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א−465 )3(אאאמ

 : موقف املراتبىف–ملوالنا النفرى–وقال له

 العلم عمود ال يقله إال املعرفة

 واملعرفة عمود ال يقله إال املشاهدة

 أول املشاهدة نفى اخلاطر: وقال ىل

 وآخرها نفى املعرفة 

  موقف الشهادةفقلت له ىف 

 املشاهدة إال بعد نفى اخلاطر/الشهادة ال حتضرىن

 وال أجنح ىف نفى اخلاطر إال بعد أن تنفك احلروف

 والتنفك احلروف إال بعد أن هتمد الوصاية

 ادة يقينا ال حيتاج إىل يقني معهتبهرىن الشه

 يتوحد الوجود فيك فأشهد أنك الواحد األحد

 تشدنا الشهادة إليهم، فهى ليست حقا لنا دوهنم

 نقوهلا هلم بلغتهم،

 وهل ميكن غري ذلك؟ 

 "معرفة" أدى إىل" علم"حيسبون أنه 

 ،"مشاهدة"  أدت إىل" معرفة"وأهنا 

ىف معرفة، بدت وماهى إال مشاهدة، صارت شهادة، فتجلت 
 آأهنا العلم

 الشهادة تتجلى ىف املعرفة لريوهنا، 

 فال يرون إال املعرفة

 واملعرفة تنطُق حبرف العلم ،

 .فيفرحون بقشور العلم دوهنا
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.......... 
 أول املشاهدة هو آخرها، حيث ليس هلا آخر

ختلصا من أى   نفُى اخلاطر ونفى املعرفة ونفى العلم ليس
 منهم

 .يهمالشهادة حتيط هبم، دون أن تسّم

 **** 

 2000سنة : مواقف النفرى بني التفسري واالستلهام

 2008ديسمرب  6حتديث ىف 

 :قبل وبعد املواقف

 "!!الكبري"أآتشُف أن اليوم هو العيد 

 ،"األضحى"ليس فقط 

 "رىب آما خلقتنا: "وآل عام وحنن وأنتم 

 "!!رىب آما خلقتنا"، "رىب آما خلقتنا"

لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم 
 !!لبيك
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(אמא−466 :3−1(

:احللقة الثالثة

 الذاآرة والسن، والعالقة باآلخر، واإلرهاق اجلسدى

 : وصًل مبا نشر: أوًال

أشرنا ىف األسبوع قبل املاضى إىل أننا نتعلم من مرضانا
ما ينبغى جمددا، وحاولنا تبيان ذلك من خالل عرض حالة آهل

احلوار الذى مت  متقاعد، مث قدمنا ىف األسبوع املاضى أغلب نص
الىت  الرؤى واملالحظات  مع عم عبد الغفار بعد تقدمة تعرض
الة، ومن بني ذلك حتديدأدت إىل وضع فروض عاملة لقراءة احل

،"ليس أنا" ، وآيف أنه آل ما هو "املوضوع"ما نعىن مبصطلح 
ليس"، وما هو  Me" أنا"فمع بداية التمييز بني ما هو 

إذا وجد موضوع  تبدأ العالقة باملوضوع، وأنه Not me" أنا
اال املناسبىف مواجهة الوعى، فإنه يصبح هو " حقيقى"

الىت تنطلق منا لنشحن هبا العامل يويةالطاقة احلالحتواء 
 ". ذهابًا وإيابًا"اخلارجى، فرتبطنا به، 

الفرض الذى اقرتحناه لقراءة هذه احلالة، هو أن عم عبد
عربة أبيه  الغفار نشأ منذ سن اخلامسة ىف الشارع فوق

الشارع  ، فأصبح  )العرجبى، وآذلك إخوته العرجبية أيضا(
وهو يتماهى متداخال مع حصانه" فرهآّره و"بناسه وحرآته و

، ورمبااملوضوع األولالشارع مبحتواه آله هو  أصبحوبضاعته، 
األخري، أما املواضيع البشرية األساسية مثل أمه القوية
املتحيزة الىت دللته، وزوجتة الطيبة الىت استعملها، مث
أوالده الذين استقلوا الواحد تلو اآلخر، فقد آانت مواضيع

ىف املقام التاىل، إْن حضرت أصًال ىف وعيه مبا هى، وحنيتأتى 
الكر والفر، مل جيد  غابت مواضيع الشارع، مبا حتفزه من

متلؤه، إذ يبدو أهنا آانت  موضوعات حقيقية بديلة  حوله
، فليس مثة عالقة"لالستعمال من جانبه"  :موضوعات ذاتية

 .تكّونت أصال

ت مواضيع الداخل بديالحني حدث ذلك حترك الداخل، فظهر 
مزعجا ىف صورة اهلالوس والضالالت على مستويات خمتلفة ، وانسحب

 وحيدا حزينا،
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وبقدر ما حافظت موضوعات الشارع احلادة املزاِحمة املهددة
املراوغة املتحدية على يقظة مشاعره، وحضور ذاآراته، حافظت
املوضوعات املرضية الىت قفزت من داخله على متاسكه، دون

قدراته املعرفية، لكنها مل تستطع أن حتول دون تدهور شديد ىف
 .حزنه أو أن ختفف من وحدته 

 احلوار معه ووعدنا بالتعليق  مث عرضنا أغلب

من واقع النشر املسلسل، أتيحت لنا فرصة مراجعة وتعديل
ما وعدنا به ىف احللقة األوىل، وسوف نعرض املسائل الثالثة الىت

 :على حلقات متتالية آالتاىل  ميكن أن تتاح لنا إضافة بشأهنا

الذاآرة والسن والعالقة باآلخر، ):اليوم(احللقة األوىل 
 واإلرهاق اجلسدى

تثبيت العالقة باملوضوع على املوقف :احللقة الثانية
 Paranoid Position (Fight-Flight)"الكر والفر"البارنوى 

موضوعات الداخل: احللم واجلنون :احللقة الثالثة
 بة والبديلةاملتناو

 الذاآرة والسن، والعالقة باآلخر، واإلرهاق اجلسدى 

سوف نعرض ىف هذه احللقة ثالثة مقابالت ترآز فيها احلوار
وعالقة ذلك) الطبيب(على اختبار ظروف تذآر اسم احملاور 

بالعالقة الىت تطورت بينه وبني عم عبد الغفار من ناحية،
 ناحية أخرى  وأيضا تأثر ذلك حبالته الوجدانية من

نوفمرب 13مقابلة التعرف األوىل بتاريخ : املقابلة األول
2008 

بعد أسبوعني من املقابلة األوىل: املقابلة الثانية
 2008نوفمرب  27: بتاريخ

بعد مضى أسبوع من املقابلة الثانية: املقابلة الثالثة
 2008ديسمرب  4: بتاريخ

 :ما يلى  ونرجو من خالل ذلك أن نتمكن من أن نالحظ

إن حتفيظ عم عبد الغفار السم الطبيب دون عالقة آان  ·
صعبا ىف البداية بشكل لو اآتفينا به لعللناه بالسن ال

 أآثر

إنه مبجرد أن تكونت عالقة بعد قليل من التعرف  ·
واالحرتام والتنبيه ، اختلف املوقف واستطاع عم عبد الغفار

 .القة ما، مع شخص بذاتهأن حيفظ االسم وقد أصبح يعىن عنده ع

إنه بعد مرور أسبوعني آاملني، آان عم عبد الغفار ما  ·
زال متماسكا، وىف حالة مزاجية طيبة، فتذآر اسم الطبيب
تلقائيا، بل وربطه بذآريات دالة من مخسني عاما، وذلك

قة الىت أرسيتأثناء حوار متابعة قصرية، مت حتت مظلة العال
 .قبل ذلك بأسبوعني
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ع واحد من تلك املقابلة الثانيةلكن بعد مرور أسبو ·
،)شخصى(أو هذا ما توقعه الطبيب  –الدافئة، وآان املفروض 

أن تنمو العالقة فتحتد الذاآرة أآثر، بعد أن ُأثار االسم
ذآريات قدمية ارتبطت بالعالقة اجلديدة الىت تتوثق، لكن الذى
حدث هو أن عم عبد الغفار غلبه حزنه، وإهناآه، وهالوسه،

اسم الطبيب بشكل ال يربره السن وحده، وال يتناسب مع فنسى
ما سبق من إرساء عالقة وثيقة آان املتوقع أن تؤآد ما ظهر

 .ىف املقابلة األوىل

 2008نوفمرب  13مقابلة التعرف بتاريخ : من املقابلة األوىل.. 

أنا إمسى حييي، وانا عرفت إمسك من الدآتورة: حييى.د
 ساندرا

 أهًال وسهًال  :عم عبد الغفار

 الدآتور حييى  إمسى: حييى.د

 أهًال وسهًال : عم عبد الغفار

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

 :التعقيب

أن ُتقدم نفسك للمريض بامسك، خصوصا ىف مثل هذه الظروف 
ىف مستشفى باان، حيث مل حيضر عم عبد الغفار بنفسه لطبيب

الحرتامبذاته، هو بداية نوصى هبا ملا فيها من حماولة تبادل ا
بإعالن معاملة الند إنسانيا، ليس معىن أن األستاذ أستاذ

، متاما مثلما أن عم عبد"له اسم"  أنه ليس شخصا عاديا
الغفار له اسم، مثل هذا التعرف هو حق عم عبد الغفار ما

ومع ذلك، يظل هذا  .دام األستاذ قد عرف امسه مسبقا
 يتقدم احلوارالتعريف والتعرف رمسيا بشكل أو بآخر، ما مل

إىل ما يبشر بعالقة أآثر محيمية وبساطة، عالقة تقول أن ّثْم
فرق بني حييى وحممود وعدىل حىت لو آانوا آلهم أطباء،

 ! .وأساتذة

حيدث استطراد ىف نفس االجتاه، فّثم عالقة مفرتضة قامت بني عم
عبد الغفار والطبيبة الىت فحصته عدة ساعات، وقامت

يام، لكن يبدو أهنا ظلت طبيبة أساسا، فلمبرعايته عدة أ
 : يتقدم امسها صفتها، نقرأ معا

 شكرًا جزيًال، طيب عارف الدآتوره دى : حييى.د

 أيوه: عم عبد الغفار

علِّى صوتك سّنه .. أوى،  إمسها إيه؟ أنا ما بامسعش: حييى.د

 مسر) امسها: (عم عبد الغفار

....فش امسها صحيا راجل تقعد معاك ساعات ماتعر: حييى.د
طب ما تعرفش إمسى ماشى، إمنا البنت احللوه دى أله، لكن قول

 ىل هى حلوة صحيح
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 أمرية وبنت حالل :عم عبد الغفار

 هو أنا باسألك على أخالقها، بقول لك حلوة؟ :حييى.د

 أمريه وبنت حالل : عم عبد الغفار

يا عم عبد الغفار يا مرتىب يا مؤدب، الدآتورة: حييى.د
   ةدى حلوة وال مش حلو

 حلوه وأمرية : عم عبد الغفار

حلوه وأمرية احنا نأجل أمرية دلوقىت، هى حلوة وال: حييى.د
 مش حلوة 

 حلوة: عم عبد الغفار

 :التعقيب

بالسماح -حىت ىف هذه السن –حتريك مشاعر عم عبد الغفار  
له بالتعبري البسيط املباشر عن حضور املعاجلة باعتبارها

ص، وشكل متميز والذى ميكن إدراآهإنسانة هلا حضورها اخلا
قبل وبعد حضورها املهىن، بدا ىل أنه قد يذيب رذاذ الثلج
الرقيق املتمثل ىف التأدب الزائد أو العادى الذى ميارسه
هذا الكهل الطيب الذى ال تلزمه مهنته وال طبقته االجتماعية
باملغاالة ىف مثل ذلك، طبعا فارق السن، ودرجة السماح، مها

 . ذان مسحا ببعض ذلكالل

يا رب خيليك يا عم عبد الغفار، أنا لسه آنت: حييى.د
باقوهلم إن أول ملا حد جيى ىف العيادة عندى ما أنا عندى

 عيادة بفلوس وبتاع 

 طبعًا ) مقاطعا: (عم عبد الغفار

؟ باين علّى؟ املهم أنا أول ملا حد"طبعًا"ليه : حييى.د
ى زى حضرتك يا عم عبدييجى ىل من اجلماعة الكبار الل

الغفار أبوس إيده، حتصّلى الربآة، إذا آانت ست آبرية أقوهلا
ودلوقىت أحلى، يروح وشها: إنت آنىت زمان قمر، واروح مكّمل

طيب قبل ما حضرتك تيجى هنا، وال.. ينّور مهما آان سنها،
 بالش، أقولك حضرتك، مش الزم، ما احنا من دور بعض تقريبًا 

 : التعقيب

أآيد آخر يبني منوذجا لالستطراد فيما مييز الطبيب ىفت
، ما أمكن"عادية احملادثة"ممارسته، مبا يشمل ضمنا تنبيها إىل 

ذلك، هذا باإلضافة إىل ما حيمل هذا االستطراد من احتمال تفسري
ىف األفق ليذيب الثلج آما ذآرنا، وأيضا فيه   السماح الذى الح

ه البساطة هو أمر طبيعى لكل منالشكل هبذ   تذآرة بأن تقريظ
 .عم عبد الغفار والطبيب على حد سواء

طيب بعد ما الدآتوره مسر، أقولك امسها حبق: حييى.د
وحقيقى على شرط ما تنساش زى ما نسيت امسى دلوقىت يا عم

 عبد الغفار، بالذمة ده ينفع، طب امسى إيه؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــ"  يــــوميــــــــا "   3571
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 أنا مش فاآر: عم عبد الغفار

 :التعقيب

بدرجة أقل، ينشط نوع من ىف هذه السن، ورمبا ىف أى سن 
، مبعىن أن خيصص نشاط الذاآرة ملا يهم"اقتصاديات الذاآرة"

صاحبها ىف حلظة بذاهتا، فطاملا هى ترتاجع حدهتا مع تقدم السن،
فإن الشخص يوفر طاقتها ملا يقرر أن يتذآره، ليس قرارا
إراديا طبعا، وإمنا من واقع داللة املثريات، فاسم الطبيب

هما آان أستاذا أو أآثر أو أقل، ال يهم عم عبدحتديدا، م
الغفار ىف البداية ىف هذا السياق بالذات، املهم ىف هذا
املقام أنه طبيب آبري، وخالص، لكن حني يتطور احلوار ليصبح بني
شخص له اسم وسن وحضور، ميكن أن تقفز داللة االسم بغض النظر

باإلضافة إىلعن وظيفته أو صفته، يصبح شخصا يتميز بامسه 
، وقد مضى احلوار ىف اجتاه مزيد من)الطبيب األستاذ(صفته 

حتديد العالقة مع شخص بذاته يعمل طبيبا، وليس مع طبيب
 .غري ُمَشْخَصَن بشرا بذاته  ميارس مهنته وهو

  25سنة مواليد  84أنا عندى : عم عبد الغفار

تيبقى عندى آام سنة إذا آن 33وأنا من مواليد : حييى.د
 يبقى عندى آام سنة  1933ناصح، أنا من مواليد 

 سنني 8يبقى : عم عبد الغفار

يبقى آام يا 83من  8سنني صحيح،  8طلعوا ! آه 8 :حييى.د
 عم عبد الغفار؟

 إحسب إنت بقى : عم عبد الغفار

سنه، يعىن احنا من 75احسبها حاضر، أنا عندى : حييى.د
 دور بعض، لكن بس أنت برضه الكبري

 أيوه: عبد الغفارعم 

طيب بعد ما الدآتوره مسر، أقولك امسها حبق: حييى.د
وحقيقى على شرط ما تنساش زى ما نسيت امسى دلوقىت يا عم

 عبد الغفار، بالذمة ده ينفع، طب امسى إيه؟

 أنا مش فاآر: عم عبد الغفار

ماعلش، هّوا أنا ما استهلشى إنك تفتكرىن، وال: حييى.د
 استاهل 

 تستاهل : غفارعم عبد ال

إمال نسيته ليه، حاقولك امسى تاىن، ولو نسيته: حييى.د
مش حاقدر أآمل معاك  يبقى أنا ما استهلش إنك تفتكرىن،

اللى بدينا بيه ده، وانت  آده يا عم عبد الغفار بالود
ميت ُفل آده، إنت عارف إنك زمان آنت حليوة وحلد دلوقىت،

