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 אא −305

 إذن ماذا؟!! وننكر الكراهية..!!حنن خناف من احلب،

ال أظن أن أحدًا من األصدقاء الذين شارآونا، والذين
تابعونا وحنن نفتح هذا امللف ميكنه أن حيتمل بعد اآلن مزيدا

االستجابات املتنوعة دون تعليق أو مناقشة، آما أنىنمن نشر 
أعتقد أن املادة الىت جتمعت حىت اآلن بالنسبة للعبة الكراهية

، قد أصبحت-برغم أهنا غري ُمَمِثلة بدرجة تسمح بالتعميم-
 آافية ملناقشة التجربة ىف حدودها املتواضعة

، سوف نقوم بَنْشر ما"النصوص"وحىت نقفل مرحلة نشر 
بقى لدينا مرة واحدة بعد اإلشارة إىل ما سبق نشره علىت

 :الوجه التاىل

العدد التاريخ اسم املقالة

:النص األصلى( لعبة الكراهية
عشر لعبات من برنامج سر 

 )اللعبة
21- 05- 2008 264 

االستجابات على لعبة الكراهية
 "آل مشارٍك على حدة"

2008 -05 -27 بدون تعليق  270 

قراءة ىف قيمة الكراهية من
 :خالل االستجابات

 لعبة بلعبة 
 )ليس حتليًال أو تفسريًا(

28- 05- 2008 271 

جتارب حتريك الوجدان إلعادة 
  النظر

مقدمة للرد على حوارات لعبة
 الكراهية

03- 06- 2008 277 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2370



א  01I07I2008א –א

 )1( تكره  آيف:وتعّلم
البحث عن تفعيل الكراهية ىف 

 العالج اجلمعى
10- 06- 2008 284 

 )2(تكره   آيف:وتعلم
.."ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر"

11- 06- 2008 285 

 الفروض األساسية
جوهر: "حول االفرتاضات األساسية
 "الكراهية

17- 06- 2008 291 

استجابات : نصوص أخرى جديدة
 أصدقاء املوقع

18- 06- 2008 292 

عن احلب !!).. تابع امللف(
 )5(والكره 

تتنامى، مث " آرة الثلج".. 
 !عيّنة ذاتية

24- 06- 2008 298 

 

لكن تبقى لدينا جمموعتان من حق األصدقاء الذين تفضلوا
 . آة أن ننشر استجاباهتممشكورين باملشار

 . ما تبقى من استجابات على اللعبات العشر: األوىل

استجابات األصدقاء من األسوياء على تلك: الثانية
 .اللعبة الواحدة الىت جرت ىف جلسة العالج اجلمعى

ومها موضوعنا اليوم، وال يتبقى إال االستجابات األصلية
)لنيل الثقافيةقناة ا" (سر اللعبة"آما جرت ىف برنامج 

آما تشاؤون، فهى ىف املوقع مع ما) ننشرها أو ال ننشرها(
 .دار بعدها

 . مث نبدأ النقاش 

آسف فعال، ولكن يبدو أهنا قضية شديدة األمهية، ذلك أن فتح
هذا امللف جعلىن أرجع إىل مكتبىت غري املنظمة فأآتشف جهلى

 ل وبالعرض،آالعادة، وأن ما نطرقه اآلن قد سبق تناوله بالطو

حماولتنا حنن أهنا مرتبطة هبذه اخلربات العملية ىف اجلديد ىف
 . ثقافة خمتلفة

 على سبيل املثال ال احلصر  -بعض ما عثرت عليه –خذ 

 احلب والكره: آتاب

Love and Hate  

Irenaus Eibl Eibesfeldt, Translated from the 
German by Geoffrey Strachan, 1971.  
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 .منظور تطورى مقارن وهو آتاب تناول القضية من

،1980إريك فروم ، ترمجة جماهد عبد املنعم جماهد،: فن احلب: آتاب
 . 1956مكتبة األجنلو املصرية، الطبعة األوىل للكتاب عام 

وهو آتاب قدم نقدا متواضعًا و أفكارًا جديدة تتفق مع
 .موقف آاتبه، وأيضا تاريخ النشر ومالبساته

 العدوان :  آتاب

Aggression 

 Anthony Storr, Atheneum Publishers, New York, 1970. 

عن يونج مثال وعمق( Stoorوهو آتاب مثل أغلب آتب 
، فيه جرأة وإبداع، أعاد إلجيابية)العملية اإلبداعية

 العدوان بعض ما تستحق؟؟

 : العواطف آتاب

Emotion A Psychoevolutionary Synthesis, 

Robert Plutchlk, Albert Einstein College of 
Medicince, 1980. 

وهو الكتاب األصل الذى عرضنا من خالله عددا من
- 11-17 ، 2007-11-14التعريفات ملاهية الوجدان يومية 

2007 ،18-11-2007  

 إرادة أن تكون إنسانا: آتاب

The Will to be Human 

Silvano Arieti, 1972. 

 احلب واإلرادة : آتاب

Love And Will, Rollo May, 

w. w. Norton & company. Inc, New Yor, 1969. 

وهو آتاب شديد األمهية مل يقتصر على منظور التحليل
الوجودى الذى يعترب املؤلف من رواده، ومل يتناول الكره

 .بشكل مباشر لكنه ىف صلب القضية

هذا فضال عن آتب التطور األخرى الىت تناولت منو االنفعاالت
 آتب عنها داروين، والعواطف منذ أن

الكراهية(أن هذه القضية  -إال قليال –وقد فوجئت  
مطروحة للنقاش واملراجعة بشكل جاد متكرر عرب) بالذات

فقد -آعينة–التاريخ، وبرغم عدم حداثة ما عثرت عليه 
وجدته أقرب آثريا مما يشغلىن اآلن، آما وجدتىن قد خططت ومهشت

مهلت أو نسيت ذلك آله وأناآثريا من الفقرات، وتعجبت آيف أ
 .أبدأ هذه التجربة
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يبدو أن صعوبة التواصل بني البشر قد جسدت القضية
آما أشرنا ىف(بشقيها بشكل استدعى آل هذه املراجعات 

)2(اخلوف من احلب ، 2007-10-7 ])1(اخلوف من احلب [) يوميات
 ،2007-10-8 ؟"...َمْن"حيب " َمْن"

 .وخنفى الكره.. حنن خناف من احلب 

 . العدوان ونبتذل اجلنسحنن خناف من 

 . حنن خناف من اإلميان ونشوه الدين 

 .حنن خناف من القدر وال نؤمن بالغيب

 .قضايا آلها جديرة باالقتحام من جديد

 !! ماذا وإال 

 :نصوص نشرة اليوم

  :اجلزء األول 

 األلعاب العشر

 : بقية املشارآني 

 : لبىن الغالييىن. أ

 حبب بشويش آده  حد حببه عشانأنا خباف أضبط نفسي بكره     )1

انايه حكاية اللي حيب مايكرهش دي دانا بيتهيأيل    )2
 اللي بيكره قوي اللي حيب قوي هو

بابقىبصراحة مش آل آره آره أنا شخصيا ملا أآره     )3
 ومتشائمة حزينة وعصبية

ميكن اللي بيعرف يكره هو اللي بيعرف حيب دا لو   )4
 ثريماحبيتش ناس آآده أنا 

أنا ميكن باآره ناس آثري بس صعب أعرتف لنفسي بده،   )5
 حاجة تانية  مااعرفش ان آان ده آره والأصل أنا 

ملا باحس ان حد بيكرهين من غري مايعرفين بابقى نفسي  )6
عشان ماوريهوش اني ردة ماباقدرش أعمل آده أجتاهله بس

بنفسي أآثر فعل وآمان عشان مايفرحش بانه صح فبعرفه
بس بافضل حذرة وميكن ماقربش منه أآثر وأقرر أفضل

 . بعيدة على طول

أنابيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه دا حىت  اللي    )7
 بيعمل آده ليه؟ باعتقد انه ماواجهش نفسه بصدق، هو

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته أحسن أنا لو   )8
 ماظلمش باآره الظلم بصحيح
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مااقدرش أآره حد أعرفهأنا بيتهيأيل ساعات إني   )9
ان الكره لألعداء بس، وان تعلمتآويس وده ميكن عشان 

الكره عيب وحرام عشان آده باتكسف وباخاف أضبط نفسي
 متلبسة

اللي عايز يكره يتحمل مسئولية الكره عشان آدا  )10
 نا خباف أآره جبدأ

 جمدى السيد. د

عشان أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،) 1
 ما بافكرش ىف الغلط اللى بيعمله أى حد باحبه...آده

اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ ىل إيه حكاية) 2
 ان اللى بيحب سهل يكره عشان هو سهل يسامح...

بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا اآره) 3
مبقدار وباحتفظ بالباقى ىف خزان آله مليانباآره ...
 باحلب

عرف يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا لوإللى بي ميكن) 4
 مش فارقه بقى طول ما فيه مساح!.. أحب! اآره: آدا أنا

ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده، أنا) 5
 عايش بامليكانزمات...أصل انا 

 ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بابقى) 6
 أواجهه...ِنفسى

دا حىت ال دا بيكره نفسه،اللى بيكره عمال على بط) 7
 حىت لو باآره عمال على بطال أآيد حاآره نفسى...أنا

أنا لو آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن،) 8
 أروح بقى أحارب ىف فلسطني...باآره الظلم بصحيح

اقدرشى أآره حد اعرفه أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما) 9
فسى ان أنا أعرفهأنا باقنع ن...آويس، وده ميكن عشان

 آويس لدرجة إىن مش صح إىن أآرهه

مستعد، ..يتحمل مسئولية الكره اللى عايز يكرْه )10
 أآره ىف أى وقت

 حممد غنيمى. أ

أنا باخاف ملا اضبط نفسى باآره حد باحبه، عشان) 1 
 .مش بافكر ىف احلكاية دى خالص آده

ىل بيتهيأ إيه حكاية اللى حيب ما يكرِهشى دى، دانا) 2
ندوق حالوة احلب الزم حنس اد ايه الكره دااننا علشان 

 .اضطرينا له ىف وقت من االوقات شىء قبيح حىت لو

باحس اىناآره  بصراحة مش آل آره آره، أنا شخصيا ملا )3
  .معايا حق ىف دا
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حيب، دا لو ميكن إللى بيعرف يكره هوه إللى بيعرف) 4
 .أنا ابقى فالنتينوآدا 

اعرتف لنفسى بده، بس صعب أنا ميكن باآره ناس آتري،) 5
 باحاول اهرب ساعاتأصل انا 

 .اقتلهمن غري ما يعرفىن بابقى ِنفسى  ملا باحس إن حد بيكرهىن) 6

بيكره نفسه، دا حىت اللى بيكره عمال على بطال دا ) 7
 .أنا عمرى ما اعمل آدا ابدا

غضب وفْعل ، قلته أحسن، أنا آره الظلم وبس من غري ) 8
 اللى ما يبقى الزم اختار املسؤولم بصحيح لو باآره الظل

يظلمش وبيكره الظلم هو آمان، حىت لو مش هاخد آيلو حلمة
 .جنيه 100او علبة حالوة او 

أنا بيتهيأ ىل ساعات إىن ما اقدرشى أآره حد اعرفه ) 9
 .باخدع نفسى آتريعلشان  آويس، وده ميكن

آده اللى عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره، عشان) 10
 هاشيل ايدى من املوضوع دا هنائىأنا 

 إيناس. أ

حد باحبه، عشان أنا باخاف ملا اضبط نفسى باآره   )1
 .عمرى ما آرهت حد...آده

ما يكرِهشى دى، دانا بيتهيأ إيه حكاية اللى حيب   )2
 ).اللى حيب جبد عمره ما يعرف يكره(إن الكره موجود ...ىل

مش...شخصيا ملا اآره بصراحة مش آل آره آره، أنا   )3
 .ممكن أسامح

  يكره، هوه إللى بيعرف حيب، دا ميكن إللى بيعرف   )4
 .أحاول أآره حد...لو آدا أنا

أنا ميكن باآره ناس آتري بس صعب اعرتف لنفسى بده،   )5
 .لو آرهت حد مش ممكن أتواجد معاه أصًال...أصل انا

 بابقى ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن   )6
 .أقوله حسىب اهللا ونعم الوآيل فيك، هو أنت تعرفىن أصًال...ِنفسى

  اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه، دا   )7
 .هشايفه آد...أنا حىت

 آره الظلم وبس من غري غضب وفْعل، قلته أحسن، أنا  )8
 .أحاول أغريه... لو باآره الظلم بصحيح

اقدرشى أآره حد اعرفه اأنا بيتهيأ ىل ساعات إىن م  )9
 .عارفاه آويس...آويس، وده ميكن عشان

، عشان..عايز يكرْه يتحمل مسئولية الكره اللى  )10
شايفه أن الكره.. مش قد الكره اللي جبد...آده أنا

 .مسئولية زى احلب وصعب اإلعالن عنه
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 :اجلزء الثاىن

 )يلعبها أسوياء متطوعون(اللعبة املنفردة من العالج اجلمعى 

 ..."ا اعرف أآرهك أقدرميكن ّمل".. 

