض،
بيعلنوا مع بعض صعوبات العالقة باملوضوع باآلخر، حىت

رت ىف شكلظه  آل املشاآل اللى انت قلتها، واللى  الفشل،
ىف أى مؤسسه زواجية ىف مصر خصوصا، وىف  اعراض هى موجوده

لكن مش ضرورى تظهر بالشكل ده، وال باحلجم  العامل غالبا، 
ده، ميكن تظهر ىف شكل خناقات على فلوس، على تربية الولد،

يبقى احلاالت دى بتجرجرنا. على أى حاجة هايفة أو مش هايفة
ازاى نصنع من هذه ، يعىن ملواجهة واقع ما لوش حل سهل

املؤسسة املغلقة القامعة الباردة عادة، حياة حلوة وصادقة
تليق باللى وصلت إليه البشرية، إنت يا أمحد متجوز حديثا،
مش آده، فأنا خايف اللى احنا بنقوله ده يلخبطك بدرى

إمنا هى مسئولية على أى حال، آه مسئولية ممتدة  بدرى،
آانتش متتد بكل صعوبتها بأعراض أو من ممتدة ممتدة، وان ما

غري أعراض، ونعرف إن الصعوبات ممكن تستمر حىت املوت بصراحة،
نبقى مش واخدين احلكاية جد، أنا مش عايز أبالغ، لكن
اجلواز قصدى إن ما آانشى فيه حرآة وشغل طول الوقت، طول
العمر، حايبقى يا تلصيم يا آذب، أنا مش قصدى يبقى فيه

عىن صراع، أله، أنا قصدى ختبيط جاد، ومرة تصيب ومرهحرآة ي
فإنت من غري تنظري ومن غري الكالم ده آله ملست آل حاجة ختيب، 

بتلقائية جيدة، شفت اجلنس، وشفت االعتمادية، وشفت
االستعمال، وشفت الطهقان بعد االستحمال، وشفت هتديد املؤسسة

ال حمكات تقيسمن أساسها، لكن ما حددتش أولويات آفاية، و
 . التاىن آفاية بيها واحد ورا 

تيجى بقى تعمل ايه؟ انت عندك مشكله ظاهرة اللى هى
، مش هوه الوسواس برضه اللى جاهبا للكشف"الَعَرض"

واالستشارة، وبعدين لقيت نفسك بتشتغل ىف خلفية شديدة
إا من عيلة اخللفية اللى وصلتىن منك : الداللة واألمهية

غل مهنة واحدة، مهنة عالية، اصحاهبا فامهني إمآلها بتشت
أحسن من الناس، يعىن نباهة وشطارة، وآليات قمة وآالم من
ده، ودى واحدة متثل العيلة دى، وآخر العنقود، وآلهم

طيب، بنات، راحت متجوزة واحد من نفس املهنة برضه، راجل 
زى أى واحد وجعان حبقيقى  ومتدين، وما بيفكرش يهلس، 

تيجى الست  جعان، مش بس جعان عالقة، ميكن جعان آل حاجة،
 دى تشتكى وتتعب وتروح لدآتور نفساىن بعرض معني، فإحنا َملا 
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نرآز على العَرض يعىن الوسواس، ونعمل شوية شغل، يعىن سواء
باألدوية، أو بالعالج السلوآى، أو باإلتنني، أنا باشوف إن

كوىدى بداية آويسة، وآتري بتجيب نتيجة معقولة على قد ش
  البنية، بس يعىن إذا اآتفينا بكده الزم ننسى احلواديت

اللى انت قلتها دى آلها، وتم بالعرض، واسم املرض، وآالم
 .، إنت ما عملتش آده...من د ه وخالص

انا بعدت خالص عن املنطقة اللى فيها :أمحد الشافعى.د
الوساوس وطلبت ان احنا نظّبط بقية احلاجات يعىن حجم اإلعاقة

 . احلقيقية اللى معطلة حياهتا

آرت خريك، انا بقى زى ما اآون بادعوك دلوقىت :حييى. د
احنا نبص للوسواس ىف املقام يعىن آن األوان إن  للعكس، 

األول، يا ناخد معلوماتنا عنه بالقراية، يا باخلربة،
 ...وبصراحة االتنني الزمني، ونشوف له حل أسرع شوية 

فكرت ىف ده يادآتور حييى بس انا انا :أمحد الشافعى.د
إن لو راح الوسواس بسرعة خفت عليها، خفت عليها فعال من 

ميكن تتفك، يعىن جييلها فصام زى ما حضرتك علمتنا إن
الوسواس ساعات يكون دفاع ضد الفرآشة، خصوصا إن الست دى

 عندها تاريخ عائلى إجياىب للفصام، 

 مني ىف عيلتها؟  :حييى. د

 .خالتها على طول، فصام صريح :لشافعىأمحد ا.د

آده عندك حق، عندك حق أآرت مما لو آانت عيلتها :حييى. د
خالية من الفصام بالذات، بس دى مش قاعده، وإال حانسيب آل
األمراض اللى بنعتربها دفاعات ضد الفصام، وانت عارف رأىي

ونقعد نتفرج عليها،  إن أغلب األمراض آده، نسيبها بقى
 .خايفني من الفصامعشان 

امال نعمل إيه؟ أنا فكرت ىف ده برضه :أمحد الشافعى.د
... 

