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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

بعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلباتط :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،
مثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيها

الل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاولاستغ
تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى ده،
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان اللى

، وانا املتعاطفحواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص
 . معاها بس يعىن
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مستشفى دار( –آانت ندوة مجعية الطب النفسى التطورى 
حول نشرتْى اإلنسان 2008إبريل 4) املقطم للصحة النفسية

فيهما قدمنا موجزا)  2008مارس  24&  23والتطور يومى 
، من حتديد1980ملوقف عدد من مدارس علم النفس حىت سنة 

،"مفهوم املرض"مث ، "مفهوم الصحة"، و"ماهية اإلنسان"
مدارس"، وقد أينا اليومية الثانية "آيف العالج"وبالتاىل 

 :هبذا التعقيب "ومدارس

 أو    جمموعة   آل   يف   تزداد   أن   س ميكن املدار   من   مزيدا   إن ) 1( 
 منفصلة   جمموعات   يف 

 أخري   طرق   بعدة   النظريات   وجدولة   تنظيم   إعادة   ميكن   إنه ) 2( 

) آلها   ال (  النظريات   أغلب   يشمل   عام   اتفاق   مثة   إن ) 3( 
،)  الداخلي (  التوازن :   مثل   مشرتآة   قيم على    يؤآد 
  .  النمو   واستمرار ،  الذات   وحتقيق ، ) اآلخر   مع (  والتكيف 

واملقصود هو ،  عينات   جمرد آل ما قدمنا ليس إال    إن ) 4( 
على املبدأ الذى ذآرناه أمس واليوم من حيث  التنبيه

 التطبيب   ممارسة   مث   ومن ،  النفسي   املرض   فهم استحالة 
، وأن ادعاء ذلك) ولو ال شعورية(بدون نظرية  ،  النفسي 

 .املمارسة على    يكون   ما   هو من أخطر

تبىن نظرية ما ال يعىن االعتقاد ىف أيديولوجية إن) 5(
وهو قابل -آبداية –وإمنا هو اعرتاف باملوجود ساآنة، 

 .التطوير من خالل املمارسةللتحور والتعديل و

 بدرجة   ما   بنظرية   االستهداء   فكرة   عن   يتنازل   من   إن) 6(
 دون   هو   يديرها ،  خفية   لنظرية   يستسلم   إمنا  ، الوعى   من   ما 
عادة لغري(  ظهره   وراء   من   خالهلا   من   يدار   أو ،  يعلم   أن 

  ).حل شرآات الدواءصاحل املريض، رمبا لصا

 ترتجم   أن   ميكن   النظريات   بعض   أجبدية    بعض     إن   )7(
    أخري   أجبدية   إىل )  بتحفظ (

 اإلملام   مساحة   زادت   آلما   وتنشط   تتسع    االنتقائية   إن ) 8( 
 النظريات   من   فأآرب   أآرب   بعدد 
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 تكاد هى    بل ،  التلفيقيةهىليستاالنتقائيةإن)9( 
 املمارس   جانب   من   تلقائيا   حتدث   وهي ،  أشرنا   آما   نقيضها   تكون 
  . اخلربة   صاحب 

وقد جاءت التعقيبات لربيد املوقع إجيابية أآثر من الالزم
، مبعىن أن أغلب الذين)أآثر من توقعى: أو على األقل (

هذه املواجهة قدعقبوا قالوا ما معناه أن هذا اإلجياز و
مفيد، وقد سّهل  أوضحا ما آان غامضا وملتبسا، وأن ذلك

 .عليهم األمور

راجعت نفسى قبل بداية الندوة، وآنت املكلف بتقدميها،
)5(ما جاء ىف بند   فشعرت خبطأ ما، أو خطر ما، خاصة بشأن

خطورة تبىن املعاجل أيديولوجية من التنبيه على) 9(و) 6(و
باعتباره ال ينتمى إىل أىباحلياد املستحيل  عمأو الزساآنة، 

ضرورة التفرقة بني وأيضا إىل, موقف أيديولوجى، حمدد
 .التلفيق واالنتقائية

 :جتربة

ىف بداية الندوة قمت بتجربة حمدودة مع احلضور من 
 : أطباء، ومعاجلني، وغري ذلك، على الوجه التاىل

-  يقرأمهامن قرأ النشرتني ومن مل –وزعت على اجلميع 
من هذهاآلىن  استبيانا عن املوضوع ليثبت آل منهم، موقفه

بالرجوع إىل مرجعية -ماأمكن ذلك –املفاهيم، دون االلتزام 
ثالثة  حمددة، حِفَظَهـا أو ِمسَعَهـا، وذلك فيما ال يزيد عن

 :أسطر، على الوجه التاىل

 :اإلنسان هو

..................................................
.....................................................
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 :الصحة النفسية هى
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 :املرض النفسى هو 
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 :هوالعالج
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فكرت اآلن أن أدعو من يشاء من زوار املوقع للمشارآة ىف(
 : اإلجابة الفورية، وياليتىن أضيف هلم ما يلى   مثل هذه

ىف مدة ال تزيد عن ثالث دقائق ما أمكن ذلك، مع تذآر جتنب
   .الرجوع إىل مرجعية نظرية يعرفها مسبقا

، مبعىن أن االمر معروض على املعاجل،والدعوة عامة
 ب، واملريض، والسليم على حد سواءوالطبي

 : لعبة مقرتحة، والدعوة عامة أيضا

أن أعيد صياغة االستبار لزوار اآلنمث إنه قد خطر بباىل 
، لعبة مل ختطر" سر اللعبة"املوقع على شكل لعبة من ألعاب 

 :على باىل من قبل، وإليكم التجربة بصفة مبدئية

و تسجيال بصوتكأآمل ما يلى من فضلك، آتابة سريعة، أ(
 ) مث فّرغه وأرسله لنا ، شكرا

باختصار هو) اإلنسان يعىن(أنا رأىي هو إن البىن آدم . 1
 .......................يعىن 

حبق) يعىن إنسان يعىن(عشان الواحد يبقى بىن آدم    .2
 ...........وحقيق األصول 

 .................اإلنسان الصحيح نفسيا هو إللى    .3

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1766



 08I04I2008א – אא

النفسية حاجة نسبية برضه، بس يعىنما هو الصحة  .4
 ...........................أنا 

أنا أعترب نفسى مريض نـَفسى بصحيح ّملا .5
............................................ 

قصدى  ما هو آل الناس مرضى نفسيني ، أنا  .6
........................................ 

الزم يكونيبقى بقى العالج   .7
.................................................. 

بصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت يعىن   .8
........................................ 

طب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم مها يعىن   .9
.................................. 

نفسى حاجة تانية خالص، قصدىال يا عم املرض ال    .10
 ............................إنه 

 مل نعرض هذه اللعبة ىف الندوة،

 )ىف انتظار اقرتاحاتكم وتعديالتكم(وقد آتبتها لتوى  

 استجابات املنتدين وانطباع مبدئى

 مل أقم بعد بتفريغ االستجابات الىت مجعناها ىف الندوة،
أآثر داللة –آالعادة  –جدهتا وإن آنت قد قلبت ىف األوراق وو

 . مما آنت أتصور وأفرتض

 : ذلك أنىن رجحت افرتاضا

أن آثريا من اإلجابات قد تعتمد على مرجعية نظرية �
 )وهذا مل حيدث غالبا(

مبقوالت دينية تقليدية أو  وأا سوف تتأثر بالذات  �
 )وهذا مل حيدث غالبا( رمسية،

 )وهذا مل حيدث غالبا( وأا سوف متيل إىل املثالية �

إىل حتليل النتائج تفصيال فيما -ىف األغلب  –وسوف أعود 
 .بعد

 حتذير 

حذرت ىف بداية الندوة بوضوح من عاقبة تبىن هذا املوقف
التنظريى مسبقا الذى حيدد ماهية اإلنسان بالذات، فأشرت إىل

من التعقيبات، مؤآدا أن من ميارس) 5(ما ما جاء ىف البند 
النفسى أو العالج النفسى، وعنده مفهوم حمدد عنالطب 

اإلنسان وما ينبغى أن يكونه ليكون سليما نفسيا، هو داعية
أو مصلح أو رمبا سياسى حىت، وهذا من أخطر ما يكون على

 .املمارسة الطبية النفسية
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 :قلت بعد ذلك أنه يبدو

الطبيب واملعاجل أن يرآز على ما دفع املريض  أن على  �
 .تى الستشارتهأن يأ) هو أو أهله(

وأن تقصر مهمته على مساعدة املريض على التخلص من  �
 .معاناته أو إعاقته، ال أآثر وال أقل

وليرتك املريض بعد ذلك، آما آان قبل ذلك، يدبر  �
 .أموره بطريقته، وقيمه، ومنظوماته

 .احلقيقى والعملى للحياد املهىن وأن هذا هو املعىن �

.....نعم" ندوة، وقمت مبناورةلكنىن عدت وتراجعت، ىف ال
 :هكذا  ....."ولكن

على الطبيب النفسى أال يفرض بطريق مباشر أو غري" نعم"
على) ؟؟؟(!!!الظاهرة أو اخلفية  –مباشر أيديولوجيته 

عليه أن يالحظ تأثر مريضه باأليديولوجيا، ولكن املريض
لوسطىف اإلعالم وأيضا ىف اجملتمع العام، وآذلك ىف ا(السائدة 

 خلدمة أغراض أخرى غري صحة املريض وسالمته،) الطىب والعالجى

آذلك عليه أن يضع ىف اعتباره، مع وبعد التخلص من 
،"نوعية احلياة"من حيث   األعراض، ما يراه مناسبا للصحة

آما يراها املريض، وأيضا آما يراها الطبيب بعيون املريض
 ".بشكل أو بآخر منع النكسة"بشكل ما، وذلك لكى يساهم ىف 

 احلرية تزداد

 وجدت نفسى قد وضعت احلضور ونفسى ىف حرية أآرب

الكامنة ىف ال" أيديولوجيته"إذ آيف يعرف املعاجل  �
خاصة إذا ارتبطت مبوقف ديىن تقليدى جاهز مل خيْرته،(شعوره؟ 

 ؟) ورمبا مل خيتْربه

حىت(وآيف ميكن التوفيق بني موقفه األيديولوجى املعلن   �
وبني املوقف األيديولوجى الكامن الفّعال) لو زعم موقف احلياد

 طول الوقت ؟

دون أن حيدد "نوعية احلياة"وآيف ميكن أن حيدد ما يسمى  �
 اإلنسان؟) من هو(موقفه من ماهية الصحة اإلجيابية وما هو 

بكل عنفواا –ومن الذى يضمن أن شرآات الدواء  �
لوىب الثاىن ىف الكوجنرس األمريكىال -مثال–وهى متثل (  وضغوطها

، من الذى يضمن)املؤثر ىف السياسة واحلروب قبل الصحة واملرض
على  )بوعى أو بدون وعى(أن تفرض هذه الشرآات وعلماؤها 

آل من املريض والطبيب أيديولوجيتها الىت ال ختدم إال مزيدا
من املكسب الذى يصب ىف جيوب وآروش من ال يهمه األمر، على

 .حساب من هتمه الصحة والبىن آدميني

 :مرحلة ضرورية، ومستمرة 
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بعد آل هذه التساؤالت والتحذير واحلرية، استنتجنا أن آل
أن نكتفى بالرتآيزولو مرحليا،  ما علينا، آأطباء ومعاجلني،

،"ملاهية اإلنسان" دون التعرض" الصحة النفسية  ماهية"على 
،) نكسةإال فيما يتعلق مبنع ال(،"لنوعية احلياة" أو حىت

 وذلك حىت إشعار آخر،

وىف نفس الوقت علينا أن حنذر من تلك األيديولوجيات الىت
تفرض علينا، حتت عناوين ليست بالضرورة طبية مثل

، بل عناوين تبدو أحيانا تنويرية إنسانية مثل"العوملة"
وليست حقوقه احلقيقية) املكتوبة" (حقوق اإلنسان"ما شاع عن 
 إخل..أو الكاملة

أغلبها قد تكون  آل ذلك،من حيث أن  لينا أن حنذر منع 
 . أيديولوجيات منحازة إىل القرش ال إىل احلياة وال إىل اإلنسان

مسئولون عن -آبشر أيا آان موقعنا معاجلني أو مرضى –حنن 
ذلك بشكل أو بآخر أمام ضمائرنا، ومن مث أمام اهللا إىل غاية

 .الوجود ، إليه

 :يديولوجيا املفتوحةاإلميان بالغيب واأل

 :رؤية أخرى خطرت ىل من خالل هذه احلرية وذلك احلوار

اإلميان بالغيب، وأوصل فهمى هذا ملن  آنت دائما أفهم 
، وليسلتجدد اإلبداع  يريد، باعتبار أنه الباب الواسع

 للتسليم باخلرافة آما شاع،

خطر بباىل اآلن أن اإلميان بالغيب يشمل آذلك ما ميكن أن
، حىت لو بدا ىف التعبري مغالطة"األيديولوجيا املفتوحة"مى يس

 :أو تناقضا، فأنا أعىن به ما يلى

يتجلى(ما دام أى إنسان ال ميكن أن يعيش إال وىف داخله  �
، برنامٌج ما، حيدد خطواته وأهدافه) او ال يتجلى ىف خارجه
فعليه أن يقبل ذلك وجيتهد ىف التعّرف  وطريقه ىف مرحلة ما،

 عليه دون تعسف أو تعصب أو مجود، 

 "األيديولوجيا"وهذا ما خيص الكلمة األوىل 

آائن ينمو –ىف نفس الوقت  –وما دام اإلنسان  �
باستمرار، ومن مث يتغري باستمرار، فعليه أن يسمح ملوقفه

أن يتحرك مبسئولية ال) حتت اسم األيديولوجيا(السالف الذآر 
أو االختيار، أن يتحرك فاحتا تقل أبدا عن ما يسمى احلرية

 وعيه لكل االحتماالت 

 "املفتوحة"وهذا ما خيص الكلمة الثانية 
 هل هى مدارس علم نفس؟

 :تساؤال يقول) القضايا(أثار البحث ىف هذه القضية 

هل هذه املدارس الىت عرضناها، وناقشناها، وسنعرضها 
راضيةاإلم(وخنتلف حوهلا، هى مدارس علم نفس ، أو طب نفسى 

 أم فلسفة؟ أم غري ذلك؟) Psychopathology  النفسية
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 هذا ما سنراه معا قريبا

 :ملحوظة 

آنا قد أشرنا إىل أن هذه املداس متثل بعض املوجات
 ، وقت آتابتها األوىل،  1980املتالحقة واملعاصرة حىت سنة 

 فماذا حدث منذ ذلك احلني وحىت اآلن؟

فسوهل مث مدارس أخرى جيدر بنا التنويه عنها ولو بن
 اإلجياز؟ 

 . وصلتىن مداخلة هبذا الشأن أرجو أن نعرض هلا غدا

املوقف عدت فذآرت احلضور مبا أستشهد به  لتوضيح هذا -
آثريا لشرح هذا املوقف اخلبيث، حني أضرب مثال حبكاية التحكيم

بالرغم من شكى ىف -بني عمرو بن العاص وأىب موسى األشعرى، 
أنه بعد أن خلع  وذلك – مدى مصداقية تفاصيل هذا احلدث

أبو موسى عليًا رضى اهللا عنه، ثّبت عمر بن العاص معاوية ىف
، وقياسا قلت)موقعه خليفة بغري سند إال لعبة أطفال ال تصدق

أا –أو نتيقن  –آيف نتخلى حنن عن أيديولوجية نتصور 
األصلح لنا وللمريض، وأا األآثر أمانا، واألطول عمرا،

أن شرآات الدواء بكل ثقلها وإعالمها وإذا بنا جند
وضغوطها، ورشاواها، بالعلم الزائف والعلم الغافل، تواصل

على  )إحدى النظريات األربع والعشرين(أيديولوجيتها   فرض
 جمتمع الطب والعالج عامة؟
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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،

هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيها مثال العالقه اللى
استغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاول
تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى ده،
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه

للىهى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان ا
حواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص، وانا املتعاطف

 . معاها بس يعىن
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 :مقدمة
 . 222فجأة الحظت أن هذه النشرة اليوم هى رقم 

 .ما هذا؟!! يا خرب

الصحة"آنت أحبث ىف األرشيف عن ما سبق نشره هنا عن 
قتهملواصلة احلوار حول هذا املوضوع الشائك، وعال" النفسية

 .باملدارس األحدث فاألحدث

انتبهت لعدد املواضيع الىت فتحتها هذه النشرة، ومل
 .تكملها، واحرتت أيها أوىل بالتقدمي لإلآمال؟

وأنا التقط) جدا(قلت أعرض هذا التصنيف املبدئى 
أى املواضيع: أنفاسى، مث أسأل من يتطوع من األصدقاء الزوار

 .يرى أا أوىل بالعناية أوال

برجاء الرجوع إىل إرشيف النشرة لإلطالع على أية من
 املوضوعات املصنفة

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/history/Archef
/9-4-2008.htm 

 
حرآية اإلبداع "  -اإلنسان والتطور: النشرة اليومية

 "...وجتلياته و
 

التاريخ عنوان النشرة  م

املخ البشرى بني التفكيك، والغسيل، 
 )اإلبداع(وإعادة التشكيل

20-11-
2007 1 

  تعدد الكيانات وحرآية اإلبداع
09-12-
2007 2 

 اإلبداعالطفل والتعدد والنمو و
10-12-
2007 3 

 عن املوت واجلنون واإلبداع...
10-02-
2008 4 
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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،
مثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيها
ولاستغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتا

تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى ده،
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان اللى
حواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص، وانا املتعاطف

 . معاها بس يعىن
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 عن اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى
25-03-
2008 5 

 عن اإلبداع والعدوان
 )3من  1(الفروض األساسية

19-03-
2008 6 

 2( دوان ملاذا احلديث عن اإلبداع والع
 )3من

  املنهج والتحدى، والشىء لزوم الشىء

23-03-
2008 7 

 الدوران حول الذات واالختفاء ىف آهفها
 ذلك املوت اآلخر: األحياء األموات

23-01-
2008 8 

 ذلك الوعى اآلخر: املوت
05-01-
2005 9 

 

 "النقدىف " -اإلنسان والتطور: النشرة اليومية
    

التاريخ عنوان النشرة  م

 )1"(الشرق الفنان"و  زآى جنيب حممود
09-09-
2007 1 

 )2(تلفيق خطر : الشرق األوسط
 زآى جنيب حممود: الشرق الفنان

10-09-
2007 1 

 حنو املطلق" األسطورة الذاتية"حرآية
 ائى آويلهو مع إشارة إىلىف سيمي(
 )جنيب حمفوظ": ابن فطومة"

16-09- 
2007 1 

قبل أآثر من   "عليها"يرد " طاغور"
 نصف قرن
 "اخلاص "  الطفل

09-10- 
2007 1 

 السرية الذاتية واإلبداع
هّسه وجتليات التعدد إىل التكامل هرمان

 )1..) (إليه(

28-10- 
2007 1 

 هرمان ِهسـّْه: السرية الذاتية واإلبداع
..) إليه(جتليات التعدد إىل التكامل 

)2( 

29-10- 
2007 1 

 :آتابمقتطف وموقف من
 سلطان األسطورة جوزيف آامبل

03-11-
2007 1 

عن املوت : .... مقتطفات بال موقف
 والوجود

07-11-
2007 1 

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة..
10-11-
2007 1 

حول آتاب جّيد!! استطرادات طريفة وسخيفة
 !، برغم آل شئ"السعادة"عن

13-11-
2007 1 

 اعتذار، وحرية حول املنهج
 

08-12-
2007 2 
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اخلطوط العريضة للفرض األساسى لنقد 
 "العطر"

08-12-
2007 2 

 مقتطف وموقف
 عن الشعر والنثر...

19-11-
2007 2 

 حزمة من مفاتيح السر اآلخر
23-12-
2007 2 

 رائحة للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء

03-12-
2007 2 

 قبل النقد
 عن ثالثية أحالم مستغامنى....

