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  :2009-02-01حـــد األ 

اإلشراف على : التدريب عن بعد -520 3991
 )33(العالج النفسى 

 

  :2009-02-02 اإلثنيـن 
  يوم إبداعى الشخصى -521 3998
:2009-02-03ثالثاءال   

اختبار :تراجع أومراجعة -522 4003
 )3(للشخصية العربية حتت اإلعداد 

 

:2009-02-04ربعاءاإل   
  تساؤالت واسرتشاد   -523 4009

:2009-02-05ميــساخل   
  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -524 4014

:2009-02-06معــةاجل   
  بريد اجلمعة/ حوار -525 4016
:2009-02-07تــالسب   
   تعتعة قدمية -526 4036
:2009-02-08حـــداأل   

اإلشراف على :التدريب عن بعد  -527 4040
  )34(العالج النفسى 

:2009-02-09اإلثنيـن   

حدث من ... يوم إبداعى الشخصى -528 4049
!وأربعني عاماواحد   

:2009-02-10ثالثاءال   
  املفاجأة، املصادفة، الورطة، األمل - 529 4053
:2009-02-11ربعاءاإل   

أم  الرتاث الشعىب حضوٌر ىف الوعى؟ -530 4068
ديكوٌر للَحِكى؟  

:2009-02-12ميــساخل   
  "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة  -531 4079
:2009-02-13معــةاجل   
   حوار بريد اجلمعة -532 4081
:2009-02-14تــالسب   

حمفوظ بني ملحمة" دورية" -533 4090
   احلرافيش، وملحمة غزة
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  :2009-02-16 اإلثنيـن 
    
  :2009-02-17 ثالثاءال 
    

  :2009-02-18 ربعاءاإل 
    
  :2009-02-19 ميــساخل 
    
  :2009-02-20 معــةاجل 
    
:2009-02-21تــالسب   
    
:2009-02-22حـــداأل   
    
  :2009-02-23 اإلثنيـن 

    
:2009-02-24ثالثاءال   
    
:2009-02-25ربعاءاإل   
    
:2009-02-26ميــساخل   
    

:2009-02-27معــةاجل   
   
:2009-02-28تــالسب   
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)34(אאאא:א −527

تفاصيل وتوضيح عن بعض مستويات اإلشراف على العالج
 النفسى

جاءتنا ىف بريد اجلمعة، بعد نشر نشرة يوم األحد عن
استفسارات "مستويات وأنواع اإلشراف على العالج النفسى"

آثرية عن مستويات اإلشراف غري املألوفة، وهى الىت وردت ىف
النشرة األوىل، وقد أفادتىن هذه التساؤالت ىف تعديل الفصل

مث شعرت وأنا اعيد. اص بذلك ىف الكتاب املزمع نشره قريبااخل
قراءة ما عدلته أنه من حق صديق املوقع أن تصله هذه
:التعديالت، ملزيد اإليضاح، وها هى فيما خيص املستويات من

، وهى مستويات اإلشراف اجلديدة على"ثامنا"إىل " ثالثا"
 .املمارسني

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

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

 Lay) عامة الناس(إشراف الشخص العادى : لثًاثا
Supervision  

ختتلفابتداء من هنا حىت اية أنواع ومستويات اإلشراف 
 : عن ما سبق آما يلى" إشراف"مضامني آلمة 

أنه إشراف تلقائى، أقرب إىل تأآيد معىن التعّلم   �
 .استهداًء بالنمو الطبيعى

سندا من عامل -مع التلقائية–أنه يتضمن عادة    �
من عملية منائية جترى  :مساعد قد يكون شخصا آخر، أو ضمنا

 . بصورة إجيابية

هذا االشراف يتحقق بوعى منتبه، أو قد جيرى ىف أى   �
 . مستوى آامن من مستويات الوعى 

نتائجه(أنه يقاس بنتائجه، أآثر مما يقاس خبطواته   �
 ).بالنموعلى املريض بالشفاء وعلى املعاجل 

 آيف يكون الشخص العادى مشرفًا؟ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4040
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بيّنا سابقا آيف أن العالج النفسى هو عالقة إنسانية
هادفة بني مهّىن له خربة ، ومريض حيتاج هذه اخلربة، وأا مثل

 .أية عالقة ترتبط خبلفية ثقافة االثنني ارتباطا وثيقا

انطالقا من أن املريض النفسى ليس إال أحد أفراد هذه
الثقافة، وأن الغالبية الغالبة مما يسمى مرضا أو عرضا أو
إشكالة حتتاج إىل عالج، موجود مثلها بدرجة أخف بشكل أو

 بآخر ىف احلياة العادية ىف نفس الثقافة،

 وأيضا مبا أن العلم هو ليس إال تنظيم للمنطق السليم، 

مث إن وظيفة الطبيب النفسى املعاصر آان يقوم هبا ىف 
البداية شخص حكيم عادى عرآته السنون، وعلمتهبداية 
 اخلربة، 

 انطالقا من آل هذا، فإن املعاجل النفسى،

قبل أن يكون" شخصا عاديا"يبدأ من ثقافته اخلاصة   �
 . طبيبا 

حييط بثقافة املريض واضعا ىف االعتبار اختالف الثقافات  �
"وانأس"، وثقافة "إسنا"غري ثقافة " رشيد"ثقافة (النوعية 

غري" حارة السكر والليمون"، وثقافة "العريش"غري ثقافة 
 ) . بالزمالك" مظهر....شارع "ثقافة 

يثق ىف رؤية ورأى الشخص العادى النابعة من ثقافته،  �
الذى يثق به ىف املعلومات -يزيد أو ينقص –بنفس القدر 

 . املكتوبة مهما آانت حديثة أو مسيت علما 

اعد الىت حتكم آل ثقافة حمكات يقيسيستلهم من القو   �
هبا خطواته، وحيدد توجهه، خاصة فيما يتعلق بالتعرف املتجدد

 . على احلد الفاصل بني الصحة واملرض

أن ِقَيَمه -مع زيادة سنني املمارسة–يتبني أآثر فأآثر    �
الشخصية، ومعتقداته، ومواقفه، ليست هى احلكم الفيصل ىف