 ن ده، مش آده وال إيه؟وآان احلرمي مبسوطني منك، وآالم م

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3572
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 :التعقيب

التذآرة ، أو استجالب ذآريات شبابية حمتملة، ىف شخص ما  
زال حيتفظ بوسامته ىف هذه السن ميكن أن يساعد ىف تبادل التبسط

 وتسليك أآثر ملسارات متعددة، تسهل تنمية العالقة اهلادفة 

 اهللا يكرمك : عم عبد الغفار

عبد ؟ دا أنا باسألك يا عم!!هو أنا بامدحك: حييى.د
 الغفار، مش فاآر وال مكسوف؟

 فاآر: عم عبد الغفار

آانت مشيتك ىف احلارة اللى هّى، وآانوا... : حييى.د
بيبصولك من ورا الشبابيك، أهو انت بتضحك اهه، يبقى حصل،

 طب وانا إيه اللى عرفىن إهنم آانوا ورا الشبابيك 

آانوا بيبصوا ىل صحيح، آانت عنيه دى: عم عبد الغفار
 رة، آانوا بيشاوروا علّى، أى واهللاخض

 ما انا عارف، والدآتورة ساندرا عارفة : حييى.د

 آانوا بيندهو ىل علشان يبصوىل : عم عبد الغفار

 اللى مها مني : حييى.د

 الناس: عم عبد الغفار

 الناس وال احلرمي : حييى.د

 الناس احلرمي : عم عبد الغفار

ى جتلك ساندرا، مش مسر،ما عِلشِّ، ما عِلشِّ، أه: حييى.د
 عماله حتب فيك من غري أى حاجة 

 أمرية: عم عبد الغفار

أمرية برضه يا أخى؟ إديها آلمة من اللى هى: حييى.د
بتبشبش الستات دى، إيه رأيك؟ ميوت الزمار وصباعة بيلعب،

 مش آده؟ وبعدين دى بنتك، أو بنت بنتك

 طبعًا: عم عبد الغفار

ملوضوع تاىن، لكن قبل آده نعيدصح، طيب نتنقل : حييى.د
 أنا امسى أيه؟: تاىن

 نسيته برضه : عم عبد الغفار

 آده برضه؟ ده يصح؟: حييى.د

 نسيته : عم عبد الغفار

 الدآتور إيه : حييى.د

 " مش علّيه"نسيته علشان خمى : عم عبد الغفار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــــ"  يــــوميــــــــا "   3573
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خمضوض من اللّمة دى والتصوير، معلهش، عندكميكن:حييى.د
أنا ما نسيتش إمسك يا عم عبدحق، حاقلهولك تالت مرة امشعىن 

سنني يعملوا آده برضك؟ إنت خمك زى األملاظ 8الغفار مها الـ 
 حسب الكالم اللى آتبته الدآتورة

 اهللا خيليها : عم عبد الغفار

 عم عبد الغفار : حييى.د

 أيوه : عم عبد الغفار

 حاقول لك إمسى على شرط ما تنساهوش املرة دى : حييى.د

 يب ط: عم عبد الغفار

أنا امسى حييي، امشعىن يا خويا!!! ولو نسيته؟: حييى.د
، وتيجى حلد"أمحد بيه حاجة"فاآر إسم رئيس الوزراء قلت 

 امسى ومش عارف، أنا امسى إيه بقى؟

 حييى : عم عبد الغفار

 قول تاىن : حييى.د

 حييى : عم عبد الغفار

 أيوه آده وإذا نسيته بعد آده :حييى.د

  خالص بقىأل : عم عبد الغفار

 دلوقىت " عليك"خمك بقى : حييى.د

 أيوه، حييي :عم عبد الغفار

 بعد شويه حاسألك تاىن امسى أيه : حييى.د

 حييي: عم عبد الغفار

مث إنه مل ينس االسم بعد ذلك طوال املقابلة الىت استعرقت
 حواىل ساعة

 :التعقيب

 :نكتشف حىت اآلن ما يلى

و مهىن أآثر منه بشر ُمَشْخَصنأن الطبيب اهل االسم ه: أوال
 )موضوع(

أن إذابة الثلج ىف أول مقابلة، حتتاج نوعا من: ثانيا
 احلوار املتسم بدرجة ما من اجلسارة احلذرة

أن االستطرادات املتعلقة باملوقف، وليس بالضرورة: ثالثا
اخلاصة بالطبيب بعيدا عن  بالفحص اآلىن، حىت تلك االستطرادات

 قد تفيد أيضا ىف إذابة الثلجموقف التقصى، 

أن الذاآرة ىف هذه السن، ورمبا ىف أى سن، هى: ثالثا
 انتقائية اقتصادية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3574
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أن استجالب ذآريات طيبة، جنبا إىل جنب مع تنشيط: رابعا
 عملية التذآر حاليا، يغذيان بعضهما بعضا

خطر بباىل خاطر لست متحمسا له، وهو املوضوع: خامسًا
ىف" اسم األب"حول دور بوجه خاص، " جاك ال آان"الذى أثاره 

إنه مع: اخلاطر يقول) وىف العالقة: وأضيف أنا هنا(النمو 
تطور تنمية العالقة من دور مهىن جاف، إىل دور أبوى فيه هذه
الدرجة من السماح، لبس الطبيب دور األب، وأصبح تذآر امسه

"الآانية"له داللة ) انظر املقابلة الثالثة(أو نسيانه 
علما بأن ما آان يعنيه الآان، آان يرتجح بنيبشكل أو بآخر، 

األب حيث تنطق لفظ االسم" نفى"ودور " اسم األب"دور 
 . Non" ال"آما ينطلق لفظ النفى  Nomبالفرنسية 

بعد أسبوعني 2008نوفمرب  27: بتاريخ: املقابلة الثانية
 من املقابلة األوىل 

األول، أثناء لقاء إآلينيكى تال بعد أسبوعني من اللقاء
لفحص حالة أخرى، شاهد األستاذ عم عبد الغفار يسري ىف املمر
أمام حجرة اللقاء، فطلب مقابلته للتحية والتتبع، فجرى

 : اللقاء على الوجه التاىل

السالم عليكم،): يدخل نشطا فرحا: ( عم عبد الغفار
 ازيك يا دآتور، صباح اخلري 

الغفار،  دعب  صباح الفل عليك، ازيك يا عم: حييى.د
 تعاىل ازيك 

 اهللا خيليك : عم عبد الغفار

لو آنت نسيت امسى بقى حايبقى حق عرب، حق عرب: حييى.د
 بصحيح

 آه الرخاوى طبعا : عم عبد الغفار

دا انت جبتها من!! اهللا يفتح عليك، ايه ده: حييى.د
دا انا على ما حّفظتك امسى املرة اللى فاتت دوختىن،  اآلخر،

 "طبعا"أسبوعني وفاآر امسى، وبتقول  دلوقىت فات

سنه فاتوا، 50ألىن سامع الرخاوى من : عم عبد الغفار
 آانت قامت معرآه زمان مع اجلزارين ىف املدبح 

 خيرب بيتك انا مش من الرخاوى بتاع املدبح : حييى.د

 آه : عم عبد الغفار

بس انت ربطها برخاوى املدبح، إمال املرة اللى: حييى.د
أصل يا عم عبد الغفار فيه رخاوى ىف! ت مزرجن ليه؟فاتت آن
  ورخاوى ىف مصر اجلديدة، غري اللى ىف املدبح، وانا  السويس

شوف املرة اللى فاتت قعدت احفظك قد  دول،  مش من الـتالتة
ايه ىف الرخاوي، حييى الرخاوي، املره دى رحت هوْب ناطقة زى

 اهللا يفتح عليك، ازيك ؟  الصاروخ،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3575
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 :مما يلىيالحظ هنا آل:التعقيب

 أن املقابلة متت بعد أسبوعني دون أى تذآرة باملقابلة األوىل  ·

 أم بالتحية   أن املبادأة آانت من املريض سواء بالسالم   ·

 "الرخاوى" أنه تذآر االسم تلقائيا بدءا باللقب  ·

أنه ربط بني اللقب وبني ذآريات قدمية منذ مخسني سنة، مل  ·
 األوىل  ختطر على باله ىف املقابلة

آل ذلك يشري إىل انتقائية الذاآرة، وأنه قد استطاع أن
حيتفظ ىف ذاآرته القريبة باالسم، دون تدعيم، وأن قدراته
املعرفية ما زالت قادرة على الرتبيط بكفاءة تكاد تكون
أعلى من املتوسط، مبا يشري إىل أن املقابلة األوىل قد جنحت ىف أن

 .لذاآرة ونّشطت الرتبيطترسى عالقة ما، حافظت على ا

 :)مث تواصل احلوار هكذا (

اهللا  رحت هوْب ناطقة الصاروخ،..... ، : .....حييى.د
 يفتح عليك، ازيك ؟

 اهللا خيليك : عم عبد الغفار

 واهللا وحشتىن : حييى.د

 اهللا حيفظك: عم عبد الغفار

 باآلمك جد : حييى.د

 اهللا خيليك : عم عبد الغفار

 تك؟ طب انا وحش: حييى.د

 طبعا : عم عبد الغفار

يا وحشتك يا ما وحشتكش، من غري طبعا    أل مافيش طبعا،: حييى.د

 وحشتىن صح : عم عبد الغفار

 طب سألت عىن  :حييى.د

   إنت سألت عين؟: عم عبد الغفار

يعىن بصراحة افتكرتك، ما انا باجى من.. انا : حييى.د
شى، آان عندىاألسبوع لألسبوع، واألسبوع اللى فات ما جيت

 . ظروف واعتذرت

انا آـِيعاىن بتنشر عليا، مش قادر أمسك: عم عبد الغفار
 حاجه بيها 

يا جدع انت صلى على النىب مش وقته إحنا ىف: حييى.د
   آيعانك وال ىف اللى آنا فيه

 ضهرى واجعىن رجليا واجعاىن : عم عبد الغفار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــ"  يــــوميــــــــا "   3576
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 يا عم الغفار بالش تبعد: حييى.د

جة، آتبتوا مرتني اجيبما عملتوليش حا: عم عبد الغفار
 جنيه  16جنيه واول امبارح بـ 35دواء، اجيب برشام مرة بـ

 إنت جيبته من بره : حييى.د

 آه واهللا : عم عبد الغفار

 !يا حول اهللا يارب، طب وانا ذنىب ايه؟: حييى.د

جيبته من شربا وامبارح جيبنا 35مره بـ: عم عبد الغفار
 جنيه  16من شربا برضه 

 نا ذنىب ايه ؟وا: حييى.د

 ما هو برضه الربآة فيك انت : عم عبد الغفار

دا  ما حدش جاب ىل خرب،  هوا حد قال ىل حاجة،: حييي.د
   انا اللى شوفتك النهاردة ىف الطرقة ماشى ندهت لك

الدآاتره بيكتبوا ورق ويروحوا مديينه: عم عبد الغفار
 لألستاذ بتاعهم 

تك ىف الطرقه فقلت هلمالغفار انا شف  يا عم عبد: حييى.د
 واشوفك، وانا مش استاذ رمسى قوى دلوقىت يعىن  اصّبح عليك،

 اهال وسهال: عم عبد الغفار

 واهللا باحلفلك   واهللا اجيلك خمصوص،  لو قلت هلم،: حييى.د

 اهللا يكرمك ويسرتها معاك : عم عبد الغفار

 ازيك : حييى.د

 اهللا يكرمك : عم عبد الغفار

 خبارك ا  ازاى: حييى.د

 احلمد هللا : عم عبد الغفار

 انا حبيت اطمن عليك : حييى.د

 اهللا يكرمك ويسرتها معاك: عم عبد الغفار

 :يالحظ هنا أيضا: التعقيب

أهنا معرفة قدمية بني طبيب ومريضأن املقابلة مضت آ ·
 بعشم، وصراحة، وعتاب وموضوعية معا

ألى من الشكاوى -تلقائيا –أن احملتوى مل يتطرق  ·
 النفسية بأى درجة من الدرجات

أن الطبيب مل يتعمد أن يسأل عن األعراض النفسية ، ·
وهذا وارد حني يكون اهلدف أال تدعم من ناحية، وأن خنترب إن

قد مسحت بإزاحة –حضور املوضوع هكذا    -آانت العالقة 
 . األعراض عن اإلحلاح على الوعى من ناحية أخرى
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يشكو منها،أنه بالرغم من اآلالم الروماتزمية الىت  ·
وهى واردة بتواتر ىف هذه السن، إال أهنا مل ختتلط مببالغات

 نفسية، ىف صورة جسدنة مفرطة مثال 

أن يشرتى املريض عالجه) وغرابة(أنه بالرغم من تكلفة  ·
ىف مستشفى حكومى من خارج املستشفى، إال أن املريض تعاون

 قيقيةوفعلها، وآل ما أبداه هو شكواه املشروعة من آالم ح

أن املقابلة انتهت بسرعة وطيبة دون مطالب حلوح، مبا ·
ينفى أن العالقة ال تصطبغ باعتمادية لزجة، آان خيشى منها

 .عادة ىف مثل هذه الظروف

طلب األستاذ مقابلة عم عبد) ال أسبوعني(بعد أسبوع آخر، 
الغفار للتتبع، وهو يتوقع أن يتذآره آما حدث ىف املرة

ر، حيث آانت املدة بني اللقاء األول والثاىنالسابقة، وأآث
أسبوعني، ىف حني مل تتجاوز أسبوعا واحدا هذه املرة، باإلضافة
إىل أن التدعيم الذى حدث ىف املقابلة الثانية بدا أنه البد

، إْذ آان يعد بتقدم"باملوضوع"أن يؤآد متانة العالقة 
آان على مضطرد ىف آل من الذاآرة والعالقة، لكن الذى حدث

 : الوجه التاىل

، بعد مضى2008ديسمرب  4: بتاريخ: املقابلة الثالثة
 أسبوع من املقابلة الثانية 

 السالم عليكم: عم عبد الغفار

 أزيك يا عم عبد الغفار : حييى.د

 اهللا يكرمك: عم عبد الغفار

أقول لك زى اجلمعه اللى فاتت وحشتىن وحاجات: حييى.د
 آده؟

 هًال وسهًالأ: عم عبد الغفار

سنة، 17املريض الذى سبقه، (أنت حاتعمل زى هاىن : حييى.د
آان يعاىن من جتنب النظر ىف العينني، وهو الذى ُآلِّف باستدعاء

بتبص ىف األرض  ،)عم عبد الغفار بعد انتهاء املقابلة معه
 ما تبصلى يا أخى وترفع راسك  ليه يا عم عبد الغفار،

 لك أهه مانا باصص: عم عبد الغفار

الدآتورة! مش باصصلى وال حاجة، باصص ناحيةأل،   :حييى.د
 مش موجوده   دينا، صاحبتك ساندرا

 آه عيانة: عم عبد الغفار

 ألف ال بأس، هى قالت لك أهنا عيانة  !عيانة ؟: حييى.د

 )األحد(هى قالت ىل أهنا حتخّرجىن يوم احلّد : عم عبد الغفار

 األول أنا امسى أيه  ن قول ىللك حاُتخرج تروح فني،: حييى.د
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 شعراوى باين: عم عبد الغفار

 إيه: حييى.د

 شعراوى: عم عبد الغفار

 ؟!!؟ إيه اللى جرى ؟!!تاىن: حييي.د

 شعراوى: عم عبد الغفار

إنت مش افتكرت امسى األسبوع اللى فات!! تاىن : حييى.د
 ببتوع املدبح؟ 

 مش فاآر: عم عبد الغفار

 عه اللى فاتت آنت فاآراجلم   إمشعىن   ؟؟!!أل يا شيخ : حييي.د

 تعبان أوى: عم عبد الغفار

باين عليك النهارده تعبان فعال، ألف ال بأس،: حييى.د
لكن يا عم عبد الغفار ملا أنت تعبان آده، عاوز خترج ليه؟

 تعمل إيه؟

 أهلى بره بقى وماحدش سأل فيه: عم عبد الغفار

 يا خرب أبيض أنت يِئست مننا وال أيه: حييى.د

 رجليه ودماغى وجسمى ودرعاتى وآل جسمى تعبان: الغفارعم عبد 

 يا عم عبد الغفار إمسى إيه: حييى.د

 بانسى اإلسم: عم عبد الغفار

ملا تعبت نسيت إمسى أمال أفتكرته اجلمعة اللى فاتت: حييى.د
 ازاى، وآان فايت مجعتني ماشفناش بعض، أنا إمسى حييى الرخاوى