07-04-
2008 2 

 املوت والشعر...

21-11-
2007 2 

النكوص ىف خدمة الذات يعملها الطبيب، 
 1972" .. ليكون"تقمصا فيلملم ذاته،

 )سرية ذاتية(

04-02-
2008 2 

 

 "أحالم فرتة النقاهة" – اإلنسان والتطور: النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

الدعوة عامة، والبداية مع جنيب 
  ....!! حمفوظ

17-09-
2007 27 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )1(احللم

20-09-
2007 28 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )2(احللم

18-10-
2007 29 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
  3  احللم

25-10-
2007 30 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
   )4(احللم

01-11-
2007 31 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )6(، احللم )5( احللم

08-11-
2007 32 

 - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 ) 8(، احللم )7(احللم

15-11-
2007 33 

 - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )10(، احللم)9(احللم

22-11-
2007 34 

 - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
مصر احللوب واملستحيل، مث ) 11حلم (
 "حلم"على " حلم"
 ،ساحة احلرب ىف الداخل )12  حلم(

 النامى

29-11- 
2007 
 

35 
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احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 

 )14(، احللم )13(
06-12-
2007 36 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )16(، احللم )15(

13-12-
2007 37 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )18(، احللم )17(

20-12-
2007 38 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )20(، احللم )19(

27-12-
2007 39 

احللم- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )22(، احللم )21(
03-01-2008

 40 

 - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )24(، احللم )23(واحللم

10-01-2008
 41 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )26(، احللم )25(
17-01-2008 42 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )28(، احللم )27(
24-01-2008 43 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )30(، احللم )29(
31-01-2008 44 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )32(، احللم )31(
07-02-2008 45 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )34(، احللم )33(
14-02-2008 46 

لم احل-قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )36(، احللم )35(
21-02-2008 47 

احللم- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )38(، احللم )37(
28-02-2008 48 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )40(، احللم )39(
06-03-2008 49 

قد  -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
بداية الدورية النقدية!! على نقد
 جنيب حمفوظ: ألعمال

13-03-2008 50 

حلم - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )42(، احللم )41(
20-03-2008 51 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )44(، احللم )43(
27-03-2008 52 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )46(، احللم )45(
03-04-2008 53 

 :ىف شرف صحبته:يكتملوع مل54موض
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احللقة -   "حمفوظ   جنيب"صحبة    شرف ىف
 األوىل

27-09-
2007 54 

 احللقة(  "حمفوظ   جنيب"صحبة    شرف ىف
 )الثانية

 8/  17:  اجلمعة  - 1994/ 12/  11[
/1995[  

شيخنا يعود إىل بيته، وتعود إليه 
 ضحكته -إلينا –

04-10- 
2007 
 

55 

احللقة (جنيب حمفوظ ىف شرف صحبة
 )الثالثة

 حتت سفح اهلرم ....

11-10-
2007 
 

56 

   

 الفصامعن   - اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

 )طب نفسى(حاالت وأحوال
 عن الفصام....

30-10- 2007 57-

 ..)عن الفصام(حاالت وأحوال
 الفطرة، والقشرة واالنشقاق...

اجلزء (حالة عصام، : بعض أحوال
 ) الثاىن

04-11- 2007 58-

 ..)عن الفصام(حاالت وأحوال
إن مل ننجح مع عصام، فلننجح مع 

 !أنفسنا
 حالة عصام، اجلزء الثالث: بعض أحوال

05-11- 2007 59-

 )2(عن الفصام ...
جنون صىب : من أرشيف ما مل ينشر(

 )َتَنـاَثَر، فتجمد، فتّجمع
25-11- 2007 60-

 )3(عن الفصام ...
عن القشرة والفطرة والتعدد 

 !والواحدية
26-11- 2007 61-

 )4(عن الفصام ...
 !!تشخيص الفصام دون حتديد ماهيته

02-12- 2007 
 62-

 

 " عن اإلدمان  " -إلنسان والتطورا: النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

-10- 21 ج عن اإلدمان & س
2007 63-

 : حاالت وأحوال
)1( املدمن ومستويات الوعى" أدمغة"

23 -10-
2007 64-

 )2(أدمغة املدمن ومستويات الوعى 
ىمع اختبار إسقاط" ىف حرآية خياله"طارق

24 -10-
2007 65-

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1775
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األسرة والثقافة والطب النفسى 
 )1(واإلدمان

21-01-2008 66-

األسرة والثقافة والطب النفسى 
 )2(واإلدمان

االتصال/ طقوس السبوع وجدلية االنفصال   
22-1-2008 67-

 )1(فتح ملف اإلدمان
 اإلدمان، ومنظومة القيم

02-03-2008 68-

 )2(فتح ملف اإلدمان
 !وتساؤالت خلفّية: ظاهرة اإلدمان

03-03-2008 69-

 )3(فتح ملف اإلدمان
 فروض حمتملة ىف خلفّية اإلدمان

04-03-2008 70-

 )4(فتح ملف االدمان
 ظاهرة اإلدمان؟" تقوله"ما الذى

05-03-2008 71-

 )5(خالصة مقدمة ملف اإلدمان 
   ، ومالمح املخرج  ومواقف   مراجعات

09-03-2008 72-

 

ىف العالج النفسى، " –اإلنسان والتطور  :النشرة اليومية
 "التدريب عن بعد"و

 

 م التاريخ عنوان النشرة

 )1(اإلشراف على العالج النفسى 
عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف 

 عليه
05-02-2008 73-

 )2(اإلشراف على العالج النفسى 
إىل أين؟: تنشيط حرآية النمو أثناء العالج

06-02-2008 74-

)3(اإلشراف على العالج النفسى  مسلسل
ىف العالج   صعوبة احلياد وضرورته

 )واحلياة(النفسى
12-02-2008 75-

)4(مسلسل اإلشراف على العالج النفسى 
 )احتماالت التدريب عن بعد(
16-03-2008 76-

 )5(اإلشراف على العالج النفسى 
 ترويض املخ البدائى ىف املريض وأهله

30-03-2008 77-

 )6(إلشراف على العالج النفسى ا
 ...!تفاصيل الواقع، والتعاطف احلِذر

06-04-2008 78-

.م.م.م   :املسئولية –املواآبة  - املواجهة
)1(الفروق الثقافية والعالج النفسى 

24-02-2008 79-

.م.م.م   :املسئولية –املواآبة  - املواجهة
)2(الفروق الثقافية والعالج النفسى 

 احلاجة لكل أنواع احلوار
25-02-2008 80-

.م.م.م   :املسئولية –املواآبة  - املواجهة
)3(الفروق الثقافية والعالج النفسى 

 1-املواجهة
26-02-2008 81-

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــــا يــــوميـــ"   1776
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 مداخالت مضيئة، تتجاوز احلوار

 )الرتآىمجال . مع د(
03-02-2008 82-

2008-02-27 تشكيالت شعرية على أنواع العالج 83-

 وموقف على موقف مقتطف
الوسواس القهرى ىف رحاب موالنا 

 )1( النفرى

29-12- 
2007 84-

 )2(قهرى، لَتَجاُوُزه أهال بالوسواس ال
 توصية النفرى للرتحيب بالوسواس

30-12-2007 85-

-12-26 قراءة النص بني التفسري واالستلهام
2007 86-

2008-01-09 األصل والصورة 87-

األيديولوجيا "الصحة النفسية و
 "املفتوحة

08-04-2008 88-

   

الجية ألعاب آشفية وع" – اإلنسان والتطور: النشرة اليومية
 ")سر اللعبة(

 

 م التاريخ عنوان النشرة

-09-14 )1(   "لعبة اخلوف" 2007 89-

2007-09-15 )2" (لعبة اخلوف" 90-

ميكن    يا خرب اسود، دانا لو اجتننت،
 )لأآم......(

02-10- 2007 91-

-10-03 ..ميكن  دانا لو سبت نفسى،!! .. يا خرب 2007 92-

اجلزء (     بة التحكُّْم، واخلوف من فقدًهلع
 )الثاىن

10-10- 2007 93-

 لعبة التحكُّْم، واخلوف من فقدًه
، ..سيبان بسيبان " :اللعبة الرابعة

 )"ملأآ......(أنا ممكن إىن
14-10- 2007 94-

 :الرابعة احللقة
التحكُّْم، واخلوف من : عن 6،5: لعبتان
 فقدًه

20 -10- 
2007 95-

 اجلزء اخلامس
التحكُّْم، واخلوف من : عن   8، 7: لعبتان
 فقدًه

22 -10- 
2007 96-

 اجلزء األخري
 ، واخلوف منالتحكُّْم: عن 9،10: لعبتان
 فقده

27-10- 2007 97-

 الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى
 "وال آتري أنا واحد"
28-11- 2007 98-

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1777



א  I04I2008>09א –א

 )2(الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى 
 )القرين واجلان داخلنا(
01-12- 2007

 
99-

) 1(عن الثقة والتخوْين وحرآية النمو 
 والنمو البشرى  

13-01-2008 100-

عن الثقة والتخوْين                   
 ) 2(وحرآية النمو

 لعبة من العالج اجلمعى  
14-01-2008 101-

2008-01-27 )1(الشعور بالذنب 102-

 )2(الشعور بالذنب
 والشعور بالذنب... النفرى  

28-01-2008 103-

 )3(الشعور بالذنب
 سر اللعبة لعبة الذنب  

29-01-2008 104-

 )4(الشعور بالذنب
 أغنية لالطفال، ورمحة ربنا  

30-01-2008 105-

2008-02-17 بني املرضى واألسوياء) 1" (لعبة الذل" 106-

اجلزء األول ": األسوياء) "2(لعبة الذل 19-02-2008 107-

اجلزء الثاىن": األسوياء) "3(" لعبة الذل" 20-02-2008 108-

احلق ىف الفرح والفرحة لعبة الضحك "
 )2من 1(

11-03-2008 109-

)2من 2(احلق ىف الفرحة حىت لو لعبة الضحك " 12-03-2008 110-

 )1(لعبة التغيري
 ....أنا خايف أتغري، حلسن

17-03-2008 111-

 )2(لعبة التغيري
 ..إال لو.. غريأنا مستحيل أقبل أت

18-03-2008 112-

 

العواطف والغرائز عن  -اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 والتواصل

 

 م التاريخ عنوان النشرة

-10-07 )1(اخلوف من احلب 2007 113- 

 )2(اخلوف من احلب
 ؟"...َمْن"حيب " َمْن"

08-10- 2007 114- 

-11-14 )1(عن ماهية الوجدان وتطوره 2007 115- 

 )2(عن ماهية الوجدان وتطوره 
 آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها؟

17-11- 2007 116- 

 )3( ماهية الوجدان وتطوره عن
 عن الوجدان، واحلزن :(3/3)مقدمة

18-11- 2007 117- 

 -118 2008-1-1 املنتدى والنص البشرى من منظور تطورى

 :تعرية زيف واغرتاب التواصل بني البشر
 )باإلبداع أو املرض(

26-09- 2007 119- 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1778
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وغريهم " (للشباب"عن احلب....
 !)غالبا

24-11- 2007 120- 

 :هذا باإلضافة إىل )مكرر(العدوان واإلبداع 

 )مكرر(لغة اجلنس، واجلنس آلغة 
 

 رؤى وأراء - اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

 -121 2007-09-01 عوٌد على بدء، مث نرى

ُتـْنِجى    ال   اخلوِف   جبال أعَلى ...
   الغرْق   من   اجلباَن

02-09-2007 122- 

نستعمل الواقع، ال نستسلم ..
 !!له، ونظل نرفضه حىت نغّيره،

03-09-2007 123- 

 -124 2007-09-04 !لعله خريًا!!! يا خرب

ألستاذ  )استبار(اختبار ذاتى
 بكلية الطب

05-09-2007 125- 

 -126 2007-09-06 )أم أتوّقف؟.. ُأُآِمْل .. (الورطة

 -127 2007-09-07 بدال ما تثور تِفّن  

تاىن (دستور يا الدستور  .. 
 )مرة

08-09-2007 128- 

- 12 ملاذا أآتب؟ ملن؟ وماذا بعد؟  09 -
2007 129- 

بعد لقاء -عاما 21رسالة عمرها
 عابر

19-09- 2007 130- 

إبداع الشخص العادى، وإبداع 
 !!املرأة

29-09- 2007 131- 

.. واحلب.. والناس.. العيد
 !وربنا

13-10- 2007 132- 

وعد : "اليوم" ذلك" ىف مثل 
 "بلفور

31-10- 2007 133- 

-12-18 عن الدين العاملى اجلديد  2007 134- 

عيدية لكبارنا من عيال 
 !!األمريكان

19-12- 2007 135- 

بتقدمي خربات من االلتزام  عن
 ثقافة خمتلفة

7-1- 2008 136- 

 -137 2008-01-15 هل عندنا بديل

 اجملرمون أوىل باملواجهة
 9/11الشهري بـ  11/9

11-09-2007 138- 

 العوملة اجلارية؟ آيف وإىل أين؟
 من التواجد البشرى نوعان

16-01-2008 139- 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــ"  يــــوميــــــــا "   1779
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 -140 2008-1-12 قبالت وأحضان، وحوار األديان

من آلِّ صوب وحدْب، من آل دين 
 !ودرْب

19-01-2008 141- 

 -142 2008-01-26 أحب املؤرخني، وال أثق ىف التاريخ

صيد األحاسيس، وذباب الكلمات ىف 
 معرض الكتاب

02-02-2008 143- 

الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب 09-02-2008 144- 

مستويات احلضارة احملكات الساذجة،
 والفعل اليومى البسيط

16-02-2008 145- 

 -146 2008-02-23 !!سياسة دى يا حييى

 -147 2008-03-01 )والثقافة(ختثر الوعى الوطىن 

احللول الذاتية تعمل إيه؟ تعمل مجعية 08-03-2008 148- 

السياسة واللغة الشبابية 
 )3من 1(الشعبة والرتاث

15-03-2008 149- 

 العصر   فرسان
)تصلح اآلن(1980" مسرحية قصرية قدمية"

29-03-2008 150- 

وغريهم " (للشباب"عن احلب ....
 !)غالبا

24-11- 2007 151- 

 احلضارة واملدنية: تشكيالت من
 واحلاجة إىل مراجعة 

15-12- 2007
 

152- 

  ىف رحابه تعاىل.. مع الناس
 .. خواطر قدمية  

18-09- 2007 153- 

2007)1!!!(مصر" بعض"وصف " بعض" 23-09- 2007 154- 

2007 )2!!(مصر" بعض"وصف " بعض" 24-09- 2007 155- 

-09-25 2007 )3!! (مصر" بعض"وصف  "بعض" 2007 156- 

 )1(  بعض وصف بعض مصر
واألخالق ىف مصر اآلن من ملف القيم

15-10- 2007 157- 

 : من ملف القيم واألخالق
 )2!! ( حبث علمى شعىب

16-10- 2007 158- 

الرتاث الشعىب حضور ىف الوعى؟ أم 
 ديكور للحكى؟

13-02- 2008 159- 

، والقيم "البيئة" لغة الطبقة
 الالأخالقية ىف األمثال الشعبية

17 -10- 2007 160- 

-12-17 التطور احليوى يتحدى املستحيل 2007 161- 

 حلياةبسيطة واختيار ا مفاتيح
 )هل مث مذاق للحياة ىف ذاهتا(

22-12- 2007 162- 

-04-05 ]3من  2[ العتاب على الشعب 2008 163- 

-03-24 ىف النفس واإلنسان: بعض مدارس ونظريات 2008 164- 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1780
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 فروض وتنظري -اإلنسان والتطور:النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

واألنف الداخلية(العني الداخلية
 )آذلك

04-12- 2007 165-

أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى 25-12- 2007 166-

وإلغاء عقول(العقول  أنواع
 الطريق إىل فهم الوعى) اآلخرين

02-01-2008 167-

مىت وآيف  هل للذات حدود؟...
 نفقدها؟

11-02-2008 168-

 املخدرات العصرية واملفاتيح السرية
 The   "السر"عن آتاب وفيلم

secret 

11-12- 2007
 

169-

أحجار آرمية وأشياء أخرى وسط آومة"
 The secret     " شق

12-12- 2007 170-

 )وأخواهتا(الشخصية الفرحانقباضية 
 )من منظور تطورى(

06-01-2008 171-

 مدارس ومدارس
 أساسية   وافرتاضات   ونظريات   مدارس

24-03-2008 172-

2008-03-26 لغة اجلنس، واجلنس آلغة  173-

الصحة النفسية والتطور الفردى
 وعصر املعلومات

20-01-2008 174-

!!النقائض حيمل آل " مشروع: "الطفل
 !!فال ختتزلوه

06-10- 2007 175-

-11-06 عن الفطرة واجلسد وَتْصنيم األلفاظ  2007 176-

-12-05 !!ني أحيانًااألنُف تدرك مثل الع 2007 177-

-12-24 اجلسد على الناحيتني هتميش 2007 178-
 

 ىف املنهج -اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 

 م التاريخ          عنوان النشرة

-11-11 وتشكيالهتا" املصداقية"عن ..
2007 179- 

2007 - 2008 31-12-
2007 180- 

-11-12 باالتفاق" اقيةاملصد"عن ..
2007 181- 

2008-02-18 علم هذا؟ أم ماذا؟ 182- 

حبث علمى : املمارسة االآلينيكية
 مستمر

08-01-2008 183- 
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 إبداع خاص+ أخرى -اإلنسان والتطور:النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

2008-03-10 نَفْسَنة احلياة املعاصرة، بني العلم والثقافة 184-

2008-03-31 هيجل) ت آذلكليس(قصة قدمية 185-

2008-04-01 صمت) حديثة/ قدمية(قصة قصرية 186-

برجاء وضع ما ... قصة قصرية جديدة
 تشاء من عنوان

02-04-2008 187-

2007-12-13 املستحيل واملمكن 188-

-09-30 )1(الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى  2007 189-

)2( الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى
 مستويات الوعى وأساطري املتصوفة

01-10- 2007 190-

 
من بعض حوار اجلمعة  -اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 )وأشياء أخرىبعض املواضيع، (

 

 م التاريخ عنوان النشرة

)من بني ما أثري(من بعض حوار اجلمعة
 ملاذا نكتب؟: اختبار ذاتى، استبار"مقال *
 ،أُآمل أم أتوقف" الورطة*
 أآتب ملن؟*

21-09- 2007 191-

 بقية) يوم السبت(من بعض حوار اجلمعة
 نستعمل الواقع، ال نستسلم له*
 اجملرمون أوىل باملواجهة*
ة الذاتية حنو املطلقحرآية األسطور*
 زآى جنيب حممود/ الشرق األوسط*

22-09- 2007 192-

 من بعض حوار اجلمعة
تعرية زيف واغرتاب التواصل بني *

 ملرضباإلبداع وا: البشر
 سبتمرب 12&  11" ملن أآتب؟*
 "مقالة األسطورة الذاتية*
 العالقة مع اآلخر*

28-10- 2007 193-

 من بعض حوار اجلمعة
 العادى، واملرأةالتواصل، وإبداع الشخص *
 الصوفية والفطرة والتكوين البشرى*

05-10- 2007 194-

 من بعض حوار اجلمعة
 عن التواصل والطفولة والرباءة*
 بني البشر: عن التواصل(اخلوف من احلب  *
 عن األطفال والرباءة والفطرة*

12-10- 2007 195-

 من بعض حوار اجلمعة
 رفيق ضيف آرمي، واعتذار لألصدقاء الطيبني. د*
ىالصوفية والفطرة والرتآيب البشر*
19 -10- 2007 196-
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 من بعض حوار اجلمعة
 عن قصيدة لألطفال داخلنا*
 ردود خاصة لبعض املقاالت*