طيب يا ابىن، ربنا خيليك، إنت فكرت تفكري ىف :حييى. د
االجتاه السليم، بس ناقصه التحضري والوقت والتوقيت، إنت
بتقول إن آل املدة على بعضها متان شهور، وهى ما انتظمتشى

 ور، باينهم حايرسوا على شهر ربع ربع إال من تالت شه

يعىن، آلهم متان شهور وآخر شهرين مها :أمحد الشافعى.د
 املنتظمني 

شهرين، وضيف عليهم شهر متقطع أو أآثر ىف املدة :حييى. د
 اللى قبل آده، يبقوا يرسوا على تالت شهور ونص، إيه رأيك؟

 . فعال مش آفاية :أمحد الشافعى.د

مل جيد حلد دلوقىت، أوال إنكيبقى انت عملت ع :حييى. د
قدرت تقلب عدم االنتظام ىف حضورها اجللسات إىل انتظام، مث
 إنك رآزت على تنظيم األداء اليومى بدل ما تتسرع وترآـّز 
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على األعراض، وعملت عالقة بالزوج، وبقى حيرتم آالمك، وهى
يبقى فاضل يعىن انتقاء آمان خدت باهلا من النقلة، 

راض بأقل ضرر ممكن، يعىن ال بدالتوقيت املناسب للتدخل ىف األع
بعد شوية وقت تانيني، مش عارف قد إيه، واللى  من املغامرة

بعد ما عملتو مع بعض العالقه حيصل حيصل، ولو حصلت أى حاجة 
الدنيا مش حاتتهد، هوا ملا يقل الوسواس الطيبة دى، 

آدفاع ضد الفرآشة، ميكن تظهر عالمات خفيفة تدل على بداية
لتفكيك اخلفيف خفيف هو ضرورى ىف عملية إعادةفرآشة، ا

التشكيل لدفع عملية النمو، إللى هى هدف العالج إللى حبق
فيبقى الفصام اللى انت خايف منه، وارد، إمنا وحقيقى، 

قصاده فرصة حقيقية تستاهل، عشان آده التوقيت مهم، وارد 
والراجل مستحمل ومتدين طول ما هى بتيجي، وبتتغري،  هى  

ومافيش هتديد للمؤسسة الزواجية حىت باملعىن األخالقى، يبقى
الوقت لصاحلنا، يعىن لو حّود الزوج وشاف له تصريفه آدا وال
آده، حا تبقى املسألة حمتاجة جهد أسرع وأصعب، إمنا احلمد هللا

الراجل مافيش، هـُْس هـًْس، وهى برضه من الناحية دى هـُْس 
ب شوية، لو آان الراجل أقلتبقى فيه فرصة أرح هـًْس، 

وراح يدّور على حقه مع حد تاىن، تدينا أو أقل التزاما، 
سواء بورقة أو من غري ورقة، آان ده حاميثل خـُْرم يسرب آل
اللى احنا بنعمله، إحنا دلوقىت عندنا وضع آويس بيسمح
بشوية صرب زيادة، وباالستمرار ىف التحضري ملهامجة العرض اللى

بيه، وانت ماشى حبساب مظبوط ألنك واضع حمكاتهى جاية 
إلجيابية العالقة بتهديك للمرحلة اللى أشوفها أول بأول،
وللخطوة اللى جاية، االنتظام ىف احلضور اللى مت مؤخرا ده
نتيجة لصربك على عدم التزامها باملواعيد وال بالتعليمات،

حلضورهاده لوحده يعترب نقلة آويسة، يعىن إحنا دلوقت وصلنا 
لو حا ننجح خنليهم تالت اربع آويس،  شهرين بانتظام،  

شهور مث ستة مثال، خري وبرآة، ساعتها تبتدى تشتغل زى ما
انت عايز باألدوية وغري األدوية ىف األعراض، إنت عارف أنا
باّدى الدوا إزاى، يعىن بنحط احلسابات دى آلها ىف االعتبار،

 هى بتاخد أدوية إيه دلوقىت ؟

 هى بتاخد ستيالزين وأنافرانيل جبرعة متوسطة :أمحد الشافعى.د

عليك نور، إنت عارف أنا باحرتم األنافرانيل ىف :حييى. د
احلاالت دى قد إيه، باحرتمه ألنه بصراحة بيجيب نتايج آويسة،
وانت عارف فكرتى اللى ورا الفرض اللى انا حطيته وباشتغل

األنافرانيل زى ما يكونبيه ىف املنطقة دى، أنا باشوف إن 
بيقطع حلقة نيورونية ىف املخ أوهلا ىف آخرها، يعىن حلقة
مقفولة، ده اللى بيخلى الفعل أو املخاوف تتكرر زى ماهى،
آل ما العيان يعمل حاجة، ألن احللقة مقفولة، بقية خمه تاخد
خرب إنه ما عملهاش، يقوم يعملها تاىن، وهكذا، ييجى

يقطع احللقة دى،) تانية حديثة زيه وحاجات(األنافرانيل 
يروح بقية املخ واخد خرب إن احلاجة اللى اتعملت اتعملت،
يقوم ما يكررهاش، طبعا األنافرانيل مش بيعمل آده لوحده،

دى بالدوا، وهات يا عالج إحنا الزم نلقط قطع احللقة 
 عشان احللقة املقفولة تتفرد سلوآى، وهات يا عالج معرىف، 
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تتقلب خط حمىن للى آانت حلقة وتكّون برامج جديدة ختلى ا
، طبعا ده مش وقته لكل التنظري ده،قابل لالمتداد، والتقدم

والفرض ده ال ميكن إثباته بالتجارب العادية، إمنا ما دام
بيجيب النتايج اللى احنا عايزينها، يبقى يتثبت وقت ما
يتثبت، نييجى للدوا التاىن اللى هوا االستيالزين، ده دوا

 Majorغم إنه هو من املهدئات اجلسيمة طّيب، وبر
Tranquilizer إال إنه حنيـّن، طبعا أى دوا من

ينفع لو ظّبـطت اجلرعة  Neurolepticsالنيورولبتات 
املناسبة، فايدة النيورولبتات هنا إا بتحجـِّم نشاط أى مخ

إللى احنا خايفني منه ليكون متحفز قدمي، وهوا ده املخ 
أول ما الوسواس يقل، وده اللى انت آنتللتنشيط املستقل 

بتشاورعليه وتقول أنا خايف من الفصام، يبقى انت بالشكل
ده بتشتغل ىف الوسواس وعينك على الفصام، ده من ناحية
الدوا، واحلاجات التانية ماشية زى ما انت ماشى واتناقشنا
فيها، يعىن حاتستمر ىف آل ده وانت عمال تشتغل ىف العالقة مع

 .زها، ومع شغلهاجو

بس خلى بالك ضبط جرعة الدوا أسهل من ضبط جرعة 
العالقة مع جوزها بالذات، يعىن املسافة بينها وبني جوزها،
آموضوع، مش عارف بقى حاتقدر تظّبطها ازاى مرحلة مبرحلة،
يعىن حتط احتمال إن لو هى احتسنت مش بس ىف الوسواس، يعىن