 :اجملموعة األوىل 

جمموعة أصدقاء لعبناها معًا ىف مواجهة سريعة، متاما آما  
 .وآنت أحدهم، 2008-6-10العالج اجلمعى متت ىف 

حد آما حدث ىف العالج الحظ أن الالعب يالعب نفسه آخر وا(
 ).اجلمعى

 2008-6-24ىف يومية وقد سبق أن نشرت استجابىت شخصيا 

 : حافظ. أ

أتلخبط واغري رأىي ىفميكن ملا أعرف أآرهك ؟   حييى. يا د
 قيم آتري

 أدحبك بسكينه تْلمهعرف أآرهك أقدر يا قدرى ميكن ملا أ

 اآّسر دماغكيا يوسف ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 اعتربك أخىتميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   يا هالة

 اعرف حدودك أآرتيا أمل ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

اتوِحْد أآرت وأنا مشيا مدام فوزية ميكن ملا أعرف أآرهك  
 ناقص 

اآتشف نفسى علىأآرهك أقدر  ميكن ملا أعرف حافظيا 
 حقيقىت

 : أمل. أ

يبقى مش حاعرف أحبميكن ملا أعرف أآرهك   يا مدام فوزية
 حد

اتناقش معاك ىف حاجاتيا حافظ ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 آتري قوى

آجى الندواتحييى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر أبطل . يا د
 أو أقرا اليوميات 

 مانبقاش أصحابآرهك أقدر يا قدرى ميكن ملا أعرف أ

 أمنعك انك هتزر معايايا يوسف ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

يبقى مافيش حد يتحب ىفيا هالة ميكن ملا أعرف أآرهك 
 الدنيا

 آنت انتحرت وخلصتميكن ملا أعرف أآرهك  أمليا 
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 :قدرى

اعرف أقولك عن رأىيميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   يا يوسف
 فيك بصراحة

 ----أعرف أآرهك أقدر  يا مدام هالة ميكن ملا

 اعرف اوصلِّك حىبيا أمل ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

اقولك عن رأىييا مدام فوزية ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 ىف الدآتور حييى

اقولك رأىي فيكيا حافظ ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 بصراحة

أقولك اللى بيوصلىنحييى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر .يا د
 اتكمن آتاب

   اعرفك أآرتميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  قدرىيا 

 : فوزية

 أضربكميكن ملا أعرف أآرهك أقدر ) زوجها(حييى . يا د

 احتويكيا قدرى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 اّطمن ليكى أآرت يا هالة ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 أقرب ليكى اآرتميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   يا أمل

 أحبك أآرتكن ملا أعرف أآرهك أقدر يا يوسف مي

 أتوّنس بيكيا حافظ ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 أقتلكميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  فوزيةيا 

  

 : هالة. أ

 أحب أبويا أآرت  ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  حييى. يا د

 أآون عملية أآرت  يا قدرى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر

أخَلْص من أعرف أآرهك أقدر ميكن ملا) زوجها(يا يوسف 
 القهر اللى باعيشه معاك

 اآون صادقة اآثر ىف مشاعرى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   يا أمَْل

ما احسشيا طنط فوزية ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 اللى باحس بيه دلوقىت باالفتقاد

ارد على الشقاء اللى يا حافظ ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر
 باعيشه دلوقت

 أترىب أآرت شوية  ميكن ملا أعرف أآرهك اقدر هالةا ي 
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 :يوسف عزب. أ

   أبقى حنني علِيكميكن ملا أعرف أآرهك   )زوجته(يا هالة 

 أبطل أآرهك يا قدرى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 أعرف أصاحبكحييى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر . يا د

 أعرف اشوفك آويسميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   يا أمل

 أتعرف عليكة ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر يا مدام فوزي

 أعرف اصاحبكيا حافظ ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  

 أعرف أحبكميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  يوسفيا 

 : حييى. د 

 ماْرِهَقْكِش قوى آده ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر   يا حافظ

أخفى أملىميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر ) زوجته(يا فوزية 
 ةليكى شوي

 ما احسسش عليكى قوىيا أمل ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر 

أبطل أمل فيك للدرجةيا يوسف ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر 
 اللى برتهقك دى

 أآمل ضغط عليك قوىيا قدرى ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر 

 أحب ناس آتري أآرت يا هالة ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر 

نعرف ربنا احنا االثننيأقدر  ميكن ّملا أعرف أآرهك حييىيا 
 أحسن 

 استجابات وصلت إىل املوقع: ثانيا

 : وصلنا ىف املوقع  -2

 ):بعد احرتام التحفظات(أنيسة / األستاذة

اقْوهلا وأواجهك برأىييا جمدى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 
 احلقيقى بدون خوف ومن غري تأنيب ىف نفسي

ا اخافش اقرب منكمميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   ياأمحد
 جبد وأحبك

اقبلك بعيوبك و من غري يا حممد ميكن ملا أعرف أآرهك اقدر
 صورة مش حقيقية ما ارمسلك

 اقرب منكميكن ملا أعرف أآرهك أقدر   ياشيماء

 احبك اآرت من نفسيعمر ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  يا

 : مدحت منصور. د

 .ذارتكأحتمل ق يا حممد ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر
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 .أحتمل قذارتككن ملا أعرف أآرهك أقدريا حممد مي

 .أعرفك على حقيقتكيا مىن ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

أفشل جدا يف أني يا دآتورأمحد ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر
 .أآرهك و آمان أقدرك

أبطل أآرهك رغمميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  يا زينب
يالنار الل الشعور يف اللحظة دي بأني باآرهك زائد

 .حسيتها ألني حاشوف قد إيه إنِت تافهة

أبطل اترعب منك يا دآتور حييى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر
 .آل ما شوفك وحاتكون النتيجة إني حاحبك أآرت

حعرف سر قوتك ميكن ملا أعرف أآرهك ميكن أقدر مدحتيا 
 .وعظمتك

 : هالة. أ

أتونس بيك ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر ) زوجها(يا حممد 
  أآرت

 أفك من آلبشىت فيك يا عم حييى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 أشيل عنك شويةيا ميسون ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

 أقولك اللى ىف نفسىيا آارولني ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر 

أصاحبك ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر ) صديقى(يا حافظ 
 بصحيح

  أطيبأبقى ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر  هالةيا 

 :وبعد

، أحسستآل النصوصأثناء إعدادى هذه اليومية، ومبراجعة 
 أنىن اآتشفت آنزا،

 لكنىن ىف نفس الوقت أحسست حبجم الورطة،  

فإذا آان تعميم نتائج هذه التجربة غري جائز ففيم
 املناقشة؟

 وإذا آانت العيّنة غري ممثِّلة، فلماذا آانت احملاولة؟

 .شكل ماومع ذلك هو آنز معرىفٌّ ب

 .ننتظر لنرى

 !من يدرى؟
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 )Scriptاسكريبت(نصٌّ ُمَعاْد

 2008-6-30االثنني 

 املقتطف

 !!أدوية االآتئاب قليلة اجلدوى

 "اجلريدة الطبية"من ملحق األهرام 

حديثة إىل أن اجليل اجلديد من أشارت دراسات عديدة
األدوية املضادة لالآتئاب غري ذات نفع فعلى من الناحية

وأظهرت دراسة قام هبا فريق. العالجية ىف العديد من احلاالت
من جامعة هال أن الدواء يساعد فقط عددًا قليال من املصابني

قام هذا الفريق بعمل حبث على صنف من. باالآتئاب الشديد
ري الىت تزيد من مادة السريوتونني ىف الدماغ للمساعدةالعقاق

ووجد القائمون على. حالة عالجية 47على التحكم ىف املزاج ىف 
الدراسة أن املفعول اإلجياىب للعقاقري املرآبة من هذه املادة
الكيماوية على املصابني باالآتئاب احلاد ضعيف بشكل نسىب وغري

س الدراسة الربوفسور إرفينغوقال الباحث األول ورئي. مؤآد
إن الفارق ىف درجات التحسن بني من تناول الدواء"آريش 

وهذا" الومهى والدواء احلقيقى خالل التجربة ضئيل للغاية
يعىن حسب آالم الربوفيسور آريش أن التحسن ليس رهينا بتناول

استنادا إىل هذه النتائج ال داعى"أضاف آريش إنه . العقار
لعقاقري املضادة لالآتئاب سوى للذين يعانون منهناك لوصف ا

حالة اآتئاب حادة أو إذا ما ثبت أن العالجات البديلة ال
 ".جدوى منها

 : مالحظات قبل املوقف 

أنا ال أحب، ودائما أحذر من أن أستقى املعلومات: أوًال
العلمية من صحف سيارة، لكن هذه املعلومة، وهى تظهر هكذا

حتتاج لوقفه،) 30/6/2008(الطىب، اليوم ىف ملحق األهرام 
 . لعلها مفيدة
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العنوان ملتبس، وال يصف ما حتته بدقة، فالبحث: ثانيًا
–آما جاء بالنص–صنف من العقاقري الىت " املنشور خاص بـ 

إذن ال يصح التعميم ..."تزيد من مادة السريوتونني ىف الدماغ
 . على آل أدوية االآتئاب

الىت"لعقاقري تقول هذه العبارة الىت تصف تلك ا: ثالثًا
هى عبارة ليست دقيقة" اخل... تزيد من مادة السريوتونني

 علميًا

ال داعى هناك لوصف العقاقري املضادة"النصح بأنه : رابعًا
فيه" اخل.. حاد لالآتئاب إال للذين يعانون من حالة اآتئاب

تعميم قد حيرم آثريًا من املرضى من فرص التداوى بعقاقري أخرى
للحالة غري تلك العقاقري املشار إليها، مث إنمناسبة 

لالآتئاب تشكيالت بال حصر غري جمرد التصنيف إىل حاد، ومزمن
وردت إحدى عشر تشكيالت من تشكيالت االآتئاب ىف الدليل(

 )العرىب لتصنيف األمراض النفسية/املصرى

ولكل واحد من هذه األنواع وضع خاص بالنسبة للعقاقري،
 .الفات الفردية بني املرضىفضال عن االخت

أو إذا ما ثبت أن العالجات البديلة".. تعبري : خامسًا
، يوحى بأن هذه العقاقري األحدث هى ملجأ أخري،"ال جدوى منها

وأهنا أفضل من عالجات تسبقها بالعقاقري أو غريها، وهذا غري
 .صحيح

 :املوقف

مث 1952منذ اآتشاف األدوية احلديثة الرائعة سنة 
هو هو مرارًا Script" نص مَُعاد"تشارها بعد ذلك، يتكرر ان

 .وتكرارًا

بقدر ما فرحنا واستفاد املرضى من هذا الكشف الرائع 
تبّدل احلال مع مرور الزمن، فقد تطورت األمور جتاريا