26-10- 2007 197-

 من بعض حوار اجلمعة
 س و ج عن اإلدمان*
 أدمغة املدمن ومستويات الوعى*
 سد هارتا*

02-11- 2007 198-

 من بعض حوار اجلمعة
 املوت والوجود أو املوت واجلسد*
 سلطان األسطورة*

09-11- 2007 199-

 من بعض حوار اجلمعة
 سلبرتراند ر: انتصار السعادة*
 عن ماهية الوجدان وتطوره*

16-11- 2007 200-

 جلمعةمن بعض حوار ا
،عن الفطرة واجلسد وَتْصنيم األلفاظ*
 عن الوجدان، واحلزن*

23-11- 2007 201-

 من بعض حوار اجلمعة
 )غريهم غالبا(و" للشباب"عن احلب *
عن القشرة ) 3(عن الفصام *

 والفطرة والتعدد والواحدية
حكاية صىب تناثر فتجمد فتجمع *
 )أنا واحد وال آتري(

30-11- 2007 202-

 من بعض حوار اجلمعة
رائحة للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء*
)واألنف الداخلية آذلك(العني الداخلية *

2007 -12-07 203-

 حـوار بال ترتيب :من بعض حوار اجلمعة
 !بني ابن وأبيه!! على مدى ربع قرن*
الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى*

14-12- 2007
 

204-

 من بعض حوار اجلمعة
 الكيانات وحرآية اإلبداع تعدد*
 سريةاملخدرات العصرية و املفاتيح ال*
 احلضارة واملدنية*

21-12- 2007 205-

 من بعض حوار اجلمعة
 )18(، )17(احللم *
أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى *
 مفاتيح بسيطة واختيار احلياة*

28-12-2007 206-

 من بعض حوار اجلمعة
 املنتدى والنص البشرى*
 2الوسواس القهرى *

04-01-2008 207-

 من بعض حوار اجلمعة
 عن مقالة العطر*
املمارسة االآلينيكية حبث علمى مستمر*
 

11-01-2008 208-
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 مجال ترك. مداخالت د*
-208 2008-01-11 ياد ىف العالج النفسىعن احل*

 من بعض حوار اجلمعة
 24-23أحالم جنيب حمفوظ *
 عن لعبة الثقة والتخوين*

18-01-2008 209-

 من بعض حوار اجلمعة
 األديان التلفيقية*
الصحة النفسية والتطور الفردى *
 صر املعلوماتوع

25-01-2008 210-

 من بعض حوار اجلمعة
  حبث علمى مستمر: االآلينيكية املمارسة*
الصحة النفسية والتطور الفردى *

 وعصر املعلومات

01-02-2008 211-

 من بعض حوار اجلمعة
 احب املؤرخني وال اثق ىف التاريخ*
 ، والشعور بالذنب..النفرى *
 مداخالت مضيئة، تتجاوز احلوار*
قراءة ىف االستجابة للعبة الشعور بالذنب*

08-02-2008 212-

 من بعض حوار اجلمعة
تنشيط حرآية النمو أثناء العالج *

 إىل أين؟
 املوت واجلنون واإلبداع*

15-02-2008 213-

 ): خاص(من بعض حوار اجلمعة
 استجابات لعبة الذل*

22-02-2008 214-

 من بعض حوار اجلمعة
] 36 – 35احللم [أحالم فرتة النقاهة *
 مستويات احلضارة*
 سياسة دى يا حييى؟  *

29-02-2008 215-

 من بعض حوار اجلمعة
 ختثر الوعى والثقافة *
 اإلشراف على العالج النفسى*

07-03-2008 216-

 من بعض حوار اجلمعة
 اإلدمان ظاهرة*
 " ةختثر الوعى والثقاف"
 الفروق الثقافية والعالج النفسى*
 ختثر الوعى الوطىن *

14-03-2008 217-

 من بعض حوار اجلمعة
 استجابات لعبة التغّير*
 استجابات لعبة الضحك*

21-03-2008 218-

 من بعض حوار اجلمعةامتداد
 اإلشراف على العالج النفسى*
 عن نشرات اإلدمان*

22-03-2008 219-
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 من بعض حوار اجلمعة

بداع التواصلي واالبداع اخلالقياال*
 العدوان واإلبداع*
 مدارس ونظريات*

28-03-2008 220-

 من بعض حوار اجلمعة
 لغة اجلنس، واجلنس آلغة *
 فرسان العصر *
ملاذا احلديث عن االبداع والعدوان *
 )3من 2(
 مدارس ونظريات وافرتاضات أساسية*

04-04-2008 221-

 

 وبعد
 :صديقىت/ صديقى 

 ؟222هل وصلك ما حاولنا حىت هذا العدد 
 هل آنت تتصور ذلك؟

ما هى املوضوعات الىت مررت عليها سريعا؟ وتريد العودة 
 إىل قراءهتا؟

 أوال؟؟ أى املواضيع تفضل أن نكملها
 هل عندك اقرتاحات معينة؟

 شكرا
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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :زى شحاتةفو.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،
مثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيها
استغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاول

وقف بتاعى ده،تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من امل
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان اللى
حواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص، وانا املتعاطف

 . معاها بس يعىن
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 )48حلم(،)47حلم(

 47  حلم

 يضمرون   أم   فشعرت   الصبية   من   جمموعة أمامى    لعب   الطريق ىف 
، ذلك إىل    يدعو   ما   وبينهم بيىن    حيصل   مل   ألنه   وعجبت .  السوء ىل  
  . سنهم ىف    آنت   عندما حاىل    بدهشة   أتذآر   وأنا   حذر ىف    وسرت 

 آما احللوى    لبيع   حمال   ليكون   يعد   آبريا   حمال أمامى    ووجدت
 إعداده ىف    أشده على    العمل   وآان ،  الكبرية   الفتته   من   فهمت 
 بقالوة احللوى    ضمن   ستقدمون   هل '  وسألتهم   منهم   فاقرتبت 
وعلى حنوى    بأنظارهم   واجتهوا   العمل   عن   العمال   وآف '  وآنافة 
 أنه   بدا   رجل   احملل أقصى    من   وجاء .  وصفروا   ةالصبي   قهقه   حني 
 البقالوة   حيبون   أناس   يوجد   مازال   حقا   هل '  وسأل   صاحبه 
 يرقصون   الصبية   وراح   مههمة   العمال   بني   وسرت '  والكنافة؟ 
  وجهى ىف    أيديهم   قبضات   ويكورون   ويصفرون 

**** 

 القراءة

هو إعالن مبوت الطفولة احلقيقية داخلنا وخارجنا؟ وأن َثم هل
 ختطيطا جيرى إعداده لطفولة أخرى، هلا صفات أخرى وقوانني أخرى؟ 

 الحت مالمح هذه الطفولة اجلديدة ساخرة قاسية، 

حمل احللوى الذى لّوح بنوع آخر من احللوى ليس جاهزا بعد، وال
ج أصًال، لكن الراوى ال يعرفهو أوحى مبا يبني لنا أى حلوى سينت

 ،"وأنا أتذآر بدهشة حاىل عندما آنت ىف سنهم"إال طفولته 

 من الذى حيق له أن يستغرب ىف هذا املوقف؟ 

 ، العمال استغربوا لسؤاله حىت توقفوا عن العمل

وبرغم سخرية الصبية منه منذ البداية حىت توجس شرا، إال
 نْذ آان طفال،أنه مضى يتساءل عما يسأل عنه طفٌل ُم

 بديهى أن نسأل عن بعض أنواع احللوى ىف حمل يعد لبيع 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1786



א  10I04I2008א –א

احللوى، وهل سوف يكون ضمن ما يبيع لألطفال خاصة،
البقالوة والكنافة، لكن بعد أن تغري احلال بدا أن الراوى

 حني سأل سؤاله هذا البسيط الساذج قد خرج عن املألوف، 

 .هو قد أعلن بسؤاله هذا عن مدى بعده عما آل إليه احلال

تكن البقالوة والكنافة ضمن احللوى الىت حيبهاإن مل 
األطفال فما هو نوع احللوى الذى ميكن أن يقدمها حمل يعد

 لبيع احللوى، هلذه الكائنات اجلديدة الساخرة املتوعدة؟

 ىف عامل مل يعد به حالوة؟ " حالوة"آيف يسأل هذا األبله عن 

وضبدال من أن تكون الدهشه مما آل إليه احلال، ومن غم
-متعجبا –املوقف، بدت أصًال على صاحب احملل الذى راح يتساءل 

 : عن أناس مازالوا حيبون البقالوة والكنافة

ماذا ميكن أن حيبه الناس األطفال، أو أطفال الناس، إن
 آان عليهم أن يكفوا عن حب البقالوة والكنافة، 

هل يكتفون بالسخرية والقهقهة والتصفري وإضمار السوء
 الطيبني الذين مل يبلغهم خرب ما آل إليه احلال؟  للناس

والعمال مغرتبون إال عن مواصلة! حمالت احللوى بال حلوى
 ما هذا؟!! االغرتاب

 !غريب هو إذن

هو بتلقائيته وبساطته بدا غريبا وهو مازال يتصور أنه
 .ميكنه أن حيافظ على طفولته احلقيقية

 ون له السوء، يبدأ احللم وهو يستشعر أن الصبية يضمر

 وينتهى وهم يرقصون ويكورون قبضات أيديهم ىف وجهه،

 ما هى هتمته بالضبط؟

 أنه احتفظ بطفولته؟

 أنه مل يعلم مبا آل إليه احلال؟

 أنه مازال يأمل ويرجو؟

***** 

 48  حلم

 الغائب   عن   وسألت   احلرافيش،   احلجرة ىف    فوجدت   أقبلت
 طلب ىف    درويش   سيد   املوسيقار إىل    أرسلوا   إم   فقالوا   الوحيد 
 وبينهم بيىن    اجلو   فسد   آيف أدرى    وال   اجلديدة   البالية   فرقة 
 فرقة   ولكن   املكان،   مبغادرة   ومهمت ،  مجيعا   وجوههم   وجتهمت 
 فتوخ   الرقص   ودار املوسيقى    عزفت   احلال وىف    وصلت   البالية 
 القلوب   وصفت   بل   والنغم،   الرقص ىف    واندجمنا   بيننا،   التوتر 
  . واملودة   احلب   وغمرنا   النشوات   علينا   واالت 
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ىف   ونشارك   والراقصاتالراقصنيفريقإىلننضمبناوإذا
 تلك   نؤرخ   أن على    آالم   دون   وتعاهدنا واألغاىن    األناشيد 
  . الليلة 

**** 

 القراءة

 هاهم احلرافيش يظهرون، وباالسم، مرة أخرى 

، آنتاحتياطيا ىف الوقت بدل الضائعحني التحقت باحلرافيش 
أالحظ تكرار احلديث عن ذلك الغائب من احلرافيش التارخييني
احلقيقيني بشكل متواتر، حىت بعض احلرافيش املتبقني آانوا حيضرون

الزمن"ذين حلقت هبم بعد انتهاء آالغائبني، اقتصر احلرافيُش ال
على توفيق صاحل وشخصى وشيخنا لبضعة سنوات، آان أمحد" األصلى

مظهر حيضر بالكاد، ومبحاوالت متكررة مىن، مّنا، وحتايالت متنوعة،
ىف حني آان مجيل شفيق حيضر آالضيف أحيانا حني جيد الوقت، أما

ماد علىهبجت عثمان فقد آان حضوره مفاجأة ال ميكن االعت
وأنا"تواترها، الغائب احلاضر طول الوقت جدا آان حممد عفيفى 
، أما"مل أره ىف حياتى برغم فضل آتابته علّى ىف مطلع شباىب

جعلوا حيكون عنه أمامى حبب وشوق، حىت   آامل، فقد   عادل
أحضرته الذاآرة إلينا من أمريكا ذات يوم ملدة اسبوعني،

ىل احلرافيش القدامى من فرط دقةوفوجئت أنه هو هو الذى صوره 
 .وصدق احلكى عنه ومدى حبهم له

أن احلرافيش احلقيقيني -ىف مواقع أخرى –قلت أآثر من مرة 
لن يعرف عنهم التاريخ شيئا حقيقيا، ليس) وأنا لست منهم(

أو لعل(ألن هناك ما ينبغى أن خيفى أو ال يصح التصريح به 
ته عنهم من بعضهم، هو غري، ولكن ألن ما مسع)بعض األمر آذلك

قابل للتسجيل أصال، فأضافت هذه احلقيقة إىل حذرى من تصديق
التاريخ عموما، وهو ما يدعم شكى مهما بلغت دقة النقل

 . وشرف األمانة وحسن النية

بدأ هذا احللم ومثَّ حرفوُش غائب، الراوى هو الذى افتقده
هذا يعىن أنهدوم، ومع أم أرسلوا لسيد درويش، فلم يكن 

الباليه،   فرقة   طلب احلرفوش الغائب، فهم قد أرسلوا إليه ىف 
مل يكن سيد درويش من احلرافيش طبعا، ملاذا يظهر سيد درويش
وآأنه متعهد فرقة الباليه اجلديدة؟ وملاذا يكون رد الفعل

 لسؤال الراوى هكذا؟، 

رسالتهم هذه إىل سيد درويش، آانت سببا ىف فساد اجلو
 .بينه وبينهم

على قدر ما –االختالف وارد ىف ثلة احلرافيش احلقيقيني 
وإال فهم ليسوا حرافيش وال بشر وال أصدقاء، -بلغىن وعايشُت

 .صحبة بدون خالف ليست هى

اختالف ىف انفراد أحدهم: اخلالف هنا له احتماالت عدة 
برأى خيالف آل اآلخرين، وهذا وارد، والتفاعل له بالنفى

 أيضا، وهو ليس أسوأ من املوافقة اجملاملة،  وارد
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 االختالف حول إدخال حرفوش جديد ليس حبرفوش وارد أيضا، 

لالنضمام 1995أذآر حني دعاىن شيخى ألول مرة ىف أوائل سنة 
مجاعة احلرافيش ال تصلح بأقل من(إليه هو وتوفيق صاحل، 

أن أبلغىن حصوله على موافقة توفيق النضمامى، لكنىن) ثالثة
ني أتأآد من املوافقة النهائية، وذلك حتسبااعتذرت ألسابيع حل

واحرتاما لطقوس الدخول إىل هذه الصفوة اخلاصة جدا، الىت ال
أعرف عنها شيئا، وحني صرت عضوا فيما تبقى من وقت املباراة
عرفت باملمارسة الطقوس والشروط الواجب احرتامها طول الوقت

خرية بعد أناهتزت هذه الطقوس آثريا ومرارا ىف السنوات األ(
 )تقريبا –أصبحت احلرافيش ليست حرافيشا 

املهم أين يقع سيد درويش من آل هذا؟ وما حكاية فرقة
 الباليه اجلديدة؟ 

 بينهم بعد أن عزفت  القلوب   وصفت  التوتر مث آيف خف  
 حىت االت عليهم   النغم واندجموا هم أيضا ىف الرقص و   املوسيقى 
 ؟ وسادت املودة   احلب   وغمرهم   النشوات 

، وليس)أو الفرقة اجلديدة(مث ملاذا الباليه اجلديد 
 الباليه فقط؟

بني ما ميثله سيد درويش، وما ميثله) بل اجلدل(التوفيق 
فن الباليه الذى ليس له عالقة مباشرة بسيد درويش هو

ليس(وارد، بل لعله هو الذى غاب عن آثري من احلرافيش 
 )احلرافيشبالضرورة هؤالء 

رفُض اجلديد واحلذر منه وارُد أيضا ومتاما من األغلبية، 
ومن جيرؤ أن يقرتح غري ذلك فعليه أن يتحمل ما يقاَبُل به من
رفض وتوجس، لكن حني يثبت بالتجربة واملمارسة أن اجلديد هو

إال إن آان ناتج  إضافة أصيلة، وأنه ال يكون إبداعًا فائقا
ل، حني يثبت ذلك نتيقن أن استيعابناجدل خالق مع قدمي أصي

 .للحر القدمي هو الطريق إىل تواصل اإلبداع والنمو باضطراد

 طلب ىف    درويش   املوسيقار سيد إىل    أرسلوا"الحظ التعبري  
فهو مل يقل سيد درويش دون صفة"  اجلديدة الباليه "   فرقة 

ش، فهم الاملوسيقار مما يؤآد استبعاده من أنه أحد احلرافي
، وال حىت)تقريبا(يسمون بعضهم بألقاهبم أو مهنتهم أبدا 

لفظ املوسيقار هنا يؤآد أن سيد درويش ُيستدعى بصفته
موسيقارا، وياليت األمر آان آذلك فحسب، لكنه استدعى
بصفته موسيقارا مهمته أن يستدعى فرقة الباليه، وهى ليست

هنا" اجلديدة"لفظ أية فرقة، لكنها فرقة الباليه اجلديدة، 
 .آما أشرت، هو أيضا وصلىن بداللة خاصة –

الذى الحظ ما ينقص هذه الّثلة الىت) الراوى(إن احلرفوش 
تكاد تنغلق اآتفاًء بذاهتا وتقليديتها وذآرياهتا، هو الذى

إم حني اقرتحوا). أو شىء ما(أعلن غياب أحدهم، شخص ما، 
هو الذى يستدعى أن سيد درويش وهو موسيقار قدمي رائع

 الفرقة اجلديدة الىت قد تقدم إبداعا آخر آانوا آمن خيترب 
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احتمال تعويض ما ينقصهم، شريطة أال يكون على حساب
القدمي، وال مانع أن يرقصوا مع فرقة الباليه اجلديدة على

 .أنغام ما تطّور من سيد درويش

الباليه"املرة الوحيدة الىت شاهدت فيها ما يسمى 
، وقد فزعت منه مثل أى1969آانت ىف باريس، سنة " احلديث

مبتدئ يقرأ قصيدة نثر ألول مرة، هو شىء آخر غري الباليه
حفيداتى، اندماج -حىت اآلن  -التقليدى الذى تتدرب عليه 

احلرافيش مع الراقصني ىف هذا الباليه اجلديد، له داللته ملن
 .هنا" اجلديد"يستلهم معىن لفظ 

ح االنغام وتتحركوتصد" معا"حني يتم مثل هذا التآلف  
األجساد راقصة ليضم اجلديد القدمي، مث يشرتك املشاهدون مع
الفرقة فالسماح، تكون النتيجة الطبيعية أن يصبحوا جزًءا

تنهال عليهم: متناعما ىف حلن حرآية الوجود معًا، ومن مث
 ، وتفيض هبم املودة   احلب   ويغمرهم    النشوات 

إال بعد أن وصلت إىل مستوى" ًامع"مل يتم ذلك هبذا اجلمال  
ما من وعيهم داللة آل ذلك بعمقه املمتد إىل آل اجملاالت حىت

وآأا بداية أخرى(جعلوا هذه الليلة عالمة يؤرخ هبا 
 ..!!) للتاريخ

  . الليلة   تلك   نؤرخ   أن على    آالم   دون   وتعاهدنا 

 ملاذا دون آالم؟

و أقوى وأطول عمرا وأقدرألن ما حدث هكذا بكل دالالته ه
 .على اختبارات الزمن، من الكلمات والتسجيل
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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 حصل  إللى :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،
مثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيها
استغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاول

وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى ده، تواجهه، وآده،
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان اللى
حواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص، وانا املتعاطف

 . معاها بس يعىن
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 :مقدمة

بذلك احلضور األمني املكثف للصديق اإلبن يبدأ حوار اليوم
األب مجال الرتآى، ولو أىن ترددت آثريا ىف نشر نص آلماته/ 

خجال مما جار هبا، مما يشبه املديح، لكنىن أخرتقت هذا احلاجز
وحواجز أخرى آثرية آمال أن يشجعىن، نشر آلماته ىف اختاذ قرار

مر، قرار أرجوصعب ىف أولويات ما أخصص له ما تبقى ىل من ع
أن يشجعىن عدد أآثر فأآثر من أصدقاء هذه النشرة، أصدقاء

 ).على سرعة حسمه(اإلنسان على درب التطور، أصدقائى 

 : مجال الرتآى. د

 صديقى العزيز

النسق: عن تقصريى ىف متابعة اليوميات مرة أخرى أعلن
ق،سريع، املعاىن مكثفة، احملتوى طبقات، الكتابة غائرة العم

ما إن أسرتيح باآتشاف معىن حىت يطل آخر... الكلمات حبلى 
إا ليست... وهكذا معىن وراء آخر، وراء آخر، وراء آخر...