وميكن أى حاجة تانية، طبعااتغريت، ميكن جوزها يبعد أآرت، 
ما ختليش احلسابات دى تسبقك، إوعى حساباتك تبقى وصية
زيادة على خربتك، وآدى احنا اهه مع بعض، أنا مش متأآد

يكون ىف عونك إيه اللى ممكن حيصل، لكن خلينا نشوف، وربنا 
وجيزيك خري، وتستحمل، ما هو ما دام احنا عّرضنا نفسنا

طول ما الناس بتيجى نستحمل الناس   للشغلة دى يبقى الزم
وتطلب اللى عندنا، نديهم اللى عندنا، واللى مش عندنا

 عند ربنا، وال احنا حاجنيبه منني؟ 

 شكرا  :أمحد الشافعى.د

**** 

 وبعـد

، وبعد شهرين متاما، عاد نفساالستشارة األوىلانتهت 
نالزميل يعرض بعض جوانب من نفس احلالة وآأنه مل يعرضها م
قبل، مث تذآرناها معا، وأآملنا، وهذا ما سوف نعرضه ىف

  .االستشارة الثانية

 ".التدريب عن بعد: "يوم األحد القادم ىف نفس الباب
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א−493  אמ

 من هناك؟

 إىل هنا؟

 !)وبالعكس(

1980-2009 

 :قبل النص

وترّجح البندول ما بـني مدنيـة 1980آان ذلك أيضا سنة  
 حافلة آفلة، وبدائية سافلة غافلة،

آنت قد انتقلت من باريس إىل الطائف لظروف مـا، مـرورا
بالقاهرة ليوم واحد فشعرت باملفارقة، مث وجه الشبه األعمق،

 .نه تعددت التجليات، والعدم واحدوآأ

حضرىن اليوم تقابل جديد وأنا أتابع تصريح ممثل االحتـاد 
األورىب أن هذا الدم الذى جيرى ىف غزة هو دفاع اسـرائيل عـن

شرآاء فيما جيرى، لكنىن انتبهت –هكذا  –نفسها، شعرت بأم 
أم قد ال يكونون أآثر إجراما وعبثا من آثري مـن رؤسـائنا

أن الذى جيـرى: لوآنا حني يصرحون بثقة مفرطة، ويقني بالغوم
 ".سيئ خالص"، ألنه "هو ال يصح أبدًا جدا"ىف غزة 

شعرت من هذه املقابلة األخرية آيف يتساوى القاتل ختّليـا،
 .مع القاتل شلال

 .حضرتىن املقابلة القدمية، وإن آان ُقْبحها أقل

 :فاقتطفت منها مايلى

**** 

 :بادئة

 األعمى   الوقواق   طار

  - احلرية   النور   َبْهر   من  - 

 األملس   الوجه   فارتطم
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 املصمت   الوهم   جبدار

**** 

 :من هناك

 تظهر   مل     مشس   وتورات

 ُيْحَفْر   مل   نفٍق ىف 

 ْاجلذع   اجلسدين السياُف    فصل

 طاْر . .   طارْت

 ظاهْر   نزٍف   بال   السكني     فنزعت

   .   احلسرْه   ُسمِّ   مرارِة   رغم

  هنا   من 

 الَفيَلْه   ترآُبَها   وبالٌد

 ُتَساْق     والناس

 الواْق   الواْق   أقطاُر

 الدَّبَقْه    النائمة   اخلائفُة

 األوراق على    الوهم   النقُش

 الرتياْق   املنزوُل

 باخلري   أبشْر

 بالشر   أبشْر

 اجلمعْه   السبت   األحد   اليوم   فرق   ال

 "السُّمعْه "  والرجل   سواسية   لناسوا

 والفتوْى   السيد   والقرش 

 الصفوْه   والدين

 التجهيْز   سابقة   والثورة

  ] مشروطْه   ُتستورُد [ 

 األوجاع   آل ُتِشفى 

 االستمتاع   ولزوجة   الرؤية   آالم

 الرؤيه   ْهبر   يعّتم   والنظم

      آالم أىِّ  ىف  املعَنى    بقايا   بدسِّ   التفكري   عن    التكفري   عصر ىف 

 :من هناك 
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 االسماهولحضنىفاملرأةإرمتت

 السم   آأس   غيبوبة   فاختلطت

 الدم   العرق   بدخان

 املطروَحْه   وتأوهت

 استئذان   دون   اللعبة   فانتهت

 احللوه   باريس   غادة   يدها   مدت

 النشوة   بنفس   املشوار   أآملت

 "الذاتى   االستكفاء   حييا"

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

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

 املدفونة   اآلمال   جيوب   متشيط

  هدى    غري ىف    يضرب

 الهْث   رعٌب

 : هنا   من 

 السُّذَّْج   األطفاِل   عقل    بكارَة   الشيخ   فّض

 :   األعرج   العصر   لغة :  فأعادوا   َأْقَرَأُهْم

  ألزْج،   األشطُر :  واألْسَوْد   األصفر   الذهب   املوت   باسم [ 

  الناْس،   َساَس   أو خْطَفْه،    حيذق   ملن   والقرُش أغنْج،    واألحوُج

  ....]  واصْبر   فاشْكر تكُفْر،    لك     يظهر   إن شىٍء    عن   تسأل   ال

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

 يقتسُم   القسمة   حضر   من

 ُميبتس    الصرة   أخذ   من

 املصقوْل   القول   صدق

 الَغلبْه؟   فعالَم

........... 