أو أغلب املرضى، خصوصًا(وأخالقيا إىل أن آادت حترم املرضى 
ئع الذى أسعدنا وهومن إجنازات هذا الكشف الرا) الفقراء

إن هذه العقاقري االحدث تسهم حقيقة: "يبلغنا صدقا وعلما
 ".العقليني/ وفعال ىف عالج املرضى النفسيني 

سبق ىل أن نشرت نقدا حادا هلذا النص املعاد عدة مرات،
ىف أآثر من موقع، لذلك سوف اآتفى اآلن باإلشارة إىل ما خيص

 :هذا املقتطف حتديدًا

وهى-هور مضادات االآتئاب الثالثية الدوائر منذ ظ) 1(
واملرضى يستفيدون منها -أرخص جدا، وأفضل من جهات عديدة

 .فائدة عظمى

لعالج  منذ أآثر من عقدين ظهرت جمموعات جديدة) 2(
أآثر(االآتئاب قيل أيامها أهنا أفضل، وذلك بعد أن أشيع 

جانبية ضارة،أن العقاقري األقدم األرخص هلا آثار ) منه َثَبَت
 ).وهذا غري صحيح بالصورة الىت شاعت(
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العقاقري اجلديدة ينتشر عند) أو أغلب(مثل آل ) 3(
أهنا خالية من اآلثارزعٌم يقول  –بفعل فاعل–ظهورها الباآر

أن، وقد تعلمنا منذ آنا طلبة ىف آلية الطب اجلانبية
العقار الذى ليس له آثار جانبية ليس له آثار عالجية

"no effectshas " side effects noThe drug which has    

وبالتاىل فالقاعدة العالجية األساسية تقول أن علينا أال
بذآر اآلثار اجلانبية والتخويف منها، وإمنا نبدأ بذآرنبدأ 

اآلثار العالجية ألى عقار، مث ميكن أن نعدد اآلثار اجلانبية،
ريوُنَنّبه إليها، وحنن حناول أن خنفف منها، وقد نعطى عقاق

الذى متارسه شرآات" السكريبت"أخرى تعادهلا، لكن النص 
الدواء وهو التضخيم من اآلثار اجلانبية للعقاقري األرخص
والىت ثبتت فاعليتها، وذلك بغرض تسويق العقاقري األحدث الىت

ىف بعض األحيان، مع ادعاء أنه ليس مئات األضعافيبلغ مثنها 
 . هلا آثار جانبية

ترتاجع) أحيانا أآثر من عشر سنوات(ن مبرور الزم) 4(
االشاعات الىت أشاعتها شرآات األدوية عن العقاقري اجلديدة،
والىت رّوجتها عن طريق التمادى ىف متويل املؤمترات العلمية
السياحية، واالت العلمية ، وشبه العلمية، والسفريات،

رإخل، أقول ترتاجع هذه اهلالة، لو تظه... ومنح األحباث 
ىف صورة تلك النتائج األمينة الىت –ما أمكن ذلك–احلقائق 

أن معظم) أو غالبا(تقدم مراجعة األمر، والىت تثبت عادة 
أقل) ذات الثمن املضاعف مائة مرة وأآثر(العقاقري اجلديدة 

 . فاعلية، وهلا آثارها اجلانبية املماثلة أو األسوأ 

ة أقل وآثارآثار عالجي(إىل أن حيني اآتشاف ذلك ) 5(
–تكون األدوية الرخيصة والفاعلة قد اختفت ) جانبية ألعن

آخر عقار اختفى هذا الشهر هو أقراص( –بفعل فاعل أيضا
، Safinaceاهلالوبرييدول املعروفة ىف مصر جتاريا باسم سافيناز 

مضادة لالآتئاب وإمنا للفصام ومثنها حواىل جنيهان وهى ليست
 احلديثة يربو بعضه على ثالمثائةوما يقابلها من العقاقري

انيلجنيها، وقد بدأ أيضا هذا الشهر ىف االختفاء عقار األنافر
 Anafranil75 وهو مضاد لالآتئاب وللوساوس)ملجم25مث ( ملجم ،

ختتفى هذه العقاقري الرائعة) واملخاوف وبعض اضطرابات التغذية
 . حلساب مثل تلك العقاقري الىت وردت ىف املقتطف

وآسف(قد بلغت قوة الدعاية حني ظهر عقار الربوزاك و
وهو من تلك–) لذآر االسم احلرآى، أو اسم التدليل التجارى

أن أصبح الناس يعزمون –العقاقري املشار إليها ىف املقتطف
على بعضهم البعض به مثل السجائر، وقد احتجنا أآثر من

ثال علىعشر سنوات حىت نعرف اآلثار السلبية هلذا العقار م
 )األداء اجلنسى وغري ذلك

أتوقع أن نقرأ قريبا تقارير أحباث ىف االت) 6(
العلمية، وىف اإلعالم العادى مما يعارض هذا املكتوب، أو يؤآد

)أو القارىء العادى(عكسه، فماذا يفعل املريض العادى، 
 إزاء ذلك؟
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إن األطباء، وخاصة صغارهم يربجمون بشكل منتظم منذ) 7(
النص"مارسة، يربجمون خلدمة هذا مرحلة الدراسة وطوال امل

 .املشار إليه سالفا" املعاد

أما األطباء الكبار الطيبون فلهم مداخل تبدو أآثر ذآاء 
جتاريا، وأخفى التفافا، وآل طبيب آبري وأستاذ يتخذ ما

 .يشاء من مواقف حسب نتائج مرضاه، وضمريه، وحسابه على اهللا

 : ملحوظة

 آتاب صدر حديثا، ليستفاصيل هذه احلقائق متاحة ىف
"احلقيقة حول شرآات الدواء"، بعنوان )2004(حديثا جدا 

، مؤلفته من)؟آيف خيدعوننا، وماذا نفعل: وله عنوان فرعى(
أهم علماء أمريكا وهى شديدة األمانة، آانت تشغل منصب

 The New Englandرئيس حترير الة الطبية لنيو إجنلند 
Journal of Medicine  أحد) وقت صدور الكتاب(ى حاليًا وه

أعضاء قسم الطب االجتماعى ىف جامعة هارفارد، وقد عّدهتا جملة
.تامي واحدة من مخس وعشرين عاملا مؤثرا ىف الناس ىف أمريكا

  Marcia Angell أمسها مارشيا اجنل 

وقد آشفت املؤلفة باملواثيق واألرقام فيما يقرب من
لعبة الىت تصل إىل حد اجلرمية والىتثالمثائة صفحة أسرار هذه ال

وتدور حتت مسع وبصر آل الناس، والىت البد أننا سنرجع  جترى
 .إليها ىف هذه النشرات مرارًا وتكرارًا

 : اسم الكتاب والناشر ملن شاء 

The Truth About The Drug Companies 
How They Deceive us and What to do About it  
Marcia Angell, M.D., Random House, Inc. 2004 . 
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 )69حلم(نص اللحن األساسى

 من   إليها   ُيصعد ،  الشكل   هرمية   هضبة   تتوسطها   غابة   هذه
 الزهور   وأحواض   النخيل   بصفوف   مزينة   مدرجة   جريةح   ممرات   خالل 
 مناجاة ىف    معا   صاحبىت، وسبحنا إىل    خلوت .  العاشقني   وجواسق 
 غمضة وىف    واقفة صاحبىت    انترتت   وبغتة ،  الوجود   وعينا   عن   غيبت 
 صوت فاعرتضىن    عليها   وأطمئن   هبا   ألحلق   وقمت .  اجلوسق   غادرت   عني 
 قنبلة   وجود   من   الناس   وحيذر   صوت   مكرب   من   ينطلق   آالرعد 
، تردد   وال   إبطاء   بال   اهلضبة   مغادرة إىل    ويدعوهم   زمنية 
 رجال   ومجعنا ،  أتلفت   وأنا   احلجرية   املمرات   حنو   الناس   واندفع 
 هلا   أعثر   فلم صاحبىت    عن   وحبثت ،  آمن   بعد على    موضع ىف    األمن 
 اجلرمية؟   وبني   بينها   عالقة   مثة   وهل   اختفت؟   أين ترى  ..  أثر على  
 براءتى؟   رغم   االهتام اىل    ذلك جيرىن    وأال 

 دثهحي   قلبه   إن   لصاحبته   يقول   وهو إىل    الواقفني   أقرب   ومسعت
 يصدق   أن   اهللا   وسألت .  آاذب   بالغ   من   أآثر   ليست   املسألة   بأن 
 وتوقع صاحبىت  ىف    التفكري   بني   ممزقا   لبثت ولكىن    الرجل   حدس 
  !. االنفجار 

 :التقاسيم

مل متض أآثر من دقيقة، ومل أآن قد غادرت اهلضبة بعد،
ائط واجلواسق وأحواض الزهوروحدث االنفجار، وتناثرت احلو

وثار غبار آثيف وجرى آل الناس ىف آل اجتاه، وبسرعة رقت
سحابة الغبار حىت اختفت لنجد أنفسنا مجيعا خبري، مع أن

 .املكان آان قد أصبح أثرا من بعد عني

فرحنا بالنجاة ورحنا نضحك وآأن شيئا مل يكن، واشتدت
دها بعضهم البعض،الفرحة مبجموعة ال أعرف آيف انتقى أفرا

فكونت دائرة على جانب، وراحت تصفق وتتمايل، فاقرتبت منها
فوجدت صاحبىت ترقص ىف وسطها وهى عارية إال من بعض قميص نوم
ال خيفى شيئا، خجلت أن أناديها فتنكرىن، أو يسخر مىن الناس،
وقد يتصورون أنىن أنا الذى مسحت هلا بذلك، أو رمبا متادى

ىن أرتزق من وراء ذلك، فانصرفت وأنا أتلفتأحدهم وتصور أن
 .ورائى
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هذا شارع اصطفت على جانبيه صفوف النخيل، ما الذى... 
أتى ىب إليه، أين املباىن؟ واصلت املشى أسرع حىت آدت أرآض
فانتهيت إىل هنايته، فإذا ىب أمام مبىن جوسق فخم بدا ىل آأنه
قصر السلطان، وحني اقرتبت منه تبينت أنه فندق ذو جنوم

مبجرد أن دخلت إىل قاعة االستقبال، فوجئت بصاحبىت ىفآثرية، و
حضن مدير املكان ومها مستغرقني قى مناجاة غيبت عن وعيهم
الوجود، وفجأة انترتت صاحبىت، وغادرت املكان، ومل أعرف إن
آانت حملتىن فتعرفْت علّى أم ال، مث سرعان ما انطلقت مكربات

لى، وهى تعلن عنالصوت مثل تلك الىت آانت ىف الغابة وأع
 .وجود قنبلة زمنية داخل الفندق

 :يسألىن عما أطلب  مل يهتم أحد هذه املرة، وجاء النادل

 أنت تعرف مطلىب: فقلت له

 .فأحىن رأسه وانصرف وآأنه سيجيبىن إىل مطلىب 

 .فصدقت نفسى، وصدقته

* * * 

 )70  حلم(نص اللحن األساسى 

.ب احلى العتيقناداىن الشوق لرؤية األحباب فتوجهت صو
وآالعادة قطعت الطريق مشيا على األقدام حىت بدا ىل البيت

ومل أّضيع وقتا فأخذت ىف الصعود حنو الطابق. القدمي وذآرياته
ولكن دمهىن إرهاق غري يسري عند منتصف السلم. الثالث واألخري

جعلىن أفكر ىف تأجيل الرحلة لوال أن طبعى يأىب الرتاجع وجبهد
ومن موقفى. الصعود حىت بلغت البسطة الثالثة جهيد واصلت

اجلديد الح ىل باب الشقة غارقا ىف الصمت والسكون، فعلمت أنه
مل يبق من الصعود سوى عشر درجات هن ختام السلم لكىن مل أر
درجة واحدة، ووجدت مكاهنا هوة عميقة فخفق قلىب خوفا على