 . حرآية ممارسته مهنته

واملعتقدات واملواقف تتغري مع(يالحظ أن هذه القيم    �
 . اضطراد منو خربته، ومن مث منوه

املقصود باشرافمن آل هذا نستطيع أن نتبني آيف أن 
االستهداء برأى شخص عادى، ياحبذا من نفسالشخص العادى هو 

، شخص يعتقدثقافة املريض، أو على األقل على دراية هبا
 :ه منطق مفيد، أو خربة مشاهبةاملعاجل أن ل

يعرض املعاجل على صديقه، أو زوجته، أو زميله، أو ابنه
، مأزقه ىف عالج حالة ما، دون ذآر امسها طبعا، أو ذآر أية

ما شاءت له" حيكى"معلومة ميكن أن يتعرف هبا عليها، فريوح 
الطالقة أن يذآره آيفما تيسر بشأن املأزق الذى مير به مع

مما رأى معه أنه حيتاج أن يطلب املشورة من حكيم مريض ما،
 عادى أو صاحبة خربة موازية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4041
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مث هو يستمع إىل الرأى من هذا الشخص العادى، ويضعه ىف
 االعتبار، ال أآثر وال أقل،

ذلك أنه يرتك الرأى وآثاره تنساب مع معلوماته األآثر 
 إحاطة حبالة املريض،

السابق على خلفيةفتتفاعل آل تلك املقومات مع رأيه  
 رأى املريض وحالته،

وقد يصل من خالل آل ذلك إىل رؤية أوضح تنري له الطريق 
 .بشكل أو بآخر

هذه الطريقة ىف اإلشراف ال ُينصح هبا آجزء أساسى ىف
التدريب، لكن مبا أا جزء ال يتجزأ من حياتنا العادية،

نا هوجترى داخلنا بدرجات خمتلفة من الوعى، فإن املقصود ه
 أن نسمح حبضورها ىف بؤرة وعينا حىت نتحمل مسئوليتها، 

هذه االستشارة الىت أمسيُتها إشرافا قد تتم دون ذآر أن
هذه حالة مريض بذاته، آأن يسأل املعاجل زوجته عن تفسريها
اخلاص لغرية نسائية، شبه غرامية، متارسها أخت جتاه زوجة

 أخيها،

املوظف ىف بنك عن بعضأو مثل أن يسأل املعاجل أخاه  
طبيعة عمل البورصة، فيستهدى برأيه ىف حجم تفاعل مريضه
الذى خسر خسارة متوسطة ، لكن تفاعله بلغ أقصاه حىت مرض،
وقد خيطر الطبيب أو املعاجل أخاه البنكى مباذا نصح صديقه

 ، وإىل أى مدى آانت نصحيته موضوعية،)أو مريضه(

 ......وهكذا 

العادى ىف أمور تبدو متخصصه هلا سابقةاستشارة الشخص 
جيدة ىف نظام القضاء اإلجنليزى ، حني يكون الرأى فيما إذا

ىف أيدى احمللفني،وهم أناس" غري مذنب"أم " مذنبا"آان املتهم 
عاديون، ويكون دور القاضى هو ىف ضبط احملاآمة، مث صياغة

 .احلكم من خالل رأى هؤالء احملكمني

جيد عندنا لدور الشخص العادى حني ميارسآذلك هناك منوذج 
الىت ُتنظم) العرفية(ما يسمى جمالس التحكيم األهلية 

تلقائيا حسب تقاليد القرية أو البادية، أو ينظمها
 .القانون

هذا وذاك ليس إشرافا مبعىن اإلشراف، لكنها سلوك طبيعى،
ضهورمبا تفكري بصوت مسموع يطمئن املعاجل الذى حيرتم ثقافة مري

إْذ حياول أن يتعرف أن يتعرف أآثر فأآثر على رأى الشخص
العادى من نفس الثقافة حول بعض ما يقابله ىف مهنته،
فيأخذ هذا الرأى ىف االعتبار، يأخذه آمشروع للتفكري فيه من
جانب املعاجل، يضيف إىل معلوماته وخربته ما يعينه ىف مساعدة

 املريض، وقد يصحح خطأه، فخطى مريضة

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4042
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االشراف، وإن آان غري مباشر متاما، وهووهذا هو جوهر ( 
 :).مير عادة بالنوع التاىل

  Self Supervisionاإلشراف الذاتى : رابعًا

يتم هذا النوع بشكل تلقائى، على مستوى شعورى أو
الشعورى، وهو نوع من التعلـُّـم املستمر، وحنن نتذآر أن

التغري ىف السلوك أو الرتآيب نتيجة للخربةهو  التعلمتعريف 
 . واملمارسة

 التدريب على العالج النفسى ما هو إال نوع من التعلم،

املتعلم الشاطر هو الذى يشرف على نفسه باستمرار بشكل
 تلقائى،

"من أآثر أنواع هذا اإلشراف الذاتى معىن اآلية الكرمية 
، واآلية"ذيرةبل اإلنسان على نفسه بصرية، ولو ألقى معا

آفى"إىل " وآل إنسان ألزمناه طائره ىف عنقه: "الكرمية 
 ، "بنفسك اليوم عليك حسيبا

 هذه البصرية، وذلك احلسيب هو املشرف الذاتى، 

 : وهنا نود أن ننفى أمرين 

أننا ال نعىن باإلشراف الذاتى دور الضمري الشائع: األول
–يم أخالقية تقليدية باملعىن األخالقى، فالعالج ليس حمكوما بق

حبيث حناسب أنفسنا عليها –حىت مبا قد حيدث فيه من أخطاء 
 آأا ذنب،

هو أننا ال دف من خالل التأآيد على االشراف: والثاىن
الذاتى أن نوصى املعاجل بأن حياسب نفسه شعوريا أية حماسبة

 .واعية طول الوقت، وإال أعيق متاما

نه إنسانا يتعلم، عادة ما حيملاحلكاية أن املعاجل حالة آو
هّم مريضه ويفكر ىف أمره بعد انتهاء اجللسة العالجية، حيدث ذلك

 ىف أى وقت وألى مدة، بشكل إنساىن مباشر غري معطل عادة،

ويعرف أن هذا جزء ال يتجزأ من: وحني تتزايد خربة املعاجل 
 مسئوليته اإلنسانية واملهنية،