،)وإن آان البعض منها آذلك(يوميات باملعىن املتعارف عليه 
، وأّنا ىل أن أستوعب ىف زمن"حصاد فكر" ، "حصاد عمر"إا 

(ثالثة أرباع القرن   علم قياسى فكر أفرزته خربة وجتربة و
 ).منها نصف القرن ىف الطب النفسي

 :حييى. د

يا خرب يا مجال، آيف عرفت أا خرباتى منذ ولدت وليس منذ
صرت طبيبا أو إنسانا راشدا يستطيع أن يكتب، أحيانا أشعر
فعال أا خربتى منذ أمسكت بشعر أمى اخلشن حىت أستطيع أن

ألنىن مل أآن أعرف النطق الكامل، "مسكو شعر له"أنام قائال 
، وقد جاءتىن هذه الذآرى حىت شعرت خبشونه"عايز أمسك شعرك"

شعرها ىف يدى اليمىن، حني أبلغت بوفاهتا وآنت خارج القطر
ىف" أمى"شعرت باخلشونة متأل آفى، وقد آتبت ذلك تفصيال ىف فضل 

 .الرتحال الثالث من ترحاالتى الثالثة

 !يا خرب يا مجال

 : مجال الرتآى. د 
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هبذه السرعة الىت أحيانا يبدوا ىل أنكم بعرضكم فكرآم 
 ... آأنكم تسابقون الزمنتفوق سرعة فكر املتلقى 

 :حييى. د

أى زمن أسابقه؟ ما تبقى ىل من عمر؟ ما تبقى ىل من قدرة
على الكتابة؟ ما تبقى ىل من قدرة على النظر وإعادة

سابق أحدًا،النظر؟ عندك حق، لكن صدقىن أنا ال أهلث، أنا ال أ
، هذاأنا أحاول أن أمأل الزمن مبا هو أحق بهوال حىت الزمن، 

قول أحد من صدق السعى إىل ربه حني وصف قمة الكدح إليه هبذا
التعبري الصعب، ومن أين ىل أن أعرف ما هو أحق به إال من

 .خالل نصح صديق أو أصدقاء مثلك

 : مجال الرتآى. د

رآم حظه من الدراسةإن أخشى ما أخشاه أال يأخذ فك
اجلادة والتدقيق والتمحيص ويتم املرور عليه مرور الكرام،

يلحق هذا النسق غمطا حبق هذا الفكرنعم أخشى حقيقة أن 
الذى مل تسمح له يومياتك أن يأخذ املساحة الىت حيتاجها

ما تقومون به من جهد  إن ... ليتفاعل معها فكر املتلقى 
خرب معانات الكتابة واإلبداع الفكرىال يدرآه إال من ( جبار 

ىف إصداراتكم اليومية على مدى أآثر من سبعة أشهر، أمثنه) 
أآرب وسام وأآرب تتويج ملسرية علمية استثنائية جبميع

 .املقاييس

 :حييى. د   

عندك حق، فقد شكى بعضهم بأنه –ليست أخرية  –مرة أخرى 
عن املالحقة، بل يلهث وراء ما أحاول توصيله، يلهث حىت يعجز

إن أحدهم وصف هذه اليومية بأا هى الىت تالحقه، آل هذا
البد أن أضعه ىف االعتبار ىف تقييم األوىل فاألوىل مبا ميأل الزمن
املتبقى، هل آان جنيب حمفوظ يقصد تنبيهنا إىل بعض ذلك

 ".الباقى من الزمن ساعة"بعنوان روايته 

 : مجال الرتآى. د

بد ىل من وقفة معكم بعد أن ينتهى برنامج ال عزيزى حييى،
للتفكري ىف اسلوب) الذى ال أحد يعرفه سواآم(هذه اليوميات 

النظرية التطورية خاصة( آخر لعرض أهم نظرياتك العلمية 
بطريقة تكون أآثر انصافا لفكرآم وأآثرا)  اإليقاعية

تقديرا جلهدآم وأآثرا مشارآة وجدية من املهتمني بالصحة
 . سيةالنف

 :حييى. د    

ىل يا مجال، أدع ىل وساعدىن أن أتوقف ألمأل الزمن مباأدع 
 .هو أحق به، يا رب

واآلن، أرجو أن تقبل ويقبل األصدقاء اعتذارى عن هذا
اجلزء الذى زادت جرعة وصف ما أفعل عما أمسح به عادة، عذرًا

 .فعال ولننتقل ملوضوع آخر معك أيضا يا مجال
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 :مجال الرتآى.د

 أقول تعريبك أو ترمجتك، ألن العاميةال(اسعدىن عرضك     
ملا سبق من األلعاب بالعربية الفصحى،) امتداد للعربية 

آنت موفقا إىل حد آبري ىف صياغتها بالفصحى، أشكرك على ذلك
ألن من شأنه تيسري التواصل مع أشقائنا ىف خمتلف البالد

أآيد اللهجة املصرية تكاد تكون أآثر اللهجات. العربية
ولكن تبقى الفصحى هى) ألسباب ال ختفى عنك ( ية فهما العرب

الفيصل واجلامع بيننا، لعلى ال أتفق مع من يتهجمون على
اللهجات العامية بدعوى خوفهم على الفصحى من التالشي، من

آما أعترب آل اللغات(  ذلك أىن أعترب العامية اثراء للفصحى
ال  سدة أوإثراء يل، سواء آانت حمكية أو مرسومة أو جم

وأن الخوف على الفصحى من اإلندثار بدليل قوله) منطوقة
أما"  ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْآَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن" تعاىل 

وال عزة لقوم أمهلوا. ازدهارها وتقهقرها فهو موآول إلينا
)."... العربية" فما بالك إن آانت ( لغتهم مهما آانت 

آبري قى حق لغتنا الفصحى، أوليس اإلعرتاف إن تقصرينا
، لكن اهلوة مازالت)رمبا( بالتقصري أوىل اخلطوات للتجاوز 

 .أآتفي، فاملقام ال يسمح خبدش اإلجنراح...عميقة

 :حييى. د    

أرجو أن يكون قد وصلكم مثل ما تقول، حىت وأنا أآتب
وعالقة اللغة عن ثالثية أحالم مستغامنى، 2008-4-7يومية 

برغم حتفظى –بالوعى بثقافة التنشئة بالتشكيل، وأعدك 
أن أنشر آل ما سأنشر من ألعاب بكل من الفصحى -احملدود

والعامية، ولعل هذا يشجع مزيدا من األصدقاء غري املصريني
نتعرف على بعضنا البعض باللعب أآثر مماعلى املشارآة ل

تسمح به بعض املؤمترات من أول مؤمترات اخلطابة والقبل
 )دون تعميم(واألحضان حىت مؤمترات القمة 

  وامسح ىل أن أنقل استجابتك للعبة املفاهيم األساسية
واأليديولوجيا مع فقرة استجابة أصدقاء آخرون ىف حوار

 . اليوم

يبدو(نقدك لقصىت القصرية الىت آتبتها واآلن دعىن أفرح ب
وخاصة ىف جزئيها األول) متأثرًا بثالثية أحالم مستغامنى

والثاىن، آما نبهتىن قارئه ناهبة، وألنه ال أحد ينقد ما أآتب
جبدية حىت أنىن أحيانا أمتلئ غيظا حني أنقد اآلخرين، مصداقًا

ق هذاأخشى حقيقة أن يلحق هذا النسق غمطًا حب"ملا تقول 
طيب يا مجال ما هو أغلبه ىف املوقع فعًال ومل" اخل.. الفكر 

 : يأت نقد جاد يقرتب من نقدك هلذه القصة القصرية هكذا

 215  العدد 2008-04-02يومية : املقتطف : مجال الرتآى. د
 قصة قصرية جديدة

هذه هى القصة الىت ُآتبت قبل أسبوعني، وتنقحت...   
عت هذا السيل مْن اّحلكى، وحىت نشرهااليوم، وهى الىت استد

برجاء وضع ما... .عنه أرضاآلن مل أستطع أن أجد هلا عنوان 
  تشاء من عنوان
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 :هىن جمموعة من العناوين، أعرضها عليكذخطرت ب

 آورة أنثىذ   -

 آورهتا ورومنسية أنوثتهفيض ذ    -

 آورهتاذعطر ...رائحته   -

 عصف الرائحة   -

 :حييى.د

اللة، لكن من أمجل وأدق ماجاءتىن عناوين آثرية شديدة الد
اختزل قصىت نقدا هو ما وصلك حىت فاضت بك العناوين الثالثة
األوىل هكذا ذآورة أنثى، فيض ذآورهتا ورومانسية أنوثته،

وعطر ذآورهتا، طمأنىن يا رجل وأنا أحاول االسهام.. رائحته
ىف حل اإلشكال التصنيفى إىل رجل وإمرأة، ذلك اإلشكال الذى ال

فيه احلب حبا، وال اجلنس جنسا إال أذا جنحنا ىف ختطيه إىليكون 
 عناوينك، وقصىت

 .يا هلذا النقد املكثف ىف عنوان

215  العدد 2008-04-02يومية : املقتطف: مجال الرتآى . د
 قصة قصرية جديدة - 

نفاٌذة، خمرتٌقة، قوية، ناعمة، آامنة، عاصفة، ندية،... 
متد يدك لتقبض عليها، فتحيطك هبا، تبدو آأا تتسحب عرب
أنفك، لكنك تفاَجأ أا تأتيك تتهادى إليك من خاللك ُآلك،

  !!هذه الرائحة فتحسها وقد مألتَك، دون استئذان، 
 رائحته؟

 ...ت هبا رائحتههل هذا سحر رائحته أم إحساس أنثى عصف

إنه آل هذا، وقبل آل هذا إنه سحر الكلمة طوعها
الكاتب فأصبحت آسبائك الذهب املذابة، تفوقت ىف الوصف على
حقيقة املوصوف غالبا ال توىف الكلمات املشاعر حقها ىف الوصف
وىف واقع احلال هذا فاقت الكلمة فجاء الوصف أبلغ من

  .املوصوف

 :حييى.د 

 ال تعليق

215  العدد 2008-04-02يومية : املقتطف: ال الرتآى مج. د
 قصة قصرية جديدة

آيف بعد آل ذلك ال ختتفى أنوثته احلاضرة، أو...     
 !! أمومته احلانية؟؟

نوثة حتوىوآل أ" آامنة  أنوثة"أال حتوى آل ذآورة 
وآل" أمومة آامنة"، أال حتوى آل أبوة حانية "ذآورة آامنة"

 ".أبوة آامنة"أمومة حانية 
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ىف مناخ الرومنسية احلاملة ترتاجع ذآورة الرجل   
وتتقهقر فاسحة اجملال ألنوثة آامنة بالربوز، بالتشكل،

ىف هذا املوطن تتقهقر ذآورة الرجل وتفسح اجملال. بالتعبري
على أبوته) الكامنة( ومته ألنوثته بالسيطرة آما تنتصر أم

 .احلانية

تنقلب األدوار وآما سيطرت أنوثة آامنة على ذآورة   
عندها... صارخة، تسيطر ذآورة آامنة على أنوثة صارخة
تصبح... تصبح القوة من صفات املرأة 

الرقة الناعمة،و الرجولة،الذآورة،الفحولة مؤنث
 .الرومنسية احلاملة مذآر

رائحته احتوهتاىت أيقظت الرائحة، إا الرائحة ال  
آما احتواه رائحتها فأيقظ فيه فأيقظت ذآورهتا الكامنة

عندما يتحرك ما فيك بداخلى ويتحرك ما... أنوثته الكامنة
 .متألىن ذآورتك ومتلئك أنوثيت... ّىف بداخلك

 :حييى.د

 ال تعليق

* * * * * 

 2008-4-4حوار اجلمعة : أسامة عرفة. د

حضرتك جيب أن أرى أن العدوان باملعىن االجياىب آما أوضحته
 نطلق عليه اسم آخر فمثال اذا قارنا التعبريات الثالثة

العدوان والعنف والقوة أجد أن العنف والقوة حيمالن
الغائية السلبية أو جياىب أواحتمالية النتاج السلىب أو اال

 ىف حني أن العدوان حسب استقباىل له يرتبط باالساس االجيابية
فمن املمكن أن أجلأ إىل االجراء العنيف أو بانتهاك حق اآلخر
ما وال شك أن هذا سيستمد زمخه من طاقة القوة إلصالح أمر

العدوان بداخلى ولكن هذا ليس عدوانا باملنظور الغائى
 : فمثال

استقبلها مبنتهى اإلجيابية، وال "يا حييى خذ الكتاب بقوة"
 ىف روعى أى احتمال للعدوان يقع

 الربط بني نوع الفعل وغائيته قد يفتح لنا بابا لوصف
 .حرآيته

 مع أطيب الدعاء لوالدى احلبيب عسى أن جيمعنااهللا ىف لقاء
 قريب

 :حييى.د

آنت أحرتم يا عم أسامة، ال أوافقك ىف آثري مما قلت، وإن
 :حذرك وخماوفك، وإليك بعض ما أختلف معك فيه

أنا أرى اآلن أنه ال الغريزة وال العواطف هى جمرد: أوال
طاقة دافعة إىل غريها، بل هى برامج بقائية ىف ذاهتا مهما

 .خفنا منها إذا نشطت منفصلة عن ّجماع مسرية تكاملنا
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إننا خناف من آلمة العدوان وخنجل من األلفاظ:ثانيا
، علينا أن نتناول"أخالق"وال ذاك " علم"ا اجلنسية، وال هذ

الظواهر مبا هى دون أن نشحنها ابتداًء مبخاوفنا من الشائع
 . عنها، ودون أن خناف من عمق حقيقة أصلنا

إن أية آلمة ال تؤخذ إال ىف سياقها فاآلية الكرمية: ثالثا
وٍةَقاُلوا َنحُن ُأوُلوا ُق" غري اآليه الكرمية " خذ الكتاب بقوة"

 "وُأوُلوا بْأس َشِديٍد 

يا حييى خذ"آنت ىف الرابعة حني مسعت أىب يقرأ : ملحوظة(
 )هو الذى حكى ىل ذالك" طب هاْت"، فقلت له "الكتابة بقوة

املسألة ليست طاقة العدوان وطاقة اجلنس تستعمل: رابعًا
آوقود لدفع سلوك آخر أو القيام مبهام أخرى مهما آانت

رية، املسألة أن آال من النمو والتطور حيتوىراقية وحضا
بشقيه" العدوان"فيسمح لربنامج ) آمثال(برنامج العدوان 
، وعلىاقتحاماليعيد تشكيل اجلديد  حتريكاأن يفكك القدمي 

اجلانب اآلخر فإن التطور أيضا هو الذى حيتوى برنامج
ليتجاوز به وظيفة التكاثر فيتخلق) اجلنس(التداخل احلميم 

من هذا التداخل إعادة والدة الطرفني باستمرار، تواصال أرقى
 .فأرقى إىل ما ال نعرف

سواء اجلنس أو العدوان أو -الغريزه الربنامج : خامسا
تصبح مزعجة وخميفة حني تنفصل عن بقية الغرائز –غريها 

وبقية الوظائف، أما حني تصبح ضمن آل جديد يتخلق
دون أن تتخلى عن صفاهتا باستمرار، فهى تتحول شئ آخر

 البقائية األساسية الرائعة،

 :وبعد

فإىن أوافقك متاما على إشارتك للربط بني نوع الفعل 
وغائيته ليفتح لنا بابا لوصف حرآيته، فأنا معك تقريبا،

 وإن آانت اجلملة شديدة التكثيف حتتاج إىل عودة

- 8الصحة النفسية  -فرتة النقاهة أحالم: أميمة رفعت. د
4-2008 

سؤال آان يلح على آثريا وأعتقد أنه لدى اآلن الفرصة
 :لكى أجد له إجابة

 حماولة إغتيال جنيب حمفوظ عليه ىف آتاباته؟ آيف أثرت

األخرية هلا عالقة بتلك هل تكرار تيمة املطاردة ىف مؤلفاته
 احلادثة الفظيعة؟

 :حييى.د

عت هذهأوافقك على هذه املالحظة ىف إبداع األحالم، لقد مج
ومهمت أن أشري إليها ىف قراءتى) 48حلم (املطاردات حىت اآلن 

أما ربط ذلك. لكنىن عدلت انتظارا للقراءة الشاملة 47حللم 
 .باالعتداء عليه فأنا أستعبد ذلك ألسباب سأذآرها حاال
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 :أميمة رفعت.د

مباشرة عندما بدأ لقد بدأت أتسائل أول مرة بعد احلادث
، فقرأت ألحدهم ىفحمفوظ يتعاىف ويرد على اسئلة الصحفيني

الكاتب الكبري سامح" \األهرام عن لسان حمفوظ أن  جريدة
أستطع فهم هذه العبارة ومل مل..…"\الشاب الذى اعتدى عليه

حمفوظ هل هو آالم جرايد وخالص؟ هل يرد. أبلعها حىت اليوم
بطريقة دبلوماسية ليتخلص من مطاردة الصحفيني له؟ هل هى

إضفاء بعض القدسية على الشخصيات ىف طريقة املصريني عامة
ضغينة  حيمل العامة فيصورون حمفوظ آاملالك الذى ال يستطيع ان

  بداخله؟

 :حييى.د

حمفوظ الذى عرفته مل يكن مالآا وال إهلا، وال حىت شيخا له
مريدون، برغم إصرارى على أنه شيخى امللئ باالنسانية

ونبض وجنس الطيبة الرائعة وبزخم آل ما هو حلم ودم وخوف
 .وحب وضعف ونقاء، وإميان وطيبة وتلقائية وخبث ذآى مفيد

قد غفر للشاب املعتدى فعال -على قدر ما بلغىن–حمفوظ 
وأشفق عليه وآان صادقا ىف ذلك، لكن ليس معىن هذا أنه احرتم
فعلته أو قبل مربراته، وليس معناه أيضا أن احلادث مل يرتك

لعظيم آما نبهتنا مالحظتكأثره ىف هذا اإلنسان الرقيق ا
وتساؤالتك، لكنىن أختلف معك ىف أننا حنتاج ملثل هذا احلادث
لنكتب عن املطاردة، أو االضطهاد أو املتابعة أو املالحقة،

البشرى آما تعلمني، منغرسة ىف برامج البقاء " تيمة"هذه 
)العالقة باملوضوع –ميالتى آالين  –" املوقف البارانوى("
أساسى ىف منو الكائن احلى، وهو يتجلى ىف االبداع وهو موقف 

آتاب دارسة ىف علم[واألحالم واملرض على حد سواء 
 ]السيكوباثولوجى

لبارانوى األساسى ىفأوافقك أنه قد يستثري هذا املوقف ا
ربطوجودنا، قد يستثريه حادث ما، ولكنىن ال أجد مربرا ألى 

"احلتمية السببية"خصوصا وأن مثل ذلك يثري حتفظى ضد  سبىب
بسبب" احلتمية الغائية"الىت زاد انتشارها على حساب 
 .فرويد، أو على األقل بسب سوء فهمه

 : أميمة رفعت. د  

 من، فيكون حمفوظ قد استوعبرمبا تأتى املغفرة بعد ز
املوقف ووضعه ىف حجمه ومكانه الصحيحني مث قرر ان يسامح هذا

 .الشاب، رمبا

أنا ال أتصور إنسانا يتعرض للرتبص، ليس هبدف السرقة
وإصرارا على األذى بل والقتل، ال  مثال، ولكن آراهية وحقدا

فيتلقى أتصور إنسانا يتعرض للخداع فيمد يده حتية للقادم
التحية سكينا ىف عنقه تصيبه بعجز ىف يده الىت يكتب هبا وهو