 خامتة

 العتىب   وإليك رىب    غفرانك

  !! أرضى ... ترضى    لو
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494−"

 :اعتذار متكرر

حني مهمت بالوفاء بوعدى األسبوع املاضى باستكمال حالة
، ذلك الصىب الذى توقف منوه حىت ختشبب مرضا، بسبب"سامح"

تورطه ىف مزيج من اللذة والقهر نتيجة خربة احنرافية قدمت
هو بنفسه  مشبوها حىت رفض" وجودا"ملوثا، و" اعرتافا"له 

متخشبا مطأطئ الرأس خزيا،  باملرض ، فحضر إلينا  آل ذلك
آان قد تبقى لنا  .مع أنه ليس مسئوال وحده عما حلق به

إلمتام هذه احلالة أن نعرض املناقشة الىت دارت مع الزمالء، مث
التعقيب النهائى، أقول حني مهمت بالوفاء بوعدى هبذا اإلمتام

 .وجدت نفسى عاجزا متاما عن ذلك

ه ىف يومية أول أمس عنال أريد أن أعيد ما سبق أن قلت
الشعور املبدئى الذى يصيبىن بالعجز، حني تغمرىن موجات

هذا. الالجدوى، وال ينقذىن منها إال اندفاعٌة امامية خماطرة
استسلمت هلذا العجز، وقلت خريا وبرآة، يبدو أن: الصباح 

النشرة قد قررت بنفسها أن تتوقف هبذا الشلل وأا سوف جتد
، رحت أبرر عجزى"حنن ىف ماذا أم ماذا؟"تقول  تربيرا هلا وهى

 : وأنا أآرر 

أن  ما ذا يفيد أن يعرف الناس، عموما، وىف غزة خصوصا،
حبا غبيا وعطفا سلبيا -يعرفوا أن والدْى سامح قد أمهلوه 

ماذا يفيد أن  حىت نسوه ومل يعرتفوا به فكان ما آان؟ –
؟)لفصامى املتجمدحىت التصلب الكاتاتوىن ا(أفرق بني اخلزى 

وبني آل من اخلجل واحلياء؟ ما ذا يفيد أن أعود ألؤآد أن
هو بداية طريق العالج حىت –برغم آل ما آان  –احرتام سامح 

 إخل...لو بدا ذلك مستحيال؟

ىف انتظار إفاقىت من هذا الشلل الكتاىب بقفزة أمامية، 
مفيدة، رحت أقلب ىف بريدى اإللكرتوىن، فوجدت إسهامات متنوعة

من زمالء أفاضل، عرب الشبكة العربية للعلوم النفسية
استعدادا للذهاب إىل أرض املعرآة، بلغىن آيف هم مستعدون أن

ىف ختفيف األمل، وعالج اجلزع، وآذا وآيت،  يسهموا بطبهم وفنهم
احرتمت حسن نواياهم، ومتنيت أن يكون ىف حقيبة علمهم ما

 رحت أقارن مبادراهتم بعجزى، يعينىن على ما أنا فيه أيضا، 
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ليس بسبب سىن، وإمنا بسبب أفكارى ومواقفى، وأنا أتساءل عن
مدى حاجتنا لتفسريات نفسية، أو هتدئة طبنفسية، أو إرشادات

خشيت أن تسمع أفكارى وأنا أصيح: ُنْصِحَنفسية، وبصراحة 
، ألنىن أعرف أنه يفيد أآثر آثريا مما"ماذا يفيد آل هذا؟"

ت من أن أحداث غزة سوف تساهم ىفذهبُت إليه ىف نشرة السب
هل هذا آالم يصح لواحد مثلى أن؟ تشكيل املخ البشرى اجلديد

هل ننتظر مكتوىف األيدى واألقالم، مشلوىل املدافع؟ يقوله اآلن
والصواريخ، حىت يتم تشكيل املخ العامل اجلديد بالسالمة؟ ما

 هذا الكالم باهللا علّى؟

تفالية املساعدة النفسيةاح  انتقل عجزى عن املشارآة ىف
والرتشيد الطبنفسى هذا إىل عجزى عن آتابة نشرة اليوم ألى

إىل االطالع_   لعلى أسخن نفسى -، فانتقلُت "سامح"هبا حالة 
بقية بريدى ىف انتظار إفاقىت من هذا الشلل  على

على دعوة من بني عشرات الدعوات  فعثرت  الكتابىى،
ن هنا وهناك، ممن حيسنون الظن باحتمالاملتالحقة الىت تأتيىن م

لست أدرى ما الذى جعلىن. إخل..استجابىت، أو يثقون ىف رأىي، 
أبدأ بفتح رسالتني ليستا ىف بؤرة اهتمامى، رمبا ألما من

أربع وعشرون(نفس املصدر بنفس العنوان بفارق يوم واحد 
، فتحت"مرآز الثقافة السينمائية"من نفس الداعى ) ساعة

حلضور عروض سينمائية ألفالم جمانيةألوىل فوجدهتا دعوة آرمية ا
فلسطينية تضامنا مع اجلارى، قلت بارك اهللا فيهم، فأنا
انقطعت عالقىت بالسينما العامة منذ عجز مسعى عن مواصلة

 !!)حيلة تربيرية أقنعت هبا آل من حوىل (احلوار بشكل آاف، 

 : نص الدعوة آما وصلتىن أمس  وهذا هو

 تضامنا مع أهل غزة يعرض مرآز الثقافة السينمائية 

 -الدور األول -بوسط البلد -شارع شريف 36  مبقره
 :األفالم التالية  23927460: ت 

 "آتاب احلدود"الفيلم الفلسطيىن  5/1/2009األثنني املوافق 
  للمخرج املصرى مسري عبد اهللا الساعة السابعة مساًء 
 "صمود"الفيلم الفلسطيىن  2009/ 1/ 8اخلميس املوافق  
  للمخرج املصرى فيليب زرق الساعة السابعة مساًء 

 الدعوة عامة وجمانية 

 مجيع العروض تبدأ ىف الساعة السابعة مساًء

وأنا  أسرعت إىل فتح الرسالة الثانية، من نفس املصدر،
أشكر ضمنا هذا التوجه، برغم عجزى عن املشارآة حىت حبضور

املتواضع، متاما مثل عجزى عن جماراة نشاط عروض هذا اجلهد
للعلوم النفسية، فإذا ىب أفاجأالزمالء عرب الشبكة العربية 

وتعتذر عن هذه العروض،  أا رسالة تلغى الرسالة األوىل،
سبب هذا اإللغاء بعذر خائب ال يقبله عقل مدرس  وهى تفسر