حبيث ال تغري حماسبته تلك على يضبط اجلرعةوحني يعرف آيف  
 مسئولياته األخرى وعلى حياته اخلاصة،

أن حيقق نوعا من املراجعة -بكل ذلك –فإنه يستطيع  
لبعض مشاآل ومآزق مهنته من خالل بصريته اإلنسانية الواعية

 .النشطة، الىت حتفز مسئوليته املمتدة

ضبط" ونظرا لالختالفات الفردية، وحتقيقا ملا أمسيناه حاال
فإننا حنذر من اإلفراط ىف االعتماد على هذا النوع’ "اجلرعة

من اإلشراف خشية التمادى ىف املثالية من ناحية حىت ال ينقلب
الشعور باملسئولية إىل الشعور بالتقصري إىل الشعور بالذنب،

 وآل هذا معطل معطل،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   4043
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وأيضا حنذر من االعتماد على اإلشراف الذاتى وحده مىت
االستعانة بنوع آخر من االشراف، إضافةأتيحت للمتدرب فرص 

إىل اإلنارة واالستنارة الذاتية، وليس بديال عنها، ذلك أن
"النقطة السوداء"اإلشراف الذاتى حيمل خطر تأثري ما نسميه 

 .ىف رؤية املمارس لنفسه

ىف ترآيبه ال) أو مناطق(إن لكل واحد فينا منطقة  
ىف نفسه، وىف أدائه، وحني ال يرى) أو ال حيب أن يراها(يراها 

النقطة"ومن مث تسمية عنها،  أعمىهذه املناطق نعترب أنه 
، هذه النقطة إذا آانت تشمل مساحة آبرية، أو إْن"السوداء

مستويات الوعى،تعددت ىف مناطق خمتلفة من أىٍّ من مناطق و
 ميكن أن تكون عائقا حيول دون آفاءة اإلشراف الذاتى،

وبرغم ذلك، فإن استمرار اخلربة، واضطراد النمو ، 
واالستعانة بأنواع أخرى من االشراف آل ذلك خليق بأن يقلل

 . من مساحة هذه النقط السوداء باستمرار

اجلوقد تظهر آثار اإلشراف الذاتى اإلجيابية ىف منو املع
نفسه دون أن يلحظ ذلك واعيا ىف وقت بذاته، ذلك أنه
باستمرار املمارسة ، وتلقائية التعلم حتتد البصرية، وتزيد
فاعلية اإلشراف الذاتى التلقائى، مبا يؤآد أمهيته من جهة،
وحيسن األداء من جهة أخرى، فتزداد فرص وجدوى اإلشراف

 الذاتى باستمرار 

 من خالل املمارسة، هو دليل على أنإن جمرد التغري اإلجياىب 
 .اإلشراف الذاتى قد أدى دوره بكفاءة، ولو من وراء صاحبه

 : إشراف الزمالء األصغر واملتدربني على مدرهبم: خامسًا

احلقيقى، هو) فصحى: عامية، وضمها: بكسر امليم(املعلم 
لتالميذه واملتدربني على) سواء أعلن أم مل يعلن(الذى يسمح 

أن يشرفوا عليه، وىف خربتى أذآر أنىن أعرض حالة أويديه 
اثنتني بني احلني واحلني، ولألمانة فهى ليست حالة عالج نفسى

)اللهم إال إذا آانت حالة من حاالت العالج اجلمعى(منتظم 
أعرضها على زمالئى وزميالتى األصغر فاألصغر، أثناء قيامى

آما يستفيد مرضاىباالشراف عليهم، فأسرتشد برأيهم وأستفيد 
 . 

  Patient's Supervisionإشراف املريض : سادسًا

لكنه. هذا النوع من االشراف قد ال جيوز أن يسمى آذلك
 . آذلك 

هلذا النوع من االشراف عدة مستويات هى أيضا ال تسمى
 ) اشرافا حتديدا

ومعىن،(حني حتتد بصرية املريض ىف مرضه فريى غائية : األول
بدرجة أعمق مما يراها) وليس بالضرورة أسبابه(املرض ) ولغة

، فينتبه املعاجل إىل هذه الرؤية، وحيرتمها،)املعاجل(الطبيب 
 . ويستفيد منها ويعّدل نفسه من خالهلا 
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يأتى من احرتام تقرير املريض عن نتائج العالج: الثاىن
املعاجل مبا يعّدل موقفه وحيسنه/الطبيبأوال بأول، فيفسرها 

 ).اشراف النتائج: وإن آان هذا هو أقرب إىل النوع التاىل(

حني حتتد بصرية املريض فال تتوقف عند رؤيته آليات: الثالث
)ميكانزمات(ولغة مرضه وغائيته، وإمنا متتد إىل رؤية آليات 

أو ال(، فيعلنها ) املعاجل/ الطبيب (وصعوبات وأعماق 
فيتعلم منها الطبيب ما حيفز ليس خربته فحسب، بل) يعلنها

  منوه أيضا 

أيه، وقد يلحقه بتوصيةحني ميارس املريض إعالن ر: الرابع
 .دالة وهادفة وصحيحة مثل احلالتني التاليتني آنموذج

قال ىل مريض أثناء حماوالتى دفعه على مسار خطوات   �
منوه مبا ىف ذلك من مآزق وصعوبات تبدو أحيانا شبه مستحيلة

هو انت عايزنا حنقق": ، قال ىل هذا املريض)أو رمبا طوبائية(
 "قدرتش حتققه بنفسك أو لنفسكلنفسنا اللى انت ما 

الناجتة–نبهىن مريض آخر أنىن ال أصلح لعالجه، ألن رؤيىت     �
قد جعلت مساحة وعيى تتسع حىت حتتوى –من طول ممارسىت غالبا

ال ميلك إزاء ذلك - على حد قوله–فهو ) وعى املريض(مساحة وعيه 
يرتتب أن يتحرك معى داخل دائرة وعيى الىت حتيط بوعيه متاما مبا

عليه من إبطاء حىت الشلل، وهذا يعوق منوه آما يعوق حرآية
عالجه، وقد طلب مىن هذا املريض أن أحوله لطبيب أصغر تسمح
دائرة وعيه أن تتداخل مع دائرة وعى املريض، فتتحرك