 أيوه: عم عبد الغفار

 وه إيهأي: حييى.د

 صحصحتىن: عم عبد الغفار

 امسى إيه  صحصحتك؟ طب: حييى.د

 حييى الرخاوى: عم عبد الغفار

من آام سنة، قول  هّوا الرخاوى بتاع املدبح: حييى.د
 خسمني، آنت بتنقل له إيه ىف املدبح

،...ناس صحاىب آنت بانقلهم  آان لّيـا: عم عبد الغفار
 أنا تعبان قوى

عبك النهارده يا عم عبد الغفار؟إيه اللى تا: حييى.د
 إنت آنت اجلمعه اللى فاتت زى الفل، إيه اللى جرى؟

 تعبان أوى: عم عبد الغفار
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 تاىن؟  إيه اللى تاعبك بس ؟ هى األصوات رجعت: حييى.د

 أل ما رجعتش : عم عبد الغفار

 إمال أيه اللى موجود: حييى.د

 ماحدش بيعاجلىن: عم عبد الغفار

آل الدآاتره دول إمال قاعد هنا بتعمل إيه: حييى.د
 بيحبوك وحواليك

 ناس طيبني: عم عبد الغفار

  أنا خايف عليك واهللا تطلع تالقى الدنيا فاضية،: حييى.د
والوليه عند بنتها العيانه وترجع األصوات تاىن وتتنيل بستني

عم عبد الغفار يبعد عينيه ويطأطئ رأسه وآأنه حيّول(نيله 
 غطست ليه؟   عبد الغفار،، غـِطست تاىن ليه يا عم )انتباهه

 ما غطستش: عم عبد الغفار

 ، دا أنت غطست ونص..أله: حييى.د

 تعبان: عم عبد الغفار

 ما أنا عارف: حييى.د

املسالك ثالث أيام أروح ورا بعض،: عم عبد الغفار
 وتيجى بكره، روح وتعاىل بكره  والدآتور يقول ىل رّوح،

 اية، قال لك بكرهما هو ماقلكشى تعاىل السنة، اجل: حييى.د

 قاىل بكره: عم عبد الغفار

 ميكن عنده ظروف: حييى.د

 أنا تعبان مش قادر أمشى خطوه :عم عبد الغفار

يا عم عبد الغفار إنت حالتك النهارده وحشة: حييى.د
 مش عاوز تقول ىل حاجة  فعًال،

 أقول لك إيه: عم عبد الغفار

مية مية، يا راجل دا انت األسبوع اللى فات آنت: حييى.د
 وآنت بتبص ىل، وتاخد وتدى معايا

 تعبان خالص  تعبان،: عم عبد الغفار

 منت آويس إمبارح: حييى.د

 إمبارح طول الليل مامنتش: ... عم عبد الغفار

 طب اتفضل يا عم عبد الغفار: حييى.د

 خالص مش عاوزىن خالص: عم عبد الغفار

 إنت عاوزىن: حييى.د
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 إنت عاوزىن: عم عبد الغفار

 ىنإنت عاوز: حييى.د

يضحك ضحكة تشبه ضحكته(اهللا يكرمك : عم عبد الغفار
 )تقريبا ىف اللقاء الثاىن

 أخريًا ضحكت اهللا خييبك يا شيخ ، خضيتىن عليك: حييى.د

 اهللا يسرتها معاك: عم عبد الغفار

 إنت مش عايز مىن حاجة قبل ما متشى : حييى.د

 تعبان أوى: عم عبد الغفار

 إنت عاوزىن: حييى.د

 مامنتش طول الليل يا دآتور: فارعم عبد الغ

 أنت عاوزىن: حييى.د

 اهللا يكرمك، آه أنا عاوزك: عم عبد الغفار

 طيب ياله عوز: حييى.د

من أمبارح أنا مامنتش لغايه الصبح، بعت: عم عبد الغفار
جبت الربشام ده من األجزخانة، الربشام اللى آتبهوىل الدآتور

 ) احلروف العربيةيقدم ورقة مكتوب عليها اسم برشام ب(

مني اللى آتبهولك الربشام ده، دا مش خط: حييى.د
 الدآتور، الدآاترة هنا ما بيكتبوش اسم الربشام بالعرىب،

الدآتور اللى آان قاعد ىف الغرفه اللى: عم عبد الغفار
 قبل منك دى

أل أل أل دى مكتوبه بالعرىب وبني قوسني والدآتور: حييى.د
إن الربشام ده للمعدة، صحيح فيه عمره ما يكتب آده ، مث

منوم بسيط، لكن ال ميكن دآتور نفسى زميلنا يكتبه آده ، مني
   .اللى آتبهولك

أنا لقيت تالتة قاعدين ىف األودة مع بعض: عم عبد الغفار
دخلت عليهم قلتلهم تعبان من املسالك آجى أتصري امليه

قالوىلراحوا واحد منهم آتبلى ورقة، و  مقطوعه وحرقاىن،
   هات الربشام ده، بعت جبته مع واحد من بره

   طيب حاضر، إنت عاوز حاجة تانية ؟: حييى.د

 اهللا يكرمك إنت عاوزىن: عم عبد الغفار

 آه، أنا امسى أيه: حييى.د

 حييي: عم عبد الغفار

 حييى إيه: حييى.د

 بانسى: عم عبد الغفار
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مع السالمه يا راجل يا طيب، سالمتك ألف  يالال: حييى.د
 ع السالمهسالمة، م

 السالمو عليكم: عم عبد الغفار

 وعليكم السالم ورمحة اهللا : حييى.د

 :يالحظ هنا أيضا: التعقيب 

أن ما توقعناه من تدعيم للذاآرة الىت جتلت بعد  ·
القاء األول مث تأآدت ىف اللقاء الثاىن، مل تتحقق، إذ تراجعت

 .الذاآرة متاما خاصة ىف أول املقابلة

 أقل حرارة من املرة السابقة أن املقابلة  ·

أنه يبدو أن اآلالم اجلسدية قد غريت املزاج فزادت ·
 وفرتت العالقة  )الطبيب(املسافة بينه وبني املوضوع 

األرق بالذات، لليلة السابقة مباشرة، قد  األرجح أن ·
   أضاف عامال معطال للقدرة املعرفية،

ب، تذآر االسمأنه حني ُذّآر عم عبد الغفار باسم الطبي ·
األول ىف آخر املقابلة، وليس اللقب، وقد يكون هلذا داللة غري
مباشرة، على أن العالقة الىت جتددت، برغم اإلرهاق هى مع
الشخص املاثل، دون دعم الذآريات القدمية آما آان احلال ىف

 .املقابلة السابقة

مث أنه تذآر االسم األول ىف هناية املقابلة، دون ·
 ة، آما ىف املقابلة األوىلاستعاد

 : تعقيب ختامى هلذه احللقة

ىف" آخر"تدرجييا حبضور " املوضوع"نالحظ عموما آيف يتكون 
متناول املريض ىف هذه السن، وآيف أن العالقة تتماوج حسب
املوقف وعوامل أخرى من أمهها الصحة اجلسدية وآفاية النوم

ملعرفية، املتمثلةوآفاءته، وبالتاىل فإن احلكم على القدرة ا
هنا ىف الذاآرة، بالسن، أو بشكل آمّى منفصل، أو بالتعميم،

،"العالقة باملوضوع"هو حكم يتجاوز أن يضع ىف االعتبار 
 .واملوقف اخلاص

وغدًا نكمل مع الرتآيز على طبيعة عالقة عم عبد الغفار
 ).عرب تارخيه الشخصى(باملوضوع بالطول 

 : حلقة الغد

 "املوقف البارانوى"باملوضوع على  تثبيت العالقة
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("אמ"א−467 :3−2(

 !!بني الشارع الغابة، والبيت الرحم

 ")الفر - الكر:"على املوقف البارنوى" العالقة باملوضوع"تثبيت (

 : ا نشروصًل مب: أوًال

أشرنا أمس إىل ارتباط الذاآرة والتذآر، آممثل للنشاط
 املعرىف، بالعالقة باملوضوع،

وىف هذه النشرة اليوم سوف ننتقل للرتآيز على نوعية 
العالقة باملوضوع عند عم عبد الغفار، وآيف أهنا ُشحنت

من واقع االشتغال مبهنة استلزمت هذه" الكر والفر"بنوعية 
إىل ما يليها  ى حساب منوه، إذ حالت أن يتخطاهاالعالقة، عل

أآثر متييزا  من عالقات أرقى ، تلك العالقات الىت تبدو
 . للعالقات اإلنسانية اجلدلية األصعب

نظرية العالقة   على   - مرة أخرى  –ال مفر من مرور موجز 
باملوضوع وربطها بالنظرية التطورية اإليقاعية ، حىت ميكن حتقيق

 .رض املقدم لقراءة هذه احلالة على خلفية نظرية مناسبةهذا الف

منذ داخل الرحم حىت النضج  تتدرج العالقة باملوضوع
 :التكاملى على الوجه التاىل

:تبدأ احلياة وليس مث موضوع أصال ، فهى مرحلة أنه  -1
وذلك منذ تواجدنا داخل الرحم، حىت بعيد" (ال موضوع"

وهذا ما يسمى) خمتلف عليها -بأيام إىل أسابيع: الوالدة
  schizoid position املوقف الشيزيدى

وهو وجود منغلق على ذاته، تتحدد عالقة الفرد فيه مبا
بغض النظر   حوله باحتياجاته البقائية آائنا حيا فقط،

 .عن أى موضوع وجد أم انعدم خارجه

meó not me، "ال أنا"عن ما هو " أنا"مبجرد متيز ما هو  - 2
أ إدراك العامل اخلارجى، بدءا باألم، تظهر األم آموضوعيبد

وهى مصدر) orientationالبهر (فهى الدهشة    :منفصل عن الذات
املوقف"، وهذا ما يسمى فالكر والفراخلطر، فاحلذر والتوجس، 

 Paranoid Position" البارنوى
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، إال أن هذا اآلخر"آخر"وهو وجود بقائى أيضا، لكن فيه
للخطر، فتتحدد العالقة به  اميثل أساسا، أو متاما، مصدر

 !بآلية اهلجوم والدفاع، أى الكر والفر

يتميز املوضوع) إىل مخسة(بعد عام من العمر، أوبعض عام  - 3
اخلارجى آمصدر للحب والرعاية فاحلفاظ على احلياة، وىف نفس
الوقت، آموضوع ميكن أن َيهجـُـر ويتخلى، فهو التهديد باهلالك،

داخل من احلب وتلقى احلب وتوقع اهلجر، مباومن مث ينشأ موقف مت
يرتتب عليه من الوعى بأمل العالقة ، مع روعة استمراراها، وهذا

    Depressive Positionاملوقف االآتئاىب ما يسمى 

وهو وجود يتميز به اإلنسان أآثر حىت ليعد من البعض بأنه
ن خاللما مييز اإلنسان بشرا أساسا، وفيه ال يتحقق الوجود إال م

 .ىف نفس املوقف اإلشكاىل هذا " آخر"هذه العالقة اجلدلية مبن هو 

تؤآد مدرسة العالقة باملوضوع على هذه املواقف أساسا، مث
تطور منظوراهتا من خالل تطور العالقة باألم، وآأن هذه العالقة
هى املسؤولة أساسا عن منو الكائن البشرى، سويا أو معاقا أو

وهى تتحدث بلغة التحليل النفسى املتجاوز. مشروع مرض نفسى
احتواء املوضوع   للتحليل النفسى الفرويدى، فتتكلم عن آليات

 إخل..اللبيدى ، واملوضوع ضد اللبيدى 

إضافات وفروض النظرية التطورية اإليقاعية
Evolutionary Rythmic Theory  

ةانطالقا من نظرية العالقة باملوضوع هذه الىت خرجت من عباء
سيجموند فرويد معرتفة بفضله، لكن ناقدة إياه باعتباره

وخاصة الغريزة(بيولوجيا من حيث ترآيزه على الغرائز أساسا 
أقول انطالقا من هذه املدرسة ضد البيولوجية، الحت ىل) اجلنسية

صدق فروضها، لكنها منغرسة فيما هو بيولوجى باملعىن األمشل،
رويد، وىف نفس الوقت ال يتنازلاملعىن الذى يتجاوز بيولوجية ف

هو أصل العالقات وتطورها) وليس الكيميائى(عن أن البيولوجى 
اآلنمن هذا املنطلق بدأ تنظريى ملا أمسيته حىت . من منطلق تطورى

 ."النظرية التطورية اإليقاعية"

التعديالت الىت أدخلتها على نظرية العالقة باملوضوع مل ختل
ذآرها، وإن آان قد أصبح هلا تطبيقات بتطور املراحل السابق

عالجية وتنظريية خاصة وخمتلفة إىل أقصى مدى، مث جاءت اإلضافات
احلرآية اجلدلية من واقع النظر إىل هذه املواقع ليس باعتبارها
مراحل منو حتدث ونتجاوزها من واحد إىل آخر، ولكن باعتبارها

 احلاجة إليها آليات حياة ميكن أن نلجأ إليها دائما ما ظهرت

 :وفيما يلى بعض ذلك

i.  ،وبه هذه  يوجد اإلنسان منذ هو خلية واحدة ملقحة  
الربامج مجيعا، بنفس الرتتيب، إال أنه ترتيب مربمج أساسا من

تطورى هريارآى متصاعد ، وميكن أن نرمز هلذا الرتتيب  واقع
، مبعىن) شيزيدى، بارنوى، اآتئاىب= ك .ب.ش( S-P-Dباحلروف 

هذه  -أساسا  –ن نوع العالقة باألم ليس هو الذى حيدد أ
 .املواقف الواحد بعد اآلخر
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ii.  ،يرجع هذا الرتتيب اهلريارآى إىل تاريخ تطور احلياة
حيث ميثل املوقف البارنوى أنواع األحياء املستقلة بذاهتا

إىل(لذاهتا، مثل األحياء أحادية اخللية أو حىت قبل ذلك 
 )الفريوس

iii.  طوار هو بقائّى حياتّى، وبالتاىلهذا التالحق ىف األ
  ال يوجد موقف أفضل من موقف إال مبا يتعلق مبدى التناسب مع

املرحلة الىت تنشط فيها آليات أحد هذه الربامج، لتالئم
 املوقف اخلاص الذى أثارها، والذى طلب تنشيطها  احتيجات

iv.  بناء على ذلك يظل اإلنسان يرتجح ذهابا وجيئة بني
إذا ما  واقف طول حياته، دون إعادة حرفية، هذاآل هذه امل

 استمرت مسرية النمو ىف التقدم

v.  معىن ذلك أنه باضطراد النمو، ترجح آفة برنامج عن
اآلخر، مبعىن أنه آلما ازداد اإلنسان نضجا آان أقدر على

، وهو حرآية املخ التكاملى"املخ اجلدىل"التعامل مبا أمسيته 
،)البارنوى" (الكرى الفرى"تعامل باملخ األحدث، عن غلبة ال

 )الشيزيدى" (املنفرد املستغىن"أو املخ 

vi.  نظرا للزوم آل أنواع العالقات ملمارسة احلياة
اإلنسانية باعتبارها جتميع تصعيدى منائى لكل مراحل احلياة،
فإن التكيف، والنمو أيضا، يتمان من خالل نشاط آخر يسمى

 In-and-our program. طول الوقت" ةبرنامج الذهاب والعود"
، واملقصود هبذه التسمية هلذا الربنامج هو أن النمو ال يسري 

باضطراد خطى، وإمنا حبرآية لولبية إيقاعية، ذهابا وجيئة،
شريطة أن تكون حصيلة الذهاب والعودة هى لصاحل التقدم حنو

 .تكامل النمو

vii.  ضات اإليقاعتتم حرآية الذهاب والعودة من خالل نب
احليوى، الذى تتمثل أهم جتلياته ىف دورات النوم واليقظة،
وأيضا ىف التبادل اإليقاعى بني نوم حرآة العني السريعة ،

 )من األحالم(هذه احلرآة    والنوم اخلاىل من

viii.  لظروف تنشئة معينة، قد يتوقف النمو أو يبطء
ب إىل إحدىعند مرحلة معينة من هذه املراحل، أو قد ينسح