يغضب، ال خياف، ال يرتعب، مير آل هذا وآأن شيئا مل آاتب، مث ال
  .…حيدث
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 :حييى.د

من قال أن حمفوظ مل يغضب ومل خيف ومل يرتعب، حمفوظ آان
انسانا فيه آل هذه املشاعر اإلنسانية األساسية طبعا، أما

ختتلف حسب املوقفطريقة التعبري عنها أو توظيفها فهى 
حكيا أو إبداعا أو حلما أو معاناة: والسياق واال أيضا

 .أو غري ذلك

الغفران الذى سامح به حمفوظ املعتدى آان صادقا طول
الوقت، لكنه بنبله وحكمته رفض أن يتدخل ىف حكم القضاء

 وحكم الشرع ال أآثر وال أقل

 : أميمة رفعت. د

حمفوظ الذاتية وتأثريها ىفسرية جنيب  هل هناك من آتب عن
هذه. ألقرأه أعماله؟ أرجو أن تدلىن على هذا الكتاب

النوعية من األدب تقرب القارىء آثريا من الكاتب موضوع
إخفاء نقاط ضعفه وحتويله إىل تابو ُتفقد احلديث، ىف حني

 .القارىء التواصل معه

 :حييى.د

 سريتهالذين آتبوا ىف ذلك عشرات، ليس بالضرورة ىف تأثري
على ابداعه، مبا ىف ذلك عن قرب شخصية آمال أمحد عبد اجلواد
من حمفوظ، هو نفسه اعرتف ىل، حني أعلنت له أنىن مل أوافق على
ظهور الشيخ عبد ربه التايه ىف النصف الثاىن من أصداء

وشخصيا تلبس هذا الشيخ ىف -تقريبا –السرية، اعرتف ىل أنه 
رفضت ذلك، ليس من حق املبدع معظم حضوره، وبرغم ذلك فقد

نفسه أن يقرر أنه أحد أبطال رواياته حىت لو شعر هو بذلك،
مث إن حمفوظ رفض طول عمره أن يكتب سريته الذاتية بشكل

من الذى يدعى إملامه بعالقتها بإبداعه،: مباشر وبالتاىل 
وأذآرك من جديد أن األصداء ليست إال أصداء برغم ارتباطها

 بسريته

 : ميمة رفعتأ. د

فقتل، مث بكى وندم وآاد   سيدنا موسى إنفعل، غضب، قاتل
الواقعة أآثر مما أتوقف أمام هذه. يقتله الذنب فغفر اهللا له
 فاألوىل تشعرىن بإنسانيته وهتون على. أقف أمام شقه البحر نصفني

ضعفى وتزيد من إمياىن باهللا، ضعف موسى يزيد من تواصلى معه ألنىن
هذا ما أريده ىف التواصل مع.…مبقياسى البشرى  هأستطيع قياس

 .أفهمه الكاتب، ال أريده مقدسا منزها ال

هل ميكن ملطاردات أحالم فرتة النقاهة أن تكون إنعكاسا
إعادة لسيناريو احلادث مثال، أو رمبا أعمق خلوف دفني، أو

التكفريى لفكر الكاتب احلر قليال فتكون مطاردة الفكر اجلاهل
بضباب ري، ومل جيد الكاتب هلا خمرجا ىف هذا الزمن املعبأاملستن

إذ أنىن الحظت أن املطاردة مل. اجلهل واألمية بكل أنواعها
لصاحل الكاتب، بل أن بعض هذه األحالم) اآلن حىت(تنته أبدا 

 . 24 -23آانت أشبه بالكابوس مثل احللمني 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــ"  يــــوميــــــــا "   1798
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 :حييى.د

مرة أخرى أؤجل الرد الشامل ملرحلة النقد التالية الىت
، فقط افرح"الدراسة النقدية املشتملة: "ؤقتاامسيتها م

وغريها، 24، 23مبالحظتك ورصدك تلك للمطاردات خاصة حلمى 
لكنىن مرة أخرى أجتنب بإصرار ربط أى من ذلك حبادث االعتداء،

مطاردة الفكر اجلاهل لفكر"وايضا أنا احتفظ على حكاية 
ملباشرةهذا النوع من الرتميز ىف النقد هبذه ا" الكاتب احلر

 .يقلقىن، وإن آنت أضطر إليه أحيانا آما تتابعني

 : أميمة رفعت. د

أتوجه بأسئلىت لك وقد آنت رفيقا له حىت وفاته، وأنت
فكم عدد إحتماالت أن. واألديب الطبيب النفسى، واملفكر،

 إجابة؟ ألجد  تتكررىل هذه الفرصة

 :حييى.د

وصلىن دون لعلىن ىف إجاباتى السابقة، قد اجتهدت ببعض ما
إغالق الباب الجتهادات أخرى تتفق أو تتختلف معى، واآلن

 .دعينا يا أميمة ننتقل إىل موضوع العالج

 : أميمة رفعت. د

أثري موضوع) الىت أمارسها(ىف إحدى جلسات العالج اجلمعى 
لدى سبع مريضات ال يوجد مرضى رجال إذ) بني املريضات" (الغرية"

معظمهن ريفيات من وجه حبرى، انا،أنىن أعمل بقسم سيدات جم
عاما، آلهن61-32 تعليمهن بني املتوسط واألمية، واألعمار بني

 عند إثارة موضوع الغرية مل خيطر. ذهانيات تشخيصات خمتلفة
بباهلن سوى غرية الرجل على املرأة والعكس، وقد رأين أن هذه

تباكوقد شعرن بنوع من اإلر. ورمبا ال الغرية رمبا آانت مرضية
تشعرهن باإلهتمام فهى( بني اإلحتياج هلذه الغرية من الرجل

 وبني اخلوف من الغرية الىت تصل) ويبدو أا للبعض مثرية جنسيا
بل أن إحدى املريضات إعرتفت بأا هى الىت تغري. إىل درجة الشك

آان احلوار ثريا ىف هذا النطاق. زوجها فعال لدرجة الشك على
الغرية بني األصدقاء، او طرحت سؤاال عن الضيق، ولكن ما أن

الطفولة الغرية من جناح اآلخرين، أو حىت الغرية من األخوة أثناء
(أو ) أنا ما عنديش حتة الغرية أبدا: (آانت اإلجابة من نوع

)هم اللى بيغريوا داميا مىن(أو ) ىف إيدى لغريى أنا طيبة واللى
ناك مشاعر معينة، ويبدو أن ه)أل يا دآتورة ده مرض( أو 

أآثر إيالما عند الوعى هبا عن غريها، فالشعور بالذل وبالغرية
ولست ادرى ما. أصعب من اإلعرتاف للنفس بالغضب أو الذنب مثال

عيب تغري من(من تأثري اجملتمع بدءا من األسرة  السبب؟ هل هو
(ىف حني التعبري عن الغضب واإلنتقام مسموح به إىل حد ما ) أخوك
صاحبهما أم أن الغرية والذل يشعران). يضربك إضربه اللى

بالدونية فال يستطيع قبوهلما، أما اإلنتقام فيشعره بالتفوق،
 للشفقة فيمكن قبوهلما؟ والذنب مثري

 ال  الوعى بالغرية ال خيتلف عند املرضى عن األسوياء، فيكاد

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـ"  يــــوميــــــــا "   1799
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مير يوم ال أرى فيه شخصا يغري من آخر وخاصة ىف العمل،
وهو ال) وأحيانا بدىن(أو نفسى آالمى  وترتجم غريته إىل أذى

َيَغار وهذا ليس يشعر بنفسه، وال ميكن لفت نظره أنه ببساطة
 ... عيبا

 هل ميكنكم األخذ ىف اإلعتبار هذا املوضوع ىف سر اللعبة،
على فكرة أنا). نارها(أعتقد أنه سينقذ الكثريين من 

البساطة اإلقرار بغريتك من أحالم أغارمنك ألنك إستطعت هبذه
 .مستغامنى

 :حييى.د

أتابع يا أميمة ما يصلىن منك من مالمح جتربتك
واجتهاداتك املتواصلة مع العالج اجلمعى للذهانيني خاصة، وال
أستطيع أن أعقب على مقتطفاتك ألا جمرد عينة ال تنقل اخلربة
مهما حاولنا، ولقد عانيت من ذلك آثريًا حىت تيقنت أنه

طف حمدود، وال حىت من تسجيل صوتىيستحيل نقل اخلربة من مقت
مرئى، ماذا نفعل يا أميمة، لكن هذا ال مينع من عرض عينات

 .بتحفظ مناسب

 2008-4-5مبلغهم من العلم : حممد أمحد الرخاوى. د

 مبلغهم من العلم

 يلهث الناس اىل غيبوبة آى يطمسوا حماور وجودهم

 يستغشون ثياهبم

  يثنون صدورهم

 عدمية فيتحولوا آتال

 :انقسم العامل ايل

اىل دوامة  يطحن اصحابه ظاهر علم منسلخ عن غائية -1
  مغلقة

يطحن اصحابه اىل صدى ظاهر اميان منسلخ عن غائية -2
 اصواهتم ال تتعدى حدود اجسامهم

اىل قيادهتم ان يصبحوا شياطني االنس تستغل هؤالء وهؤالء
 !!!!فيغرم اجلميع اىل الشئ آتال استهالآية

 :حييى.د

 !!آالآيت عاشر مرة 

 أشكرك يا حممد

 أوحشتنا

**** 

 :حييى.د

 واآلن فقرة عن لعبة املفاهيم األساسية دون تعليق، إْذ مل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1800
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األربعاء إال هاتني االستجابتني باالضافة إىل(يصلىن حىت اليوم
استجابة الصديق مجال الرتآى بلهجته التونسية اجلميلة، وسوف

ع ما قدأثبت ما وصلىن دون تعقيب أمال ىف أن أعقب عليها م
 )يصلىن الحقا

 : أميمة رفعت. د: أوًال

باختصار هو) اإلنسان يعىن(آدم  أنا رأىي هو إن البىن -1
 يعىن اللى بيفكر وبيحس بنفسه وباآلخرين

حبق) يعىن إنسان يعىن(الواحد يبقى بىن آدم  عشان -2
 معاهم وحقيق األصول حيس بالناس ويعرف يتعامل

بيعرف يتكيف مع أى.للىاإلنسان الصحيح نفسيا هو إ-3
موقف عاجال أو آجال ويعرف آمان يتكيف مع نفسه بعيوهبا

 .ومميزاهتا

برضه، بس يعىن أنا ما هو الصحة النفسية حاجة نسبية -4
 .شايفاها التكيف بس

أستخىب حتت أنا أعترب نفسى مريض نـَفسى بصحيح ّملا -5
 .البطانية وما أعملش أى حاجة ىف حياتى

قصدىبينزلوا حتت  أنا الناس مرضى نفسيني ، ما هو آل -6
 .البطانية من وقت للتاىن

إزاى نعرف إمىت وإزاى يبقى بقى العالج الزم يكون -7
 .نطلع من حتت البطانية دى

 دى بقت يعىن موضة بصراحة حكاية املرض النفسى-8

 ؟؟ طب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم مها يعىن سالم قوى- 9

عم املرض النفسى حاجة تانية خالص، قصدى إنهال يا -10
  .البصرية عذاب نفسى وعمى آامل ىف

 : حممد أمحد الرخاوى. د: ثانيًا

باختصار هو) االنسان يعين(انا رأىي هو ان البىن ادم) 1
 مهما يتهيا له انه قوي يعىن ضعيف

وحقيق حبق) يعىن انسان يعين(عشان الواحد يبقى بىن آدم )2
 يعرف هو اختلق ليه االصول انه

يقولش انا عارف االنسان الصحيح نفسيا هو اللى ما ) 3
 آل حاجة

 ما هو الصحة النفسية حاجة نسبية برضه بس يعىن انا) 4
ما بادعيش اىن صحيح نفسيا بس باحاول طول الوقت على قد

 ما اقدر

نفسى مريض نفسى بصحيح ملا اآتشف اىن آنت انا اعترب ) 5
 علي او ان نفسى ضحكت باضحك على نفسى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1801
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ما هو آل الناس مرضى نفسيني انا قصدى لو بطلوا ) 6
 النفسية يسعوا حنو الصحة

يبقى العالج الزم يكون ان احنا نبطل نصدق ان احنا ) 7
 عشان ما نضحكش على نفسنا عارفني آل حاجة

ما بصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت يعىن موضة لو) 8
 آانش املرض دة مرحلة ىف طريق الصحة

قدرهم يعىن ما مهاش بىن مها الدآاترة النفسيني جباللةطب ) 9
 ادمني زينا

خالص قصدى انه ال يا عم املرض النفسى حاجة تانية) 10
 !!!!!ميكن يكون سكة الصحة النفسية اللى جبد

 : حييى . د

مث نعرض االستجابة للعبتني قدميتني غري هذه لعبتهما صديقة
  :بعد فرتة من نشرمها -شريين سعيد –

 2008-3-21  حوار بريد اجلمعة: شريين سعيد. د

بأن العب لعبتني ال أتذآر إن آنت قد: امسح ىل يا سيدى
 لعبتهما من قبل أم ال

 :لعبة أنا واحد وال آتري

إىل انىن اآثر من حاجة هل أنا واحد أم آثري، أنا خييل) 1
 ىف نفس الوقت بس آلهم ىف اآلخر أنا

أحيانا أشعر أن الشخص الذى بداخلى يكون موجود) 2
 "يصحيىن"علشان يفوقىن 

من اجلائز أن الطفل الذى بداخلى ليس جمرد ذآريات) 3
 طفولة ويبدو أنه امتداد للطفولة بداخلى

ذلك أال جيوزلو أنىن هؤالء الكثريين، اذن ملاذا أرفض ) 4
 أن أقبلهم ومن مث أقبل نفسى

بداخلى تقول ىل إنه من) الىت(الذى ) املرأة(الرجل ) 5
 الضرورى أن أعيش احلياة آما هى

طيب لو أنىن أآثر من واحد، من فينا هو املسئول، أنا) 6
 أرى أن املسئول هو آلهم

املسألة ليست مسألة صراع أو خناقة، املسألة أنىن لو) 7
 فقد جيوز أن أآون اجتننت بصحيح" آثري"

فقد جيوز أن أفق مع نفسى واختار واحد منهم بس أعيش
 بيه ومعاه

الذى" اجلن"أال جيوز أن يكون من بداخلنا هكذا هو ) 8
يتكلمون عن أنه يلبس الناس معىن ذلك إذن أنه البد من

 التخلص منه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   1802
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أنا هكذا ارتبكت لكن خييل اىل أنه من املمكن أن) 9
 حلقيقة وإن آانت مرةأستفيد بأن أواجه نفسى با

أنا أمتىن أن هذا الكثري بداخلى يتصاحل مع بعض البعض) 10
 ولكن ليس على حساب من أحب أو الناس أو نفسى

 :لعبة التحكم

لو أنىن ترآت لنفسى العنان فقد ميكن أن!!! يا خرب) 1
 أفقد صواىب وأخطأ

لو أنىن ضمنت أن يتحملىن أحد فعال، قد أستطيع أن) 2
ى على سجيتها وساعتها اقبل اللى أنا هأوصلأترك نفس

 ليه

بل انىن جيب أن!! ملاذا أغامر وأترك زمام نفسى ) 3
 أغامر بل انىن جيب أن امتلكها واحتكم فيها

مادام األمر أنه ميكن أن أترك لنفسى العنان حقيقة،) 4
 أنا من املمكن إذن أن أجرب

على راحتهاحىت ىف احللم أنا ال أستطيع أن أترك نفسى ) 5
 "الواقع"خوفًا من أن أخطئ وأمتادى ىف خطأى ىف احلقيقة 

ابدأ أنت بالتنازل عن التحكم ىف نفسك وأنا ساعتها) 6
 سوف أقول لك رأىي

أنا يستحيل أن أتنازل عن التحكم ىف نفسى إال إذا) 7
 عرفت هأوصل حلد فني

إن ما مينعىن أن أترك نفسى على راحتها هو الوقوع ىف) 8
 طأ أو جمرد التفكري فيه يعرضىن أن أخسر من أحباخل

نفسى بالكاد، لكن هذا ال مينعىن  أنا المم! ال يا سيدى) 9
 أن أفكر

من الضرورى أن أعرف أين أنت، ومن أنت قبل أن) 10
 أتنازل عن حتكمى ىف نفسى ذلك أن املسائل أيضا متشابكة

 وجيالعبة الطب النفسى واإليديول: مجال الرتآى: ثالثًا

عزيزى حييى، مرة أخرى أشارآكم لعبة هذا األسبوع عن    
وبالعامية التونسية لو مسحتم، مع إضافة" املرض النفسي"

  . اإلجابة بالفصحى لتقريب الفهم

املخلوق اللىأنا رأىي أن بنادم باختصار يعىن    -1
املخلوق الذى ميزه اهللا بالعقل(  ميزوا رىب بالعقل

 )واحلكمة

أنه يسخراش الواحد يكون بنادم باحلق، األصول ب   -2
اللى ميزوا به رىب باش يعمر ويسعد اآلخرين موش باش خيرب

أنه يسخر ما وهبه اهللا به للتعمري وإسعاد( ويشقى غريه
 )اآلخرين ال للخراب والشقاء

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيصدار إ(    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1803
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اللى عنده اإلنسان اللى ال باس عليه نفسيا هو  -3
ىمن له القدرة عل(  وخيدم وحيب القدرة باش يفرح وحيزن 

 )الفرح واحلزن والعمل واحلب 

أناإذا آانت الصحة النفسية حاجة نسبية، زعما   -4
آيف أستطيع( آيفاش نفرق بني املريض واللى ماهوش مريض 

 )أن أفرق بني املريض والسوى 

ما جنمش حنسأنا نعترب روحى مريض نفساىن باحلق آيف    -5
وآيف ما بروحى وبالناس وما جنمش نتأثر باللى يدور حوىل

ال أستطيع أن أشعر. ( جنمش نعمل اللى نقوم به العادة
بذاتى وباآلخرين وال أستطيع أن أتأثر مبا يدور حوىل

 )وعندما أعجز عن القيام مبا أقوم به عادة 

ما مثاشهو موش آل الناس مرضى نفسانيني أنا نقصد    -6
شكون الباس مية باملية الزم ىف آل واحد منا حاجة موش

ال يوجد من هو سوى مائة باملائة،. ( قد ىف شخصيتهقد
 ) أآيد ىف آل إنسان جانب من شخصيته يفتقد إىل السواء

 )لكل الناس ( للناس الكل ماال يوىل العالج الزم يكون     - 7

تعىن الناسبصراحة حكاية املرض النفسى هذية والت   -8
حممىالكل ما مثاش واحد ميكن يقول أنا خاطيىن ماجيينيش و

أصبحت تعىن آل الناس وال يوجد من يستطيع اإلدعاء(  منه
 )أنه غري معىن به أو له محاية ضده 

ما هوماش حمصننيمها األطباء النفسانيون وما أدراك    -9
ليسوا حمصنني ض( من املرض النفسى ماهم بشر آيفنا آيفهم 

 )املرض النفسى 

أنهلكامل نقصد ال ياسيدى املرض النفسى حاجة أخرى با    - 10
. (موش آل واحد عند واضطراب ىف شخصيتوا هو مريض نفساني
 )ليس آل من له اضطراب ىف جانب من شخصيته هو مريض نفسى 

 2008-4-4بريد اجلمعة /حوار: رامى عادل

_غرفيت  ظالم ىف _مبىب اللون   لكوآب رؤىىب   ايقظت  .....
.تغادر  مل  اا واشعرىن ) صديقيت(طاملا ما غمرىن برحيها

  البستك مالبس  قد  _رمحهااهللا_والدتك   توا ان حيضرىن  واخريا
عرى  انسى بعض  انا آمان مل,ىف بعض طفولتك   بناتى 
 .بسببه  اتعور  الكالم ممكن   هذا.طفوليت