 . الدائرتان تقاربا وابتعادا مبا يفيد االثنني

وراح يشرحيعمل خمرجا مبدعا، !) املريض(آان هذا الصديق 
 :ىل ما يعىن ىف صورة دوائر آما بالشكل املوضح

وقد نبهىن األخري إىل ضرورة ضبط جرعة حفز إيقاع النمو،
وأيضا تعلمت منه أن فرط الرؤية من جانب املعاجل، حىت وإن
آانت هى الرؤية الصحيحة، قد ال يساعد حرآية أو تلقائية

 و املريض بالقدر الذى يفيد العالج مبعىن النم

حني يتجاوز منو املريض درجة منو الطبيب، وهذا: خامسًا
وارد ، ألسباب آثرية ليس هنا جمال لذآرها تفصيال، ىف هذه
احلالة، ومع افرتاض مرونة الطبيب واستعداده للتعلم بشكل
مباشر أو غري مباشر، قد حيفز منو مثل هذا املريض الذى جتاوز

يلحق به، وقد يتجاوزه مرحلة منو طبيبه، قد حيفز الطبيب أن
الطبيب بدوره معه، أو مع مريض آخر، ويضطرد التواصل

 .والتجاوز مع مريض ثالث، وهكذا

هذا املستوى بالذات حيتاج إىل تفصيل أذآر أنىن شرحته
شفاهيا مرات آثرية أثناء االشراف، ولست واثقا إن آنت

ال أستطيع أن أضيفه آتابًة أم ال، وسوف أضرب مثال مبسطا قد
 .يقبله أآثر القراء، وبالذات من األطباء

ال يقاس النضج النفسى بالذآاء أو الشهادة أو :مقدمة
 باملوسوعية أو بالنجاح، ودعونا خنتار بعدا واحدا وليكن 
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أو. (مع الفعل ذى املعىن واهلدف) البصرية( تناسب الرؤية
أى بعد ختتاره مما تسمع أنه صفة من صفات النمو الذاتى

احتواء التناقض ىف العالقة باآلخر، أوحتمل الغموض، أو : مثل
 )ما ترى

  :التوضيح

لنفرتض أن مريضا يتمتع بدرجٍة ما من درجات النمو ىف) 1
 )جمازا(أىٍّ من هذه األبعاد، ولتكن ثالث درجات 

)جمازا: (أربع درجات(وأن طبيبا يتمتع ىف نفس البعد ) 2
 بدرجة أعلى قليال من مريضه

يستطيع أن يعاجل هذا املريض نستنتج أن هذا الطبيب) 3
نضج(بكفاءه جيدة، وأن يأخذ بيده إىل قرب مستواه النمائى 

 .على األقل) الطبيب

رمبا يكون أصغر سنا(ينجح الطبيب ىف ذلك، لكن املريض ) 4
قد يواصل منوه بعد فك اإلعاقة إىل ما بعد) أو أنشط حرآية

بيب، والفيصل إىل درجة أآثر نضجا مما وصل إليه الط ذلك 
 .يزال الطبيب متوقفا عند درجه منوه

على قدر درجة مرونة الطبيب وحرآية إبداعه لذاته،) 5
قد يستوعب هذه النقلة، فيعيد النظر ىف توقفه ويتعلم من

ليس بالضرورة على املستوى(مريضه، بل ويستهدى خبطاه 
فتنشط حرآية منوه إىل ان يبلغ درجة منو مريضه، أو) الشعورى

ه يتخطاه، فيصبح أقدر على استيعاب ومساعدة من هم دونلعل
 .هذه الدرجة سواء آان هذا املريض أو غريه

 . وهكذا 

آل أنواع االشراف السابقة، وجهاد الطبيب على درب
النمو، قد تساعد الطبيب على احرتام هذا النوع من اإلشراف

ه،، وهو نوع يتضمن احرتام خطى املريض ومسريت)إشراف املريض(
دون اإلعالء من سلبية املرض أو نكران أنه ميثل اهلزمية إن مل

 يتداوهلا بنصر منائى حقيقى،

تتيح للطبيب أن تتسع" التتابعية"آما أن هذه املسرية  
دائرة دعيه، باضطراد ومن مث أن تنمو قدراته على مساعدة
مرضاه األصعب فاألصعب، مع تطور نضجه األآمل فاألآمل، من خالل

 .حقته خلطى مرضاه األنشط فاألنشطمال

  Results Supervisionإشراف النتائج : سابعًا

من خالل آل أنواع اإلشرافيتم هذا النوع من اإلشراف 
 ،األخرى بشكل أو بآخر

ذلك أن نتيجة العالج، املقيـَّمة نوعيا مبحكات موضوعية ، 
هاديةوالىت ال تقتصر على جمرد اختفاء األعراض، تعترب حمكات 

 .متصاعدة باستمرار

 النتائج الىت نعنيها قد تكون حتقيق األهداف املتوسطة  
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السلوآية الواقعية املتفق عليها عادة أوال بأول، آما
قد تكون النتائج القصوى غري احملددة املعامل متاما، والىت
ترتبط أساسا بإطالق حرآية النمو، واستعادة تنشيط احلياة

 .بطزاجة واقية

نشرات اإلشراف الىت عرضناها وسنعرضها ىف املوقع، مثإن آل 
هنا، آانت متضمِّـنة هلذا النوع من تقييم النتائج، الذى

 .نستعمله آأهم أدوات اإلشراف املستمر

النتائج بصفة عامة تشرف على أدائنا من منطلق ما 
 " التغذية املرجتعة"يشبه 

النتائجال يقتصر اإلشراف الضمىن من واقع النتائج على 
اإلجيابية، وإمنا يشمل أيضا بعض النتائج السلبية املؤقتة
الىت قد تكون أقدر على تصحيح اخلطأ من خالل أى من وسائل

 اإلشراف السالفة الذآر،

على مستوى املدرب األآرب،: ومبناقشة النتائج أوال بأول 
أو األقران، أو الشخص العادى، أو نقد الذات، أو التغري

مواجهة النتائج اإلجيابية أو السلبية ولو بنصف الناتج عن
وعى، من خالل آل هذا نعترب النتائج مشارآة ىف اإلشراف