 .آل البيت

ألتفت إىل الوراء، ومع أن الوصول بات متعذرا إال أىن مل
وجعلت ألصق بصرى. ومل أفكر ىف الرتاجع، بل ومل أفقد األمل

بالباب الغارق ىف الصمت والسكون وأنا أنادى، وأنادى،
 .وأنادى من األعماق

 :التقاسيم

التفت ورائى وإذا بالسالمل الىت صعدت عليها قد... 
قت ىفاختفت هى األخرى إال من البسطة الىت أقف عليها وقد تعل

اهلواء، وعرفت أنه ال خمرج من هذا املأزق إال بالطريان،
فاستعدت أحالم طرياىن، ولبست أجنحىت، وتوآلت على اهللا، ورحت

 .أصعد َفِرحًا بنجاتى غري مصدق

 .وآلما صعدت إىل مساء جديدة زاد شوقى لرؤية األحباب
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 :مقدمة

تراجع الربيد هذا األسبوع، حىت الربيد املُفْتعل ممن يعملون
 .معى

 !!وإليكم ما وصلنا، وفيه الربآة مبشيئة اهللا

 ** * * 

 استشارات مهنية

 أميمة رفعت. د

احلقيقة أنىن مل أنظر للقضية :"\أربعة نساء مقهورات"\
ىف من هذه الزاوية أبدا وقد بدا ىل القهر حينئذ مضروبا

أربعة، بل وبدت ىل الصورة بتشكيل خمتلف، ليس الزوج مقابل
وتدور حوله أربعة نساء معذبات) الرجل(املريضة، بل الزوج 

آان حال فماذا..إحداهن مريضىت...ت مستسلماتمقهورا
 األخريات يا ترى؟ 

 :حييى. د

هّن لْسَن مستسلمات بالضرورة، فمريضتنا قامت باحلفاظ..
على ما أمسته حبا هلذا املسخ القبيح، ومحاهتا قامت بالواجب
بأن شارآت ىف القهر، ومل أجد ىف ذلك استسالما بقدر ما هو

حنن نرسم عادة صورة املرأة. ذاتتقمص باملعتدى، وقهر لل
مستسلمة لتشارآنا مسئولية ما نفعل هبا، صحيح أهنا تصبح

 .هكذا مسئولة، لكنها ليست بالضرورة مستسلمة

 أميمة رفعت. د

تتحدث مل" \ش"\قد نبهَتىن أيضا لشىء مهم للغاية، وهوأن 
، صحيح أنه ليس قتال"قتل زوجها"ابدا عن شعورها جتاه مسألة 

مثال، بل آان قتال خطأ ىف مشاجرة حامية بينه ق اإلصرارمع سب
مل تطرق املريضة هذا املوضوع وبني أخ الزوجة األخرية، ولكن ملاذا

أو أبدا؟ وملاذا مل أسأل؟ يبدوأنىن سعدت بقتله استسهاال
 ).وىل(يبدو أيضا أنه ما زال علّى الكثري ألفعله هلا ....زهقا
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،"َلِك"، "ىل"ا هو صحيح إن آل ما نفعله هلا أو هلم، إمن
 ".لنا"

 أميمة رفعت. د

لقد اطمأننت من التعقيب على حالتها بأهنا تواصل املسرية
وأهنا حتاول أال ختتار املرض، فليس العال جية بكل تقلباهتا

  ..هناك خطأ إذن

 :حييى. د

امسحى ىل أن أعرتض على نفيك للخطأ، ألنه حىت إن مل تكن
مث خطأ، حنن نعمل ما علينا ىفمريضتنا تواصل املسري، فليس 

حدود إمكانياتنا وخربتنا، ال أحد ميكن أن يطلب منك أو مىن
 .أآثر من هذا

 أميمة رفعت. د

...بالصوت والصورة فقد ضحكت للفكرة عن تسجيلى اجللسات
عليها أنا حييى أنا أعثر على الكراسى الىت جنلس. يا د

ال يسعنا ترتيب ومريضاتى بشق األنفس، وجنلس ىف حجرة صغرية
على شكل دائرة آاملة إذا وصل العدد إىل سبعة، جملسنا فيها

انتظرهم حىت ينتهوا من واحلجرة خمصصة لألطباء املقيمني،
 .عملهم، مث أعيد ترتيب األثاث هبا وأضع الكراسى

 :حييى. د

أفهم آل ما تقولني، وأشكرك على صربك ومثابرتك، لكن من
ى عن مريض بَنّص آلماته منالناحية العلمية حني أحك

الذاآرة، خصوصا بعد مضى وقت طويل فإننا نتعرض إىل احتمال
، ونص"ما قيل حرفيا"، وليس "ما وصلنا تقريبا"أن حنكى 

الكلمات تفرق ىف التفسري والتأويل، حىت أنىن أعاىن آثريا من
، برغم أن ما أقتطفه هو مسجل بالصوت"حرف جر"جمرد تغيري 

أى خطأ أثناء التفريغ من الشرائط يغري املعىن، والصورة لكن
أنا ال أدعوك للتسجيل أو لعدم اقتطاف ما تتذآرين من نص

،"على ما أذآر"أو " تقريبًا"الكالم، لكنىن أنصح أن نضيف 
للمقتطف إن مل يكن مكتوبا فورًا أثناء املقابلة، أو مسجًال،

يكون ضعفوىف نفس الوقت أرى أنه ال ينبغى ىف أى حال أن 
اإلمكانات حائال دون مواصلة السعى حنو املعرفة مبا تيسر، وال

 .يكلف اهللا نفسًا إال وسعها

حنن أفضل آثريا ممن حيكون تاريخ الزعماء وأحيانا األوطان(
ذاآرين نص احلوار دون تردد، آما أننا أفضل أيضا من بعض

 )خّلها ىف سّرك.. رواة الرتاث مهما بلغت دقتهم

 ة رفعتأميم. د

مث أنك قد أصبت عندما إعرتضت على العالج اجلمعى للسيدات 
 الرجال أيضا وعاجلت فيها بالعالج  فقط، فقد عملت ىف أقسام
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آثرية، وآان اجلمعى أيضا، والحظت الفرق بني اجلنسني ىف نواحى
حلمى ان أآمل التجربة وأمجع اجلنسني ىف جمموعة واحدة، ولكن ال

فإختالطهم ببعض غريأنه ميكنىن فعل هذا ىف املعمورة،  أظن
مضايقتهم فيكفيهم مشكورين مسموح به عندنا، وأنا ال أريد

 ولكنىن متأآدة من...أهنم يرتآونىن أفعل ما أريد دون اعرتاض
أنه يوما ما سأفعل ما أريد، ال أعلم آيف وال أين ولكن

 ).إن شاء اهللا(سيحدث 

 :حييى. د

د أن تعلمىأنا مل أعرتض، أنا عرضت خربتى ومربراهتا، والب
أنىن أقبل آل احملاوالت، وأعرف أبعاد واقعنا متاما، واحرتم من

 يواصل ويعاند ويثابر ىف هذه الظروف الصعبة

 أميمة رفعت. د

وأخريا يبدو أنىن أوجزت ىف اإلستشارة أحداثا ومشاعرا
واحدة أوإثنتني فكان إجيازى حدثت ىف أسابيع وأشهر ىف مجلة

إذا-القادمة  سأنتبه لذلك ىف املرة رديئا ومل خيدم املضمون،
 .وشكرا -مسحت ىل أن أستشري ثانية

 :حييى. د

أمسح ماذا يا أميمة؟ أنت صاحبة فضل، ومل يكن إجيازك
رديئا، بل اضطرارا، لكنىن مازلت حريصًا على أال نقفز على

 ).سنة 42إىل  22: من عمر املريضة(عشرين سنة بالتمام هكذا 

 . حني تظل هذه الفجوة مظلمة هكذاصعب أن أتابع حالة ىف

 مروان اجلندى. د

أميمة بأن املريضة مل تستفد من العالج. أعرتض على قول د
اجلمعى أى شىء، وأهنا وخبت نفسها على األخذ بيد املريضة

 .للعالج اجلمعى مرة ثانية بدال من جلسات تنظيم املخ

 :حييى. د

الوعى الفائقال أظن أنك تعىن االعرتاض بقدر ما حترتم 
ألميمة وهى تقر ما حدث بأمانة، مث تكمل لتكتشف أنه مل يكن

 .هناك داع لتوبيخ الذات إال من فرط يقظة تعّلمية ضرورية

 وإال آيف نتعلم؟

 مروان اجلندى. د

العملية العالجية عبارة عن عالقة فيها حرآة، وميكن وضع
حد هوفروض آثرية أثناء هذه احلرآة وال يكون هناك فرض وا

 .الصحيح، أو أن فرضا بعينه خطأ

 :حييى. د

هذا صحيح، فقط أذّآرك أن حماولة السري على فروض متعددة
 على عدة حماور معا هى خربة شديدة الصعوبة برغم أهنا جترى 
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تلقائيا عند أى معاجل آفء، أمني، حىت لو مل يعرف أنه
يقوم مبا يسمى البحث العلمى، فالتفكري الفرضى االستنتاجى

اإلنساىن على مسار نضجه، وهو يبدأ عند الطفلهو فخر العقل 
 .حول الثامنة تقريبا

 مروان اجلندى. د

أعتقد أن اإلستفادة قد ال تكون ىف الوقت احلاىل، ولكنها
 .قد حتدث بعد سنوات

 :حييى. د

 ...طبعا

*** 

 بريد اجلمعة

 رامى عادل. أ

هلم حلوه التناحه واالستبياع اللى بيشري, شكرا يا عم حييي
 .مدحت منصوررغم استحالة حتقيقهما احيانا بسبب اجلنب والتقصري.د

 :حييى. د

 .باِمساهللا

 حممد أمحد الرخاوى. د

انكفأ يبصق( الفقرة ىف بريد اجلمعة الىت تبدأ !!! تاىن
هى تعليقى ىف بريد اجلمعة املاضى و قد )......يبتلع ما مل

 نسبت اىل رامى عادل ىف بريد اجلمعة احلايل

 :ىحيي. د

آسف مرة أخرى يا حممد، ولعل اخلطأ يرد من أن رامى
أحيانا يقتطف من آالمك لريد عليه، وإذا بالسكرتارية تعزو
إليه ما اقتطف، أنا لست متأآدا من سبب اخلطأ وسأحاول مرة

 .أخرى تصحيحه

 .عذرا

 نرمني عبد العزيز. د

حق(ردًا على سؤال حضرتك هل تعرتف األمم املتحدة هبذا احلق 
 !!..!! ، ضمن حقوق اإلنسان األساسية، آما ينبغى)الدعاء

ال أعتقد أن األمم املتحدة هى مرجعنا ىف قضية ما إذا آان
 .. هذا احلق حقى أم ال، فأجرؤ على أخذه أو احملاربة من أجله

حق الدعاء هو حق جيب أن يثق آل إنسان أنه حقه، دون
ىف حقه على ربهإذن أحد، وهذا ال يتأتى إال بثقة اإلنسان 

الذى أعطى هذا الوعد لكل عباده حىت العاصى والكافر منهم،
 ..وآفل هلم اإلجابة
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يكفينا اطمئنانا باعرتاف ربنا حبقنا ىف الدعاء لنتأآد
 . من نيل اإلجابة

 :حييى. د

هذا صحيح، لكنىن أردت اإلشارة إىل أن بدعة حقوق اإلنسان
نصوصىف املواثيق، ال تعرتف إال بتلك احلقوق امل" املكتوبة"

عليها ىف الورق، أما حقوق اإلنسان على اهللا مثال، وحقوق اهللا
على اإلنسان باملعىن التقليدى، أو باملعىن اإلبداعى، فهذا

إن لعبة الدميقراطية!! خارج دائرة اهتمامهم، أو اختصاصهم
امللتبسة، وحقوق اإلنسان الورقية، تزداد غموضًا آل يوم،