هذه املراحل، فتنشط وتطغى آلياته على آل ما عداها، وال
وال  تعطى فرصة للتناول اإليقاعى، وال للجدل التكاملى،

يعود اإليقاع احليوى، وال برنامج الدخول واخلروج قادر على
حتريك النمو بالدرجة الكافية إىل االجتاه الصحيح، يتم ذلك

 حىت القْبلية، بشكل متزايد على حساب املراحل البعدية أو

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

أآتفى يهذا القدر من التنظري لننتقل إىل حالة عم عبد
 الغفار

 ىف حالة عم عبد الغفار  التطبيق
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نشأ عم عبد الغفار على  منذ سن اخلامسة، أو قبلها،
: "من قبل  –آما بينا  –عربة ابيه جيرها حصانه ىف الشارع 
حرآته وآّره وفره وهو معمن البداية، آان الشارع بناسه و

نشرة" حصانه حيمل بضاعته، هو املوضوع األول، ورمبا األخري
، مل ميثل)غابة الكر والفّر: والشارع" النمر"العرجبى (

ه حىت آادت بذلكالبيت عنده إال رحم أمه حيث أفرطت ىف تدليل
تسحبه إىل مرحلة سابقة، ومل ميثل أبوه آخر موضوعا آخر
بالنسبة له، إذ مل يكن مث خالف أو اختالف منذ البداية، بل
لعل أبوه الطيب الرحيم آان ميثل له وهو جبواره على عربته
الكارو جناح أسلوب الكر والفر خارج البيت، وىف نفس الوقت

شروط أن يصبح البيت بتدليل أمه هوآان يدعم حبنانه غري امل
الرحم اآلمن ، ال أآثر، فأين املوضوع احلقيقى؟ آان األب

وهو نفسه  طلبا،  حنونا على صغريه املرافق له ال يرفض له
 -آارا"الذى آانت حياته احلقيقية جترى غالبا ىف الشارع 

طول الوقت، ويبدو أن هذا مل يكن يشمله وحده، بل هى" فارا
ثقافة عرجبية ناجحة ممتدة إىل إخوته الذين آانوا آانت

وجاء موت األب باآرا وعبد  ميتهنون نفس املهنة ، عرجبية،
أآثر غورا) األب(الغفار الطفل ما زال ىف السابعة لينطبع 

 .ىف آيان الطفل مبا هو آما هو

الشارعظل عم عبد الغفار يكرس آل حياته ما بني 
لم تتح له فرصة تنمية عالقة، فالغابة، واملنزل الرحم

آما(  جدلية مع آخر له بعض مسات ما أمسيناه املوضوع البشرى
"النمر"العرجبى ( بينا ىف احللقة السابقة ىف األسبوع املاضى

 . )غابة الكر والفّر: والشارع

ته تزوجها ىف سن الثالثة عشر، ويبدو أهنا حاولت أنزوج
حبق، برغم صغر سنها، إال أهنا مل تكن" مشروع موضوع"تكون 

بالنسبة له إال أداة خدمة ىف السرير واملطبخ، وبرغم أهنا مل
موضوعا أبدا،  تشكو أو تقصر، إال أهنا مل تكن بالنسبة له

–ره، آما اسلفنا من وجهة نظ  -وحني انتهى عمرها االفرتاضى
ايضا من وجهة(وأصيبت بالسكر، مل تعد صاحلة لالستعمال 

فلم يعد يطيقها، وهو مل يطقها أبدا من قبل إال) نظره
أآملت عليها أمه بالغرية منها، فتحيز ألمه على  للذته، مث

طول اخلط، جاءت الغرية من األم الرحم املمتكلة، وليس من
 . ضالزوجة مشروع املوضوع اه

اإلخوة واألخوات مل ميثلوا أية موضوعات لعبد الغفار، وحني
 وصفته زوجته أنه

 ،"ما بيزعلشى أبدا على حاجة"

يبدو أن ذلك ميكن أن يفسر لنا عدم تأثره بفقد مخسة من
) 60& 70& 20& 37& 24(إخوته الستة ىف أعمار متفاوتة 

 .وذلك بعد فقد أبيه وهو ىف سن التاسعة

آرت الزوجة مل يقابل تقرب إخوته له مبثله ،مث إنه آما ذ
 :تقول الزوجة 
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إخواته آانوا بييجوا يسألوا عليه، بس هو ما آانشى
 "يسأل عليهم، وال يزورهم

 : عاش عم عبد الغفار هكذا

 احلياة معرآة

 والشارع غابة

بيت أمه حتت مظلة أبيه احلانية حىت( والبيت هو الرحم
 )مات باآرا

الكر(البارنوى  راح عم عبد الغفار ينتقل من املوقف
ىف ظل اهليدونيا –الالموضوع (إىل املوقف الشيزيدى ) والفر

 !!، وهو واقف ىف مكانه )أمان الرحم: الالغية للموضوع

 ،"لالستعمال الشخصى"وآل ما عدا ذلك من بشر هم 
 ُيستعملون من الظاهرن بدون عواطف، وال عالقات ، فال موضوع

 .خالقى باملعىن الشائعليس ىف ذلك أى مرض، وال أى عيب أ

توقفه عند موقف الكر والفر جعل حياته آلها سلسلة من
 اهلجوم والدفاع

اخلسارة مبعىن توقف النمو واردة، لكنها ليست فريدة، وال
 نادرة، بل يبدو أهنا الغالبة

صبغت هذه اآللية الغالبة النابعة من املوقف البارنوى
العربة واحلصان آل تصرفات عم عبد الغفار حىت بعيدا عن

 : والشارع 

 :تقول الزوجة

عبد الغفار طول عمره بيتخانق آتري ىف الشارع ويضرب"
الناس بأزازة، مبطوة، أو بيسن احلدوة بتاعت احلصان وحيطها ىف

 .جيبه

ولو حد حىت ىف القسم قال له إوعى، يضربه على طول، على
ما يقولطول آان ىف األقسام وميهموش ومايندمش ابدًا، وعمره 

 ."حلد معلهش

 مرة دخل السجن مخستاشر يوم عشان عّور واحد -

ومن أربعني سنة اختانق مع واحد عشان حط عربيته ىف -
 .احلتة بتاعته ، وراحوا احملكمة، وآانوا حايسجنوه

برغم جهودها حىت بعد –مث يبدو أن الزوجة قد فشلت فعال 
لعمل عالقة ما أن تثري فيه أى احتمال -دخوله اآلن املستشفى

 بغري الكر وافر

أهنا  غري مرفوضة تارخييا، بل يبدو" الكر والفر"عالقة 
العالقة األآثر تناسبا مع قوانني البقاء البدائية اساسا

مع أن هناك قوانني للبقاء جيرى اآتشافها مؤخرا تنفى أن(
 ،)تكون هذه العالقة هى الوحيدة، أو هى األرجح للبقاء
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ىف احلياة املعاصرة ، عالقة الكر والفر عالقة أيضا غالبة
خاصة ىف جماالت التنافس االقتصادى، واإلذالل السياسى،
واالستغالل البشرى، وهى تظهر ىف أبشع صورها أثناء احلروب

 . احلديثة ، واملؤامرات الغالبة من األقوى فاألقوى

الىت حافظت على حياة عم عبد  فإذا آانت هذه العالقة هى
يث املبدأ، وعلى اآلخرين، آماالغفار، فال لوم عليه من ح

فعل أوالده غالبا باستقالهلم، ورمبا آما فعلت زوجته
باالستسالم املتأمل ، أن يقرروا موقفهم من هذه العالقة،

 ويدفعوا مثن استمرارهم أو انسحاهبم

حنن نعرض هلذه العالقة اآلن ىف هذا اال ليس ألهنا دليل مرض
ليست مضمونة االستمرار، ذلكىف ذاته، ولكن لنبني آيف أهنا 

خيتل  )أو اضطر لذلك(أن توازن من اعتمد عليها وحدها 
حدث ذلك ىف هذه(مبجرد أن ختتلف الظروف فال تسمح باستمرارها 

 ) .احلالة حني اضطر عم عبد الغفار للتقاعد

بعد تكرار –" عرجبته"حني توقف عم عبد الغفار مرغما عن 
ظل مثان سنوات –مل يعد يطيقه  مصادرة عربته ، وتغرميه مبا

موضوعات الداخل آانت من"بال أعراض مرضية صرحية، يبدو أن 
احليوية بقدر ما آانت من التالؤم مع شخصيته، حبيث مل ُتضطر

 "أن تقتحم وساد وعيه الظاهر طوال فرتة الكمون هذه

لكن حني زادت وحدته، وانصرفت عنه زوجته وقتا أطول
ته، ورمبا حالت أوجاعه اجلسمية دونفأطول بسبب مرض ابن

حىت بدون عرجبته أو –" الشارع الغابة "احلرآة الطليقة إىل 
حني جتمع آل ذلك قفزت موضوعات الداخل لتغذى نفس –عربته 
 "الكر والفر: "اآللية

 " الرجالة والستات "قفزت اصوات 

  ،" نا بأمسع أصوات رجالة وستاتأ

 والعفاريت

ت شكلهم زى البىن آدمني بالضبط،وباشوف عفاري"... 
بييجوا ىف أى وقت، ومرة واحد طّلع أيده من حتت السرير وقعد

 ميشى إيده على وشى وعلى دماغى،

 وراجل دراعه طويلة

10وساعات باشوف راجل دراعه طويل حواىل مرتين وبعد  
 .دقايق خيتفى

ىف مرضه آان هو األآثر نشاطا من" الفر"ويبدو أن ذراع 
 :، آما يظهر مما يلى"الكر"ذراع 

الناس آلها بتتكلم علّيا، وبيضحكوا علّيا، وبيبصوا ىل
 "بصة غريبة

وىف واحد ىف احلارة عاوز يأذيىن وداميا يشتمىن ورحت اشتكيت
 .ىف القسم، وال سَألوا
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آان يتمثل أساسا ىف حالة االستعداد الدائم ذراع الكر
 ، "ستاند باى"

ن أخّوفآنت بأحط السكينة حتت دماغى وأنا نامي عشا
 الشياطني 

 ومع ذلك ضحكوا عليه وسرقوا سالحه ، 

 سكاآني 3بس ّمها سرقوا مىن 

 .."الفر"أصبح منزوع السالح فليس أمامه إىل 

ويضعها ىف جيبه استعدادا يسن حدوة احلصانقارن حني آان (
 )للنزال، حني آان ميارس العرجبة، ورمبا البلطجة

غريب، لكن هذا لكن زوجته حتكى عن هجوم مضاد ملقتحم
تقولاملقتحم مل يكن صوتا، آان معزة جارهم حبق حقيقى ، 

  :الزوجة

واحد جارنا عنده معزة، دخلت احلوش عندنا، فهوه جرى
وراها ومسكها وعض ودهنا وقطع هلا حته منها واملعزة قعدت

 تصرخ وطلعت جرى من عندنا

ظل الشارع ميلؤه حىت وهو يؤدى العمرة، فحني آان ىف
توبيس الذى ينقلهم أثناء العمرة، وبدال من يعايش أناأل

تظله املالئكة، أو يظله الرمحن بظله إذ ال ظال إال ظله، ظهرت
له العفاريت جبوار األتوبيس الذى ينقل املعتمرين، وآأن

 عربته الكارو،  حتول إىل -حىت ىف العمرة –األتوبيس 

 : وتقول زوجته 

يقول إنه شايف العفاريتوملا رحنا عمرة من سنتني آان ب
 راآبة عجل، وماشية جنب األتوبيس بتاعنا، 

املعزة آانت حقيقية، لكن مثة هالوس حيوانية ليست مفرتسة
 : بالضرورة تقفز من داخله أيضا ، تقول زوجته

أيام قاىل إنه شايف ارانب آتري ىف األوضة مع إن 5من 
 .ماآانش فيه حاجة

قوم بالليل يشوح بيهاآان بيحط سكينة حتت املخدة وي
ويقول أنا عاوز أقتلهم، وملا خيرج يأخد السكينة ىف جيبه

 .علشان ملا العفاريت تطلع له ميوهتم

وحني جرى إىل دآان ابنه بعد أن أشبعته العفاريت ضربا
الذى يعمل ىف الدوآو،  وهو وحيد ىف حجرته، استغاث بابنه

ل مبوتوسيكل، جرىوميلك عربة أجرة يسّيرها حلسابه، لكنه يتنق
املوتسيكل  إليه يستغيثه، فأغاثه، وأحلقه راآبا خلفه على

 .واصطحبه إىل بيته ىف ضواحى القاهرة

يبدو أن ذلك أيقظ فيه املثريات القدمية، فرتاجعت اهلالوس، حىت
 إذا وصلوا املنزل مل تبق إال األوجاع البدنية من أثر الضرب،
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إىل املنزل رفض أن ينام على السرير،  لكن ملا وصلوا 
مفضال النوم على األرض، وقرر ان ينام على األرض الصلبة دون
السرير الطرى، وقد أقر اثناء احلوار مع الطبيب آيف أن

. على السرير دون األرض –عادة أو غالبا  –العفاريت ترآبه 

سواء لفظا أو" االرض"خطر ىل أن من احملتمل أن تكون 
ات املناسبة للموقفهى أقرب إىل الشارع امللئ باملثري  جتريدا،

، ىف حني أن السرير مبرتبته الطريه) الفر-الكر( البارنوى 
هو رحم زائف ، مل يعطه ما أعطاه رحم أمه املدّلع احمليط،
وبالتاىل فاألرض بعالقتها بالشارع هى األضمن ملا تعد به من

 .يقظة مناسبة رمبا حترآت مع رآوبه خلف ابنه املوتوسيكل

 تعقيب ختامى

يكون األمر آذلك، فما هو املفروض أن نقدمه لشخص ىف حني
 هذه السن، هبذه الرتآيبة؟

بالنسبة حلالته شخصيا، فقد أظهرنا ىف احللقة الثانية
اية ماأن غ )غابة الكر والفّر: والشارع" النمر"العرجبى (

ميكن هو تنظيم حياتى ملزم، ميأل ما تبقى من عمره بشكل آمن
ولو قليال، باإلضافة إىل حماولة هتدئة هذا الداخل الثائر بعد

 .أن انقطعت مثريات اخلارج احملفزة 

 منذ بدأ(سنة  69  هذا شخص قد عاش بآلية غالبة طوال
املإذ راح يتلقى الع) رآوب العربة مع أبيه سن مخس سنوات

 منه بعض الوقت ىف  اخلارجى ىف شكل الشارع الغابة، يرتاح
 الرحم البيت األم

املوضوعات(مث عاش مثان سنوات مؤتنسا بالغابة داخله  
 ) املرتبصة الكامنة 

وحني زادت الوحدة، وخفتت حدة مثريات اخلارج ىف السنتني
االخريتني قفزت موضوعات الداخل إىل وساد وعى اليقظة الظاهر

 )وأحيانا مستوى الوعى بني اليقظة والنوم(

ال جيوز أن نكتفى بأن ندمغه باعتباره أنانيا يدفع مثن 
إلغاء آل من هو آخر ميكن أن يأخذ بيده ليتجاوز هذه

 .املرحلة، لقد فات اآلوان

وأيضا يستحيل أن ندعه حتت رمحة هذا الداخل املنقض، حىت
وأن صحته اجلسديةلو أدى إىل متاسكه بعض الوقت، وخاصة 

أصبحت مهددة، وأيضا غلب عليه حزن حقيقى موضوعى ملا آل
 .إليه وهو ىف هذه احلال

لقد شرحنا ما ميكن ان نقدمه له عمليا ىف احللقة السابقة
لكننا نعيد ،)خر، واإلرهاق اجلسدىالذاآرة والسن، والعالقة باآل(

 ذلك هنا اآلن خشية أن يبدو فيما قدمنا نوعا من اللوم أو الرفض

ىف الرتبيةإن ما ميكن أن نتعلمه هو أن ننتبه ، 
أن جناح آليات أقل نضجا ىف احلفاظ على  ، إىلوالوقاية

 استمرار احلياة العادية ، ليس شهادة بأهنا غاية املراد
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رتاضى، أو ظهرت ظروف جديدةذلك ألهنا مىت انتهى عمرها االف
ال تسمح هلا بأن متارس دورها بكفاءة آما آانت سابقا، اختل