 .بشكل أو بآخر) التعّلم املنّظم(

   إشراف الزمن والتاريخ: ثامنًا

أضفت هذا النوع من اإلشراف ألسباب تتعلق بتطور
نظرا النظريات عامة ونسخها أوال بأول، بل بتطور األحياء،

 !) اإلنسان والتطور(ملا أنتمى إليه شخصيا عرب عقود 

اختبار"يتعلق  -اإلشراف–بالنسبة ملوضوعنا اخلاص هنا 
هذا أساسا باملدارس النفسية، ومبا توصى به من طرق" الزمن
يستلهم قواعده وتفسرياته وتقنياته العالجية،) نفسى(عالج 

 . من هذه املدارس

، هو نوع من اإلشراف ال بد"مناختبار الز"إن ما يسمى 
 .من وضعه ىف االعتبار، على املدى الطويل

ال تظهر نظرية جديدة من عباءة نظرية قدمية إال من خالل
وهذا يعىن هنا ضرورة النظر ببصرية نقدية إشراف الزمن،

جلماع املمارسة التطبيقية ألية نظرية من النظريات النفسية،
 .لعدد متزايد من السنني مت تطبيق تقنياهتا العالجية

واليونيجيون"، "الفرويديون احملدثون"إن آل من يسمون  
، وحىت تطورات حرآات العالج املعرىف املتتالية، هى"احملدثون

 .النتاج الطبيعى ملثل هذا اإلشراف

 :إن إشراف الزمن، قادر على أن يفرز

 العملى من الطوبائى،  �

 الصحيح من الزائف،  �
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 وما ينفع الناس من الزبد،  �

النظريات أالآثر تالؤما مع مسرية اإلنسان من  �
 .النظريات األخبث أهدافا 

إن هذا النوع من اإلشراف هو نتاج مجاع املمارسة على
فرتات زمن طويلة تتبع مبادئ تطورية هامة وبسيطة ىف نفس

 مثل: الوقت

o ،أن البقاء لألنفع 

o  ،وأنه ال يصح إال الصحيح 

o  كافل والتكامل بنيوأن آل ما، ومن، يدعم الت
األحياء عامة ، وبني أفراد نوع بذاته، هو األبقى

 .إخل... واألصلح

 وبعد

لعل ىف ذلك الرد الكاىف على آل من سأل عن هذه املستويات
 .ىف بريد اجلمعة

العالج النفسى من خالل"سوف يصدر الكتاب  :ملحوظة
 "اإلشراف عليه

ة صفحة، والفضلخالل شهر على األآثر وهو يناهز اخلمسمائ 
 .هلذه النشرات

 .احلمد هللا     

أشهر مثل االشراف الذاتى هو اشراف سيجموند فرويد -
على نفسه، مبا ىف ذلك تفسريه ألحالمه شخصيا، سواء املتعلقة

 . بنموه الذاتى، أم حبالته

على آل من –حبذر شديد  –وميكن أن تسرى هذه القاعدة 
له وملرضاه دون أن تتاح لهتقدم ىف هذه املهنة بشكل نافع 

 . فرص االشراف املنهجى املنظم

أغلب تشكيالت هذا النوع تأتى من مرضى يعانون من مرض -
 ).عقلى، ذهاىن، جنوىن أو آما تشاء(أعمق غورًا 

 .رمبا من هنا جاء تكرارى آيف أن مرضاى هم أساتذتى -

سأآتفى بكلمة طبيب دون إضافة معاجل بينهما شرطه، -
 .ما يسرى على الطبيب يسرى على معاجل متدربوآل 

- Unbloking 

- Feed-Back 

- Test of time  
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 قبل النص

آتاب العالج") بروفات" (جتارب"حدث أثناء مراجعىت 
الذى مجع أول ثالثني نشرة من" النفسى من خالل اإلشراف عليه

ىف نشرات اإلنسان والتطور أنىن الحظت" التدرب عن بعد"باب 
حالة ذلك الصىب الذى سرق من) 17(أنه ورد ىف احلالة رقم 

وآنت أرد على). عدة آالف(أمه مبالغ آبرية من النقود 
أن هذه السرقة، ومن األم: لمداخلة حول هذه النشرة تقو

دون غريها، قد تكون حماولة من جانب الصىب أن يعلن أمه أا
مل تعطه حقه ىف الرؤية أو الدفء أو احلنان أو االعرتاف، رددت
على الصديق املعقب بأىن أوافقه رأيه، مث تذآرت أنىن قد خطر

ىف) السرقة من األم بالذات(ىل مثل هذا التأويل هلذا العرض 
  "عندما يتعرى اإلنسان"أول عمل ىل، شبه قصصى باسم 

آنت قد خاصمت هذا العمل طويال حيث تصورت أن به من
،التشكيل واإلبداعأآثر مما به من  "اخلطاب املباشر"و "احلكمة"

–رجعت إىل هذا العمل الذى مل أقرأه، برغم أنه قد أشاد به 
يوسف آثريون من بينهم حممد ابىن والناقد احلاذق - شفاهيا 
أما أنا فكنت دائما أرفض اإلشارة إليه، أو اإلقرار. الشاروىن

ىت أشرتبقيمته لألسباب السالفة الذآر، رحت أحبث عن احلكاية ال
 ).حىت اآلن(فلم أجدها ) 17(هبا ىف ردى على احلالة 

مرة(فوجئت وأنا أفعل ذلك باملقدمة وآأىن آتبتها اليوم، 
، فوجدهتا)عاما واحد وأربعون عاما 41ثانية مضى على آتابتها 

)528حنن اآلن ىف العدد (آأىن أقدم هبا نشرة اإلنسان والتطور 
 ؟)هل هذه ميزة أو عيب(يخ وآأىن مل أتغري منذ هذا التار

قلت أختار من هذا العمل إحدى هذه احلكايات القدمية
لكنىن حني مررت على) يوم إبداعى اخلاص(وأنشرها هنا اليوم 

املقدمة مرة ثانية شعرت أا أوىل بالنشر، بالرغم من أا
 .ليست إبداعا صرفا

لكلأقدم به " آليلة ودمنة"آتبت هذا الكتاب على ج 
وآان هذا من بعض ما خاصمت العمل من(، قصة مغزاها وهدفها

 :وآنت قد صدرت هذا العمل بكلمة برزوية وهو يقول) أجله
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 فيه،   مايفهموملالكتاب،هذاقرأمن". . . 