عن أداء  ابتدائى يعتذر له تلميذ ىف السنة الثالثة،
 !!!!!!!الواجب ألن قلمه اجلاف جف حربه 
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 )بفارق يوم واحد(وهذا هو نص الرسالة الثانية 

وصمود – آتاب احلدود  مت تأجيل عرض األفالم الفلسطينية
ونأمل أن نواصل عروضنا بسبب أعطال فنية ىف أجهزة العرض

 يناير القادم 14يوم 

 معجزة برن  بعرض الفيلم األملاىن 

أصابىن هذا الصباح، فجأة، اختفى شلل الالجدوى الذى
ألرد على املدير الفاضل هلذا  وجدتىن أقفز لألمام آالعادة،

اتهد برسالة طالت مىن، وحني أعدت قراءهتا وجدهتا  املرآز
الىت سوف أرجع" حالة سامح"تصلح لنشرة اليوم بدال من 

إليها، لست أدرى مىت، رمبا بعد انتهاء أزمة غزة، وهل
بل  إىل أجل غري مسمى؟ 1948ت منذ بدأ  تنتهى أبدا وقد

 .لعلها بدأت قبل ذلك بكثري

 "معجزة برن، ومعجزة غزة "

 سيدى الفاضل الكرمي 

 مدير مرآز الثقافة السينمائية

 بعد االحرتام والتقدير

أشكرآم على آرمي دعوتكم السابقة حلضور عرض األفالم
الفلسطينية، تضامنا مع إخواننا ىف غزة، ومن مثلهم ىف

لعامل، فقد شعرت بأا قد تكون تذآرة، ملن شاء ذآره، معا
 . أننا ىف وقت ال حنتاج فيه إىل تذآرة

اجلميع يشاهدون العروض الواقعية جدا الىت يقوم بأدائها
ارمون الطبيعيون واإلرهابيون الرمسيون القتلة، آما يقوم
بإخراجها النظام االنقراضى العاملى اجلديد، وهى تعرض حية

خشيت  شاشات الفضائيات واحملليات بشكل مكثف،  متجددة مألت
الطبيعى ىف االنفعال  معه أن نعتاد عليها حىت نفقد حقنا

لكن دعىن سيدى أعرتف لك بأنىن جنبت نفسى  املسئول هبا،
التعرض ملثل هذا االحتمال خوفا من اآتساب بالدة إعالمية

أحسن الفروض، ذلك حمتملة، ال تفرز إال الرتديد والبكاء على
مل أشاهد من آل ما جرى وجيرى إال أقل من مخس دقائق هنا  أنىن

وهناك، حرصا على استمرار حياتى نفسها، وليس فقط جتنبا ألمل
–باهللا عليك   أعيشه طول الوقت دون عروضك وعروضهم، قل ىل

 . ماذا يفيد األمل ىف ذاته مهما صدق -سيدى 

فكرة دعوتكم الكرمية لعلهابرغم آل هذا آنت قد فرحت ب
أمثاىل من اجلبناء إن شئت، فرحت مع  ختفف بعض ما يعانيه

يقيىن أنىن لن أقبل الدعوة مهما آانت جمانية، فلم يعد ىف
مقدور مسعى أو وقىت أن ينهل من هذا الفن اجلميل ما هو حق ىل
بشكل أو بآخر، خاصة وأنىن أعامل املعرفة احلرآية املصورة

مثلما أعامل تشكيل) ما عندى متثل ذلك خري متثيلوالسين(
فرصىت  احللم، دون ترمجة حمتواه، أو تفسريه، برغم آل حدود

لالستفادة من آرم دعوتكم هذه، شكرت لكم هذه املبادرة
 .الطيبة، لعل وعسى 
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بعد مضى أقل من أربع وعشرين(لكنىن فوجئت اليوم 
ضالثانية ختطرىن بتأجيل العرو) امليل(هبذه الرسالة   )ساعة

بسبب األعطال الفنية ألجهزة العرض لدى سيادتكم، ما هذا؟
   ملاذا؟ ومل ميض على الدعوة األوىل أآثر من يوم واحد؟

وإذا بتفكريى التآمرى، يهامجىن وهو يشككىن أن هذه األجهزة
تشتغل بالسياسة من وراء سيادتكم، مث قفز إىل هـِمىت أن

  عات، فأنا أعرف منأبادر بالتطوع بإصالحها على حساىب ىف سا
أثق فيهم من تقنيني جنباء قادرين على التغلب على حرمان

 فأنا لن أحضر على أية حال -دوىن –الناس من هذه املشارآة 
نعم حرمان الناس من املشارآة ولو  -لألسباب السالفة الذآر

على أحد مقاعد دار  "من الوضع جالسا"آانت مشارآة 
 !!مشارآة باانخاصة وأا   ىف مرآزآم املوقر،  العرض

قفز قلمى قفزة أخرى تنفض عىن ما تبقى من الشلل املؤقت
  قد أصبحت هى القاعدة، املشارآة اانيةوهو ينبهىن أن 

  وقد مألت  فكثري مما يصلىن من مقاالت التأييد والتحميس،
الصحف طوال وعرضا، مطابقة ملا جيرى على ألسنة القادة

انات رمسية وتصرحيات مسئولة وخطب عصماء،والرؤساء ىف بي
 .تصلىن باعتبارها مشارآة باان أيضا

أجهزة  لكن ال، هناك احتمال آخر ميكن أن يربر تصرف
سخف هذا املوقف احلنجورى،  مرآزآم املوقر، فلعها أدرآت
وقررت  ،الكاذبة بالغضب ىف احمللفقررت أن ترمحنا من الفرحة 

ة ىف ذلك، بأن جلأت إىل هذا اخلللأن تعفينا من املشارآ
طول خطيئة املشارآة اانيةهكذا، حىت ال نقع ىف   االختيارى،

 الوقت

أو لعل هلذه األجهزة رأى آخر أآثر عمقا وأبعد نظرا،
فقد تذآرُت مرحلة من تطورى آنت أعترب فيها الفن مبثابة
البديل عن احلياة، وأنه أحيانا جيهض إبداعا على أرض

فتصاحلت على -بعد سنني عددا–، لكنىن عدت ) الثورة(قع الوا
اإلبداع جدا ، ألنىن اآتشفت أنه ميكن أن يقوم بدور التحريك