 .التوازن، وظهر املرض أو ما هو أسوأ

 خامتة 

بقيت بعد ذلك مناقشة آيفية حضور هذا العامل الداخلى
 هكذا، تعويضا مرضيا، ىف صورة اهلالوس والضاللت الىت ظهرت، 

 لوعى، وبالذات ىف أى مستوى من ا 

، آما جاء تلميحا"حلم"وما هى عالقة آل ذلك مبا هو 
 .وتصرحيا ىف احللقة املاضية

 وهذا ما سوف نتناوله ىف األسبوع القادم 

 ما أمكن ذلك

 ربنا يسهل
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 ""אמ−468

 )115حلم: (نص اللحن األساسى

ىف البدء التهب اخلصام حول إصالح البيت بني الساآنة ىف
الدور التحتاىن ومالكة البيت املقيمة ىف الدور الفوقاىن
وترامت األصوات إىل احلارة الصغرية فُفتحْت نوافذ وأبواب وأيَّد

واحتدم أما الكثرة فأيَّدت الساآنة. البعض مالكة البيت
 .اجلدل مث تطايرت الشتائم حىت أنذر الغضب األمحر بسفك الدماء

 :التقاسيم

لكن باب السطح انفتح عن الرجل الذى يسكن وحيدا ىف... 
حجرة ىف السطح، وأخذ ينزل الدرج هبدوء ال يتناسب مع نار
الشتائم ونذر احلريق الذى على وشك االشتعال، وحني وصل إىل

ما احلكاية: ر املعرآة، قال بنفس اهلدوءبئر السلم حيث تدو
فقالت ساآنة الدور. يا مجاعة؟ أنا سوف أحلها لكم

آيف ستحلها يا روح امك؟ فلم يهتز ومل يرد،: التحتاىن
.نعم سيحلها ونصف، أنت ال تعرفينه: فقالت مالكة البيت

طبعا أنت الىت تعرفينه، قالت: قالت ساآنة التحتاىن
:ت حني تعرفينه ستعرفني آيف حيلها، قالتإخرسى، أن: املالكة

قال الرجل. أرنا شطارتك يا سيد الرجال: التحتانية للرجل
.أنت تقومني بإصالح البيت وهى تقوم بعمل الالزم: للمالكة

 !!وانت إن شاء اهللا ؟؟: قالت املالكة

 .بإذن اهللا: قال الرجل 

**** 

 )116  حلم: (نص اللحن األساسى

يق قدمي على الوزارة ولكن خبالف املتوقعذهبت لتهنئة صد
قوبلت ىف املكتب بفتور واضح مث طال انتظار املقابلة دون
جدوى فتسلل إىل ظىن أن بعضهم افرتى علىَّ فرية أفسدت الود
القدمي، وأخريا غادرت جملسى ال أرى ما بني يدى واستقبلىن زميل

فسألته لعنة اهللا على ألسنة السوء: يبقى على وده وقال ىل
وِلم مل يقابلىن ويتحقق من األمر فقال إنه مضى زمن والقانون

 .معطل اآتفاًء بأقوال الشهود
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 :التقاسيم

رجعت لتوى وأنا مصمم على لقائه دون املرور
بالسكرتارية أصًال، فعالقتنا تسمح بذلك وأآثر، مهما قالت
ألسنة السوء، وحني يتأآد اجلميع أنىن ما جئت إال للتهنئة

هبم إليه الظنون، وما أن دخلت عليهسوف خيجلون مما ذهبت 
مقتحمًا والسكرتري جيرى ورائى خائفًا من عاقبة ما فعلت حىت
فوجئت بأن الوزير قام من على مكتبه واجته حنوى وآأنه على
وشك أن يأخذىن باحلضن، وفجأة صفعىن صفعة أذهلتىن استدرت هبا
نصف دائرة، فوجدت صدغ السكرتري ىف آفى وأنا أصفعه صفعة
أقسى، فصرخ مولوال واستدار بدوره وهو يكاد يقع من طوله،

ىف  حىت ال يقع فيأخذها  ليجد مساعدته تقف مذهولة فتسنده
 .حضنه دون تردد، وانفجر اجلميع ىف ضحك ليس له مثيل
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א/א−469

 :أما قبل

 عزاء واعتذار

 لألسف، مل أتابع احلادث ىف حينه، 

حالت ظروىف أن أتابع بريدى اإللكرتوىن ىف الفرتة األخرية آما
 ينبغى، 

الحظت بعد مضى وقت غري قليل أن هناك من الزمالء األفاضل
أمرية سيف الدين، وأن حالتها تتقدم. د.من يطمئننا على أ

إىل أحسن، وأنا ال أعرفها شخصيا وإن آنت مسعت عن محاسها
 ونشاطها وعلمها آل ما هو واعد طموح،

ملهم زهري. مث فتحت أخريا هذا الربيد احلزين من الزميل د 
أمرية،. د.احلراآى من سوريا وهو ينعى زميالت وتلميذات أ

ويسأل اهللا. مارى. دينا، د. د دعاء حبيب،. املرحومات د
 لألستاذ الدآتورة أمرية متام الشفاء،

 إذن فهو املوت يرتبص بنا دون تفسري أو استئذان

إذن فهو الفقد حيرم بعضنا من بعضنا، دون تأمني أو
 تعويض

إذن فهو القدر يلعب آما يشاء، وعلينا أن حنرتم قواعد
 اللعبة، مع أننا ال نعرف هلا قواعد

 دنا أحد باخللود، مل يعـِ

 )ىف هذه الدنيا(وال هو مطلب جيد 

 ففيم املفاجاة؟

 املوت حق،

 لكن الفقد صعب

 وال آلمات تفيد

 فلماذا العــزاء؟ وفيم التقصري؟
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 :يا ترى

 فيم آانت تفكر مارى وهى عائدة إىل أهلها،

 وفيم آانت تتحدث دعاء مع دينا، 

 أمرية فرحة هبن وبنفسها معا. د.وآيف آانت أ

ال أعرف أيا  -آما ذآرت –قصري، مع أنىن نعم، أشعر بالت
 منهن

 آما أنىن يقينا أعرف أن الكلمات ال تفيد

 فماذا يفيد؟

 ضد عدم،   إذا آانت هى معرآة وجود

نتصاحل معه، حىت  فليكن املوت، آما تصورنا وحنن حناول أن
من خالل ما تناولناه به ىف هذه النشرات، فليكن هو ذاته

 أخرية،  أزمة منو أخرى، وليست

)مع أنه عندى آذلك(للفرد   آذلك  إن مل يكن املوت
 فليكن آذلك، للجماعة، مجاعة البشر

 أو يهون جزعهم،   لألهل خيقف أملهم  ال شىء يقال

الذين  وال شىء يضاف ملشاعر الزمالء والزميالت األفاضل 
 عرفوهن أآثر، 

 ففقدوهن أآثر

وال نعرف من – غالبا –آل ما منلكه وحنن ما زلنا أحياء 
 آل ما حدث إال ما حدث،

هو أن حنسن فهم ومحل مسئولية الدعوات الكرمية ىف مثل 
 : هذه الظروف ، وحنن نردد

 اللهم ال حترمنا أجرهن، "

 وال تفتنا بعدهن، 

 "واغفر لنا وهلن

 لكن آيف؟

 للحياة أعمق،  بأن حنسن انتماءنا

 وأن يدفع من يقدر دينه ملن ال يستطيع 

ستلهم املوت لتكون احلياة آما أرادها اهللا لنا ،وأن ن
 وبنا،

 فلنحرتم الفقد،

 لكن ال نستلم للعدم 
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 وهللا ما أخذ

 وله ما أبقى

 وهو مع الصابرين

 الفاعلني 

 .احلاملني أمانة من رحل، ومن بقى، ومن يأتى بعدنا أبدا  

 حييى الرخاوى

 واآلن إىل بعض ما نشارك به فيما هو حياة

 فقد زاد احلمل بفضل اهللا

 املوت وعظة

 فاحلمد له أوال وأخريا

***** 

 الربيد

 :مقدمة

ألنه أسبوع العيد، فالربيد خفيف خفيف، ليس بالضرورة
 نتيجة آلثار العدوان املعـِدى، 

 ونستحق  أعاده اهللا علينا مبا حيب ويرضى، 

 إذا آنا ال نستحق ألننا ال نفعل ما جيعلنا نستحق   طيب،

 فما العمل؟

 ه حدود رمحته وفضلهلكن بأى حق نضع حنن ل

 دعونا نعمل فورا حىت نستحق 

 وآل عام وأنتم خبري

**** 

 )1(يعلمنا " عرجبى"آهل : حاالت وأحوال  

 العالقة باملوضوع، والقدرات املعرفية: بعض ماهية

 عمرو دنيا. د

وصلىن أىن ما زلت آل يوم أتعلم من املرضى أآثر مبئات
املرات مما اقرأه ىف الكتب ومازلت اآتشف آل يوم خربات
معايشة أعتقد أنىن لن أجدها ىف أى مكان آما أىن أرى أىن

 .ما آربتسأظل تلميذا ملرضاى مه

 :حييى. د

 تصور يا عمرو أنه بقدر فرحىت مبا وصلك هكذا، خفت أال 
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فعال،  نكون قدر تلك املسئولية، إذا آنا نتعلم من مرضانا
فنحن مدينون ليس فقط هلم، ولكن علينا أن نوصل ما تعلمناه
إىل آل الناس، ليس لكى نقيهم من املرض فحسب، ولكن لنعرف

نا نستطيع أن نسهم ىفمن حنن، ورمبا ملاذا حنن، وآيف حنن، لعل
 .إيقاف ما يالحقنا من اغرتاب ويهددنا من تراجع

 عمرو دنيا. د

حييى وصف الشخصية قبل املرض فعال شخصية. مش عارف يا د
ولو ماآانش هو النوع ده، إمال  مضادة للمجتمع وال إيه،

 !يكون إيه ؟

 :حييى. د

من حيث املبدأ ، ال يوجد ترادف بني من خيالف القانون،
ومن يسمى الشخصية ضد اتمع، قد ختالف القانون وال تكون
آذلك، وقد تكون آذلك وتكون أذآى من أن ختالف القانون،
لقد ذآرُت ىف قراءتى للحالة أنىن ال أتفق مع ابنىت ساندرا،
الىت قدمت احلالة، ىف هذا التوصيف، فال هو صحيح، وال هو

نتقى، ومل يكن ضدهمفيد، فعم عبد الغفار آان له جمتمعه امل
أبدا، هو آان مستثارا دائما، مندفعا، آارا فارا، حذرا

 .، فيما أرى"ضد اتمع"مهامجا ، وآل هذا ليس 

**** 

 )2(العالقة باملوضوع والقدرات املعرفية : حاالت وأحوال

 .غابة الكر والفّر: والشارع" النمر"العرجبى 

 حممود حجازى. د

 ؟"مسارا جدليا صحيحا"مش فاهم وأرجو توضيح معىن 

 :حييى. د

التعبري صعب، عندك حق، لكنه واهللا العظيم هو ليس منظرة،
 . حنك وال طق

هو املسار الوحيد الذى أعرفه لتطور البشر أساسا، ورمبا
 تطور احلياة برمتها،

احلكاية هى أننا إذ ننمو حنتوى ما قبلنا من أحياء 
وتراآيب، ال نلغيها وال نتجاوزها، حنتويها بالتبادل

، وبالتناسب، وباجلدل، وهذا األخري هو اآللية)اإليقاع احليوى(
دو أضدادا، أو مراحل حياتية متنافرة،الىت تصّنع مما يب

تصنع من آل هذا آيانا جديدا قادرا على مواصلة النمو
بنفس اجلدل، فإذا أضفنا إىل ذلك أن هذا ال يتم ىف حالة

يسلك نفس املسار معنا" آخر"الكيان البشرى إال ىف حضور 
وبنا وضدنا، فهو التحدى امللقى ىف وجه البشرية، والىت ال

 ح جناحه حىت اآلن بقدر آاف،تلوح مالم
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 يا ترى هل أوضحت أم زدت األمر غموضا؟ 

 .أشعر أنىن زدته غموضا

 عمرو دنيا. د

وصلىن أىن أول مرة آخد باىل إن ممكن العالقة باملوضوع أيا
وأيا آان املوضوع هى فعال مبثابة حتصني ضد   آانت العالقة،

وأنه مش الزم تكون متارين   التدهور املعرىف لدى اإلنسان،
أو أنشطة معينة للحفاظ على هذه القدرات ذهنية

 .املعرفية

 :حييى. د

هذا صحيح، لكن العالقة باملوضوعات البشرية أصعب، ألهنا
متارس نفس احملاولة معك آموضوع، وعم عبد الغفار آانت عالقته

، وهذا هو ما حافظ"ناسا وحرآة ويقظة وآرا وفرا"بالشارع 
 .عليه

 حممد سيد. د

 آلمة املوضوع ىف املصطلح االجنليزىهل تتفق معى أن 
 object  relation  الكائن(املمكن استبداهلا بكلمة  من(

  قد يكون فالكائن هذا) العالقة بالكائن (فتصري الرتمجة 
 وهبذا حنقق آونه آيانا، إنسانا أو موضوعا حيا أو غري حى

 منفصال

 :حييى. د

 .، ال أتفق معك، عذرا..ال 

 رأمى عادل. أ

خلف نواته،  آخر، عالق، مستهجن، يتواري نابداخل
الذي هو هذا اآلخر. فتسعفه سدته احملكمة، ال يتسرب وقوده

قد اعتربه الزمن، او اجلوع، فال تزيده وحدة عم عبد: حنن
الغفار اال ضراوه وفتكا، لكن عالقه صميمه قد يغدو هبا هذا

 .شافيا ..االخر السام بلسما

 :حييى. د

 ول معقول،نصف تعليقك األ

أما التجريد الالحق ملا هو بداخلنا على أنه الزمن، أو 
اجلوع إىل آخره، فهذا ما ال أقصده عادة، وال أوافق عليه
آثريا، الزمن، واجلوع وما إىل ذلك بداخلنا أيضا، لكنىن حني
أقول أن مث آخرا بداخلنا أقصد آيانا حقيقيا متحرآا آامنا

 إخل...جاهزا قادرا 

 ة تعليقك فهو أيضا معقولأما هناي
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* * * * 

 )25(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 قىاألخال/وقف الشخصىالفرق بني املوقف العالجى وامل

 حممود حجازى. د

وصلىن أن الفرق بني املوقف العالجى واملوقف الشخصى األخالقى
ال يكون واضحا متاما آما ظهر ىف عرض احلالة إال من خالل

، أو ىف مراحل متقدمة من......املناقشة مع مشرف آبري، 
املمارسة مع وجود مراجعة دائمة من خالل املعاجل ملسريته

 .طريقته ىف العالجو

 :حييى. د

هذا صحيح، مث إن مشكلة األخالق، وقد قدمنا هلا ىف هذه
من ملف القيم( 2007-10-15نشرة النشرات منذ وقت باآر، 

من ملف األخالق حبث( 2007-10-16ونشرة ، )واألخالق ىف مصر اآلن
، هى مشكلة مل حتل أبدا، أمل يعترب دبليو بوش نفسه)علمى شعىب

الق وممثل اخلري عرب العامل، أمل يصنف آل من خالفحامى محى األخ
فكره، ومل خينع لتهديد سالحه شريرا، بالنسبة لنا حنن أغلب
من الغلب، خاصة بعد أن حتكم ىف مسألة األخالق من ال يشتغل مع

 .نفسه وربه بالقدر الكاىف

الوقت ضرورى فعال قبل أن نتصور أننا نستطيع أن منيز 
 املوقف العالجى، املوقف الشخصى من 

ما(ناهيك عن أن نلتزم ظاهرا وباطنا باملوقف العالجى 
 ).أمكن ذلك

 زآريا عبد احلميد. أ

اذاعة املقالة ذآرتىن مبا مسعته من أعوام قريبة ىف
ىف املئة من املصريني فوق سن 40، عن آيف أن )ىب سى.ال ىب(لندن
صفيما خي) الرجال حتديدا(صحية  يعانون من مشاآل 40ال

 املسألة اجلنسية

 :حييى. د

أنا ال أثق ىف هذه األرقام اردة ، قد تكون أآثر، وقد
وأحذِّر دائما من أن نستقى معلوماتنا عنا من   تكون أقل،