نرفضها، أو ألن عندنا بديالوعلينا أن نزداد حذرًا، ال ل
عنها، وإمنا لنضيف إليها ونوسع من دائرهتا وحنن نرفض

 الوصاية املطلقة من خارجنا،

 .هذه هى احلكاية 

 تسويق اإلميان ىف سوبر مارآت العوملة

 رامى عادل. أ

,عرب التأوهات, مع الناس ىف رحابه تعاىل ىف وسط املخاض
ال, قل ال اشهد,  يرتدال, حرب ينزف, يشتد جرح, حريق ممتد

عرقى نذر تزفر وجبل, صيفى اجلمر النار, ال اعتد, ارفض
شاهق ىف غرفة احلنني يلون وجه الظل حبر االدمي والصفرة

والومضة الضوئية يا مذهب ناس مصر يا حلى الثرى النفطية
وبتغازل يا طينة معطرة يا من داخل الداخل يا ناس مقطرة

 .روالعيال بتعافر بردك ىف االخ ناس بتقاتل عشان الغموس

 :حييى. د

ىف تداعياتك الطليقة هكذا" السجع"أنا أقلق حني يأتى 
 يا رامى، حىت لو مل يكن مقصودًا

 مىن امحد فؤاد . أ

 "آل من هو بوش"أعجبت جدا جبملة 

 . شعرت هبا جدا

عندك حق يا دآتور حييى فنحن أحوج إىل العدل الذى يفرخ
 .اإلبداع

 :حييى. د

 !!يا رب

 عماد فتحى. د

حضرتك آثريًا ما تنقد التفسري للقرآن وأيضًا من قاموا
بذلك، أحيانا قد أآون متفقا معك ىف ذلك، وأحيانا أخرى ال

 ولكن أال ميكن التماس العذر هلؤالء فقد  -وال أعرف السبب–
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يكون هذا أيضا نوعا من السعى، فقد تكون حماولة منهم
لك شبهة تعمد منهملتقدمي شئ حسب ما أتيح هلم، ومل يكن ىف ذ

 .لتشويه الفطرة والدين واإلميان أو حبقيقة العلم والدين

 :حييى. د

أنا مل، وال أرفض أى جهد آان، لكنىن أحذر من االعتماد
املطلق على تفسري بشرى سلطوى، حىت يصبح وصّيا على النص
اإلهلى، ناهيك عن احتكار حق التفسري، آما أنىن أحاول أن

، وأن النصاللغة آائن حى متحركسى بأن أفهمهم وأّذآر نف
 .أيضا متعدد اإلحياءات واإلهلام آائن حىاإلهلى 

أما أنك تقبل وترفض فهذا حقك، لكن النتيجة الىت أراها
بعيىن عقلى ووعيى واجتهادى هى أن الفطرة تتشوة فعال حني
نضع بينها وبني رمحة ربنا سدا من األوصياء املتوقفني عند

 .ة معينة، ويفكرون بعقلية مغلقة معينةمرحلة لغوي

واهللا سبحانه هو أعلم، بصدق آل جمتهد أو آادح،
 .وبأغراضه

 .وعلينا أن نقبل االختالف أيا آان مثن ذلك

 مروان اجلندى. د

 ؟"الوعى املشتمل"ما املقصود بــ 

 :حييى. د

أعتقد أن هناك امساء أخرى هلذه احلالة، الىت تسمى أحيانا
ائق، أو الوعى اإلبداعى أو الوعى اجلدىل، وهى تعىنالوعى الف

أن تكون مستويات الوعى نشطة معا ىف حالة جدل خالق، فال
تسيطر إحدى مستويات الوعى فقط على سائر املستويات، وهذا

إذا آان ىف العمر(حيتاج تفصيل الحق سوف أعود إليه حتما 
 ).بقية

*** 

 )5(عن احلب والكره !!).. تابع امللف(

 !تتنامى، مث عيّنه ذاتية" آرة الثلج".. 

 أسامة فيكتور. د

–ًا مدى احلياة وسيصري يبدو إن ملف احلب والكره سيظل خصب
مفرخة ألشياء آثرية نتعلمها عن انفسنا وعن –أو هو آذلك 

 .اآلخرين

وصلىن أشياء ال أستطيع صياغتها ىف آلمات من مشارآتك ىف
 اللعبة السادسة والتاسعة

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري ما يعرفىن بيبقى نفسى -1
 .أقوله هو أنت عارف األول انت بتكره مني
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اعات إىن ما اقدرشى أآره حد أعرفهأنا بيتهيأىل س -2
 .آويس وده ميكن عشان املعرفة بتخليىن احتويه آله

 :حييى. د

يا رب يا أسامة أتعرف على نفسى أآثر من خالل آل هذا،
 .مبا ىف ذلك تعقيبك

 نرمني عبد العزيز. د

ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر اطمئن لوضوحى وصدقى مع نفسى
رف ممكن أتعايش معاك إزاى بأقل قدرىف عالقىت بيك وبالتاىل أع

ده أنا ميكن ساعتها أآتشف فيك حاجة تنفع... من التوتر
 .تتحب آمان

 :حييى. د

 .ربنا يسرت، وأنا آذلك

 مىن امحد فؤاد . أ

عند قراءتى لليومية حاولت أن أتذآر إجابىت للعبة
الكراهية فوجدت أن أصعب لعبة لن أستطع الرد عليها ورمبا

.رغة هى اللعبة اخلامسة وعندما قرأت إجابة دترآتها فا
حييى وجدت فعال ان أنا مش عارفه انا بكره ناس جبد وال أل
وفعال أنا مش عاوزه أمحل مسئولية مشاعرى عشان مش

 . هااستحمل، وده آثري عليا قوى

الذى أؤيده طوال حياتى هو التعرف على الشئ من خالل
دة األمهية للتعرف علىعكسه حيث الكراهية متثل أرضية شدي

 .احلب احلقيقى

 :حييى. د

 .موافق

*** 

 أسئلة معادة وأجوبة غري معتادة

 نرمني عبد العزيز. د

أعتقد أن نسبة املرضى النفسيني أآثر ىف احلضر واملدن ولكن
ود إحصائيات تؤآد صحة ما سأقوله إال أنىن أرىرغم عدم وج

أن نسبة املرضى النفسيني ىف القرى ىف تزايد مستمر بسبب وجود
وسائل اإلعالم الىت تربطهم بكل أحالم الرفاهية اإلنسانية وىف
نفس الوقت جيدون أنفسهم عاجزين ومكبلني بسبب إمكانيات

عادات(كل البيئة احملدودة حىت لو متثلت حمدوديتها ىف ش
 )...وتقاليد

 :حييى. د

 !جيوز
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 أسامة فيكتور.د

حبيث إهنا تضع خلفية تنويرية.. االسئلة واألجوبة مفيدة جدًا
لإلنسان العادى عن ماهية الطب النفسى، وتعلمنا حنن العاملني

 .ىف هذا اال آيف نرد على من يسألون هذه األسئلة

وردك" يعامل معاملة األطفال"وأعجبىن إعرتاضك على عبارة 
 ".نعرف آيف نعامل األطفال –بيىن وبينك  –وهل حنن "ليه ع

 :حييى. د

 .شكرا

*** 

 اإلشراف على العالج النفسى: حممد الشاذىل . د

وصلتىن صعوبة موقفنا من املرض النفسى والعالج النفسى،
ورمبا يرجع ذلك إىل أننا فعال النفهم ملاذا نلجأ إىل الطبيب

لك هو سهولة التعميم منولعل ما يساهم ىف ذ.... النفسى
 .ناحية، واهلزل اإلعالمى من ناحية أخرى

 :حييى. د

 !رمبا

*** 

 قصيدة زاد األولياء: يوم إبداعى اخلاص: نرمني عبد العزيز . د

 لكنىن برىء، "

 قسما برب الناس إنىن برىء

 جرميىت ُهويىت

 فقدت مقودى

 فقادىن ذاك الذى قد ألبسوه صورتى

 ..."فرحت عنه أنسلخ

 ".الال تعليق"رتىن الكلمات واملشاعر إىل حد أهب

 :حييى. د

 !وأنا أيضا، ال تعليق

 )لشىء ما(رامى عادل . أ

لعله ما يطلقون عليه ضمري، أو, شيء ما يدعوىن للكتابه
أو احورار, لعله املشى فوق الثرى, الفضاء، أو امث اليقظة

احتباس داخل, واخلناق واسوار الوهم لعله العوزان, عني
ومع. شيء اخر وجود -لبعض -وعودة اليأس مهما تظاهر, اخلوف

 .ما يهمس لك فتح عينيك/ ذلك فهناك من
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 :حييى.د

 .هكذا تكون رامى من جديد حني خياصمك سجعك

*** 

 !الدواء باهظ الثمن يومية

 عصام اللباد . د

I read your daily letters or whatever you call it. 
They are so stimulating. 

I am just worried about the message given to young 
students and residents about the new psychotropics. I 
read the book of Marica Angel, and many doctors and 
residents here are aware of her work. There is also a 
big study called CATIE in two parts, CATIE I is a 
comparative study done in a huge number of pts, 
comparing the efficacy between typical and atypical 
antipsychotics, and showed no significant difference, 
that is true. The issue on the adverse effects. The 
adverse effects profile is different between the two 
groups. Nobody said that they are without side 
effects. The issue is how different is the adverse 
effects. As example, Zyprexa can cause Diabetes in pt 
with family history or diabetic tendency and also 
hypercholesterolemia, but does not cause tardive 
dyskinesia or EPS. So, can be used more safely in pt 
with early tardive or family history of tardive, and 
Geodon causes atrial fibrillation (in fact not more 
than haldol) but does not cause weight gain or 
hypercholesterolemia, and can be used in people with 
the tendency to gain weight, which is a serious 
problem too in pt with weight problem, asthma, sleep 
apnea and with noncompliance due to weight gain.  

What I want to say, that the efficacy of the new 
drugs are not less that the old ones, and the adverse 
effects profiles are different and this give the 
psychiatrist a wider range of selecting the meds. But 
finally the cost-benifit issue is importnat to put in 
account. In Egypt, I agree with the opinion that the 
cost benifit issue to be well-considered. 

Thanks again.  

 :حييى. د

 عصام .آتب إلينا الصديق القدمي، الزميل البعيد اآلن د
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هذا التعليق -وهو ىف الواليات املتحده حاال–اللباد
باالجنليزية، فاضطررت لنشره آما هو دون ترمجة لضيق الوقت

صباحا، بريد اجلمعة يدخل املوقع 10.30وصلىن اليوم الساعة (
 )بعد ساعات

يبا على قضيةعصام أيضا تعق. وقد سبق أن آتب لنا د 
الكره أجلت الرد عليه ملرحلة مناقشات القضية وهى مرحلة مل
ترد بعد، وأعتقد أن ما جاء ىف رسالته باالجنليزية ليس عسريا

عصام أال تصلهم. أن يقرأه األطباء األصغر الذى يهتم د
 معلومات ناقصة أو ملتبسة،

أما تفاصيل احلسبة والتناسب بني اآلثار العالجية، 
ثار اجلانبية ىف العالجات القدمية، مقارنة بالعالجاتواآل

احلديثة، وأيضا ما يسمى دراسة اجلدوى خاصة عند الشعوب
 الفقرية، فكل ذلك ميثل ىل ّمها حموريا حيتاج إىل تنظري مفصل،

وهلذا. اخل...وعودة شارحة لفروضى عن طرق عمل الدواء
ىن أن أرجععصام حيتاج ردا مطوال وتفصيليا أمت. فتعقيب د

إليه قريبا، ذلك أن ىل تفسريا خاصا وعمليا أمارسه منذ ربع
أثبّت بعضه ىف املوقع) خالل آل ممارسىت منذ نصف قرن  من(قرن 

، أشري إىل بعضها على سبيل املثالPower Pointىف صورة شرائح 
 .ال احلصر

 Drug in group therapy -   Mode of  -البقاء لألنفع 
drug action -  Integrative Therapy Biorhythmic 