فاإلبداع اجليد ليس دقادمة،   والتخطيط املسئول لثورة
بديال عن ثورة ممكنة، بل لعله هو نفسه إرهاصات ثورة  ائما

 .يشارك فيها قبل أواا

هزة مل تصل بعد إىل مرحلة احلكمة اخلائبةقلت لعل هذه األج
إليها، فأرادت أن حتتفظ لنا بغضبنا حىت  الىت وصلُت أنا

نشارك بفاعلية مباشرة على أرض الواقع، إذ غاية ما آان
ميكن أن خنرج به من عروضكم هذا األسبوع هو أن ننظر ىف وجوه

متعاطفني مع  بعضنا البعض وحنن نغادر مرآزآم العظيم
 . وحنن منصمص شفاهنا أو غري ذلك، مما يشبه ذلك  ارى،اجل

لكنىن عدت أعتب على هذه األجهزة أن تذهب هذا املذهب
وآأا ال تثق ىف قدرتنا على استلهام الفن باعتباره خطوة
 متواضعة ىف االجتاه الصحيح، تعدنا مبثابرة متنامية، وحنن

الواقع على أرض  نستعد أن حنمل مسئولية أى إبداع ممكن
 ) .الثورة(
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مث تفسريى املتعدد  احرتامى لدعوتكم، مث تعجُّىب لتأجيلها،
أستلهم حديثا شريفا ،  جعلىن  األوجه ملوقف أجهزتكم،
 : فأبتدع له مقابال يقول 

 من رأى منكم مذحبة فليوقفها بدمه،"

 فإن مل يستطع فبعمله، 

 فإن مل يستطع فبفنه،

 "وهذا أضعف املقاومة

......... 

 الفن مؤجال لفرتة تطول مهما طالتحىت لو آان أثر 

مث إىن سيدى رجعت أخفف لومى على تلك األجهزة بتفسري آخر،
وقلت لعلها تعطلت بفعل فاعل، وبالذات بألعاب املوساد
الذآية، لكنىن يت نفسى عن مثل هذا الظن، حىت ال أهتم أآثر
فأآثر بالتفكري التآمرى، مع أنه التفكري الذى فرضه الواقع

 .آل أبله حىت يفيق من غفلتهعلى 

 آسف يا سيدى أنىن أطلت عليكم هكذا

معجزة"أما عن دعوتكم الكرمية ملشاهدة الفيلم األملاىن 
 الذى ال أعلم شيئا عنه طبعا، فإنىن اآتشفت من خالهلا "برن

أن أشاهده، فال بد أن التقنيات األحدث قد  آشفا جديدا دون
تنتجها بالد برة تقنية تـُصلُح ابتدعت ىف مثل هذه األفالم الىت

 عطل األجهزة تلقائيا مبجرد أن تدور بكرهتا

وإىن ىف انتظار دعوة من مرآزآم املوقر، ولو بعد مائة
  "معجزة غزة"عام، تصلىن ىف قربى، للمشارآة ىف مشاهدة فيلم 

 .وعليكم السالم
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 )آخر(اعتذار

يبدو أنىن سأطرح جانبا من هذه النشرات موضوع الطب
لفرتة ال" نفسية"النفسى حاليا، بل ورمبا آل األمور املسماة 

ما زلت أعاىن من شلل الكتابة نتيجة ما يبلغىن. أعرف مداها
ن مشاهدة، جتمدت أصابعى على مفاتيح احلاسوبمن اجلارى دو

، ذآرت أمس ما حضرىن من"سامح"وأنا أهم بالرجوع إىل حالة 
سخف التعرض حلالة صىب مبا عرفتم عنه، مهما آان ىف ذلك من

 .علم أو تنوير أو مسئولية عالجية

 .آيف أفعل ذلك وسط هذا اجلارى فينا وحولنا وبنا هكذا

 متواطئفهو من ال يتحمل مسئوليته 

رحت أتابع مرغما بعض ما ينشر ىف بعض الصحف، بعد أن
قاطعت مشاهدة التليفزيون، متجنبا الصور حىت ىف الصحف ما

  بوجه خاص، وبعض  أمكن ذلك، وإذا بصحافتنا القومية
املسئولني عن املتواطئني الصحف العربية، تكثر احلديث عن 

حمود عباس وحسىنحىت ليفىن مرورا مب اجلارى، من أول هنية 
بسوريا وإيران، وأمريكا وحزب اهللا،: مبارك، مث بصفة أمشل

والالجئني الفلسطينني، ومجهورية مصر العربية، وال مانع من ضم
دارفور، وبنجالديش، واهلند أو الصني، من يدرى؟ آل هذا ليس
عندى اعرتاض مباشر عليه، ولكلٍّ وجهة نظره بشكل أو بآخر،

، فالمتواطئونىف املسئولية طبعا، وحىت حكاية  اجلميع مشرتآون
فمن ال يتحمل مسئوليته فهو متواطئ بشكل غريمانع أيضا، 

  .مباشر

صدمتىن هذه اجلملة األخرية وآأا خرجت مىن غصبا عىن، هذه
مجلة خطرية، قد يصلىن عبؤها أول من تصله، أال يكفيىن ما ىب؟

أنا حتملت مسئوليىت   هل: مباذا أرد إذا حاسبت نفسى متسائال
إن صح فعال، هل أنا فعلت أو أفعل ما يبعد عىن هتمة التواطؤ

فمن ال يتحمل"ما أيت به الفقرة السابقة من أنه، 
 ؟ "مسئوليته فهو متواطئ
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هل جيرؤ أن يسأل أى منا نفسه بشكل مباشر، أو غري
، املباشر أو غري املباشر؟ فإن آان اهللا قدتواطئهمباشر، عن 

ت رمحته قد فاضت علينا بنعمة ميكانزمأمر بالسرت، وآان
الذى يلهينا عن أنفسنا حىت نستطيع أن نواصل" العمى"

واجلارى هذا احلياة، فكيف ميكن أن يستمر عمانا بنفس احلجم 
 جار هكذا، إىل هذا املدى؟ 