، وبيىن وبينك، أنا ال أثقBBCوسائل اإلعالم حىت لو آانت الـ 
أيضا ىف أرقام ما يسمى البحوث االنتشارية عندنا، فالعينة

    غري ممثلة، واألسئلة مباشرة، فمن أين تأتى املصداقية؟غالبا 

 زآريا عبد احلميد. أ

شرفت وال أقول عانيت -املقالة ذآرتىن آذلك بالفرتة الىت 
 من -فيها باالخنراط ىف جلسات العالج اجلمعى  -من وعكات نفسية

من امضاء عايز( وآيف أن حضرتنا آان  ىف املنوات -اخلارج
أن حب االستطالع آان املوقف األبرز أو+  )طة ما بأنه عيانسل

  .املهيمن على العالج
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 :حييى.د

أنا شخصيا أعاىن آثريا من وعكات نفسية، ملاذا هذه
املبادرة بالنفى، مث إنىن أحتفظ ضد احلكم بأن حب االستطالع
هوموقف مهني ىف ذاته، هو قد يكون آذلك إذا آان على حساب

عرف إن آان مث تغيري قد مت من خاللالتغيري ، وحنن ال منلك أن ن
قد تأخذ شهورا أو سنني حىت  أم ال، فاملسألة  هذا االستطالع

 نتبني هذا من ذاك،

أنا لست ضد حب االستطالع ألنه منبعث من الدهشة الىت هى 
 أصل املعرفة، أنا فقط ضد التوقف عنده،

ينبغى أن يكون اخلطوةاألوىل للمسئولية الالحقة على آل 
 .يسمح لنفسه برؤية اجلديد جديدا من

 على الشمرى . د

وتتهرب من  اهنا تقول جزءا من احلقيقة، هذه الست يبدو
الىت جيب أخرى وهلذا نفرتض ان هناك بعض املواضيع  اجزاء

 : التطرق اليها مع املريضة مثل 

 ساهم ىف تفاقم املشكلة؟ هل عمل الزوج وغيابه عن املنزل نسبيا - 1

 علم ماهو موقف الزوج من سلوآيات الزوجة؟ هلحنن الن -2
يشك فيها ؟ فرمبا يفقد الزوج الرغبة ىف اجلماع اذا شك ىف ان

الحبا ىف  حتمل آل ماجيرى من اجل األوالد ، ورمبا زوجته ختونه
 .هواحلال رمبا يكون هذا  بقائها ىف البيت،

 :حييى. د

الفرقيا صديقنا يا دآتور على الكرمي، لقد بينت مرارا 
، ىف األول حنن"حاالت وأحوال"، وباب "اإلشراف عن بعد"بني باب 

ال نناقش إال النقطة الىت يثريها السائل، وقد نسأل سؤاال أو
آل نصف ساعةاثنني مبا يسمح به الوقت، اإلشراف آله جيرى ىف 
حىت الساعة  ثالثاء من الساعة السابعة والنصف صباحا

قطم، ويوم األربعاء ىف نفس الوقتالثامنة ىف مستشفى دار امل
 )نصف ساعة(تقريبا ىف قصر العيىن، وتعرض عادة ىف آل جلسة 

حالتني أو ثالثة، واهلدف منه هو توضيح نقطة أو أآثر متعلقة
، وبالتاىل ، إمسح ىل أن أقبل آل االحتماالتبسؤال حمدد

الحقا دون  والتساؤالت لىت ذآرهتا سيادتكم، والىت ساوردها
ليق، علما بأنىن ال أوافق على ما وصلىن من أغلبها، مثتع

 . أحيلها إىل الزميل املعاجل لعله يستبني األمر ويستفيد منها

 على الشمرى . د

ما الذى استجد وجعلها تستفيق من نومها العميق -3
وقبيح وال يطاق بعد هذه املدة ان الزوج بشع  وتكتشف

 الصورة؟ جعلته ىف هذه االطويلة ؟ أم أن سوء العالقة بينهم

 :حييى. د

 حيّول السؤال إىل الزميل املعاجل 
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 على الشمرى.د

أليس من اجلائز ان تكون الصورة معكوسة؟ أى اهنا -4
عالقة ىف امرأة اخرى ؟ او انه زير اآتشفت ان زوجها على

مستوى آبرية على  هلا آان صدمة  نساء؟ وان ذلك بالنسبة
حلول غري توافقية الوعى فهربت ىف جماهل الالوعى للبحث عن

ولكنها تتأمل من تأنيب الضمري مما جعل إلعادة التوازن
 .العالقة غري املشروعة ليست آاملة

 :حييى. د

   حيّول السؤال إىل الزميل املعاجل، بعد شكر الدآتور على

 على الشمرى . د

املعلومات املتوفرة حاليا من مصدر واحد هى الزوجة آل
عوىن فكر/األوالد مثال؟ رمبا د در آخرفقط وال ادرى هل يوجد مص

املظلم أعتقد اننا اذا امطنا اللثام عن هذا اجلانب .بذلك
 .نتوصل لوضع خطة عالجية جمدية  او اجلهة العمى رمبا

 :حييى. د

 حيّول السؤال إىل الزميل املعاجل، مع الشكر 

 نعمات على . د

مكاملات تليفونية مع أشخاص ال  سيدة متزوجة وجترى
تعرفهم وتذهب للراجل ىف بيته وال تنام معه آيف؟ طبعا

توثيق العالقة  إىن الزم أصدق آالمها ، بس ميكن مع  عارفة
مث آيف يرضى الراجل  آخرى،  بينها وبني املعاجل تظهر حقيقة

اللى هى تعرفه بذلك والينام معها؟ أريد معرفة معلومات
 أآثر عنه؟

 :حييى. د

صدقى آالم املرضى على طول اخلط، مثمن قال أنك ال بد أن ت
برجاء أن ترجعى لردى حاال على الصديق الدآتور على
الشمرى، وأنت ال حتتاجني إىل توضيح الفرق بني باب اإلشراف عن
بعد ، وبني حاالت وأحوال، فأنت تسامهني بشكل مباشر ىف

 .، آما سريد ىف بقية تعقيبك حاال"اإلشراف عن قرب"

 نعمات على . د

نفس  عيانة هلا  عندى  صراحة أنا عندى نفس املشكلة،ب
وملا عرضتها على حضرتك قلت ىل نفس الكالم  املشكلة تقريبا،

ففكرت ىف موقفى الشخصى واألخالقى وتعجبت من تقبلى  تقريبا،
ولكن مع الوقت اآتشفت أن التقبـّل البد أن يكون  ملا تفعل،

بعدها وقفة مع املريضنقف   بعدد معني من اجللسات،  مشروطا
ونعيد التعاقد ثانية على شروط جديدة، بس  أو املريضة،

أهم حاجة تكون العالقة بني املريض وبني املعاجل فيها ما يكفى
من صراحة، وأن تشعر املريضة بأن املعاجل يشعر باالحاسيس

 .اخلاصة هبا
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 :حييى.د

 صحيح

 حممد إمساعيل. أ

وليه ده مايبقاش   إمىت أعرف أن ده موقف أخالقى مش موقف عالجى؟
 موقفى شخصيا، هو مش آل معاجل بيعاجل بوجوده وباللى عنده؟

 :حييى. د

أظن أن الرد ىف اليومية مل حيسم هذا األمر بشكل جازم، وقد
  أوصى املشرف باالستعانة بكل مستويات اإلشراف، آما أآد على أن
تكون مهمة الطبيب هى التطبيب، مبعىن فك اإلعاقة، وحفز النمو،

يا حبذا منع النكسة، وهى مهمة ختتلف عن مهمة األمر باملعروفو
 والنهى عن املنكر الىت يقوم هبا غريه بكفاءة على مسئوليته،

، فهذا صحيح، لكنىن حملت"بوجوده"أم أن املعاجل بيعاجل  
سؤاال مل تسأله أنت، لكنه خطر على باىل من خالل تساؤالتك،

ظومة املعاجل شخصيا تسمحماذا يكون املوقف لو أن من: وهو 
 مبثل هذه التصرفات وتعتربها أخالقا متينة ومتام التمام؟

أنا ال أريد أن أرد على سؤال طرحته أنا، لكن لنتذآر
معا أنه سواء آان املعاجل متزمتا، أو منطلقا، فكالمها موقف
شخصى، والنهى عن تداخل املوقف الشخصى مع املوقف املهىن يسرى

وحكاية بيعاجل بوجوده، ال تعىن أن نفتح الباب على اإلثنني ،
على مصراعية لتأثري وجوده هذا مهما آان نوع وجوده، هناك
عوامل آثرية جدا تشكل هذا الوجود الذى ال يصح أن يقتصرعلى

من ضمنها الثقافة اخلاصة والعامة،  موقفه الشخصى آفرد،
احتمالملا يرتتب على   واللحظة التارخيية، والبعد الطوىل
 إخل..اخللط بني مستويات املواقف وبعضها،

 حممد إمساعيل. أ

مىت ممكن أرجع ىف الشروط اللى حاططها لعيان علشان يكمل؟
 يعىن هو لو ما عملش إيه ممكن أرجع ىف الشروط؟

 وبالنسبة لليومية وصلتىن بس برضه العنوان خمتصر

 :حييى. د

يكون خمتصرا، أهنا وصلتك، أما العنوان، فال بد أن  املهم
 إن ما يعيب العنوان عادة طوله ال إجيازه،

إخل ؟ واإلجابة آما...مث نرجع حلكاية مىت أرجع ىف الشروط
تعرفها غالبا، هى أن املسألة شديدة املرونة، وختتلف من
حالة حلالة، ومن معاجل ملعاجل، وآثريا ما يعجز املعاجل عن حتديد

، وىف هذه احلالة يكونوقت بذاته إلعادة النظر ىف الشروط
لإلشراف دور مفيد جدا، لكن يظل املعاجل مسئوال أوال ،
والقياس بصفة عامة هو مبدى الضرر، وحجم املضاعفات، وسوء

، وآل هذا)تربيرية مثال(استعمال العالج ألغراض غري عالجية 
 )مع اإلشراف ما أتيح ذلك(مرتوك خلربة املعاجل ومهارته 
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 إسراء فاروق.أ

ىف أىن افصل فصل حقيقى بني موقفى حاسة إىن عندى صعوبة
وبصراحة ملا.. العالجى وموقفى الشخصى ىف آثري من األحيان 

باحاول أعمل آده باحس بلخبطة، وباحس إن اللخبطة دى
 ومش عارفة أعمل إيه؟.. واصلة للعيان 

 :حييى. د

أشكرك على هذه األمانة، وأرجوك أن تقبلى فكرة أن تصل
ريض يقبل منا ذلك، بشرط أال يكونخلبطتك للمريض، ألن امل

اهتزازا أو ربكة، اللخبطة مبعىن احلرية األمينة يشارآنا فيها
 .املريض، وآثريا ما يسهم ىف حلها معنا

مث إن حماوالتك الواعية شىء طيب، لكنها ليست آل ما هناك،  
فأنت ما دمت مستمرة ىف التدريب والعالج فالنمو، وحتاولني على

الىت تعرفينها عن نفسك، والىت ال تعرفينها، فإنآل املستويات 
اإلشراف(هذا هو املهم، االستمرار واألمانة والوعى واآلخرين 

 .آل يوم أآثر فأآثر   جديرة بأن تشحذ خربتك) واملريض

 إسراء فاروق. أ

حييى ىف احلالة دى بدوّر على موقفى آمعاجل مش عارفة أالقيه. أنا يا د  
 وده بيخليىن قلقانة؟.. لشخصى حاضر ىف ذهىن آويس ، ىف حني أن موقفى ا

 :حييى. د

بيىن وبينك، وليس فينا من زعل، ال أحد منا يعرف موقفه
الشخصى احلقيقى، إننا نعرف ما نسمح ألنفسنا أن نعرفه،

وهذا هو غاية املمكن، أما ما نتطور إليه!!) حاضر ىف ذهىن(
امنا فينا منوحنن نتعلم، وهو موقف شخصى أيضا قد يكون آ

 اآلن، فهو أمر آخر

 .أرجوا اال أآون قد زدتك قلقا

 هالة محدى. أ

وصلىن من النشرة أىن آنت هابقى قلقانة من مسألة الوقت
من غري ما أغري أى شىء،) املريضة(اللى أنا باقعده معها 

وآنت برضه مش عارفة هاتصرف إزاى؟، وساعتها آنت هاعمل
د ما يكون فيه عالقة جامدة بيىنبرأى حضرتك ىف إىن أستىن حل

وساعتها حاّديها حرية االختيار ما بني إهنا تسمح ىل  وبينها،
 .مبساعدهتا أو إهنا ما جتيش ّىل تاىن

 :حييى. د

 .ومعظم التعقيبات  هذا تقريبا ما جاء ىف املناقشة،

 هالة محدى. أ

فعال ممكن  وهى إن املريضة  هلا،  فيه حاجة آده انتبهت
عوىن علشان تتحط حتت بندا إهنا مريضة، وده. ستعملة دتكون م

 ؟)الفضحية(حايسندها أو ممكن خيرجها ىف وقت اخلطر 
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 :حييى.د

مش ضرورى الفضيحة، فاخلطر يأتى من داخلها مثلما يأتى
 من خارجها

 مدحت منصور. د

أنا عايزة أعيش .. عشان أنا ما ينفعش أآمل عيشىت آده"
 "أنا مش عايشة.. عيشة نظيفة 

الطالق وهى مش قادرة  إن السيدة دى عايزةاللى وصلىن
ورشة خياطة و حمل حالقة وسنرتال إخل يعىن, تاخد القرار ده 

-مشال الصعيد يعىن ضغط اجتماعى , مستوى مادى أعتربه عاىل 
مش عارف -عشان ال مؤاخذه تشوف مزاجها رمت جوزها ومخس عيال

لصول الربما ال أظن إن, إن آان فيه حاجة من األمالك بإمسها
بعد الطالق ستقيم عند األب أو األخ حمددة, يغلط الغلطة دي

مرغوب فيهاإىل أن يأتيها عدل آخر رمبا يتم اإلقامة غري
ساعات بابقى" أحلم أن, إذا دعىن أختيل .الضغط لتقبله

أنا لو أضمن إن لو... عايزة أنزل على دماغه بإيد اهلون 
ضمن ىل خطة حمكمة ما فيشلو حد ي.. هادخل السجن  قتلته مش

يظن البعض أن السيدة.منه أختلص" هاقتله... وراها أدلة
 ال, إذا آانت ال تطيق الرجل ستفارقه مهما آانت النتائج 

أظن ففى بيئىت مشاآل مشاهبة تصل أن السيدة ال تطلب الطالق
الذى  منها خوفها من لقب مطلقة ألسباب مادية و اجتماعية

 .السيدات هنا ىف طنطاختشاه الكثري من 

أتيح هلا البعض منها إال تبحث عن أشياء  هذه السيدة
هى حلني إشعار آخر ىف صفقة تشعر هبا لذلك  احلب فقبلت باملتاح
 واعية أهنا ال حتبه

 :حييى. د

مل أفهم ماذا تريد يا مدحت بعد آل هذا، هل عندك اعرتاض على
؟عينا أآثر؟ ماذا تريدما دار من نقاش ىف اإلشراف؟ هل تريد أن تو

 مدحت منصور. د

عشان تعرف موقفك الديىن   إنت يابىن: " أنت تقول للمعاجل   
تقدر وال ما تقدرش، هاتتجاوز وال حاحتكّى، واألخالقى بتشوف إنت

واألخالق، والفرق بني القدرة خللى بالك، ملا بنقرب على الدين
الال شعور نا ىفوحقيقة االمتناع واملسئولية، احلكاية بتهرب من

أرجو من حضرتك." جامد، إحنا بشر غالبة، احلكاية صعب فعال
 بأحاول أفهم بس حمتاج شوية توضيح تفهمىن أآثر أنا

 :حييى. د

على ما أذآر، آان ذلك ردا على املعاجل وهو يقول أنه
شخصيا موافق على ما تفعله هذه السيدة من الناحية

، آنت أريد أن أنبهه أناألخالقية، أو شىء من هذا القبيل
موافقته هذه مل ُتخترب، وأن املريضة مل حتضر لطلب هذا املوافقة