Evolutionary Approach 

 حييي . عبارة لــ د: رامى عادل. أ

يستثرينا هذه التجربة ان  من خالل  تعلمنا  اه لوي
منتهى الكراهية للدواء من قبلنا حنن: الغموض اىل غموض منري

جسديا ومعنويا، يدامهنا، جيعلنا  الدواء يقتلنا اانني،
بنريل على روحنا، احيانا  اني/لدرجه اننا  لقمه سائغة

 ورغم ذلك. تبعطرالغضب فني الكرامة فني االحالم، آل ده ا  فني
  )رغم االرهاق(يفيدنا املشي والتغذية والعالقات والعمل 

 .اخرى نتعلم آيف يرانا الناس مره

 :حييى. د

ليس آذلك متاما يا رامى، وجهة نظر املرضى ومشاعرهم البد
ان توضع ىف االعتبار، لكن ليس لتأخدها قضية مسلمة، أنا ضد

وتنكر أمهية الدواء،" ضد الطب النفسى"املدرسة الىت تسمى 
لكنىن أيضا ضد املدارس الىت تدعى أن املرض النفسى هو جمرد
فساد آيمياء املخ، وبالتاىل البد هلا من تصحيح آيميائى،
.وياليتك تتطلع على الشرائح الىت أشرت إليها ىف ردى على د

 . عصام اللباد حىت لو مل تقرأ تعقيبه باالجنليزية

 ..عقيب آخر، لكنه متعلق باملوضوعمث أنتقل إىل قولك ىف ت
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                               :رامى عادل.أ

لنتحقق، نتالشي  -بالدواء أيضا –قد تصدمنا رؤية املعىن 
يفور داخلنا لنلتئم، نغمض فنرى الداخل، نتخبط لنتزن،

- يعانقنا احللم يشلنا فنتطاير والشرود يعيدنا لصوابنا،
 ا فتلفظه أنفاسنالنلتحم ونكون، حياصرنا الوهم أيض -شذرا

 سالم يا عم! فتنهمر احلمم، آوىن بردا وسالما  احلره، نتيقظ
 حييي

 :حييى. د

قد تصدمنا رؤية(أرجو أن نقرأ معا مجلتك األوىل بالذات 
لنتحقق، يفور داخلنا نتالشي  -بالدواء أيضا –املعىن 
، وأيضا بقية ما قلت لنتعلم آيف ننصت لنوعية)لنلتئم

وليست فقط مبستواها ىف الدم، والبول وهذه فاعلية األدوية
 اهلوامش الثانوية

*** 

نتعلم من إمرأة أمية، ونتأمل لقهرها(حييى جعفر . د
 2008-6-9)سحقا

آيف ميكن ختطيه أو.. إغراء الربط السبىب بني حدثني
 .ربنا يسرت.. جتاوزه

 :حييى. د

ميكن جدا، وأسأل الطبيعة الكموية، والرياضة الكموية،
ملعرفة الصوفية، واحلتمية الغائية، وأعتقد أنك تعرف ىفوا

 .هذه اجملاالت ما يدفعك أن تستزيد

*** 

 2008-6-30) قصة قصرية(حييى جعفر . د

أى.. هو وسيلة أو خمرج رائع، ولكنه يظل أدبا.. نعم
 .ليس معرتفا به ىف حول العلم وسلطان املنهج

 :حييى. د

"قصة قصرية"عقيب على مل أفهم جيدا، وآيف يكون هذا الت
، ومع أنىن مل أفهم، فإىن موافق، وأذآرك2008-6-30يوم 

 .تشمل األدب !!) العلمية(مبوقفى آيف أن مناهل املعرفة 

*** 

!!لكراهيةوننكر ا..!! حنن خناف من احلب(حييى جعفر . د
 2008-7-1)إذن ماذا؟

وااللتزام به سجن) لكنه الزم(املنهج خطر ) آسر(اخرتاق 
 األزمة.. وصلتىن احلرية) لكن احرتامه ضرورة(
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 :حييى.د

جمرد أن تصل احلرية، وال تتوقف بسببها، هذا حل رائع، أعىن
 .هذه هى البداية الحتمال حل رائع، وهل منلك غري ذلك

*** 

- 7-2) ديدة باهظة الثمنعن األدوية اجل(حييى جعفر . د
2008 

ومن قاهلا يكتسب ثقة بإنتمائه ملؤسسة.. الكلمة مبن قاهلا
 .العلم املنهجى الداعم واملدعوم من شرآات الدواء العمالقة

 :حييى. د

 .فماذا نعمل؟

 عصام اللباد لو مسحت.أدعوك لقراءة تعقيب د
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 تعتعة

ما معىن االمتحان؟ وملاذا توضع األسئلة؟ ما هدف التقييم؟
ما هدف التعليم: تقييم من؟ وآيف؟ إىل أين؟ وقبل ذلك

 عامة؟ وما هدف هذا الذى جيرى ىف مصر حتت اسم التعليم؟

زادت حريتى وأنا أتابع العرض املستمر ملسلسل الدموع
األقالم بال واجلزع، والتعازى، ورحت أتعجب آيف اشرتآت آل 

اشرتآت ىف هذا) وبينها ما ميثل ىل قيمة رائعة(استثناء 
املهرجان الذى نصب لإلشفاق على أوالدنا اآبادنا الىت متشى

من املنطق الذى خطر بباىل ألتمس به العذر لكل !! على األرض
واهللا مساآني، هذا: "ليقو شارك ىف مهرجان الدموع واجلزع، 

جيل مل يتعلم أصال، فلماذا نرهقهم بامتحانات ليس هلا جدوى
 ".ىف هناية النهاية، يا راجل سّهل وقل يا باسط

هو علم، له) االمتحانات من بني ذلك(علم التقييم  
قواعده، ، ودراسة جدواه، ومتابعته للتأآد من حتقيق

اال لفتوى آل من هبال ينبغى أن يصبح جم: أهدافه، وبالتاىل
ودب، حىت املدرس النابه مهما بلغت مهارته ونبوغه ىف
 .التدريس، قد ال يكون مؤهال ملمارسة دور التقييم آما ينبغى

ىف امتحان%  70على  أن حصلت شخصيا  1950سنة  حدث 
أى أنىن مل أستطع) الثانوية العامة اآلن(شهادة التوجيهية، 

ئلة، أو أجبتها خطأ، أذآر أننامن األس%  30أن أجيب على 
حني ظهرت النتيجة، قبلناها آلنا بال تعليق، وانتظرنا

وقبلت شخصيا) مل يكن هناك مكتب تنسيق(نتائج قبول اجلامعة 
 .ىف آلية الطب جامعة فؤاد األول

ملاذا مل أجزع أنا وأهلى؟ ملاذا مل تقم القيامة لصعوبة
مثلى من اإلجابة علىاالمتحانات الىت مل يتمكن طالب خائب 

يدخل آلية الطب األوىل ىف حواىل ثلثها، مث ها هو يكافأ بأن 
 مصر؟ 

آنا أظن أن السبب هو أنىن وأهلى، مثل آل الناس، 
واثقني أنه ما دمت قد حصلت على هذا اموع، فال بد أن من
هو أقل مىن أداء واستذآارا سوف حيصل على جمموع أقل، أما من 
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ون على تقدير مثلى وأآثر،هم ىف مستواى أو أآثر فسيحصل
آنا غالبا نعرف أن التعليم هو التعليم، وأن. وخالص

اإلنسان هو حيوان ناقص، وبالتاىل ال بد أن خيطئ ويصيب،
فاألسئلة الصعبة هى أسئلة صعبة، وهى للتمييز وليست

آانت تلك هى القيم السائدة، ، )آما ندعى اآلن(للتعجيز 
من : بديهية على ما يبدومنارسها دون أن نناقشها فهى 

البديهى أن االمتحان الصعب صعب، ومبا أنه صعب على اجلميع
اجلميع،  فسيتساوى ىف فرص أدائه اجلميع، وحني تظهر نتيجة

 .سوف يرضى اجلميع مبا جرى للجميع دون استثناء
، العدل)هل مسعتم عنه؟" (العدل"هذه القيمة يسموهنا 

ة، هو خيفف الصعوبةاحلقيقى هو الذى خيفف أى صعوب
الكوارث الطبيعية االقتصادية، آما خيفف حىت صعوبات ومصائب 

 . الىت حتل على اجلميع دون استثناء

 هذا بالنسبة لالمتحانات

لكن هل هدف التعليم هو أن أجتاز االمتحان؟ أم أن له
هدفا آخر، وما االمتحان إىل أحد وسائل تقييم استمرار مسار

 فه؟ التعليم لتحقيق هد

املسألة حني يصري التعليم إىل ما صار إليه عندنا، تصبح 
مهزلة، بال مهارة تبقى، وال فكر يتحرك، وال رغبة ىف معرفة
تصقل، وال فرحة مبعلومة متارس، ويصبح االمتحان الذى هو

الدول, وسيلة لتقييم عملية التعليم، يصبح هدفا ىف ذاته
جتازوا االمتحان، لكنهااحملرتمة الناضجة ال تعلم أبناءها لي

تعلمهم ليتعلموا فيبنون وطنهم، ويعيشون عصرهم، أما إذا
خال التعليم من هذا وذاك، مث ابتعدت قيمة العدل آما حدث
عندنا ىف آل جمال، فال بد أن تنصب مناحات االمتحانات آل عام

 . وآأننا نبكى على ميت مات قبل أن يولد

ه الصعب، احلياة آلهاحنن ال نعلم وال نتعلم آيف نواج
صعبة، وليس احلل هو أن نسهل آل صعب، وإال آيف ننمو باهللا
عليكم؟ احلل هو أن نتعلم الصعب وحنرتمه، آما نستسهل السهل

لكن هذه القيمة أيضا تراجعت، رمبا نتيجة ألن ونفرح به، 
أى واحد يتلفت حوله سوف يعرف أن احلياة صعبة على ناس دون

لماذا أتدرب أنا على الصعب وغريى يسهلونناس، وبالتاىل ف
،)دع جانبا الغش(له آل شىء، آل شىء، ليس فقط االمتحانات 

 ) إطلق خليالك العنان، واليهمك: لو مسحت.(لكنىن أقول آل شىء

إذا اختفت قيمة العدل، وقيمة املعرفة لذاهتا، وقيمة
مواجهة الصعب آطبيعة بديهية ىف احلياة، أصبحت االمتحانات
بال معىن إال إعادة مسرحية معادة خترج منها آما دخلتها
وأجهل، وهكذا فهمت أخريا سر هذه املهرجانات جترى ىف اهلوامش

 .هكذا

 ففيم آان االستغراب؟
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 دريب عن بعدالت

   Chat  ؟"شات"هل العالج النفسى نوع آخر من الـ 

 :  ملحوظة هامة قبل احلالة

  مع استمرار احملاولة، وجدت أنىن مل أعد ألتزم حرفيا جدا
مبا جيرى ىف جلسات اإلشراف الفعلية، وذلك دون اإلخالل بأية
معلومة واقعية أو علمية أريد أن أوصلها ملن ال حيضر هذا

راف بشكل حى مباشر، وقد أفادىن هذا ىف حتوير بعضاإلش
املعلومات الىت قد تدل على املريض، وأيضا ىف االختصار،

خوفا من أن يضيع املراد وسط النص احلرىف  واإليضاح اهلادف،
آما هو، وآل هذا فيه جتاوز أعرتف به، وآمل ىف فائدته، ألنىن

ليا، رمبا حىتهو املمكن من وجهة نظرى، ولو مرح  وجدت انه
فنستغىن عن  تنتشر فكرة اإلشراف الفعلى على نطاق واسع،

 )مثل هذا الباب

**** 

 :احلالة

  سنة من بلد عرىب 29هى بنت عندها  :أمحد عبد الغفور. أ
شهور، آانت جاية 4بتشتغل مذيعة، بقاهلا معايا حواىل 