  له   بدا   مبا   ينتفع   مل وباطنا،    ظاهرا   غرضه   يعلم   ومل    

 له   قدر   رجال   أن   لو   آما ونقشه،    خطه   من 

  " يكسره   أن   إال   به   ينتفع   مل   صحيح   جوز   

  )  فارس   أطباء   رأس (  برزويه

 ودمنة   آليلة

اطمأننت بعد واحد وأربعني سنة، وتصورت أن أصدر قول
 .برزوية لكل من يتهمىن بالصعوبة أو الغموض

 من املقدمة

........ 

........ 

 الفليسوف   بيدبا   وقال احلكمة،    تعلمنا   احليوان   لسان على 
  . .  األمس   حكمة   امللك   لدبشليم 

  اختالطا   أشهد فهى  ... حتقيقا   وأصعب   مناال   عدبأ   اليوم   وحكمة
  . ووضوحا   حتديدا   أقل فهى    وبذلك مضى،    وقت أى    من   بالوهم 

........... 

أصدقائى   مع حديثى  ىف    اليوم   مةكح   عن   أحبث   أن   حاولت   وقد
 أن   أعجز   آنت   وحني استثناء،    بال   مرة   آل ىف    ووجدهتا املرضى  
-  أنه   أو آافية،    لدرجة   أفهم   مل   أىن   أعلم   آنت أراها،  
   . . آافية   لدرجة   يعان   مل  -  املريض صديقى  

 صور   من   زوايا   بعض   أعرض   أن   اللقطات   هذه ىف    وسأحاول
ذاته،   حقيقة   عن   باحثًا   وجهه على    ليهيم يتعرى    حني   اإلنسان 
 أن   أرجو بذاته،    إنسانا   تصف   ال الىت    الصور   هذه   أعرض   إذ وإىن  
 أن   من عندى    أعز   فهم دقائى، أص   صداقه   ابتداء   القاريء   يقبل 
 واحدة   لقطة   توجد   ال   أنه   رغم أصدقاء،   إال على    صورهم   أعرض 
  . وعهدًا    احرتاما احلقيقى    صاحبها على    التعرف   ميكن 

**** 

 رؤيته   اتضحت الذى   الفىت "، األصدقاء   هؤالء   أحد   قال
  : "الطريق على    وأستقام 

 ماعلمت   بعض   عن حدثتىن    فهال املطاف،    بنا انتهى    وقد   أما  - 
 عند   أجده   لن   ما   منك   أتعلم لعى    وأحواهلا   النفس   أمور   من 
  .غريى   به   نفعت   ورمبا غريك،  

  : احلكيم   قال

 مل   ما   إال   منه   أآثر   ليس آثري،    آثري   فهو   رأيت   عما   أما  - 
     رأيته   ما   آل   فليس   رأيت   مما   أقل   فهو   عملت   ما   أما أره،  
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  فكم . .  رأيته    أو تعلمتهعلمتهماآلليسأنهآماعلمته،
 وآم تفسريا،    علمه ىف    هلا   جيد   ال   رؤيا  -   علم   مهما  -   العامل يرى 

،أبدًا يرى    فيما   يصادفها   فال   قانونا   تصورها   حقيقة   عن   يبحث 
 طبيعة   ولكنها علمه،  ىف    قصور   هو   وال قدرته،  ىف    نقصًا   هذا   وليس 
ىف   هناية   له   ليس   العلم   دام   وما احلقيقة،    صور   وتقلب . .  العلم 
  . يقال   ما   لكل   يتسع   جملالفا  -   األحوال   هذه ىف    وخاصة  -   حال أى  

 : أقول   مما   نتعلم   أن   أما

إطالقها،   ميكن   قاعدة   أحسبه   وال   جائزًا   أراه   مما   فهذا  
 ال   وقوانينها الكالم،    من   اإلنسان   يتعلمها   ال   النفس   فأحوال 
الىت   املعرفة  وأ  -  احلقيقة   نقيم   نأ   وعلينا أحكام،    هبا   يصدر 
 من   احلاضرة   اللحظة   حتتمل   ما   بقدر  -"  اآلن "  حقيقة   نتصورها 
 ولكن.  حالية   وسائل   من   لنا   أتيح   ما   بكل األمور،    إدراك 
 ولتكن ,   جديد   لكل   دائما   تفتحا   أيضا   حنمل   أن   علينا 
  . حال   آل ىف    ألصلا هى    التجربة 

 جعلت   وإمنا الغري،    جتارب   يعدها   ال   الفرد   اإلنسان   جتارب
هبا،   لالقتداء   ال   منها   النفع   جلواز   خريا   الغري   جتارب   معرفة 
 نفسه   يعرف   أن   بد   وال اخلاصة،    معاملها   بكل   ذاته   هو   فاالنسان 
ىف   مستقلة   آوحدة   وجوده   حيقق   وأن . .  الفريدة   الصورة   هذه ىف  
 أن   والبد واألشياء،    بالناس   الصاخبة   الدنيا   مع   دائم   تفاعل 
 دائما   يذآر   أن   عليه   ولكن ويعلم،    يتعلم   مبا   ذلك ىف  يهتدى  
 أحد   آمثله   ليس   ردف   إنسان "  أنه هى    األساسية   احلقيقة   أن 
 هذه   حتقيق   بغري جزء من وجود اآلخرين، أنه   وجوده   وأن "  آخر 
   .ىف نظر اآلخرين حىت   وال ، شيئًا  " يكون "  لن   الذات 

 :-بىن  -  فأعلم غريى،    عند   جتده   وال مىن    تسمعه   ما   وأما

 آما يرى    أن   يعطيست الذى    وأن غريب،    جديد عندى    ليس   أنه 
 غريب   آل و   غريب طبيعى    آل   جيد   قد   فإنه   أحس   آما   وحيس ، ىأر 
، ولعل العثور علىاحلقيقة   مفتاح   سيجد   البد   هو   مث طبيعى،  