 :حييى.د

ال تتعّور وال حاجة، وأنا ذآرت هذه الواقعة من تارخيىو
الشخصى لألمانة ال أآثر، وأنا ال أرفض اإلشارة إليها من أى
أحد مرارا وتكرارا، لكنىن أآاد أآون متأآدا أا ال متثل ىل
حادثا فريد له أيه داللة خاصة، بل رمبا هى أفادتىن ىف آثري

"نساء ورجاال"نس داخلنا من حماوالتى التنظريية لتكامل اجل
آما وردت ىف قصىت الىت أحسن نقدها الصديق مجال الرتآى، برجاء

 .الرجوع إىل تعقيىب ىف بريد اليوم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1804
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 2008-4-7:رامى عادل

 بعض_ مهو _احيانا  بل والتخفى    واملواربه  التنمية
تنصهر املثريات والقضايا فتتكور وتتحور وتتشقلب  اللغه حني

 معنا  بنا  متالعبه  الفاظ  جوه

 :حييى.د

 سأحيلك إىل حممد ابىن فهذا ختصصه وهو وشطارته

 .إن استطاع الرد عليك، ألتفرج عليكما معا
* * * 

 2008-3-19عن اإلبداع والعدوان : شريين سعيد. د 

ولد ومعه العدوان ىف جيناتهآل انسان : ىف رأىي أن
الوراثية ولكنه ال يستخدم هذا العدوان إال ىف مراحل وظروف
معينة ورمبا ال يستخدمه ائيًا، ويبدو الشخص وآأنه مالك من
السماء ولكن بداخله آالم مربحة حياول أن خيفيها بصورته

 املالئكية وحنن بشر ولسنا مبالئكه

آخر مرضى حسب سبب وظروفوىف رأىي أنه يوجد عدوان صحى و
 .ظهور آل عدوان وتطوره

 :حييى.د

تسمح..... مل أعِن ذلك متاما، ولكنها وجهة نظر إضافية، 
لنا باالتفاق على بذل اجلهد املناسب للبحث ىف آل ما نشيع عن

 .العدوان من أنه سلب حمض

 :شريين سعيد. د

نحييى ىف رأىي أن تواصل اللعبات ألا تساعدنا أ. يا د
.نرى أنفسنا وآيف يرانا اآلخرون وأين حنن من آل هذا
والتعقيب عليها يكون إمجاال، وسوف يكون أفضل، ولكن ال غىن

 !عنه وإال آيف نعرف أين حنن

وىف رأىي اللعب بالعامية أفضل من الفصحى ألا تعكس ما
 بداخلنا دون جتميل فهى تعكس أحاسيسنا قبل لغتنا

 :حييى.د

 حاضر

 ضل االستجابة ألقرتاح الصديق مجال الرتآى ولكنىن أف

 . برجاء الرجوع إىل احلوار معه ىف بريد اليوم 

* * * 

 "اإلبداع والعدوان"  :عدىل الشيخ. د

أظن أن املشكلة ىف الكالم عن العدوان آغريزة بشرية هى
)مظاهر العدوان الضارة الصرحية(رفض آل األديان للعدوانية 

 ".إيذاء اآلخر"فهو  الىت إن اجتمعت على شئ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1805
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مثال، وقد ذهب بعضهم إىل قول أن" التنافس"على عكس 
 العدوان شئ حرام وخارج على الطبيعة البشرية؟

 :حييى.د

األديان تقوم بدور هام جدا للضبط والربط، وهى حترتم
الطبيعة البشرية، لكنها ترآز على األوامر والنواهى

فسىاملشرتآة الىت تنظم العالقات فيما بني الناس، وهى حتفز ىف ن
إىل تعمري األرض، اما مهمة تنمية الطبيعة البشرية بكل
تارخيها إىل آل وعودها؛ فهى مهمة آل واحد منا مستهديا
بدينه، جنبا إىل جنب مع ضرورة األخذ من آل مناهل املعرفة
والبحث واإلبداع، هذه املعرفة هى جانب آخر من التوجه

–هلا إسهامها فيه  اإلمياىن املعرىف، وهو ما ننسى أن األديان
إْذ تنظم بعض الطرق إليه، ويظل بعد ذلك –قبل أن تتشوه 

جهد الفرد، وإبداع ذاته ىف الكون، والبحث عن الكون ىف
 .ذاته جهدا متصال، وجهادًا أآرب، وآدحا بال اية

من هنا أتصور أن البحث ىف معرفة أآثر فأآثر للطبيعة
ساعدنا على توجيهها حنوالبشرية هو عبادة رفيعة، ألا قد ت

 .غايتها

    عدىل الشيخ. د

)احلجرى(العدوان آان برنامج ضرورى لإلنسان األول 
 . ليمكنه من البقاء

بس اإلنسان احلجرى راح حلاله والعدوان لسه موجود يبقى
 .أآيد له وظيفة تانية ىف عملية البقاء

 :حييى.د

ارتنا هىاإلنسان احلجرى مازال بداخلنا يا عم عدىل، وشط
ىف أن حنتويه لنا، ال أن ننكره وال أن مشه وال أن نسمح له

 .بالعمل مستقال

    عدىل الشيخ. د

الوالدة"أظن هى دى اللى حضرتك بتشاور عليها ىف 
 ".الذاتية

 :حييى.د

 جيوز

    عدىل الشيخ. د

بس أنا أظن إن العدوان له دور أآرب من آده بكتري يكاد
حضرتك حملت ليها ىف... را آل حرآة و" البنزين"يكون هو 

 "املوقف اإلبداعى احلياتى املتجدد"

 :حييى.د

 ىف رأىي أن الغرائز : يا عدىل ويا أسامة ويا آل الناس

  
 ياوـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1806
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برامج بقائية، وهى أدوات معرفية تقوم بعمليات تنظيمية ىف
ذاهتا أآاد أقول إا تقوم باعتمال املعلومات بذاهتا

نفس الوقت لكنها ىف Processing  Information بطريقتها 
أسامة.أنظر احلوار مع د(تتواءم وتتضفر مع أى برامج أخرى 

 ).عرفه

    عدىل الشيخ. د

 :إذا مسحت ىل حضرتك أعرب عن رأىي املتواضع 

 " لعبة سباق سيارات"أنا بفهمها 

متداس على) اجلنس أو العدوان(شرط أساسى البنزين  -
  Growthالنمو (طول علشان عنصر الوقت 

من) Sublimationالتسامى " (حيود"ر اللى يعرف والشاط -
 ) Repressionالكبت (غري ما يضطر يدوس على الفرامل آتري 

الدين(وفيه سلطة عليا متنع دوس البنزين من غري حتويد  -
 ) ومظاهر العدوانية الصرحية

 :حييى.د

شعرت أنك تصفق للتسامى أآثر من الكبت بكتري، ليس عندى
أنا أعامل آل امليكانزمات: عندى ختوفات  اعرتاض مبدئى، لكن

ىف آن، وبالنسبة للتسامى بالذات الذى صفق له باحرتام ورفض
آثريا أرى أنه أخذ أآثر من حقه، حىت) أو أتباعه(فرويد 

أنىن أتصور أن عمر الكبت أقصر من عمر التسامى لو أن
 النمو مستمر ىف اجتاهه الصحيح،

طول العمر، لكن أغلبال أحد يطيق استمرار الكبت  
لبناء) قال ماذا(الناس ميكن أن يستعملوا التسامى، 

 احلضارة،

آل امليكانزمات هى ضرورات مرحلية، حىت تأتى فرص أفضل  
تساعدنا حبضورها حىت) امليكانزمات(للتخلص منها، وآأا 

 نتهيأ لإلقالل منها باستمرار مع استمرار النمو

وليس التسامى عنه لبناء احلضارة  هلذا أحتدث عن السمو باجلنس

وعن السمو بالعدوان، وليس جمرد إبداله مبظاهر التنافس
وىل ىف ذلك!! والرياضة ومشاهدة مناظر العنف وآذا وآيت

 . عودة تفصيلية طبعا

    عدىل الشيخ. د

 أظن أن الدين حرم عدم التحويد مش دوس البنزين،

سمات العلياتفضل حاجة واحدة أنا مش بفهمها وهى ال 
هل هى املقصود". التواضع"اللى بتتكلم عليها األديان زى 

وال املقصود بيها  )Altruism(بيها األخذ عن طريق العطاء 
 !؟..أمل حمفز لالستمرار ىف اللعبة صعب الوصول احلقيقى ليه 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1807

 



א  11I04I2008א –א

 :حييى.د

 األثنني غالبا

    عدىل الشيخ. د

أعجبتىن آثريا نظره إريك فروم وتفسريه للحروب وآل ما هو
هل"ني اإلنسان على إنه رؤية فوقيه من املعتدى ىف قوله قتل ب

 "اإلنسان نوع واحد؟

احلرب األهلية ىف –وأظن إا تتماشى مع احلرب العاملية 
 . أمريكا وأغلب احلروب تقريبًا 

 :حييى.د

 وأنا آذلك أعجبتىن هلذا اقتطفته

    عدىل الشيخ. د

قد وعدمت" الذآوره واألنوثة واإلبداع والعدوان"توضيح 
 ومل أجد ما يشبع جوعى  بالكتابه عنهما

 :حييى.د

ربنا يسهل وأوىف بوعدى، مرحليا أرجو أن ترجع ىف بريد
 )بدون عنوان(اليوم لنقد صديقى مجال الرتآى لقصىت 

    عدىل الشيخ. د

حضرتك بتقول ما فيش... توضيح أمهية العدوان للجنس 
 ! جنس من غري عدوان ؟

 :حييى.د

قل هذا، أو ليس هكذا متاما، على ما أذآر ،أنا مل أ
أرجو أن حتدد املقتطف آله الذى أوصل لك مثل ذلك، وسأرد

 عليك الحقا،

مؤقتا اجلنس االجياىب إذا التحم بالعدوان اإلجياىب اليعود 
 جنسًا وال يعود عدوانا بل جنسا من أرقى ما ميكن

 ولنا عوده 

ب جرعة عرضسؤالك عن العالج اجلمعى وتناس: ملحوظة
السيكوباثولوجى مع جرعة العالج الميكن أن يستفيد من الرد
عليه إال من حضر وشاهد العالج اجلمعى الذى نقوم به ىف قصر

 .العيىن

 .عذرًا

 2008-4-4حوار بريد اجلمعة : نعمات على . د

وصلىن أن التغري هو األصل هذه نقطة مل أفكر فيها من قبل وعندما
 الوعى بالتغيري معطل إذن ماذا أفعل؟؟  فكرت فيها عرفت أن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1808
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وصلىن أن التغري هو األصل هذه نقطة مل أفكر فيها من قبل
وعندما فكرت فيها عرفت أن الوعى بالتغيري معطل إذن ماذا

 أفعل؟؟ 

 :حييى.د

يبدو يا نعمات أن هذا صحيح جدا، ومع ذلك جمرد حماولة
 شرحه يصبح حتديا ال حل له،

ور، هل آانتتصورى لو أن األحياء آانت تعى أا تتط 
 سوف تنجح ىف التطور حىت تصل إىل مرحلة اإلنسان؟

 هل وصلك حجم الصعوبة مصداقا ملا تقولني؟

 :نعمات على . د

 . إن بداية التغري هو اخلوف منه ورفض التغيري

 :حييى.د

والنوايا"، "بالكالم" قولك هذا أصدق من زعم التغيري 
 " احلسنة

فه، فهو ال يعلن ىفيبدو أن التغيري يظهر علينا فنكتش
 صفحة االجتماعيات،

 التغري خطوة حنو اهول،

 فكيف ال خنافه وحىت نرفضه، 

لكن مادام هو حتم النمو، فال ينبغى أن يكون هذا اخلوف 
والرفض إال البداية حنو األفضل، وعلينا أن ندفع الثمن فهو

 .شرف الوجود
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"..אא−225 (א: "33(

 الوعى الشعىب غري الرتاث الشعىب

الرتاث الشعىب هو الذى أشرنا إىل بعضه ىف التعتعني
  يومية(، )3-2يومية العتاب على الشعب (السابقتني 

، وهو ما)3-1السياسة واللغة الشبابية والرتاث الشعىب 
:يظهر ىف مثل قدمي، أو موال ليس له مؤلف، أما الوعى الشعىب

، تلك احلرآية"هنا واآلن"فهو حرآية وعى عموم الناس 
الغريبة الىت تنطلق ىفاملسئولة عن إفراز تلك اللغة اجلديدة 

وال(طلقات رمزية، أو سخرية حكيمة، أو حىت أغنية هابطة 
، تنطلق بإجياز مفيق، وبدال من اإلنصات وحماولة)مؤاخذة

الفهم، نفاجأ بأن آل من ال يعرف هذه اللغة يتخذ منها
موقف احلكم، والشجب، والتعاىل، وخاصة املثقفون، والوعاظ،

ن، وآافة من عني نفسه وصيا علىوأهل السلطة، وآبار الس
 .حرآية وعى الناس ىف الشارع خاصة، وعلى وعى الشباب أآثر

ما شأن هذا بالسياسة، واحلكومة الىت متارس السياسة ىف غري
الوعى"أوقات العمل الرمسية، وهى ال تعرف أصال شيئا امسه 

 .؟، عيب آذا"شعىب"يعىن ماذا؟ و" وعى". "الشعىب

وستجده يشري ماذا تعىن عنده " وعى"لمة إسأل مسئوال عن آ
مما ميكن أن جيرى لك" تأخذ بالك"عليك أن : غالبا إىل أنه

إذا خطر لك أن األمور هى آما هى، ألن األمور هى آما تراها
، فإْن مل"آما هى"احلكومة وتبلغك عنها أوال بأول، وليست 

مبا "واعيا"تأخذ بالك هبذه الطريقة، فإن معىن ذلك أنك لست 
 .قد يضر صحتك السياسية واألمنية

وهى مؤسسة: آمثال(أما ىف مؤسسة ما يسمى احلزب الوطىن 
)للمصاحل اخلاصة، وال هتدف للربح العام أى لالشتغال بالسياسة

أيضا، ويرآزون على" وعى"فإم ال يهتمون بتفسري آلمة 
، حتديدا، فالواعى ىف هذه املؤسسة هو"الواعى"تعريف من هو 

لذى يعرف طريقه، وحيذق اتصاالته، ليتمكن من الفوز برتشيحها
ىف اجمللس احمللى، أو احملل اجمللسى، متهيدا الحتماالت ترقيته

 .للجلوس على َنـَفس الشعب ىف جملسه

   آلمة الشعب، بالنسبة ألغلب حكامنا اجملتهدين هى آلمة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطور اإل�ســـــــــــان  و"  يــــوميــــــــا "   1810
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هو صاحب اجمللس الذى يسمى" الشعب: "أوضح وأآثر حتديدا
س املكلف بإلغاء دور الشعب، فيما، وهو اجملل"جملس الشعب"

 .يهم الشعب

 هل هناك ما هو أوضح من ذلك ؟

أن خيرتعوا") البيئة"والناس (وهل هناك أدعى للشباب 
 لغتهم اخلاصة اجلديدة؟

-آما نشأت احلكم واألمثال قدميا –تنشأ هذه اللغة 
ألمر مَا َجَدَع قصٌري(مصادفة، أو إثر حادث غريب مشهور مثري 

أو مقتطعة من مقطع أغنية، أو من مشهد ىف فيلم،!!)  أنَفه
فيكررها البعض ىف مواقف دالة، مث يتداولوا، مث تنفصل عن

 .أصلها، مث تصري لغة هلا دالالهتا

من هنا جاءتىن فكرة أن أعرض على أهل احلل والربط أن
معا وحنن ننصت إىل بعض مغزى هذه اللغة الىت نتعلم السياسة 

هنا واآلن، بدال من التعاىل" الوعى الشعىب"ة ترتجم حرآي
 .عليها ورفضها ابتداء

 :لبعض أجبدية هذه اللغة" سياسية"وفيما يلى قراءة 

 ):آّبر دماغك، وأشياء أخرى"اختصارا لتعبري .... (آّبر   ·

، نتعلم منها أن..."آّبر: "آلمة واحدة، فعل أمر 
مة وما تفعل وماوأم انسلخوا عن احلكو  الناس قد فاض هبم،

تزعم، آلمة تنصحك أن تكرب دماغك أو مججمتك، وتوفر وقتك
 . للبحث عن احللول الذاتية، املشروعة وغري املشروعة

َفْهُم داللة هذه الكلمة تفصيال يعتمد على املوقف الذى
خذ مثال املوقف األخري النتخابات اجملالس احمللية،: تستعمل فيه

العزوف عن املشارآة ىف..." رآّب"أال تفسر هذه الكلمة 
،..."آّبـر"االنتخابات؟ وأن الناس قد تبادلوا هذه الطلقة 

وانصرفوا ملصاحلهم بعيدا عن هذه الصغائر التمثيلية
أال يصلح ذلك تفسريا سياسيا هلذا املوقف أفضل من. املعادة؟ 

 إخل.... اهتام الشعب بالالمبالة، وعدم االنتماء والسلبية

 ..إنس ·

أال تأخذ –سياسيا  –فعل أمر آخر، منتهى اإلجياز، يعىن 
آالم بيانات احلكومة أو أرقامها مأخذ اجلد، حىت ال تصاب

 .باإلحباط السياسى والبله التفاؤىل

 هات ماآلخر ·

هو تعبري مفيد أيضا لو ترجم سياسيا، فهو يلخص موقف
ة،الناس من آل ما يصلهم من آالم عن اخلطط اخلمسية والعشري

واخلمس وعشرينية، وعن ارتفاع الدخل القومى، ومعدل نصيب
الفرد من آذا وآيت، هو تعبري يطلب حتديد آيف ميكن للشخص

ىف البيت، وأمام املخبز، ومصاريف: العادى أن يرتجم آل هذا
الدروس اخلصوصية، واملواصالت، هاتى من اآلخر يا حكومة، وقوىل

 إذن ماذا؟: لنا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  وميــــــــا يــــ"   1811
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املوقف السياسىوأخريا ميكن أن نستمع للشارع وهو يلخص  
 : آله بأن

 " جابت جاز"....  احلكومة

 : آدت أمسع أحدهم يقول خلطيب رمسى جدا مهم جدا 

 "ما تفرشهاش سرياميك"

 :فريد عليه جاره املستمع لنفس اخلطاب 

 :فّوت فّوت، ما هو آله 

 "ىف اهلردبيز" 

 .وهل حيتاج ذلك إىل شرح سياسى أآثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    �ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل"  يــــوميــــــــا "   1812
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13I04<I2008א

 )1−2(א–א−226

عشان آده .. الكالم عن املثالية مافيش أسهل منه،
 ...أنا

 :مقدمة 

قيمة املثالية قيمة خيتلط فيها املوقف األخالقى مع املوقف  
الفلسفى مع املوقف الرومانسى مع املوقف النفسى، وختتلف 

عالقتها بالواقع . ت ىف خمتلف املواقففيها اآلراء والتصورا
 .وباحللم وبنمط الشخصية عالقة ملتبسة

ىف هذه احللقة، حاولنا آالعادة أن خنترب هذه القيمة بكشف 
 ".سر اللعبة"

األلعاب العشرة ملن شاء أن يلعبها مع نفسه، أو مع آخر، 
 :قبل أن يقرأ االستجابات اليوم، وغدًا آانت آما يلى

 .باملوقع ملن أراد أن يشاهدها صوتا وصورة احللقة موجودة

هذا، وميكنك أن تلعب األلعاب العشرة قبل قراءة  
لنا   االستجابات واملناقشة، آما ميكنك أن ترسل استجاباتك
لنضمنها ىف بريد اجلمعة بتعليق أو بدون تعليق، حسب 

 .التساهيل

األلعاب العشرة بالعامية املصرية وبالفصحى نقدمها أوًال 
 : ما يلىآ

 أوال بالعامية املصرية

لدرجة % 100انا احب امشي صح  -1
.................................................. 

ما انا برضه اقدر !! ... قال مثايل قال  -2
................................................. 

دا انا لو .. هّوا ينفع الواحد يبقي مثايل وهو جعان  -3
 .................................... 