 بأعراض حزن وقلق واضطراب ىف النوم يعىن،

 ني؟ جايالك من :حييى. د

فيه حد بيجيلى هو اللى قال هلا :أمحد عبد الغفور. أ
   علّى

 بتشتغل صحفية؟  :حييى. د

 أل، مذيعة :أمحد عبد الغفور. أ

 مذيعة فني؟ :حييى. د

   ىف قناة تبع بلدها :أمحد عبد الغفور. أ

 بتشتغل هنا ىف مصر؟ :حييى. د
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 آه هنا ىف مصر :أمحد عبد الغفور.أ

 بتاخد آام؟ :حييى. د

300هى بتاخد تعاقد على احللقة بـ  :بد الغفورأمحد ع. أ
 وحاجة ىف احللقة الواحدة، بتعمل تالت حلقات ىف األسبوع

 وانت بتاخد منها آام؟ :حييى. د

 جنيه 40 :أمحد عبد الغفور. أ

 ؟ مرة ىف األسبوع؟ مش آده؟!!!!ساعة آل مرة :حييى. د

 .أيوه :أمحد عبد الغفور. أ

 طب وبعدين؟ :حييى. د

هى اول ما جت آانت جايه بأعراض :د عبد الغفورأمح. أ
وهى عايشة لوحدها هنا ىف حزن واآتئاب آده زى ما قلت، 

مصر، جاية معاها واحدة آده قريبتها تعترب زى خالتها بس
والدهتايعىن ست آبرية قوى، يعىن بنت خالة أمها، حاجة آده، 

متوفية وهى منفصلة خالص عن والدها، وعن أهلها، فيه
 . مشاآل بينهم وعايشة ىف مصر لوحدها هنا

 بقاهلا قد ايه ىف مصر  :حييى. د

 شهور  7بقاهلا حواىل دلوقىت حواىل  :أمحد عبد الغفور. أ

 وقبل آده آانت فني؟  :حييى. د

آانت ىف بلدهم، وآانت اتعرضت يعىن :أمحد عبد الغفور. أ
عدينهى وعيلتها اتعرضوا لالضطهاد هناك، واختطفت فرتة، وب

 جه حد فك أسرهم 

 وبعدين؟ :حييى. د

بدأت انا طبعا ىف الشغل معاها :أمحد عبد الغفور. أ
سند جامد قوي، املشكلةآانت حمتاجه   وآده، وآان واضح اهنا

 إىن حاسس ان فيه تعاطف زيادة من ناحيتها قوى 

 هى حلوة؟ :حييى. د

 أيوه، حلوة، آه حلوة :أمحد عبد الغفور. أ

 ى قو :حييى. د

    حلوة آمذيعة، يعىن، آه حلوة!! مذيعة :أمحد عبد الغفور. أ

يعىن حسب القاعدة، املذيعات آلهم حلوات،  آه؟ :حييى. د
 مش آده؟ 

آه، دى أآرت شوية، فيه مشاآل :أمحد عبد الغفور. أ
بينها وبني واحد هنا ىف مصر، هى وحيده جدا يعىن فيه مشاآل

حرآة اخلطف اللى اتعرضت هلا مع واحد هو آان أنقذها أصال من 
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هى وعيلتها ىف بلدهم، هوه دلوقىت بيطالب إن هى زى ما يكون
هو راجل آبري ىف السن، وشغال حمامى وهو  ترد اجلميل ده،

اللى جاهبا مصر، وهو اللى شغلها هنا وزى ما يكون
 .بيطالبها بدفع الفاتورة، آان طالب منها جواز وهى رفضت

 هو متجوز؟ :حييى. د

سنة 50هو متجوز وآبري وعنده حواىل  :د الغفورأمحد عب. أ
 مثال وعنده والد آبار، وهو اللى ماسك الفلوس بتاعتها، 

 يعىن إيه؟ :حييى. د

يعىن مثال فيه بيت ىف بلدهم بيبيعه، :أمحد عبد الغفور. أ
ومش عايز يديها الفلوس إال ملا هى تتجاوب معاه، وهى رافضة

زانقاىن، عايزاىن اتدخلخالص، هى املشكلة معاها ان هى 
 معاه، اقعد معاه وآده 

 تقعد معاه تعمل ايه؟ :حييى. د

زى أفّهمه إن اللى انت بتعمله ده :أمحد عبد الغفور. أ
فأنا  عايزاه يقف جنبها بشكل تاىن،  تاعبها نفسيا، واهنا

 ....مش عارف حاسس ان ده مش حاينفع، وبرضه

 هى ليها عالقات تانية؟  :حييى. د

هى آانت ىف فرتة ىف بلدهم آده..  :أمحد عبد الغفور. أ
آانت بتتعاجل برضه نفسيا، بتقول ان آان حصل هلا حاجة

مع خطيبها، يعىن أن هى ما آانتش تعرف إن العالقة جامدة
آانت آاملة مع خطيبها، وبعدها راحت داخلة ىف اآتئاب فظيع

 .جدا

 هنا؟  :حييى.د

 .ا ىف بلدهم د  ال ال، :أمحد عبد الغفور. أ

 أمىت؟ :حييى. د

 سنني  6الكالم ده مثال من  :أمحد عبد الغفور. أ

 هى ىف عالقات تانية دلوقىت؟  :حييى. د

 ال ال، مافيش  :أمحد عبد الغفور. أ

سنة 29طب واحدة حلوة، زى ما بتقول، وعندها  :حييى. د
وقاعدة ىف مصر غريبة، وماهلاش عالقات عاطفية وال جنسية، إيه

 يك؟ رأ

"الشات"فيه عالقة عاطفية على  :أمحد عبد الغفور. أ
 يعنة، مع واحد ىف الدمنارك آده 

 دامنارآى؟  :حييى. د

أل، من بلدهم، عايش ىف الدمنارك، بس هى :أمحد عبد الغفور. أ
 ما تعرفهوش، على الشات بس يعىن،
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سنني آده معاه، حاسه بونس وبيفرق معاها استمرار 3بقاهلا 
ظروفمستنيني فرصة، هو برضه مسافر عشان وبتحبه و  العالقة،

بلدهم وآده بتقول لو حصل فرصة واتقابلوا، حايتجوزوا،
 يعىن 

 السؤال بقى؟  :حييى. د

هل انا من حقى اىن اقابل الراجل :أمحد عبد الغفور. أ
واىن انا اتدخل؟ وحايكون تدخلى حلد فني، مع بنت  ده فعال؟

ظروفها جدا؟ حىت تعاطفى زى آده، وخصوصا إىن انا متعاطف مع
 ده خموفىن إىن اتدخل 

وصل حلد فني، هى transferenceطب والـّطْرح  :حييى. د
 بتحبك يعىن؟ 

 مش عارف  :أمحد عبد الغفور. أ

 طب وأنت بتحبها؟ :حييى. د

أنا مش عارف وصلت حلد فني، بس أنا :أمحد عبد الغفور. أ
 . متعاطف معاها جدا

دى عندك تعىن إيه،" متعاطف"آلمة أنا مش عارف  :حييى. د
شهور ومذيعة وحلوة ووحيدة وظريفة 4  يعىن ايه متعاطف؟

 وذآية،

 هى آمان شاعرة  :أمحد عبد الغفور. أ

، وبعدين ال أنت عارف انك!!وآمان شاعرة؟ :حييى. د
بتحبها وال أل، وال إهنا هى بتحبك وال أل، املهم، قلة املعرفة

حلد ما نعرف،" ستاند باى"باستمرار  دى مش عيب، لكن ختلينا
 وال إيه؟ 

 حضرتك ما قلتليش أقابله وال أل :أمحد عبد الغفور. أ

هو الطبيب أو املعاجل النفسى ملا يكون معاجل حبق :حييى. د
وحقيق هنا ىف بلدنا، هو عليه حاجات آتري، الزم يعرف حاجات

أنا  آتري، وبيتدخل ىف أمور آتري، زى احلكيم بتاع زمان،
  آتبت عقود بيع وشرا ىف عيادتى، وقسمة مرياث، وطالق،

وجواز، أنا ما آنتش باقوم باحلاجات دى مبعىن أفرضها، أو هى
آان جزء واقعى من إللى آنا بنتفق  دى العالج، أل، ده

عليه، آان بيتم ىف عيادتى نتيجة للثقة اللى بتتبىن مع آل
ل األمر حلاجة زىاألطراف، إحنا مش خواجات، آان ساعات يص

بتاعة الفالحني ىف عيادتى، االس اللى  جمالس الصلح العرىف
بتفض نزاعات قضائية، أحسن من احملاآم ساعات، ده مش عالج ىف
ذاته، لكنه حضور مسئول ضمن العالج من غري فرض رأى، باقولك

عشان آده مش إحنا مش خواجات، الطبيب هنا والد، وحكيم،
اصطالحات وأسامى أمراض وأدوية، الزم تبقى آفاية حتفظ شوية

عارف طبيعة العالقات االجتماعية والقانونية، والدينية ىف
 الثقافة اللى انت بتشتغل معاها، املعلومات دى حتصل عليها 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2403



 06I07I2008א –אא

من العيانني نفسهم باإلضافة إىل خربتك الشخصية واطالعك، بعد
شوية تالقيك حافظ قوانني، ومهارات، أنا أستاذى الدآتور

العزيز عسكر آلمىن عن سواقة القطر بتاع زمان اللىعبد 
آان بيمشى بالفحم، وملا سألته عن مصدر التفاصيل دى، قال
من عيان عندى سواق قطر، إنت الزم تكون عارف معلومات
آافية عن العالقة القانونية واملالية اللى بني العيانة
بتاعتك وبني الراجل ده، قبل ما تقرر أو تفكر تعمل أى
حاجة، هو ماسك حساباهتا، ووآيلها زى ما بتقول، على فكرة

 هو معاه توآيل عام؟: عايز اسألك

 آه مدياله توآيل، آه  :أمحد عبد الغفور. أ

طيب، األول قبل ما تقابله خالص تبقى عارف إنت :حييى. د
بتقابل مني، ومعاه أسلحة ضغط إيه، ويقدر يضغط ازاى، يعىن

هوا طيب وال خبيث والته إيه، وال قبل ما تقول ىل هو شخصي
بتاع، األول تعرف العالقة اللى باألرقام واألوراق والفلوس
والكالم ده، وإال مش حا تبقى حكيم، راجل زى ده ممكن يلعب
بيك انت زى ما هوا عايز، مث خلى بالك من تاريخ مريضتك،
واحدة زى دى، شاعرة وحلوة، واختطفت، واتأسرت، واتفكت،

ووآـّلت، واتغـّربت، دى حكاية ياابىن مالنة قوى، مش وسّلمت،
والنىب  :مشكلة بنحلها بنصيحة بإننا نقول للراجل ده

 !!!تسيبها ىف حاهلا حلسن حرام

 يعىن اعمل إيه؟ :أمحد عبد الغفور. أ

  مث خد عنك احيتاجها ىف الظروف دى، ومعىن آالمها مع :حييى. د
والكالم ده، واحدة زى دىاجلدع اللى ىف الدامنارك، والشات 

حاترتوى منني؟ زى ما أنت شايف بتاخد   عايزة وعايزة وعايزة،
 .شافطة من آل حتة، فتعطش أآرت، مبا ىف ذلك عالقتها بيك ىف العالج

 يعىن أعمل إيه؟ :أمحد عبد الغفور. أ

تبدأ بنفسك، العالقة العالجية دى عالقة جيدة، :حييى. د
من مشاعرك، وادى احنا بّناقشها والبنت تستاهل، ما ختافشى

هنا أول بأول، وملا هى تثق فيك أآرت، وأنت تعرف معلومات
أوضح، ممكن مقابلتك للراجل ده تفيد، بس بشكل حازم وبسيط
ىف نفس الوقت، ويبقى اهلدف النهائى إهنا تستغىن عن حاجتها
له، وعن الشعور الداخلى بتاع االعرتاف باجلميل عشان فك