 ذاهتا   احلقيقة  نأل األوحد،    أو   األول   الطريق   هو  مفتاح احلقيقة
 هو   إليها السعى    آان   ورمبا حمددة،    وال   حمدودة هى    وال   ةثابت   غري 
الذى   املنار ترى    أن   املهم   فليس الوقت،    نفس ىف    حتقيقها   غاية 
إىل   تصل   أن   ضروريا   وليس نوره،  ىف  متشى    أن   املهم   ولكن يضيء،  
 مسعت   مهما   فإنك   ولذلك ، .. ئهاودف   بضيائها   تتمتع حىت    الشمس 
 ذلك   بعد ستالقى    ما   وأن   القليل   هو   مسعت   ما   أن   فستجد   ووعيت 
  . جدته تبلى    وال   حكمته تنتهى   ال الذى   الكثري   هو 

 " ك غري   هذا   حديثنا   ينفع "  أن   وأما

 أيضا   هو   ولكنه ملطلبك،    ةستجاباال إىل  يدعوىن    ما   هو   فهذا 
 معك،    احلديث   من خيوفىن    ما 

 أمانة   هلو   الناس   أآثر   به   ينتفع   ال الذى    العلم   ألن 
بيعها،   يعطيست   ال الذى    اجلوهرة   آسارق   وخازنه ضائعة،  
 امتالك   وخدعة املطاردة،    أوهام   مع   فقره ىف    ويعيش   فيحبسها 
  . بثمني   هو   وما   مثني   شيء 
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من   الضرر   منه يأتى قد:احلدينذىآالسكنيالكالمأنعلى
 للتفاهم   وسيلة   هناك   ليس   أنه   ومبا النفع،    به   ترجو   حيث

 نرسل   وحنن   احلذر   من   فالبد هذا،    جمالنا ىف    األلفاظ   من   أفضل 
 اخلرب،   تسمع   وأنت   احلرص   من   بد  وال الكلم،  

 وال فكرك،  ىف     صاحلا    مكانا   وافق   أنه   حتس   ما   منه   ولتأخذ  
 آل ينتقى    وهبذا طبيعتك،    إليه   ترتاح   ال   ما   نفسك على    تقحم 
 للتجارب   ليست   ألنه به،    يصلح   أو   له   يصلح   ما   احلديث   من 
 امنا   فانك تنفع،    ال   أو   تنفع   أمثلة هى    وإمنا   ثابتة   قواعد 
 هذه   إن   مث .. ما   حلظة ىف  ما،    لكيان رؤيىت    من   جانبًا مىن    تسمع 
 قائم   آواقع   إدراآها   جيعل حى    بإحساس   إليك   تصل   قد   الصور 
 منها   تدرك   ال   مسطحة   ملساء   تظل   قد هى    أو فيد؛ وم   سهل   أمر 
 إال هى    وما   منها   فائدة   فال   احلالة   هذه وىف  .  الصورة   بعد   إال 
 ... اجلوفاء   القصص   بعض   مثل   تتناقل   رواية 

 وتعى،   تسمع   مبا بدورك،    الناس   تنفع   أن   أما

 فعشته   لك   راق   ما   أدرآت   إذا   ذلك   تفعل   إمنا   نكإف  
... ونفسك   انكيآ   من   جزءا   آان   مث ووعيته،    حفظته   مث ،  ومتثلته 
 إذا   احلكمة   تنتشر   فإمنا غريك،  على    باخلري   حضين   حمالة   ال   نهإف 
 بالذات   اختلطت   إذا   احلقيقة   تتأصل   وإمنا احلقيقة،  هى    آانت 
  . سلسًا   تلقائيًا    طبيعيا  عمًال   االميان   يكون   مث ،  إميانا   لتصبح 

**** 

 الكثري، ىف    أطمع   ال بىن    يا أىن  على 

 بكل   شحنته   حجرا   والظالم   الرآود   حبر ىف    ألقيت   احلديث   هبذا فإىن    
 يهز   أن فأملى    صغريا   احلجر   آان   ومهما حب،    نم   لالنسان   أمحل   ما 
  . متتابعة   دوائر   لتصبح   صغرية   دائرة   فتنزاح   الراآدة   الصفحة 

 يا   مثلك   الناس   من   ببضع   آله   احلديث   هذا   من   خرجت   فاذا
حىت   الطريق على    فساروا   احلقيقة   هزهتم   إذ   يقظتهم   اآتملت بىن،  
 بضعة   عند   وتعجب   استفهام   عالمات   به   أثرت   إذا   أو ...  هنايته 
 به   هيجت   إذا حىت    أو ...  " رمبا "  أنه   يعقبها   آخرين   عشرات 
 أو   هذا   مت   إذا ،  مئات   بضعة   عند   معا   واجلديد   للقدمي   الرفض 
  . أردت   ما   حققت   فقد   هذا   من   شيء 

 لن   فأنت األمور،  على    احلكم   تتعجل   أال  -بىن  -  أوصيك   آما 
بعضا،   بعضه   يكمل   ثحدي   ألنه بآخره،    إال   احلديث   أول   تدرك 
  . كلليغ يشفى    عما جعبىت  ىف    لك   وسأحبث   شئت   ما بىن    يا فاسألىن  

**** 

رحت أقلب بني احلكايات ألختار إحداها لتمثل إبداعامث 
 .مضى عليه هذا الزمن آله

.......... 
 .وحني احرتت أن أختار أيها أوىل بالنشر

 .اّجلت نشر النص إىل األثنني القادم

 عذرا
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10I02I2009א

אא−529 א، א، ،

 استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية

حني نشرت مشروع االستبيان، وآيف أن عثورى على مسودته
آان  )27/1/2009(بعد أآثر من ربع قرن آان مفاجأة 

، ومل أآن أدرك آنذاك مدى مفاجأة"العنوان إشارة فعال إىل 
، وىف األسبوع"املصادفة"التداعيات الىت سوف ترتتب على هذه 

، احتدت بصريتى بأثر رجعى، وتبينت3/2/2009التاىل مباشرة 
قد ال أستطيع التمادى فيها، فأثبت عزمى على ورطةأا 