 املشكوك فيها، إذا هو مل يقس هبا منظومته شخصيا،
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أآتشفت خطئى فيما قلته، النه الأنا يا مدحت اآلن 
ينبغى أن نقيس موافقتنا من عدمها مبنظوتنا حنن ، ولكن

ينبغى  نبهتىن ملا علينا أن نقيسها مبصلحة املريض، شكرا أنك
 .أن أراجعه هكذا

 مدحت منصور. د

منظومة الدين أخريا مشكلىت أنا بعد إذن حضرتك ملا ترآت
و األخالق ىف تقييم الناس و النظر من خالهلا ومحلتها داخلى ىف

الوقت حصل إىن ما قدرتش أرفض حد عشان خطيئته و ىف نفس نفس
فيها قصص مشاهبة آده ليه ؟ و الوقت احرتت هو الناس بتعمل

 لقصة الست دى و ىف نفس الوقت بقول فيه سبب أو أسباب أو
حىت مربرات إهنم يعملوا آده و فيه ناس ميكن التمست هلم أعذار

...  أبسطها إىن شيطان أخرس وأقصاها اهتامات  و اهتمت نفسى
أنا احلقيقة مش هاممىن االهتامات قوى بس مش, حاجات مش و ال بد

 .حقيقى حمتار.. إيه عارف أعمل 

 :حييى. د

بصراحة وصلتىن أمانتك، وأرجو أن نقّر معا أن املسألة
ليست سهلة، وميكن أن ترجع إىل النشرات األوىل منذ أآثر من
عام وقد تناولنا فيها بشىء من التفصيل هذه املشكلة،

من ملف القيم واألخالق ىف( 2007-10-15نشرة مشكلة األخالق، 
من ملف األخالق حبث علمى( 2007-10-16ونشرة ، )مصر اآلن

، والقيم"البيئة"لغة الطبقة ( 2007-10-17، ونشرة )شعىب
إىل حل –طبعا  –دون الوصول  )الالأخالقية ىف األمثال الشعبية

 .حاسم

  رامى عادل.أ

ميكن الزوجه ظمآنه حبق وحقيقي، هى بذلك ليست ىف حاجه الن
 تبتل،

تربد إال أن تعطى لزوجها القعيد، أن نارها املؤججة لن 
 .رغم أن إعاقته حتول دون ذلك

االمل ىف تلبية نداء هذه املرأة مبعثه  أن  واغلب الظن
 احتياجه إحاطة الطبيب وصدق

 :حييى. د

 ب حتقيقه،فهمت اجلزء األول، وهو صع

 .فلم أفهمه  أما التاىل 

نداء املرأة، وآيف يكون مبعثه  ماذا تعىن بتلبية 
 . إحاطة الطبيب وصدق احتياجه

حتتفظ  نسيت أنك الصديق رامى، أنت شاعر  !!!يا خرب 
 . بأغلب املعىن ىف باطنك يا رجل

**** 
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 )3(حوار مع اهللا:يوم إبداعى الشخصى

 أنس زاهد. أ

- املشاهدة  نتخطى املعرفة إىل العرفان لكى نصل إىل مرتبة
 ..الشهادة

 .. املعرفة إبنة العلم ، والعلم إبن القانون وأسريه

ال خيضع إىل سلطة وال ينسب إىل.. متفلت .. العرفان منفلت 
 .. أب

 .. ميكن اتباعه حمطة ليس هلا طريق العرفان

طريق، ال طريقة واحملطة.. الطريق إىل احملطة هو احملطة ذاهتا 
 احملطة طريق نستجلى مالحمه الىت ال 

 مالمح هلا ، وحنن نسري وقوفا

ال ميكن أن نشاهد دون أن نتوقف، وال ميكن أن نتوقف إال
التأمل ، وال ميكننا أن نتأمل دون أن اذا استجبنا لغواية

ولكن دون.. األعلى  سري إىل اإلمام أو اإلقالع إىلنواصل امل
 .حرآة

 النشط املشاهدة حالة من السكون

 :حييى. د

إىل السكون ىف هناية   اطمأننت حني أضفت صفة النشاط
 .تعقيبك

حذر من ميلك إىل التأمل، وترجيحك  عموما، فقد متلكىن
 احملطة على الطريق،

، وليس هناك تفضيلنعم البد من حمطة حىت نواصل الطريق 
بينهما، احملطة هى فاصل بني طريق وطريق، أو هى وقفة على
الطريق لنواصله، هذا هو أساس فكرتى أو نظريىت آلها عن

 ىف حفز حرآية النمو،  اإليقاع احليوىدور 

آل وحدة من وحدات اإليقاع احليوى النابضة تتكون من طور
التشكيل(دور البسط يعقبه ) لعله هو السكون النشط( لالستيعاب

 .وهكذا، إن آنت تعىن هذا، يزول حذرى) النشط أيضا

 قبلت ربطك العلم بالقانون، قد يكون العلم ابن القانون، 

لكنىن مل أقبل ان تكون املعرفة ابنة العلم، املعرفة أمشل  
 وأعم

ربطك العلم بالقانون مهم، خاصة وقد بلغ من مجود بعض
املعرفة، فأصبح العلم دينا آامالمقدسى العلم أهنم احتكروا 

له آهنوته اجلامع املانع لكل ما عداه من قنوات املعرفة
 والكشف واملشاهدة

 شكرا
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 على الشمرى.د

حديث ال حيتاج ىف موضوع احلوار مع اهللا احلديث ذو شجون هو
فقط حيتاج. إىل وسائط خاصة وأدوات معينة وال إمكانات حمددة

على ما شئت منتستطيع ان تكذب   النية والصدق النك اىل
مع اهللا سبحانه وتعاىل النه املخلوقات، وميكن إن تنجح بذلك إال

 يعرف ماال تعرف ويدرك ماال تدرك وىف هذا املوضوع العظيم
البد من اإلشارة اىل العوامل الثالثة  موضوع االتصال مع اخلالق

 والشهادة والغيب وهى املعرفة

 :حييى. د

 لى آل تلك املقدمة شكرا دآتور على، فأنا أوافقك ع

 .لكن توقفت عندما بدأت تشرح املفاهيم باللغة السائدة

لغة النفرى هى لغة شديدة اخلصوصية، حىت أن النص الذى
توحيه إّىل آلماته يكاد يتالمس معها ال أآثر، وهو ال يفسرها،

 وال يتوقف عندها،

لست متأآدا إن آان حيق ىل أن أستأذنك فأرفض نشر بقية 
الذى عّرفت فيه علم املعرفة، وعلم الشهادة، وعلمتعقيبك 

الغيب، ألهنا تعريفات تقليدية جيدة، لكن ليس هلا عالقة، ال
 بلغة النفرى، وال باللغة الىت أستعملها أنا ىف قراءته، 

ومع ذلك فقد تراجعت عن جتاوزى حقك، وسوف أثبت بقية
حاال تعقيبك آمال أن يقبل القارئ هذا التنويه الذى أقدمه

 .وهو يقرأه حىت ال ختتلط األمور

 على الشمرى. د

 احب االشارة إىل هذه العوامل الثالثة وهى املعرفة
  ان  والشهادة والغيب للتذآري فقط ويقال

هى جمموعة حقائق ومعلومات صحيحة ىف :عامل املعرفة  - 1
وىف حقل او جمال معينة يعرفها او جزء منها من يعرفها

ومااوتيتم من" \قال تعاىل    جزئيةالغالب املعرفة 
سبحانه وتعاىل على علم وإطالع لكن اهللا" \العلم إال قليال

 . تام هبا والبشر على حسب اجتهادهم يكون نصيبهم منها

مبعرفة اهول عن طريق   وهى ختتص: عامل الشهادة - 2
املاء ىف اجلو مؤشر قوى او الشواهد آارتفاع نسبة خبار

قبل وجودها   املطر وتكوين الغيومشاهد على وجود 
هذا العامل خيتص هبا اهللا سبحانه وتعاىل وبعض ومعرفة

ان جدل قد اثري العلماء الذين خيتصهم اهللا بذلك واذآر
معرفة   حول معرفة جنس اجلنني وثار لغط حول ذلك حيث

وتعاىل وعندما رجعت لآلية   اهللا سبحانه ذلك من اختصاص
ويعلم ماىف "\  ك مقصورا عليه فقطالكرمية مل اجد ان ذل

ومل يقل بعدم إمكانية معرفة احد من": \...األرحام
 .وتعاىل خلقه سبحانه
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وهو عامل هائل ومزيدا من األسرار وأسرار :عامل الغيب-3
ومسبباهتا فهوخاص باهللا سبحانه وتعاىل وال االسرار واسباهبا

والعامل اخلارجى يعلمه إال هو فمن الغيب ما جنهله ىف ذواتنا
 فماذا يكون احلوار مع اهللا ري املتناهى بأرقامه الفلكيةغ

 وىف أى من العوامل أجدى؟  سبحانه وتعاىل

 :حييى. د

 سبق التنويه

 شكرا

 حممد أمحد الرخاوى. د

 املعرفة والغيب

 احتجب الغيب ليكشف

 اطيافه فيومض

 فيغشى السدرة 

 
 مث حيتجب

 لنكدح اليه

 فال يوجد

 اليقني اال اذا صدق 

  

 !!! سوىبالال

 والال هناية

 
 املعرفة يقني الوقفة

 !!!باملعرفة تنتهى بالظن

 
 تدور االفالك ىف مداراهتا

 اذا ثبتت الوقفة

 ثباهتا وما أصعب

 اىل ان نالقيه

 :حييى. د

 احلمد هللا أنك مل تشجب آل ما عدا ذلك هذه املرة

 شكرا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و التـ"  يــــوميــــــــا "   3608
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 رامى عادل.أ

بوقع ال تكون فرقانا اال/ال تتملك مىن الشهاده إال مكامله
 . تغرب وجها غائبا غائما غامضا غاضبا/ صداها

 :حييى. د

 أوافق

 رامى عادل .أ

أنا أعمل موظف. آل عام وحضرتك خبري: اخريا وليس آخرا
 .معدن أمن ىف متجر لشرآة اتصاالت واألشياء

 :حييى. د

 وانت بالصحة والسالمة، 

 ألف مربوك

**** 

 3-1ودعمه، بني اإلرادة واملعلومات " القرار"عن : تعتعة

 عمرو دنيا. د

ربنا يكرت من القرارات ويزود الدعم ويكرت املعلومات
 .ويبارك ىف املراآز، وربنا يرزق عبيده، وجيعله عامر

 :حييى. د

 تسم لتعليقكاملوضوع مل يكتمل، وال تؤاخذىن يا عمرو إن أنا مل أب

 هاىن مصطفى. د

احلكومة اآلن تفكر ىف سحب الدعم املصروف على السلع
فال أصدق بالطبع نيتها ىف دعم القرار خاصة آونه  األساسية،

 سلعة غري أساسية؟

 :حييى. د

وهذا التعليق أيضا رفضته، فأنا مل أعد أرحب هبذا النوع
 .حقى من السخرية، أنا آسف، لك آل احلق، وأنا أيضا ىل

عموما لك ولعمرو، للموضوع بقية وبقية، وميكن مشاهدة
برنامج العاشرة مساء آله الذى تناول املوضوع باملوقع فقد

استطالع نتائج مرآز املعلومات ودعم اختاذ(. نزل صوتا وصورة
 .)قيمالقرار حول مستوى ال

 رامى عادل. أ

 .ربنا موجود

 :حييى. د

 غصبا عنهم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3609
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א:−470

 تعتعة

 ".أخِلق بذى الصرب أن حيظى حباجته، ومدمن القرع لألبواب أن يلجا"

االقرتاح بإصدار دوريةأدمنُت قرع آل باب منذ أرسلت   
فصلية متخصصة ىف نقد أعمال جنيب حمفوظ، أرسلتها للمرحوم

، بعد1988عز الدين إمساعيل بتاريخ أول نوفمرب سنة . د.أ
أخريا، وبفضل. تشريف جائزة نوبل حبصول شيخنا حمفوظ عليها

جلنة احلفاظ على تراثه وفضل اهللا، تقرر إصدارها حولية متهيدا
ية، على أن يتوىل رئاسة حتريرها ذلك املثابرألن تكون فصل

جابر عصفور، آما يتوىل: الشامخ املبدع الطيب القوى
يا خرب. حسني محودة. سكرتارية حتريرها اإلبن الناقد امللتزم د

.ها هى تظهر أخريا بعد عشرين عاما بالتمام! احلمد هللا!!! 
عدد األولحسني محودة أن أسهم ىف ال. طلب مىن اإلبن الصديق د

بلمحة عما أعرفه عن أية بداية مارسها حمفوظ وعايشُتها معه،
فرأيت أن أقتطف مما آتبت هلذه احلولية بعض املقتطفات الدالة

 .1911ديسمرب  11مبناسبة عيد ميالده املوافق يوم باآر 

   املقتطف األول

يراوغنا جنيب حمفوظ عادة وهو يلوح لنا بأن مثة... 
 . كتشف دائما أنه ال ينتهى إال ليبدأهناية، لكننا ن

   املقتطف الثاىن

املعروف عن جنيب حمفوظ أنه شديد االنضباط ىف حياته..... 
اليومية، وآأن اليوم يتكرر عنده حبذافريه، اآتشفت أنه ليس
 ,تكرارا وإمنا هو حماولة إحاطة بقفز البدايات من حميط اإلبداع

 .جنيب حمفوظ يبدأ جديدا ىف آل ما يأتى ويبدع 

   املقتطف الثالث

أتيح ىل أن أرصد بداية من بداياته اجلديدة..... 
القدمية، بداية معاودته الكتابة ضد آل التوقعات واحلسابات
.العلمية والعملية، تعلمت ما مل أآن أتصوره، علما وواقعا

ابة من جديد حىتعايشته وهو يعيد تأهيل نفسه ليبدأ الكت
 ىف ، .....،  سنوات  مخس   طوال يومى    بتدريب   اإلعاقة على    انتصر
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 حرفا   أقرأ   أن   أجنح   حني خيفى    ال   فرحا   أفرح   آنت األوىل    السنة 
هالمى   شكل ىف    تتميز   احلروف   بدأت ، " شخبط "  ما   آل   بني   واحدا 
 أنه   طويلة   شهور   بعد   تبينت ،  سألهأ   مل .  صفحة   آل   يسار   أسفل 
أخرى   أشكال ،  التوقيع   يشبه   ما   حتت   ماذا   لكن ،  امسه ،  توقيعه 
 وبعض   عام   بعد   مث . أرقام   أهنا   تبينت   شهور   وبعد ،  حروفا   ليست 
 وآان .  "الواجب"تاريخ اليوم الذى آتب فيه   أنه   عرفت   عام 
 آنت أعىن  ،  قراءته ىف    جنحُت   ما   بعض   أبلغه   وأنا فرحىت  يشارآىن  
 مجلة   يكتب   أن   عامني   من   أآثر   بعد   استطاع   وحني ،  فرحته   أشارآه 
 بعض ىف    أميز   ورحت ،  الكبري   عيدنا   هو   هذا   آان   بعضها على  
سبحان"، "إن اهللا مع الصابرين"، " رىصد ىل    اشرح   رب "  الصفحات 

خفيف الروح"، "ساملة يا سالمة: "، وآذلك"امللك الوهاب
، مث حملت امسه أيضا ليس ىف أسفل الصفحة، ما هذا؟"بيتعاجب

إهنا فاطمة جنيب حمفوظ،: هذا هو!! إنه يسبقه اسم آخر، آه
 .أم آلثوم جنيب حمفوظ، فأدعو هلما وله

   املقتطف الرابع

بعد خماض طويل صعب، متت والدة األوالد احلروف.. ...
والبنات الكلمات، فبدت األحوال جاهزة للتقارب معا لتصنع
إبداعا جديدا، تيقنت أنه أصبح قادرا على أن يصوغ أفكاره
هو، وليس فقط أن خيط امسه أو اسم إحدى آرميتيه أو آية

أت، جتر"يعملها"تأآدت أنه على وشك أن  قرآنية آرمية، 
إىل   يشري   وهو   مبتسما أجابىن    ؟ الطريق ىف  شئ    مث   هل   فسألته،

 وقد ،  ما شئ    منها   يتمخص   رمبا "  بنغبشة "  يشعر   أنه   دماغه 
 ".أحالم فرتة النقاهة"، فكانت  آان 

هذه الذرية اجلميلة مل يكن ميكن حبسها ىف حجرته أو أدراج
سبوع اجلماعية صاخبة حني ظهرت أوىلمكتبه، فجاءت حفلة ال

 ). نصف الدنيا(أحالم فرتة النقاهة للناس ىف جملة أسبوعية 

   املقتطف األخري

 .حىت املوت مل يستطع أن يبلغىن منه أى معلم من معامل أية هناية...   