هذا الذى جيرى ليس ببعيد عن تاريخ هذا الكائن احلى
سان ملئ بالقتل، تاريخ هذا اإلن"اإلنسان"الغىب املسمى 

والدم والظلم والقهر واإلبادة، تارخيه الذى أعنيه قد
سجلته األساطري أصدق وأدق من آل مراجع التاريخ املعروفة،
تـُنبؤنا األساطري آيف أآل اآلباء أبناءهم، وبالعكس، وآيف
قتل اإلخوة إخوام، وآيف قتلت النساء رجاهلن، وآيف أبيدت

ختفت لغات لتحويل أصحاهبا إىل منشعوب حلساب أخرى، وآيف ا
ليسوا هم، وآيف ُوئدت بنات، وُمحيت حضارات، وهـُدمت صوامع،

إخل، لكننا آنا نتصور أن األمور تسري إىل أرشد...وُسحق ضعفاء
بعقله، بعقوله وأآرم بعد أن نبهنا ربنا أنه آرم بىن آدم 
حانهإليه سب >==معا، حني أرسل هلم رسله هتديهم إىل بشريتهم 

وتعاىل، آنا نتصور أن هذا التاريخ الدامى قد أصبح حكيا
نطالعه ىف األساطري، فأذا به يواجهنا رأى العني، بأبشع

 .وأقبح مما مسعنا، وما مل نسمع ىف األساطري، وغريها

 ما العمل اآلن واألمر آذلك؟

دع احلكومات والرؤساء يرتاشقون باالهتامات، أو يتبادلون
ت بني آل جولة قذف وسباب، ودع اهلتافات تصعداألحضان والقبال

إىل عنان السماء، دون أن تقلب نظاما ظاملا واحدا، ودع
أوباما يرقص مع مذيعة التليفزيون األمريكية بعوده
السمهرى وهو يلوح بآمال يبدو أنه ال يعرف حجمها، أو أنه
دون حجمها، ودع سارآوزى يصرح ىف شرم الشيخ أن محاس تصرفت

ودع ممثل االحتاد، )2009يناير  6األهرام (ل ال يغتفر بشك
ودع  األورىب يصرح أن ما تفعله إسرائيل هو دفاع عن النفس،

مريآل تنصح وتفىت وحتذر وتفسر وآأا تنصح بوصفة جديدة لعمل
آعكة عيد امليالد القادم حىت ال خترج بنفس بشاعة هذا العام

نظمة محاس وحزب اهللا،حيث املسئول عن نتانة رائحتها هى م
، ودع النفسيني الطيبون يفتون آيف أن...، و....، و....و

هذه األحداث اجلسام تسبب اإلآتئاب واألحالم املفزعة جدا جدا،
ما خيفف عن نفسيتهم بعض ما إىل   مث يرشدون الناس مشكورين

يعانون من مشاعر يستحيل وصفها بأجبدية الطب النفسى احلديث
، ودع اجلراحني يلحقون أو ال يلحقون ما تطاير منأو بغريها 

ليخلقوا مما تبقى منها شبه جسد مل  أشالء، جيمعوا إىل بعضها
يأذن اهللا بأخذه آله، ودع أصوات عربات اإلسعاف خترتق جدر

تعايرنا أننا ما  األنني املكتوم والصرخات امللتهبة وهى 
اهلن وهن ينتحنب،زلنا أحياء، ودع األمهات حيتضّن بقايا أطف

 ، ...و......، و....، و...و

مل أذآر أن عليك أيضا أن تدع تعبريات وجوه امللوك والرؤساء(
 ).واملسئولني العرب، منهم هللا، ألنك تدعها من تلقاء نفسك
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دع آل هذا جانبا دون أن تنساه، ودون أن تتقطع أملا 
وهو ال يرتآك تدعه، ودون أن تفرج عن غضبك بتعليق مغيظ أو

 ،تفسري دامع

فكل مندع آل ذلك واحرتم ما مل تستطع أن تشارك فيه،  
 ،شارك بأى شىء بأى طريقة هو أفضل ألف مرة من مائة متفرج

،مسئوليتك أنت، مسئوليىت أنادع آل ذلك وتعاىل نبحث عن 
 " هنا واآلن"ىف هذه اللحظة حتديدا، 

قبل وبعد أن نتناقش عن مـَن املسئول من احلكام واألشاوس 
ال واألوغاد، ومل يبق أمامنا إىل أن نسأل الشهيد عنواألبط

مسئوليته عن شهادته باملرة، وآيف مسح لنفسه أن يتخلى عن
حياته دون إذن منا، حنن اجللوس على مقاعدنا اآلن نفسر،

 !!وننظر، وحنكم، وال ننتظر

قبل وبعد هذه اللعبة الىت تتعاىل فيها األصوات، قد 
ذرف الدموع، وقد ينفجر الغضب،ت تضبط نفسك فخورا وأنت 

 !!وخالص

 قبل وبعد اشرتاآك ىف مظاهرة احتجاجية رائعة،

بيقني واضح وثقة مطلقة آل من على  قبل وبعد تصنيفك
،"بطل"و" صامد"و" خائن"و" جبان"، و"مسئول"الساحة إىل 

 ". متواطئ"و" شهيد"و

أنت: تقبل دعوتى لكلينا أرجوك أن : بعد وقبل آل هذا 
، أن ينظر آل منا ىف دوره ومسئوليته، خوفا من أنوأنا

ليس فيما مضى، وحنن ال ندرى؟، مسئوليتنا  متواطئنينكون 
 وأدى إىل ما حنن فيه، ولكن بدءا من هذه اللحظة؟

 ماذا أنت فاعل منذ اآلن بعد أن بلغك ما بلغك؟ 

 ؟ "متأل وقتك مبا هو أحق به"ماذا أنت فاعل حىت  

النصر املمتد ملن مل يشارك ىف املعرآةأليس هذا هو سبيل 
 اآلنية بأى عذر أو بدون عذر؟ 

لقد مأل اليهود عرب ثالثة آالف سنة وقتهم مبا هو أحق به، 
من وجهة نظرهم، فكان ما آان من إبداعاهتم غرياملسبوقة، مث
ما تالها من طغيان غري مشروع، وبرغم التناقض الظاهر، فإن