عشان آده انا .. الكالم عن املثالية مافيش أسهل منه  -4
 .................................. 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1813
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انا اعترب نفسي ..غري آده..طبعا مثايل ونص-5
........................................ 

يا عم اللي تغلب به .. بيضحكوا علينا باملثالية،  -6
 ..............انا شخصيا .. العب به 

بس يا ْخساره انا .. الود ِودي ابقى مثايل ما حصلش  -7
.................................. 

انا ممكن .. لو الناس آلهم بقوا مثاليني  -8
..................................................

. 

 امنا انا برضه.. ممكن تسخر مين لو شوفتين مثايل   -9
................................ 

وآمان   ، الشطاره اني أبقى مثاىل!!مش قوى آده  -10
................................... 

 :ثانيا بالعربية الفصحى

، لدرجة %100  "التصرف الصحيح"  أنا أحب أن أتصرف .1
............................... 

   أيضا أستطيعأنا !! ...!!! قال مثاىل قال ؟ .2
............................................... 

وهل ميكن أن يكون أحدنا مثاليا وهو جائع ؟؟؟ أنا  .3
 ...................................لو 

، من أجل ذلك أنا ..ما أسهل أن نتكلم عن املثالية .4
......................................... 

، لو األمر ليس آذلك، أنا !! ...ثاىل ونصفطبعا أنا م .5
 .....................أعترب نفسى 

عليك أن تلعب مبا !!..هم خيدعوننا هبذه املثالية  .6
 .......ُيْكِسُبَك أيا آان، انا شخصيا 

لكن يا .. لو آان األمر بيدى لصرت مثاليا ال مثيل له .7
 .........................خسارة أنا 

، ففى هذه احلال ..أن الناس صاروا مثاليني فعاللو  .8
 ...........................أنا ميكنىن 

... من اجلائز أن تسخر مىن لو رأيت آم أنا مثاىل  .9
 ........................لكنىن أيضا 

الشطارة أن أآون مثاليا   ،..!!ليس إىل هذا احلد  .10
 ......................، وأيضا ...

 :لضيوفا

 حماسب .....   شريف: األستاذ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1814
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 طبيبة مقيمة....فريوز:دآتورة

 صحفية ......    أمل : األستاذة

 حماسبة......  سلوى : األستاذة

  حييى الرخاوى. د: باإلضافة إىل

**** 

 اللعبة األوىل

 .......لدرجة % 100أنا أحب امشى صح 

لدرجة% 100أنا احب أمشى صح , يا مدام أمل  :شريف. أ
  ثاليةاالقرتاب للم

إن أنالدرجة % 100أنا احب أمشى صح , يا فريوز :أمل. أ
 ممكن آجى على نفسى شوية 

إىنلدرجة % 100يا سلوى أنا احب أمشى صح  :فريوز. د
 أحيانًا مابتحملش أخطاء اآلخرين الطبيعية

لدرجة% 100أنا احب أمشى صح , يا دآتور حييى :سلوى. أ
 رين إىن باتصدم آتري جدًا بتصرفات األخ

إىنلدرجة % 100أنا احب أمشى صح , عزيزى املشاهد :حييى.د
 أشك ىف نفسى إن أنا أحب أمشى صح 

 )اآلن(املناقشة 

اللعبة مباشرة أن حكاية مائة ىف أمل وسلوى عقبعقبت 
 ". آبرية شوية"، و"مش دقيقة"  املائة هذه

بالنظر إىل أغلب االستجابات جند أن الرغبة ىف املثالية
بقوة، وأن أغلب املشارآني يتصورون أن ما حيول دونواردة 

شريفبشكل أو بآخر، " اآلخرون"حتقيقها حتقيقا مطلقا هم 
اعرتف بنسبية املسألة فمن غري املعقول أن تكون بنسبة مائة

)هلم(مستعدة أن تتنازل عن حقها  أملباملائة، مث بدا أن 
تصطدم سلوىبعض الشىء لتحقق هذه املثالية، ىف حني أن 

تكون مثالية  بعد أن –الىت  فريوز، تقريبا مثل !بتصرفاهتم
هى  –بصفة عامة –ال تتحمل أخطاء اآلخرين، وآأن املسألة  –

ىف أخطاء اآلخرين، ومطالبهم، وليست ىف صعوبة األمر ىف ذاته،
 .وال ىف أننا خملوقات ليست مثالية أصال

ث بدا أنهحييى آانت خمتلفة بعض الشىء، من حي. إجابة د
هو أمر يبعث على% 100رأى أن جمرد زعم أن املسألة وصلت إىل

 .التساؤل عن حقيقة إمكان ذلك أصال

**** 

 اللعبة الثانية

 .........ما انا برضه أقدر !! .... قاْل مثاىل قاْل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) رتونيإلكإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1815
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ما انا برضه!! .... قاْل مثاىل قاْل, يا سلوى  :فريوز.د
 أقول إن أنا مثاليةأقدر 

ما انا برضه!!..... قاْل قاْل مثاىل, يا شريف :سلوى. أ
  أقول على بالويْهأقدر 

ما انا!!...... قاْل مثاىل قاْل, يا دآتور حييى :شريف. أ
  أمسك عليه غلطات آتريبرضه أقدر 

ما انا!!.......... يا مدام أمل قاْل مثاىل قاْل :حييى.د
 أمرع زيه برضه أقدر 

ا انام!!.... قاْل مثاىل قاْل, عزيزى املشاهد :أمل. أ
  أقنعه إنه مش مثاىلبرضه أقدر 

 )اآلن(املناقشة 

لننظر مدى" أنا"  عن ما هو حني توجهت اللعبة بعيدا
قبولنا أن يكون اآلخر مثاليا أو أن يزعم ذلك، آان األمر
أسهل أن نرى من خالل ذلك آم هو بعيد أن يكون أى شخص

الغريب أن ألفاظ اللعبة مل تستبعد أن يعود  .مثاليا
على املتكلم، وليس على شخص آخر) قاْل مثاىل قاْل(لكالم ا

دون استثناء-، استجاب اجلميع )بضمري الغائب!! (بالضرورة 
شخصيا" شخصا آخر غريى"باعتبار أن العبارة تصف  -حييى. د

 .هو الذى يزعم تلك املثالية" مثاىل"يزعم أو يعلن أنه 

هو انا. ". سلوىقالت   بالنسبة للتعقيب بعد اللعبة
استشعرت بس إن احنا صعب أوى إن إحنا نصدق إن فيه حد

 .وتساءلت ملاذا ال نصدقه  مثاىل،

بدا من جممل اإلجابات أنه أسهل علينا أن نزعم أننا
 .لغرينا  مثاليني، ىف حني أننا نستعبد مثل هذا االحتمال

**** 

 اللعبة الثالثة

دا انا لو ،.....هّوا ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو جعان
....... 

ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو  هّوا, يا سلوى: شريف. أ
ما القيتشى األآل حاتنازل عن آلدا انا لو ..... جعان 

 املثالية 

هو ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو, يا مدام أمل: سلوى. أ
  جعانه أنسى أبويادا انا لو ..... جعان 

واحد يبقى مثاىل وهوهو ينفع ال, يا دآتور حييى: أمل. أ
 ميكن لو جربت اجلوع أغيـّر بعض أفكارى دا انا ..... جعان 

هو ينفع الواحد يبقى مثاىل, يا دآتورة فريوز: حييى.د
مسعت واحد جعان وبيقول أنادا انا لو ..... وهو جعان 

 مثاىل حاغضب عليه أآرت ما حاغضب على اجلوع 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�"  يــــوميــــــــا "   1816
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هو ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو, عزيزى املشاهد: فريوز.د
 جعت ماضمنش إيه اللى ممكن يطلع مىن دا انا لو ..... عان ج

 )اآلن(املناقشة 

ما"بالتعقيب عقب اللعب أا حني قالت  فريوز. بدأت د
، أا اآتشفت اا، دون"اضمنشى إيه إللى حايطلع مىن

الباقني، وقد لعبت آخرهم، مر هبا احتمال أن اجلوع ميكن أن
وأن مسألة التصرفات السلبية جيعلها تعمل أشياء إجيابية ،

اآتشفت أا مل أمل. ليست نتيجة للجوع ليست قاعدة مطلقة
ختطر بباهلا مثل هذه الفكرة من قبل، وأا حني لعبت شعرت
باحتمال أن تغري أفكارها أو تتغري حتت مثل هذا الظرف، أما

فقد انتبه إىل أن اجلوع ميكن أن –أثناء التعقيب– شريف
عل أى واحد، يتنازل ليس فقط عن املثالية وإمناجيعله، أو جي

 .عن بعض إنسانيته

بالنظر إىل االستجابات ىف جمملها، يبدو أن املثالية قد
تعرت أمام الوعى بضغط الواقع، وأنه لكى يكون الواحد
مثاليا أو حىت يستطيع أن يزعم ذلك، فال بد أن يسد حاجاته

ه من معىن االنتقال مناألساسية أوال، ولعل هذا ما يشار إلي
الضرورة إىل مستوى احلرية، بدا أن املثالية املمكنة  مستوى

أو املزعومة ليست مطروحة أصال إال بعد حتقيق احلقوق الضرورية
بدت فيها قسوة غاضبة وهو يرفض حييى. استجابة د. ىف احلياة

فراح يصب) أو زعم املثالية(أن يلجأ اجلائع إىل املثالية 
 ى اجلائع أآثر من غضبه من اجلوع نفسه،غضبه عل

حييى حىت  ماذا ميكن أن يفعله اجلائع نفسه يا عم! طيب
حترمه من حق املثالية هكذا؟ مث نغضب عليه أآثر مما تغضب على
اجلوع هل عليه أن يعلن أنه ارتد حيوانا حىت يشبع أوال، أم

 ماذا؟ 

للحديث ال جمال –حاله آونه جائعا  –لعل املقصود هو أنه 
اجلائع لسد جوعه وأخذ  عن املثالية، أو إعالا أصًال، فليسَع

حقه أوال، ورمبا هذا هو أرقى أنواع املثالية، مث ليكن بعد
 .ما يشاء مثاليا أو نبيا حىت: ذلك

**** 

 اللعبة الرابعة

عشان آده أنا.... الكالم عن املثالية مفيش أسهل منه 
...... 

الكالم عن املثالية مفيش أسهل, يا مدام أمل: فريوز. د
 ماعنتش حاتكلم عنها خالص عشان آده أنا .... منه 

الكالم عن املثالية مفيش أسهل, يا دآتور حييى: أمل. أ
 عمرى ما باتكلم عن املثالية عشان آده أنا .... منه 

 الكالم عن املثالية مفيش أسهل منه , يا سلوى: حييى.د
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عنها.....أول ما بامسع واحد بيتكلم عشان آده أنا .... 
 باشك فيه

الكالم عن املثالية مفيش أسهل منه, يا شريف: سلوى. أ
 باشك ىف املثالية نفسها عشان آده أنا .... 

الكالم عن املثالية مافيش أسهل, عزيزى املشاهد: شريف. أ
 باحاول أآون واقعى عشان آده أنا .... منه 

 )اآلن(املناقشة 

أن املسألة  -ةأثناء التعقيب بعد اللعب سلوىانتبهت 
خماوفه حييى. تتدرج لكشف املثالية أآثر فأآثر، حىت أعلن د

انا خايف أحسن نطلع"أن تنتهى احللقة خبصام املثالية أصال، 
انتبه إىل أن شريف، "إحنا واملشاهد خماصمني املثالية متامًا

أنه حييى.فيعقب د" آل واحد شايف نفسه مثاىل"الظاهر أن 
لكن..." ابتدينا نبقى حذرين وبنرتاجع آلنا " يبدو أننا 

إحنا مش بنشكك ىف"..أنه  حييى. تعقب على تعقيب د فريوز
وتشرح" املثالية نفسها أد ما بنشكك ىف اإلدعاء ىف حد ذاته

أنا متخيله إن فيه جزء من املثالية ىف آل  "...ذلك هكذا 
يتكلم) الواحد(بس املشكلة إن فيه حاالت ممكن تضطر  واحد،
احنا وصلنا اىل مرحله: ... حييى معقبا . فيمضى د" عنها 

معلهش بالش آلمة أدعاء دى –  تفرق بني الكالم عن املثالية،
ملا الواحد يكون مثاىل بصحيح... وبني ممارسة املثالية   –

بريوح واخد احلكاية جد، ويتحمل مسئوليتها، من غري ما... 
 .." يفتح بقه وال حىت حيس إنه هو مثاىل 

**** 

 اللعبة اخلامسة

غري آده، انا أعترب نفسى.. طبعا انا مثاىل وُنّص 
........ 

غري آده.. يا دآتور حييى طبعا انا مثاىل وُنّص : سلوى. أ 
  آذابة.. انا أعترب نفسى .. 

غري آده.. يا أستاذ شريف طبعا انا مثاىل وُنّص: حييى. د
حابرر.. يعىن.. أو حاّمسى نفسى .. انا أعترب نفسى .. 

   تصرفاتى بإيه

غري.. يا دآتوره فريوز طبعا انا مثاىل وُنّص : شريف. أ
 على االقل باحلم باملثالية .. انا أعترب نفسى ..   آده

..غري آده ..يا مدام أمل طبعا انا مثاىل وُنّص : فريوز. د
 حته من نفسى   ناقصاىن.. انا أعترب نفسى 

غري آده.. بعا انا مثاىل وُنّص عزيزى املشاهد ط: أمل. أ
  جبانه.. انا أعترب نفسى .. 

 ) اآلن(املناقشة 
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استدرجتنا األلعاب األربعة السابقة إىل تعريةأنبعد
غري موجودة ،على األقل  ادعاء املثالية، فانكشف لالعبني أا

باحلجم الذى نتصوره أو نزعمه ىف أنفسنا أآثر من اآلخرين،
وراملثالية احملتملجاءت هذه اللعبة اخلامسة تبحث عن جذ

تواجدها ىف عمق الرتآيب البشرى عامة، بغض النظر عما تعىن
لكل منا، األمر الذى ميكن أن خيتلف من واحد" مثالية"آلمة 

ىف النقاش بعد اللعبة السابقة قد فريوز. آانت د. إىل آخر
أشارت إىل هذا االحتمال، وأن آال منا فيه قدر ما من

إن فيه جزء من املثالية ىف آل أنا متخيله" املثالية 
اىل حييى. بدأ النقاش بعد هذه اللعبة بأن أشار د". ،واحد
هذه، وأن هذه اللعبة اخلامسة قد أظهرت فريوز. د  مقولة

هو برضه العبارة" ...على ذلك قائلة  أملذلك، فوافقت 
..، وبعد اخذ ورد قال د" حقيقية، ال مش سهل رب منها 

ملا َمدِّيَنا إيدنا للجزئية دى وحاولنا ما احنا" حييى 
فيبدو... ، شريفنطّلعها ونكّبرها ما حدش زرجن قوى غري 

ما حصل ىف االلعاب  أننا حىت لو شككنا ىف املثالية زى
اللى فاتت فالواحد ممكن يروح واخد باله إا) األربعة(

ظلت غري مصدقة أا شخصيا ميكن سلوى، ومع أن "موجوده برضه
ابتديت" .. تكون مثالية، إال أا مل تتماَد ىف اعرتاضها  أن

 "افكر ىف اللى قالته فريوز ميكن يكون عندى حتة مثالية جبد 

" ... تؤآد مضت ىف اإلقرار احلذرحييى . د وحني استوضحها
 آه ابتديت أقبل، بس يعىن خايفه منها، بابعد عنها، هّى

 فّيـا بس قلّيله، 

نا فرحان ان احنا بدل الرفض والشكأ: "حييى. فيعقب د
على طول وبدل االدعاء برضه، ابتدينا نكتشف ُبعد جديد ىف

اذا آنت عايز تبقى مثاىل الزم تتحمل مسئوليتك  :احلكاية
 وخالص، حاجة زى آده يعىن" ق حنكط"ختليك قدها، ما تبقاش ...

 تعقيب عام مؤقت

ال هتدف –مةبصفة عا" سر اللعبة"  –نالحظ أن هذه األلعاب 
إىل تدعيم موقٍف بذاته، أو اإلحياء برتويج مفهوم مسبق، بقدر
ما هى تقلـّب الوعى على خمتلف وجوهه، فهى إْذ تكشف جانبا ىف
 .ناحية ، تعود تلقى الضوء على جانب آخر حىت تكتمل الصورة

شّككت ىف   أن اللعبات األربعة األوىل -مثال–نالحظ هنا  
ية، لتعود اللعبة اخلامسة فجأة، تبحثواقعية مايسمى مثال

وتكتشف أاعن جذورها احلقيقية ىف الطبيعة البشرية، 
 .موجودة بشكل ما

وىف. آما جتلت حىت هذه املرحلة من احللقة –آأن املثالية 
هى موجودة وحمتلمة الظهور بقدر ما، –اللعبة اخلامسة 

ى توجٌهلكنها ليست بالضرورة واقعا ماثال اآلن، بقدر ما ه
حمتمل، فال يوجد مربر أن ننفيه بشكل حاسم ودائم، وهى، هبذه
الواقعية، ال تكون مثالية آما شاع عنها تنظريا وأخالقيا،

آما،  "مبا نفعله اآلنالواقع القادم "هى  -رمبا –وإمنا 
يبدو أن هذا الواقع ال يصلح عادة أن ندعى وجوده اآلن، فما 
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بوجوده ، وهذا يفسر التحذير من الزعمأبعد فرص حتقيقه
وإال%) 100(اآلن حقيقة مائلة بشكل مبالغ فيه أو مطلق 

أقرب إىل العمى النفسى أو االدعاء أو حلم  فسوف يكون
 .اليقظة

 ؟) 10-6(يا ترى سوف تقول بقية األلعاب العشرة   فماذا

 .غدا نرى سويا

فضلت ابتداء من هذه اللعبة أال أضع هذه احلروف -
ال تزيد وال تنقص من قدر الضيفة املزعجة قبل األمساء، فهى

الكرمية أو الضيف العزيز، اللهم إال تلك الدال العنيدة
قبل اسم أى طبيب، ليس متيزا، ولكن احرتاما لتقليد تارخيى

 .سخيف
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 )2−2(א–א−227

 ....ىن أبقى مثاىل، وبرضه الشطارة إ!مش قوى آده

 :مقدمة 

-1(يومية لعبة املثالية "نكمل اليوم ما بدأناه أمس 
، فنعرض استجابات الضيوف لبقية األلعاب اخلمسة ىف حلقة)"2
 )10 – 6" (لعبة املثالية"

أظهرنا آيف تقلبت أوجه املثالية) أمس(األول  ىف اجلزء
فتعرت أوال ىف األربع لعبات األوىل، وحني وصلنا إىل اللعبة
اخلامسة اآتشفنا أن جذور هذه القيمة آامنة ىف الرتآيب

وبناء  ،"الواقع القادم مبا نفعله اآلن"البشرى باعتبارها 
 :على ما وصلنا من تساؤالت واعرتاضات وجدت أنه

الواقع"، البد من حتديد أا لكى تكون آذلك ًالأو 
فالبد أن تكون مرتبطة حبرآية إجيابيات ما "اآلن/القادم

 ).بقصد أو بتلقائية تطورية(نفعله اآلن تطوريا، 

أن هذا الوصف جيعلها ليست أُمنية مستقبلية: وثانيًا 
أقرب إىل احللم، وبالتاىل فإن الواقع القادم الذى حتويه هذه

هنا واآلن،" يتكون"بقدر ما هو " حاًال"  عبارة هو حاضٌرال
وهذا غري اخليال املصنوع أو املأمول فيما يسمى حلم اليقظة،

 .األقرب إىل يوتوبيا تنظريية

 .تطورًا" اْليتكون"هى الواقع  :بتعبري أغرب املثالية 

أن يألفوا هذا) وغريهم(أمتىن أن أجنح ىف إقناع املشارآني 
الذى بدأت ىف استعماله، وهو الذى يسمح بإدخال ألفالتعبري 

، فنحن أحوج ما نكون إليه ىف"يتكون"الم التعريف على الفعل 
لغة مدرستنا الىت تنتمى إىل استمرارية النمو الفردى والتطور

ىف النمو" (العملية"احليوى معا، والىت حتاول أن تقول بأن فهم 
يأتى) إخل... جتديد اهلوية واإلبداع والتطور وتكوين الشخصية و

 ،"احملتوى"ىف املرتبة األوىل قبل فحص 

الواقع القادم مبا نفعله"املثالية باعتبارها إجيابية 
وبالتاىل ،"الواقع اْلَيتَكّوْن تطورًا"، ميكن أن تكون "اآلن

 وليست صفة جاهزة مقولة بالتشكيك تصبح فعال حاضرا،
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 .احللقة موجودة باملوقع ملن أراد أن يشاهدها صوتا وصورة

 :وفيما يلى"

بالفصحى مرة ثانية من اللعبة) 10 – 6( اخلمس ألعاب 
 السابقة

 "مث نتابع االستجابات للعبات اخلمسة املتبقية

عليك أن تلعب مبا!!..هم خيدعوننا هبذه املثالية  -6
 .......يا ُيْكِسُبَك أيا آان، انا شخص

لكن يا.. لو آان األمر بيدى لصرت مثاليا ال مثيل له -7
 .........................خسارة أنا 

، ففى هذه احلال..لو أن الناس صاروا مثاليني فعال -8
 ...........................أنا ميكنىن 

...من اجلائز أن تسخر مىن لو رأيت آم أنا مثاىل  -9
 ........................لكنىن أيضا 

، الشطارة أن أآون مثاليا..!!ليس إىل هذا احلد -10
 ......................، وأيضا ...