حلكاية حاحتتاج قرارات وتضحيات ىف الوقت املناسب،أسرها، ا
 .وبدال ما تبقى لوحدها، أديك جنبها

 ما انا قلت حلضرتك إىن خايف من نفسى :أمحد عبد الغفور. أ

يا أخى خاف زى ما أنت عايز، إنت بىن آدم، :حييى. د
وبتشتغل ىف النور، وشايف نفسك يا أخى، وادى احنا معاك،

 انت لو استعجلت وخفت من  واحدة، أصلكانت توزهنا واحدة 
اخلوف ، سواء من نفسك، أو منها، أو من الراجل ده، واحترمت
البنت دى من العالج نتيجة ألى حاجة من دول، الزم تفكر هوه
إيه البديل، مش ربنا حايسألنا برضه عن التخلى، زى ما

 حايسألنا عن عواطفنا
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 يعىن أبدأ بإيه؟ :أمحد عبد الغفور.أ

ملسائل القانونية واالبتزاز ولوى الدراع،با :حييى. د
طول ما فيه حاجة الزم حتسم العالقة دى ىف وقت مناسب،

 قانونية وشبهة استعمال وضغط،، حاتقابل الراجل ده ليه؟
والنىب تاخد بالك: "تعمل معاه ايه؟ وتقول له إيه؟ تقوله

 ؟"من مصاحلها

قة من خاللمث إن املسألة الزم تيجى منها هى، ملا حتس بالث
العالج، الثقة بنفسها وبالناس من خاللك، ملا تتأآد من

من غري ما تعرف طبعا، هى حاحتس(وقوفك جنبها، واحنا وراك، 
مثال حتاول  :، املسألة متشى بالتدريج)بينا من بعيد لبعيد

تلغى التوآيل العام من طرفها واللى حيصل حيصل، وده جايز
 الوقت املناسب، ممكن تقلبقانونا، حتاول تتفاهم معاه ىف

العام إىل توآيل خاص لقضايا ومسائل معينة،  التوآيل
توآيل للقضية الفالنية، توآيل لالجراء العالىن، األمور دى

 .الزم تتحسم واحدة واحدة

 وهى دى شغلة العالج وال املعاجل؟ :أمحد عبد الغفور. أ

ني بىنعندك حق، لكن زى ما انت شايف، البىن آدم :حييى. د
آدمني، وهو العالج إيه غري املشارآة ىف املسئولية حلد احلياة ما
.متشى مبعاناة معقولة، على أرض واقع حمدد لكل واحد بظروفه
آل اللى احنا اتكلمنا فيه مش حا خيليها ختف بشكل مباشر،
املسالة مش حل مشاآل، ألن إللى جرى جرى، وأصبحت البنت مش

ل األسباب، حاتفضل حمتاجة عالج عشانمستحملة، حىت لو زالت آ
 .تكمل نضج وآالم من ده

 يعىن أبدأ منني دلوقت؟ :أمحد عبد الغفور. أ

بصراحة ما تستعجلشى، املوضوع عايز معلومات :حييى. د
واضحة أآرت لظروف التوآيل العام ده، وميكن حلقيقة احتياجها
كنللراجل ده بعيد عن حكاية ىل الدراع والكالم ده، مش مي

مش قصدى يعىن شغل مسلسالت، لكن احنا دآاترة  بتحبه؟
 ومعاجلني ، الزم ما نكتفيش بظاهر األمور، وال إيه؟

جيوز، ده ما خطرشى ىف باىل إهنا :أمحد عبد الغفور. أ
 . بتحبه

وليه أل، مث خلى بالك من بقية استقباهلا :حييى. د
شاهدينللرسائل اللى بتوصل هلا من املريدين، مش قصدى امل

وهى مذيعة، أل الرجالة اللى بيحوموا حواليها، مش هى حلوة
وشاعرة وآسيبة وحاجات آتري آده، أنا ساعات أسأل احللوات
دول، بتعملى إيه ىف اللى بيحبوآى، تقول ىل أنا ما ما
باحبش حد دلوقىت، أقول هلا ياسىت هوا أنا قولتلك بتحىب حد،

فشيهم ازاى؟ جيوز ترد،أنا باقولك ىف اللى بيحبوآى، بتط
جيوز تفوق ملوقفها، جيوز تطنش ، جيوز متفهامشى، املهم إنت

بتاع الست دى، زى ما بتفحص" جهاز االستقبال"الزم تفحص 
 إليها، وال إيه؟ " اإلرسال"أالعيب 
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 آه :أمحد عبد الغفور . أ

الست دى فيه طابور واقفإنت مش متصور إن  :حييى. د
ت ومها بيتقربوا هلا؟ هىواحد ورا التاىن عمالني يعملوا حرآا

 ىف ده؟   بتعمل إيه

 هى طول الوقت خايفة  :أمحد عبد الغفور. أ

طبعا خايفة، دا من حقها، ما احنا عارفني، دى :حييى. د
ظروفها ختوف بلد، لكن برضه هى خايفة وعايزة، مث خلى بالك

سنة، وخربهتا مع اخلطوبة األوالنية من ست سنني زى ما 29سنها 
، آل ده لو نسيناهف، مث الواد بتاع الشات دهأنت عار

حانالقى إن الزمن بيسرقنا واحنا مش داريانني، وهات يا
 . تأجيل، حلد مانعرفشى حاحيصل إيه

 طب هى دى مسئوليتنا؟ :أمحد عبد الغفور. أ

إمال مسئولية مني؟ هوا ربنا حطنا ىف سكة الناس :حييى. د
خندرهم؟ وال عشان نشيلدول ليه، عشان نفك العقد؟ وال عشان 

 !!املسئولية معاهم؟ يا أخى إحنا ىف مصر، والطبيب والد، اهللا

 مش ده تدخل زيادة عن اللزوم؟ :أمحد عبد الغفور. أ

يا ابىن هو مني اللى حط لنا حدود اللزوم؟ دى :حييى. د
بتاعة شغلتنا،: ثقافة ودى ثقافة، واملعايري بتاعتنا

ل، هى اللى بنقيس بيها، مشوبتاعة الواقع، وبتاعة الشغ
ما لوش"واللى " اللزوم"بنستوردها ،املسألة مش جدول ضرب 

، بس املهم، زى ما انت بتعمل آده بالضبط، تبقى شغال"لزوم
 مع نفسك ومعانا طول الوقت، 

 شغال مع نفسى ازاى؟ :أمحد عبد الغفور. أ

زى ما ابتديت آدا النهاردة بالظبط، :حييى. د
40حظت ىف البداية إىن سألتك بتاخد آام، قلت ىل وباملناسبة ال

 جنيه ىف الساعة

أيوه ، وما رّبطش قوى حضرتك قصدك :أمحد عبد الغفور. أ
 .إيه

جنيه ىف احللقة وأآرت، 300يعىن يا أخى هى بتاخد  :حييى. د
جنيه، وساعة ىف األسبوع ، 40وتالت حلقات ىف األسبوع، وأنت 

 إيه رأيك؟

هو احنا حاناخد حسب دخل!!! اهللا  :غفورأمحد عبد ال. أ
 العيان، إفرض واحد جاىل ملياردير آخد منه آام؟

من بقك لباب السما، يا راجل مش قصدى، ولكن :حييى. د
دى مسائل الزم تتحسب برضه من خالل واقع الواقع، ىف وقت من
األوقات حا تعرف إن الناس دول، مش قصدى البنت دى بالذات،

ك، ويقيموا آالمك، باللى بيدفعوه، ولوساعات بيقيمو
 .بطريقة ال شعورية
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 يعىن اعمل إيه؟  :أمحد عبد الغفور.أ

وال حاجة، بس تبقى عارف ، هو الشات اللى :حييى. د
 بتعمله مع صاحبها ده بفلوس؟ 

 أل طبعا  :أمحد عبد الغفور. أ

ما انتش خايف حلسن العالج بتاعك!! ما انا عارف :حييى. د
 شات من نوع تاىن؟  لو الشعوريا،ده، يكون عندها، و

   !!يا خرب  :أمحد عبد الغفور. أ

وإيه يعىن، وال يهمك، املهم النتايج هيه اللى :حييى. د
وما ختافشى، بقية. بتحدد فايدة الشات ده من الشات ده

 . حسابك عند اهللا، باآلمك جبد

 .أنا مصدق، قصدى حا حاول اصدق :أمحد عبد الغفور. أ
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 قصيدة قدمية،

 .لكنىن أظن أن معظم أصدقاء املوقع ال يعرفوهنا

 أنا أحبها، 

 جاءتىن وأنا أنظر ىف قدح قهوة،

 صببته لنفسى،  بعد أن 

 . ون صفقة مايعقد  ورحت أتأمل احمليطني ىب، وهم

    فقـّـــاعة حيـاة    دورة 

  ... رضيعْه   تكونْت فقاعٌة 

    ُأّمها   تلدها   مل ..  ال

  ، َبْدورَها   تلد   ومل

  بسرِّها،   َتـُبْح   ومل

  . الطبيعْه   تعويذُة   آأهنا

  

  ، وحيدْه   حائرٌة   فّقاعٌة ... 

  ،   الشرهه   العيوِن   من     غْفلة ىف    تألألت   

  .   ُقزح :  أطرافها تلّونْت    

  ،    املصري   البداية   آأهنا   

 . والعبْري ،  والرياُح ،  الضياُء   آأنَّها 

  ،  الشجيْه    واهلمسُة

  ،   احليـِّيه     والبسمة

 ، عفية   زخـّـة   بعد   الربيع   حلم   آأهنا

 ، هنيْة     ضعةر     َبْعد   الرضيع   غمزة   أو 
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  ، َخِفّية   ُأمنيٌة   آأنَّها

  ،    ذآية   لطفلٍة

  . األعياد   وقفة ىف 

 ، القدْح   جبانِب   تشبثْت 

 ،   حانيه   حتتويه   لكن ،    اهلواء حتبُس    ال 

 وأنصتْت ،  فسكتْت ،  تراقصْت

  : احلديث   لشهوة   

 ، تكاثرْت  ،  أنفاسهم   ترددت [  

  . الوليدْه   فخاَفْت ،  رَياَحا   تالحَقْت 

 ، األمور   استقّرت   ما   وبعد   

  ،  يََُوقُِّعوا   أن   األطراُف   وّمهت 

 ، التسويْة   شروط على 

 : تذآروا ،  تراجعوا 

 ، أربعْه   فالبند( 

  ). للمراجعْه   حيتاج 

 ،   االنتظار   وطال   تراقصْت

 احلديْث   لشهوة ْ    وأنصتت ،    فسكتت 

  ، واستعدت   اهلواِء   فقاعُة   متايلْت

  ،  تراخْت ،  تشهدْت ،  ترّنحْت ،  تأرجحْت

 :   منتظره   واستسلمت

  .   اِحليَتان   ُفّوهة 

  ، فاطمأّنت   األصوات   تعالت

  ،  وفّكرت   عادت   لكّنها

  ،  وأيقنْت ،  فآمنْت

  .   املستقر   قاع   بعمق

  ،   القَدر حتّدِت  ،  َرْتوَزف ،  تنهدت

  : مفر   ال   دام   ما

 ، تالّشْت   َتَفّجرت
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  ، الضياْء ىف    الضياُء   تناثر

     باهلواء   اهلواُء واختَلَط    

  ، القصْري   ياُعْمَرها

  ، اإلَباْء   حبكمة   رِضيعة   ماَتْت

 . الشراهٌه   َتُقُتلَها   أن   قبِل   من
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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 والعامل ــ  ية عليهاو مشارآته عدي

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

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

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

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

ـاالت  - مواقف النفري بني التفسري واالستلهام - لغات املعرفة  ترح
ـية    - ) ثة أجزاءثال(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

الذآي يف علم النفس والطبدليل الطالب  -  عندما يتعرى اإلنسان
لبيتا  -  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

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  كلية امللكية لألطباء النفسيني عضو مؤسس لل 
 . 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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