  حني أشفق شيخنا علينا فلم يستأذننا وهو خيتار أن يرجع
رضى اهللا عنه فرضَى  ،"لرتضى وعجلت إليك رىب"... إليه لريضى 

لكن مل خيطر بباىل  عنه، رحت أعيش جزع الفقد ولوعة الفراق،
أبدا أهنا النهاية، أو أنه املوت أصال، آان بداخلى يقني أهنا
ليست إال بداية جديدة، فقط هى بداية معاملها ليست ىف

 ".اآلن"متناولنا 

هه اهللالوعى الفردى إىل الوعى الكوىن إىل وج  ينتقل
 !!تعاىل، فأين النهاية؟

إىل هذه البداية آان شيخنا يسعى طول عمره حىت حتقق له ما أراد،   

فإذا مل يكن ىف مقدورنا أن حنيط بإبداعه اجلديد هذا
، فلنشحذ أدوات آدحنا، وحنن نقتفى بداياته املتجددة"اآلن"

أبدا، أعىن بداياتنا، رمبا يصلنا بعض ما تيسر مما أراد
 "..!!نفعل"و" يفعل"و" فعل"وما " آان"يله بكل ما توص

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   3611
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 البيت:الذات

 الرعد من اخلارج إىل الداخل، وبالعكس

صباح اخلري يا دآتور حييى، هى عيانة عندها: الشافعى.د
سنني، حضرتك حولتها ىل من 9و  11سنة، وعندها ولد بنت،  37

 .شهور تقريبًا  أربع

 .أيوه: حييى.د

هى معاها بكالوريوس لكن مابتشتغلش، ربة: الشافعى.د
آانت  من أربع شهور تقريبا،منزل يعىن، حضرتك حولتها ىل 

الشكوى األساسية ساعتها إن هى بيجلها خوف فظيع، رعب، ملا
وآانت  يكون فيه برق ورعد ، أو ملا ينزل مطر جامد،،

بقاهلا تقريبًا على احلالة ديه عشر شهور قبل ماتيجى، حضرتك
، آانت واخدة"تؤجل األدوية حاليا"حولتها ىف األول وآتبت 

ىف البدايه األمور آانت  عت وما فيش فايدة،أدوية ملا شب
فأنا إديتها دوا بعد استئذان حضرتك، بدأت الدنيا  صعبة،

 هتدى شوية 

بس دلوقىت، قصدى اليومني دول، ال فيه مطرة وال: حييى.د
 فيه رعد وبرق

أيوه، بس األمور بانت إهنا مش بس آده، دى: الشافعى.د
آل ده: عموما. قريباعندها رهابات متعددة من آل حاجة ت

ابتدا يهدى من ناحية األعراض، لكن مع الشغل معاها ظهر إن
  فيه مشكلة ىف عالقتها جبوزها جامدة شويتني، وبرضه فيه

 بأمها  حكايات ومشكالت ىف عالقتها

   إيه دى وإيه دى؟: حييى.د

منسك حكايتها مع أمها األول، آانت وهى صغرية: الشافعى.د
ا سايباها، آانت بتشتغل ومشغولة عنهاآانت داميًا أمه

خالص، وحلد دلوقىت بعد ماآربت برضه، زى ما يكون ما هلاش
 .دعوة بيها، ال هى حاسة مبرضها، وال بيها آلها، وال حاجة

 طيب وجوزها ؟: حييى.د
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جوزها راخر مشغول جدا طول الوقت، هو عنده:الشافعى.د
رتيحومشغول طول الوقت، ومس  ومش فاضيلها،  شرآة جتارية

 . إهنا بتتعاجل، زى ما يكون حد قام عنه بالواجب ، وخالص

يعىن هوه معرتف إهنا عيانة، وعايزة عالج، وال شارى: حييى.د
 . دماغه وخالص، ما حاولتش حترك فيه أى حاجة ىف االجتاه ده

بصراحة هو يعىن جوزها اى حتريك له صعب جدا،: الشافعى.د
يصرح ساعات إن اللى هىيعىن داميا يقول إنه مش فاضى، وب

مش فاضى  بتعمله ده جمرد نوع من التفاعالت العادية، وإنه
علشان يقعد جنبها ويطبطب عليها، ألنه الزم يشقى علشان

 .يعرف يأآلها هى والعيال

 . يعىن هوه من ناحية وامها من ناحية: حييى.د

أمها متمرآزة حوالني نفسها، وعندها: الشافعى.د
وزت بعد وفاة والدها جوازه قصريه آده،إجت  مشاآلها، هى

 . آام شهر واتطلقت

 إيه؟  بقد  اجتوزت بعد وفاة جوزها: حييى.د

خبمس سنني مثًال،  بعد وفاة والدها بكتري،: الشافعى.د
يعىن فضلت مكملة شغل حلد  بعد ما طلعت على املعاش،  يعىن

هر،نفسها وحيدة، إجتوزت آده آام ش  ماطلعت على املعاش لقت
 . وبعد آده إطلقت

 ودا أثرعلى بنتها ازاى؟: حييى.د

ما فرقتشى، املهم إحنا وصلنا دلوقىت ىف: الشافعى.د
العالج ملرحله مش حلوة، املخاوف رجعت ، وساعات بتزيد قوى

 قلق ألسرهتا آلها  لدرجة مابتستحملهاش، وبيرتتب على ده

 هى بتييجى جلسات العالج بانتظام؟: حييى.د

هى بشكل عام آانت منتظمة خالص طول األربع: عىالشاف.د
طالعة نازلة، وفجأة قالت ىل إهنا  شهور دول ، بس األمور

ماعديتش تستحمل أآرت من آده، وإهنا مش حا تقدر تكمل عالج،
عشان باين مافيش أمل خالص إهنا تتعاجل، وإهنا الظاهر حاتفضل

 آده بالصورة دى، وخالص 

 ن ده إيه؟ وموقف األهل م: حييى.د

هو جوزها شايف إهنا مبجرد ما برتوح بصراحة: الشافعى.د
عمل يعىن حاجة، يعىن  لدآتور وبتقعد تتكلم معاه، باين ده

حصل فيه فرق شويه، هو آان ىف األول معارض إهنا تروح لطبيب
نفسى يعىن وبيقول هلا ده شوية دلع ومش القيه حاجه

بعد شوية بقى هو  رة،فرتوحى نازلة راحية لدآات  تعمليها،
 اللى بيضغط عليها، أل وهو اللى بيجيبها ىف امليعاد
ويستناها طول وقت اجللسه قاعد ىف العربية ىف الشارع لغاية

يروح مرجعها البيت، أظن ده معناه إنه هو حاسس  ماختلص،
 .إن الدنيا متحسنه شوية 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   3613
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 السؤال بقى ؟:حييى.د

مش  قى؟السؤال أنا مش عارف أعمل إيه ب: الشافعى.د
 عارف أآمل إزاى ؟

 هى مش عايزة تيجى زى ما بتقول، حاتكمل إيه بقى؟: حييى.د

هى مش رافضة من الناحية العملية، هى بس: الشافعى.د
خالص، آده" بتصرح ىل باللى هى حاسة بيه، يعىن بتقول مثال 

 ، لكن بتييجى" آفاية

   بيبقى واقع احلال بيقول إن فيه عالقة: حييى.د

 عالقة آويسة   أيوه ، فيه: فعىالشا.د

أصل إنذارات االنقطاع، غري الكالم ىف االنقطاع، غري: حييى.د
يعىن  االنقطاع اخلايب، وآل ده غري االنقطاع بدون إنذار أصال،

هيه أنا آويس جداًّ  فيه واحد مش عايز ييجى ، يقوم يقولك
ا، أن خفيت، سالموا عليكوا، وانت تبقى حاسس إنه هوه زى م

ملا واحد بيكون بييجى،  دمه بقى أتقل، لكن  هو، وميكن
ده بيبقى أحسن، يبقى  وبيقول أنا مش عايز،  وبانتظام،

العالقة فيها حرآة ومصارحة، ممكن نعمل حاجة، يعىن حلد دلوقىت
أنا مش شايف إن فيه حاجة هتدد استمرار العالج، أنا شايف

 .ةإن مشاعرها جتاهك، وجتاه العالج إجيابي

أنا مش باسأل عن مشاعرها ىف حد ذاهتا: الشافعى.د
يادآتور حييى، أنا باسأل عن الشغل معاها نفسه، أنا بسأل

مش عارف أحترك خالص، زى ما يكون وصلنا ملرحلة  إىن بقيت
   .وقفة آده رمخة، حملك سر 

 إنت قلت إهنا ما بتشتغلشى، مش آده؟ : حييى.د

ش، هى معاهاهى مابتشتغلأيوه، : الشافعى.د
   بس مابتشتغلش  بكالوريوس،

 مابتشتغلشى ليه؟ : حييى.د

سنة، إشتغلت ىف أول 13هى متجوزه بقاهلا : الشافعى.د
 .سنني وبعد آده قعدت ىف البيت 3اجلواز 

   مافيش احتمال إهنا تشتغل من أول وجديد ؟: حييى.د

أنا حاولت أزق ىف ده عشان العيال آربوا،: الشافعى.د
 ادوش عايزينها قوى قاعدة طول الوقت ىف البيتوما ع

بصراحة فيه شغالنة للجماعة دول أنا ما: حييى.د
باحبهاش، إمنا أهو خروج، وناس، وآالم من ده، قصدى شغلة
  مندوب دعاية لألدوية،هى البكالوريوس بتاعها يسمح بده،
  صحيح هى شغالنة آلها اغرتاب وسخف، وبيعدوا يكرروا آلمتنني

سطوانة املشروخة، إمنا برضه مساء اخلري، مساء النور،زى األ
الدوا دا ما اعرفشى إيه، والدوا ده أحسن من الدوا دآهه، 
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وآالم من دهن أنا عالقىت بالناس دول صعبة، ّمهه بيصعبوا على،
فباقعد اهزر معاهم وهم عارفني آويس إىن ما بامسعشى آالمهم

 .ول، والسالممن أصله، إمنا فيه عالقة، فيها ناس، خروج ودخ

هى بتتعلل بظروف  أنا مش متأآد ، لكن: الشافعى.د
 .أوالدها ومكان سكنها، وحاجات آده

 أنا مش عارف، يعىن هى اللى مش عايزة تشتغل؟: حييى.د

شوية  تقريبا، عموما أنا حاولت اديلها: الشافعى.د
وحاجات آده عشان أشوف  واجبات ىف البيت، وآراسات وتلخيص،

وعشان حترك خمها شويه بعيد عن الرتآيز على املشاآلااللتزام، 
 . واألعراض

 السؤال إيه بقى؟  طب ما هو ده آويس،: حييى.د

أنا مش عارف أعمل إيه تاىن  بصراحة: الشافعى.د
 .يادآتور حييى

هتعمل أيه  عملت آل حاجه معاها أهه،  ما انت: حييى.د
 تاىن 

 لسه األعراض نشطة   ما هو: الشافعى.د

 أعراض نشطه يعىن إيه؟: حييى.د

ىف الوقت اللى حيصل فيه، هى ىف الشتا حتديدًا: الشافعى.د
وتقوم واخده العيال  مطر أو برق أو رعد بتتخض جدًا،

 وتنزل جترى ىف الشارع 

بس انت ما قلتلناش آده من األول، ما جبتش سرية: حييى.د
 .عن اجلرى ىف الشارع ده

حلضرتك حاجه آمان، أصلأنا عايز أقول : الشافعى.د
االعراض ديه بتحصلها ملا تكون ىف شقتها هى بس، لو ىف بيت
أمها ىف بيت محاهتا ما بتحصلش، حىت لو هى ىف الشارع ما

 .مابتحصلش إال ىف شقتها بس   بتحصلشى، يعىن

دى تبقى عايزه شغل تاىن، دى رهابات   ال، ال ،ال،: حييى.د
شقة جوزها ده بالذات، هى موقفية هلا داللة، تبقى شقتها،

اللى بتقلب الرعد رعد، وبتخلى املطرة طوفان، زى ما
تكون بتحرك الرعد اللى جواها، زى ما تكون أرضها
الداخلية بتغلى برغم سكون السطح، تييجى أى هزة براها،
من الطبيعة، تروح مسّمعة جواها، وهات يا خوف، مث هى

أمن من البيت، واخدبتنزل جرى ىف الشارع، وآإن الشارع أ
بالك؟ يبقى الزم تعيد ترتيب أوراقك وتشتغل ىف املنطفة

 . دى

أنا فعال حاسس إن املوضوع له عالقة جبوزها: الشافعى.د
بأمها إللى ميكن اتنقلت معاها ملا  وبعالقتها القدمية

 . اجتوزت
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على فكرة ساعات الشقة، وساعات العربية، تبقى:حييى.د
ساعات  ، اجلسد بتاعنا ده بيت،امتداد للذات بشكل أو بآخر

بيبقى هو والبيت اللى احنا ساآنني فيه واحد، وبرضه
العربية، ساعات ملا يبقى الفانوس اليمني الوراىن خمدوش أو
مكسور، وانت راآب العربية تبقى عايز متد إيدك هترش ىف
اخلدش، احلكاية بقت عايزة دراسة تانية هبدوء، الشقة عند

وصا الست اللى ما بتشتغلشى، بتبقىعموما، خص  الست
امتداد للذات من غري ما نعرف، بس أنا مستغرب ليه ما
بتجيش املخاوف ىف شقة أمها مع إنك بتقول إن األمهال واحد،
ميكن آان عندها أمل إن انتقاهلا لشقة جوزها حا يديها أمان

نتيجة –واهتمام غري شقة امها وهى صغرية، وميكن هى خدت 
إن االهتزاز الداخلى أمام إمهال أمها ثبت إنه –دة لطول امل

مش خطر مبرور الزمن، لكن باين اجلواز، بيت الزوجية ، ال
زى ما يكون الرعد بيهز  عمل ده، وال عمل حاجة أحسن منه،

اهلش اللى ما قدرشى يغطيها، مل انتقلت لبيت جوزها السقف 
من شقوق  ااملطر ممكن يغرقه  لقت السقف فوقها خموخ، يبقى

دا غري الرعد اللى جواها اللى بيتحرك  السقف اخلايب د ه،
زى ما قلنا مع الرعد اللى براها، املسألة عايزة دراسة
تفصيلية شوية، بس إوعى تاخد آالمى ده قضية مسلمة، أو
تقوله هلا بطريقة مباشرة، إنت ترجع تفحص عالقتها جبوزها من

بتاع جوزها وانشغاله ده،آل ناحية، سيبك من حكاية الشغل 
هو الوقت مهم صحيح، لكن ساعات األمان بيوصل ىف نص ساعة،
وساعات ما يوصلشى لو هو قاعد ىف البيت أربعة وعشرين
ساعة، الزم تفحص املنطقة دى بالراحة معاها ، تتدحلب يعىن
واحدة واحدة، ويا ريت مع جوزها برضه، إنت آده ميكن تالقى

 توى جديد خالص، نفسك بتشتغل على مس

حنا اتكلمنا وبنعيد ونزيد ىف حكاية املؤسسة الزواجية
 دى، بصراحة دى عايز شغل طول الوقت، ويا ترى، 

وماخبيش عليك، الزم ما تنساش العالقة احلميمة، اجلسد
ساعات بيقول اللى ما نعرفشى نسمعه من غريه يا شيخ،

ر، وثقة،والكالم ىف املنطقة دى مش صعب قوى بعد أربع شهو
وانتظام ىف احلضور، واهو جوزها ابتدا يهتم، وبيستناها ىف
العربية ساعة حباهلا، ومع إهنا بتقول ما فيش فايدة، إال إن
انتظامها بالشكل ده بيقول إن فيه فايدة ونص، إنت عملت

 .شغل آويس، وبتعمل شغل آويس، وحا تعمل شغل آويس

 .على اهللا: الشافعى.د
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  ماعياجل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيالتحرير املشارك  رئيس 
لنشر باهلينة العامة للكتابمستشار ا -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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