 اللعبة السادسة

يا عّم، اللى تغلبه العب 00بيضحكوا علينا باملثالية 
 000أنا شخصياَ  000به 

000بيضحكوا علينا باملثاليه  حييىيا دآتور : فريوز/ د
َ  000تغلبه العب به يا عّم، اللى  اللى 000أنا شخصيا

 حاغلب بيه هى حتة املثالية

يا عّم، 000بيضحكوا علينا باملثاليه  سلوىيا : حييى/ د
مرة 100َباقعد أحسبها أنا شخصيا  000اللى تغلبه العب به 

 إيه اللى أغلب به، علشان ألعب به، بس بداريها 

يا 000ثاليه بيضحكوا علينا بامل أمليا مدام : سلوى/ أ
لو حاغلب000َأنا شخصيا  000عّم، اللى تغلبه العب به 

 باملثاليه حالعب بيها 

000بيضحكوا علينا باملثاليه  شريفيا أستاذ : أمل/ أ
مش حالعب000َأنا شخصيا  000يا عّم، اللى تغلبه العب به 

 باللعبه دى 

يا 000بيضحكوا علينا باملثاليه  املشاهدعزيزى : شريف/ أ
 حاتغلب على طول 000َأنا شخصيا  000عّم، اللى تغلبه العب به 

 )اآلن(املناقشة 

أن املثالية وسلوى فريوز. نالحظ هنا آيف اتفق آل من د
ليست ضعفا على طول اخلط، وأا هى نفسها ميكن أن تكون

 اللى حاغلب بيه هوا حتة : فريوز: وسيلة ألن حنقق ما نريد
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، ومل حتددمل تستبعد املثالية آوسيلة حييى. أن استجابة د
احتمال أن تكون ضمن مايلعب به، وتظل االحتماالت مفتوحة حل

ىف حني" لو حاغلب باملثالية حالعب بيها: سلوىاملثالية دى، 
فّضل وشريفرفضت املبدأ حىت لو عزفت عن اللعب،  أملساباته، 
 .أن ُيغَلْب

بقوهلا فريوزأثناء التعقيب على هذه اللعبة تأآد موقف 
"ن املثالية ممكن تبقى قوة يعىن مش مرتبطة بالضعفأنا حسيت إ"

أنا زعلت من نفسى ملا قلت لو".. : فرتاجعت قائلة سلوىأما 
انا حاآسب بيها حالعب بيها ألن آده أنا بأآد إن ممكن املثالية

حييى. دوحني طمأا  "ُتستخدم، يعىن إن أنا بضحك بيها على غريى
أصرت على ،"مش املثالية القولاملثالية الفعل "أا رمبا تعىن 
مادام دخلنا ىف لعبة املكسب واخلسارة تبقى: "آشف نفسها أا

؟ ما!!، إيه ده"َقْول مش فعل وأا ترفض فكرة استعمال املثالية
 ".ينفعش الواحد يستعملها

ما هى دى ميكن املثالية الواقعية،: حييى. فيصر د
 .دى الطويل شويةهى اآيد تكّسب بس على امل: أملفتتداخل 

اللى آاتب الكالم"أنه بالرغم من أنه هو  حييى. يضيف د
اللى تغلبه"هو وصلىن إن فكرة : ... "فقد وصله جديد" ده

هّوا انا بالعب: ليست بالضرورة فكرة سيئة، وصلىن" العب به
 .وباستعمل إيه، باغلب وباغلب بإيه؟ ما ميكن أنا باغلب الشر

 اللعبة السابعة

 00بس يا خساره أنا  00ى أبقى مثاىل ما حصْلِتْش الود ود

بس يا 00الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش  سلوىيا : أمل/ أ
 ما اعتقدتش ان يعىن ىف حد مثلى ممكن يرفض ده  00خساره أنا 

الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش حييىيا دآتور : سلوى/ أ
 آده ما عنديش الشجاعه ىف  00بس يا خساره أنا  00

الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش فريوزيا دآتوره : حييى/ د
 مش حاصدق نفسى  00بس يا خساره أنا  00

00الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش   شريفيا   :فريوز/ د
 ما أقدرش على آده  00بس يا خساره أنا 

الود ودى أبقى مثاىل ما حصِلتْش املشاهدعزيزى : شريف/ أ
 ما اقدرتش اوصل اىل الدرجه دى  00ه أنا بس يا خسار 00

 )اآلن(املناقشة 

تبني أن اجلميع يرغبون.. حني ُقّدمت املسألة آأمنية فريدة 
فيها، إال أا بدت بعيدة التحقيق مهما احتدت الرغبة فيها
بوضوح مباشر، فقد أظهرت هذه اللعبة آيف أا حتتاج إىل

وال ميكن) أمل( ويستحيل رفضها) سلوى(شجاعة لتحقيقها 
 ).فريوز وشريف.د(وال ُيقدر عليها ) حييى.د(تصديقها 

 وجاء التعقيب عموما عقب هذه اللعبة يؤآد املسافة، بني 
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بالذات دفاعًا فريوز.األمنية والتحقيق، آما جاء تعليق د
، لتعرتف بعد هذه)آما هى(عن احتماالت إجيابية املثالية 

ه، جاء تعقيبها عقب هذ"ما تقدرش على آده"اللعبة أا 
، وبني يا ترى"أنا نفسى أبقى مثاىل"اللعبة يؤآد الفرق بني 

 .برغم محاسها السابق" إن الواحد يقدر يعمل ده"

 اللعبة الثامنة

 000أنا ممكن  000لو الناس آلهم بقوا مثاليني 

أنا 000لو الناس آلهم بقوا مثاليني  فريوزيا : سلوى. أ
 ية اصدقهم وممكن اصدق ان انا حابقى مثالممكن 

لو الناس آلهم بقوا مثاليني حييىيا دآتور : فريوز. د
 أجتنن الن انا مش حاالقى حد أعمل مثاىل عليه   أنا ممكن 000

000لو الناس آلهم بقوا مثاليني  أمليا مدام : حييى. د
  أبقى على يقني من احللمأنا ممكن 

أنا 000لو الناس آلهم بقوا مثاليني  شريفيا : أمل.أ
 ع من الدنيا خالص مش حايبقى هلا طعم أخلممكن 

لو الناس آلهم بقوا مثاليني املشاهدعزيزى : شريف. أ
 .لوحدى وسطهم وسط اجلنة) أالقيىن(انا   أنا ممكن 000

 )اآلن(املناقشة 

أن املثاىل رمبا ال يعد: أوالاالستجابات ىف هذه اللعبة أظهرت 
لى فرض أن اجلميعأنه ع: وثانيامثاليا إال ىف عامل غري مثاىل، 

آنسخة مكررة يفقدأصبحوا مثاليني، فإن االنتماء إليهم 
املثالية قيمتها الظاهرة حيث تصبح صفة معادة ألنك ستكون جمرد

جيد نفسه ىف اجلنة آما تصورها بال متّيز شريفها هو  مثلك مثلهم،
وفريوزفهى تنسحب ألن الدنيا ستصبح بغري طعم،  أملمنفرد، أما 

راحة أن حرصها على املثالية هو للتفوق على من تراهمتعلن بص
  ليسوا آذلك، فهى تتنازل عن مثاليتها مادامت ال تعطيها

فهو حييى. ميزة التفوق واالختالف عن من تعتربهم دوا، أما د
يعلن أن هذا االفرتاض ليس إال حلما، مث يضيف ىف التعقيب بعد

إن احنا رافضني إن أنا وصلىن حاجة غريبة جدا،".. اللعبة 
زى ما يكون أحسن".. مث يضيف أيضا " الناس آلها تبقى مثالية

للناس، وّىل، ولنا، إن يبقى فيه وفيه، يقوم حيصل سعى
يعىن احلياة ال! ونعيش إزاى؟! واستمرار، إمال حاخنتلف ازاىَ؟

تصبح آما هى بروعتها إال من خالل إن بعض أو أغلب الناس
زى ما آل واحد فيه حته مثالية، هو.... مايبقوش مثاليني،

 ".برضه فيه حته رافضة املثالية

 اللعبة التاسعة

 ..امنا انا برضه .... ميكن تسخر مىن لو شوفتين مثايل 

انت ممكن تسخر مىن لو شوفتيين مثالية،  ياشريف: سلوي.أ
 مثالية غصب عنك لكن انا برضه 
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انت ممكن تسخري مىن لو شوفتين مثالية، أملمدام : شريف.أ
 حاستحملك برضه  لكن انا

انت ممكن تسخري مين لو شوفتين فريوزيا : مدام امل
 مش حاعمل غري اللي انا مقتنعه بيه مثالية، لكن انا برضه 

انت ممكن تسخر مين لو شوفتين حييييا دآتور : فريوز.د
 حاحاول اوصلك نفسي مثاليه لكن انا برضه 

كن تسخر ميناو عزيزتي املشاهده انت مم املشاهدعزيزي : حييي.د
  مش حاشك يف نفسي رد السخريهلو شوفتين مثايل امنا انا برضه 

 )اآلن(املناقشة 

–نالحظ أن آل الالعبني قد أمكن حتريكهم لتظهر مثاليتهم 
الكامنة واقعا ماثال، وبالتاىل أمجع -أياًّ آان ما يعنون هبا

الكل على رفض احتمال التشكيك فيها من جانب اآلخرين الذين
ال يصدقون ذلك، فراح آل منهم يواجه هذه السخرية بتحدِّ

مش حاعمل" أمل، "غصب عنك" سلوى: وعناد يؤآد هبما موقفه
.د ،"أنا برضه حاستحملك" شريف ،"غري اللى أنا مقتنعة بيه

:فريوز. ، مث د"السخرية  مش حاشك ىف نفسى رد": حييى
 ".حاحاول أوّصل نفسى"

رار آله مع أننا الحظنا من خالليا ترى ملاذا هذا االص
برغم احتمال أا بشكل ما –األلعاب السابقة أن هذه القيمة 

؟ فكيف ظهر آل هذا- قد تعّرت واهتزت –من الطبيعة البشرية 
اإلصرار والتحدى وآأن اجلميع يدافعون عن حقهم ىف االحتفاظ
باحتمال حتقيق ما يأملون فيه، ميكن أن نستنتج أن إنكار هذا
احلق أو تصور استحالته إذا جاء من قبل اآلخرين، إمنا يؤآد
وجوده وحيدد معامله آطبيعة بشرية تعلن حرآية السعى حنوه، حىت

 .مقول بالتشكيك" هنا واآلن"وإن آان الزعم به 

حييى. ، ودأملمناقشة طويلة دارت بعد هذه احللقة بني 
اىل يكونحول ما إذا آانت املثالية هى قيمة أخالقية وبالت

ضدها هو الالأخالق، أم أا قيمة نظرية معقلنة وليس ضدها
تصر على أا قيمة ترتبط باخلري أساسا أملإال الواقعية، 
جيادهلا باعتبار أا ضد الواقعية حييى. بشكل ما، ود

الساآنة، وآما أن تضمن اخلري والشر على حد سواء، فاملثالية
 .ابالتاىل تتضمن اخلري والشر أيض

هذه املناقشة رمبا تفسر متسك الالعبني هبذه القيمة رمبا ألن
ذلك يشري ضمنا إىل حرصهم أن يظلوا حيافظون على تصورهم عن
أنفسهم أم يقفون من احلياة موقفا أخالقيا إجيابيا، ليس من

 .حق أحد أن ينكره عليهم، أو يسخر منهم بسببه

 اللعبة العاشرة

 ...وآمان .. ي ابقى مثاىل الشطارة إن.. مش قوى آده 

الشطارة إني ابقي .. مش قوى آده  امليا مدام : شريف.أ
  ناجحمثايل وآمان 
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الشطارة إني.. مش قوى آده  حييييا دآتور : مدام امل
 احقق آل احلاجات اللي انا باسعي هلا ابقي مثالية وآمان 

الشطارة إني.. مش قوى آده  فريوزيا دآتوره : حييي.د
 ه يف الواقع طول الوقت رجليا مغروسابقي مثايل وآمان 

الشطارة إني ابقي.. مش قوى آده  سلوييا : فريوز.د
  عارفه التوقيت املظبوطمثاليه وانا 

الشطارة إني.. مش قوى آده  املشاهدينالسادة : سلوي.أ
  عرف ازاي اطبقهااآون مثاليه وآمان ا

 )اآلن(املناقشة 

وما ه ،"مش قوى آده"بدأت هذه اللعبة ببداية غامضة 
انتبهُت أنه يتّم إعداد هذه ؟"مش قوى آده"هذا الذى هو 

األلعاب حبْدس غامض هادٍف ىف نفس الوقت، وآأن هذه اجلملة الىت
بدأت هبا اللعبة صيغت لتنبه إىل عدم التمادى ىف أى اجتاه

 .أثارته األلعاب التسعة السابقة، وتدعو ملراجعٍة ما 

جتاه عدم تعارْضتعلن االجتهاد ىف ا شريف وأملإجابات 
.فريوز وداملثالية مع النجاح أو حتقيق املسعى، أما إجابة 

فكانت حماولة حلل التعارض الظاهر بني املثالية والواقع، حييى
آمحك أساسى، وهذا من أوقع حسن التوقيتأآدت على  فريوز

،"رجليا مغروسة ىف األرض"قاهلا مباشرة  حييى. الواقع، ود
تكون أآثر حضورًا وفائدة  ن املثاليةاعتربت أ سلوىآذلك 

 .إذا أمكن التعامل معها آمشروع قابل للتطبيق

هبذا انتهت احللقة إىل نوع من إعادة النظر ىف قيمة
أساسية بدت أا أصيلة ىف الرتآيب البشرى العادى، وأن ما
حلقها من تشوهات، هو نتيجة االستقطاب واملبالغة النظرية،

جزءا ىف حقيقة األمر دون تسميتها آذلك، لكن هاحنن نتبني أ
 .ال يتجزأ من واقع حرآى متغري

 وبعد 

بتقليىب ىف أرواقى اآتشفت أن بعض ما أظهرْتُه هذه اللعبة
ىف) 1973(سنة  35هكذا آان قد جتلى ىل من قبل منذ حواىل 

 .قبل أن تتاح اختباره هكذا اللعبة" سر اللعبة"ديوان 

قصائد"بعض ما آان مقتطف من  -بدون تعليق  -وإليكم  
 ) ىف نفس التوقيت(آتبتها " خمتلفة

)1( 

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

 األمثْل   احلل     ذاك   يتضاءَل

 " األآمْل     اإلنسان  -  اليوَم  -  األمس   قهر   من   نصنع   أن" 

  األعمْق   الصوُت ويذآِّرىن 
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 ،"  الِردَّة   أوان   فات   قد"

 ،"  الناس"  والناس 

 .. اُملّرة   ألياما   َغْرُس ... 

 ، النَِّمَرة   أنياب   تقضم 

 ،   الوردة   بغصن   الشوُك   َنَبَت 

 ،   الصبية   َعَبَث   عنها   يدفع

 ، الُغْربةْْْ   غباَر       فنفضت  

 ، األرض   طَني   أداعب   وبزغُت  

 ، الكون   أرجاء ىف  ِعْطرى    أنثر  

 ساقى،   يعلو  

 ،جذرى   يتعملق  

  .  الطيب   العمُالق   الطفَل   ينمو  

........... 

........... 

 )2( 

 : الصْبر   القهُر     األمل علمىن  

 ، الناس   عدو   اخلوف   أن  

 ، اخلوف   دواء   الناس   أن :  الفعل   احلب علمىن    لكن  

 ببصرى،   ورجعت  

 ، القوْة   هو     بالضعف   فاذا  

  الناْس،     ناسال   وْسط  

 ، األصْل   هم   بالناسِِ   وإذا  

 ، الفعْل   هو   باحلب   وإذا  

 ، الفكر   هو   بالفعل   وإذا  

 ، احلس   هو   بالفكر   وإذا  

 ، الذات   هو   بالكون   وإذا  

  . اهللا هى    بالذات   واذا  

........... 

........... 
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)3( 

 : األرض   طني   ، من اليوم   ، ينمو.. الغد   إنسان 

 ، طاقْة   أُملَك   يفرز   إذ  

 ، نبَضْة   تصبُح   والرعشُة  

  اإلنسان،   الكون   قلب ىف   

 : الناس   أحد متضى    

 تتالشى،   ال   فيهْم،     تدخل  

 تتناثر   ال   عنهم،   تبعد  

 ، ترتفع   ال ُتعطى   

  .. .. ..    تتخوف   ال   تأخذ  

  ،  يتوحْد   آال   يصبح   والواحد

  . يتكامل   إذ

........... 

........... 

)4( 

 .. ..روضىت  ىف  

 ، الَقلْق   بذرة   ألقيُت  

 ، البشْر   بِوجدان   نبتْت  

  ،   العدم   فاار   حنت اجلنُني الطني

 باألمل،   أذَّن   البعَث،: الرضيع   صرخ

 ، اجلديْد   الشجُر   وتطاول   

 ، القمْر   يغزو   إذ   الكون   بابق   يعلو  

 ، الثمْر َيْحمى      إذ   الكف يدمى    والشوك  

   الضجر   صمغ   من   الساق   فوق   الرباق   واللؤلؤ  

........... 

........... 

)5( 

 ،... أزّل   ّملا   أنا   هذا : سادتى   يا

 ، خشْب سيفى   
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 ، تنكسْر   ال بداخلى    احلياة   لؤلؤة   لكن  

 الغىب،    واقعنا   وبرغم  

  ...  البشر   ينمو 

 . ملعىب ىف 

........... 

........... 

)6( 

 :  يقول أعماقى    عمق ىف    واثقا   صوتا   ومسعت ....  

  ". بنـا   اآلن   املمكن   النبيل   هو   املستحيل" 

 ،  وعيي   بعض   من   جانبا   الرقيقة   عباءتك   ملست

  ".تهآن   أنك   فعلمت

 هو اية ) 6(هذ املقتطف [ 

 ]ىف عيد ميالد جنيب حمفوظ  2005قصيدة أحدت 
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א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةإدارة  رئيس جملس  

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

لدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرفبالعربية إضافة إىل عديد أحباث ا
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 اجملانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

ية البيولوجيةتشمل اخلطوط العامة للنظرية النفس( 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

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

دليل الطالب الذآي يف علم النفس والطب -  عندما يتعرى اإلنسان
البيت  -  مسار حول القصر العيينأفكار وأ  - 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  
 . اجمللة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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