لى اجلانبني بالقتل والتدمري ىفهذا ما آان، وهو يتجلى ع
ناحية، واالخرتاق اإلبداعى طول الوقت ىف الناحية األخرى، وإن
رجحت آفة التدمري حاال، وهى الىت قد حترمهم من فضل آل

 .التارخيية بكل أسف إجنازاهتم 

نفسه عن ماذا وصله مما شاهد" حاال"ليسأل آل واحد منا 
شاهد ومسع وقرأ، من أو مسع أو قرأ، وماذا ترتب على ما

بعد البكاء(إعادة ترتيب أوراقه شخصيا ىف فعله اليومى، 
ليسأل آل منا نفسه عن..) واألمل والغضب والعويل، وال أزيد

 .نوع إسهامه ىف صد اإلغارة اآلن ومستقبال
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 :أبدأ بنفسى

يفعل ىف النصف، ماذا ميكنه أن "هنا واآلن"واحٌد مثلى، 
 ؟ آله اليوم، أو الثالث ساعاتأو  ساعة القادمة

ما ذا عليه أن يفعل؟ حاال ؟ حىت ميأل وقته مبا هو أحق 
 ؟ متواطئابه؟ حىت ال يكون 

يواصل إصدار النشرة الىت ال بد أن تصدر غدا، آما ·
من يهمه"صدرت يوميا طوال عام ونصف عام فلم يقرأها 

 إال هواية، أو ضغطا أدبيا؟ ملاذا؟" األمر

ا أفاضه اهللا عليهيبادر بكتابة شيك تربعا ببعض م  ·
 ليشرتوا به أغطية للمشردين ىف هذا الربد القارص؟ 

يرتدى مالبسه الثقيلة ويشد الرحال إىل جبهة القتال  ·
مبا ىف ذلك آتابة لعل اهللا يكرمه بشهادة ترمحه مما هو فيه، 

 هذا الكالم؟

يقتدى بزمالئه األفاضل ويكتب عن اآلثار النفسية هلذه ·
ليس فقط على الضحايا بشكل مباشر، وإمنا عناألحداث اجلسام 

اآلثار الىت ميكن أن ترتتب على هؤالء األطفال الذين امتحنوا
 بالبقاء أحياء وماذا يكون حاهلم حني يكربون؟

يتوجه إىل حيث ميكنه أن يساهم ىف ترشيد وتدريب  ·
املتطوعني من شباب األطباء والتمريض للقيام بدور ما ىف ختفيف

 ورأب صدع النفوس؟ اآلالم 

يواصل الكتابة حيثما أتيحت له الكتابة وهو حيّرض ·
الناس الذين رضوا أن يكونوا مع القواعد على مزيد من
التظاهر واالحتجاج لعل احلكومات تتحرك؟ تتحرك ىف أى اجتاه
بالضبط؟ تتحرك باجليوش أم بالنقود أم باالحتجاج أم بدعوة

 لتصرحيات فالتأجيل واالستعباط؟ عقد جملس األمن؟ أم باخلطب وا

يتوقف عن آل هذا وينتظر إهلاما غامضا يهديه إىل ما  ·
 ال يعرف؟

ليست عندى إجابة حامسة ألى من هذه األسئلة فورا، هذا ال
يعىن أن ارضى بشلل احلرية الذى قدمت به هذه النشرة ونشرة

داأمس، لكنه يعىن أن آل هتمة التواطؤ تالحقىن إذا أنا مل أب
 .خمتلفا اآلن

 إيقاف

 )واهللا العظيم ثالثا هذا هو ما حصل( 

 رسالة على احملمول

على احملمول جبوارى، فتوقفت!!) مسيج(دق صوت الرسائل 
 :ألقرأ الرسالة الىت وصلتىن حاال، فوجدت نصها آالتاىل
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املقاومة اإلسالمية ىف غزة تطلب من مجيع املسلمني ىف"...  
داعني اهللا عز وجل هلمالليلة ، " سورة الفتح"العامل قراءة 

.الشرسة، وعلى العدو الغاشم   العون والنصر ىف هذه احلرب
 "أنشر جزاك اهللا خريا

حني وصلتىن هذه الرسالة وأنا ىف هذه احلالة من االنفعال
على أا سورة" الفتح"بعد الشلل، قرأهتا خطأ، قرأت سورة 

وأنا، فتوقفت عن الكتابة وقرأت سورة الفاحتة، "الفاحتة"
)وأرفض أغلب تفسري املفسرين والفقهاء هلا(احبها جدا جدا، 

ومل أقصر دعوتى على نصر املسلمني ىف هذه احلرب الشرسة، بل 
، مث خجلتدعوته أن ينصر احلق وأصحابه ىف آل مكان بكل وسيلة

من رىب أن أعشم فيه هذا العشم آله، وأنا مل أرد على
 .األسئلة السالفة الذآر

وف أحاول اإلجابة عليه ىف نفس هذه السلسلة منهذا ما س
 :النشرات، وأنا حاىل آما يلى

 )وُآلُُّهْم آِتيِه يْوم اْلِقيامِة َفْردًا(أمام رىب  :أوال  ·

 )بْل اإلنساُن َعَلى َنْفِسِه بِصَريٌة(أمام نفسى  :ثانيا  ·

شهيدتني فلسطينينت آتبت –خجالنا –مستحضرا  :ثالثا  ·
 هماعن

ثكلى ىف خان يونس وهى  أم  وأنا أقبل يد :رابعا  ·
 ترمقىن بغضب 

وأنا أدرس لزمالئى مبينا دور شرآات الدواء :خامسا  ·
 فيما جيرى

 وأنا أستحضر تاريخ أجدادى معتذرا :سادسا ·

 وغري ذلك آثري 

 . أنا آسف
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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 

واملاجستري اليت قام هبا واشرفبالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه 
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

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

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

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

وجيةتشمل اخلطوط العامة للنظرية النفسية البيول( 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 اهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  النفسي الطب ـب نفس ـرية طبي -  ح

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  القصر العيينأفكار وأمسار حول   - 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

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطورير رئيس حتر 
 العربية للطب النفسي للمجلةمسئول التحرير املشارك  
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