تراجع"  الرتاجع أو رغبىت ىف املراجعة، وآان عنوان النشرة
وقد أرجعت ذلك إىل أنىن لست خمتصا، وال أعرف آيف" أو مراجعة

 . وآيت وآذا  سنكمل،

متاديت فطرحت 4/2/2009لكنىن ىف اليوم التاىل مباشرة 
، والصعوبة، و األملالتساؤالت الىت خطرت ىل وأنا أعايش 

 ، آسر الوحدة، و الواقع، و احللم

طرحت تساؤالتى الطموحة، ومل أطمع أن أواصل احملاولة
ألسباب شخصية وأخرى موضوعية، وإذا باألخ واالبن والزميل

مجال الرتآى يتحمس وميرر دعوة آرمية للزمالء ملن. د.أالكرمي 
عليه أن يرسل تارخيه  أن يشارك، ىف املشروع أن  يشاء

 إخل،...العلمى 

ليس هذا فحسب بل إنه بادر فأرسل ترمجة اخلمسني عبارة  
 . األوىل إىل العامية التونسية فعال

 ما احلكاية؟ 

 . البد من احرتام آل ذلك مبا يستحق 

 :يما يلى وف

  :أوال

االستعداد  بيان بالزمالء األفاضل الذين تفضلوا بإبداء
 : للمشارآة واحلوار 
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 الوظيفة البلد االسم

حممد السيد. د
 عبد الرمحن 

استاذ الصحة النفسية مصر
آلية الرتبية جامعة

 الزقازيق
فائقة حممد. د

 حممود بدر
  

أستاذ بكلية اآلداب مصر
-والعلوم اإلنسانية 
جامعة امللك عبد

 جدة –العزيز 
حاسم أمحد. د

 حممود اجلزار
أخصائى نفسى وتربوى مصر

اآلينيكى وموجه تربية
 نفسية بالتعليم

عبد. د.أ. د
 الودود خربوش

 أخصائى نفسى املغرب

خالد حممد. د
 عبد الغـين حممد

  يف   الدآتوراه مصر
     :  اآلداب

–قسم علم النفس  -
–آلية اآلداب ببنها 

 . جامعة الزقازيق
عالء إبراهيم. د

 ربيع جرادة
ليسانس آداب فلسفة -  فلسطني

جامعة -وعلم نفس 
 بريوت العربية

 
 : ثانيًا

حوار اجلمعة، حتمل/وصلتىن تعقيبات آالعادة للنشر ىف بريد
طرحتها ىفإجابات حمدده واقرتاحات موضوعية على األسئلة الىت 

، وسوف نعود إليها هنا وليس يوم 28/1/2009،  27نشرة 
 اجلمعة

إجابات واستجابات. وليد طلعت. آما وصلتىن من د
 واقرتاحات سوف أعود إليها حتما للمناقشة

ليست(وأيضا وصلىن من الصديق حممود نصار إجابة طليقة 
 .سوف أناقشها أيضا) ال  –بـ نعم 

بيان بأمساء الذين سامهوا بالتعقيبات  وفيما يلى
والتساؤالت حول ما نشر من أفكار واستطالع رأى، أرجو أن

 يقبلوا اعتذارى حىت نلتقى غدا 

 مروان اجلندى. د

 عالء عبد اهلادى.أ

 عمرو دنيا. د

 عبده السيد على.أ

 أميمة رفعت. د
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 أسامة عرفة.د

 رامى عادل. أ

 حممود خمتار. م

 وليد طلعت . د

بالعامية   آل أسبوع  عبارة 50  هذا وسوف أواصل نشر
بدءا من األسبوع. (املصرية والفصحى من االستبيان املقرتح

 ) القادم

لكنىن اليوم سوف أآتفى بنشر ما وصلىن من الدآتور مجال
 .الرتآى بالعامية التونسية شاآرا مقدرا داعيا

 وبعد

إعادة نشر اخلمسني عبارة مع(  مجال الرتآى. د.مسامهة أ
 )بالفصحى

 ):مجال الرتآى.د:( العامية التونسية* 

أحسن حاجة الواحد ما يقولش رايو ىف الناس اآلخرين-1
 .باش ما يغضبش عليه حد

 .حنب نشوف ىف التلفزة برامج املصارعة احلرة -2

 .دميا اجلدة أحن من األم -3

 .ضياع وقت يظهرىل اللى القرايا ىف غري االختصاص من -4

 .الدنيا هذه دنية الناس الفايقة وحدهم -5

إىل ينجم يغش الغافلني عندو فضل عليهم، على خاطر-6
 .يعلمهم دروس ىف احلياة

آيف نشوف حادث آرهبة ىف الثنية، حنمد رىب إىل ماآنتش-7
 .معاهم أآثر من اللى نفكر ىف اللى جرى للى هوما فيها

التجارة ىف العرض نصف الشطارة ىف التجارة ونصف-8
 .الباهى، ومش ىف حتسني السلعة

مراة، ياخذ اللى يشبهلو/ من املستحسن باش آل رجل-9
 .باش ما خيتلفوش

ىف) مرتى، إخوتى، أصدقائى(أنا ما نتحدثش مع والدى -10
 .األفالم الىت نشوفوها مع بعضنا

لو آان واحد حب يضحك عليك، وأنت عملت روحك مش-11
وخليتو يصدق أنه عدا ما عليك، هكا تكون انتفايق بيه 

 .اللى ضحكت عليه

 .أنا حنب خندم بياع ىف حانوت يبيع الورد -12

 .بنادم مسؤؤل على اللى ياقعلوا مهما آانت ظروفه-13
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 .شاهيىت مفتوحة للماآلة باحلق-14

البيوت اجلديدة اللى حنب نرقد فيها، بعيدة على -15
حتل على وسطبعضها ومفصولة، خري من البيوت اللى آلها 

 .الدار

 .رىب يغفر ويرحم مهما الواحد عمل -16

 .مش عيب الواحد يتفرج على االفالم متاع اجلنس -17

ما حنبش نشوف من آل بالصة عالية وإال من سطح، على -18
 .خاطر خناف على روحى نطيحش

يظهرىل العادة السرية تسبب السل والسرطان وضعف -19
 .النظر

ل بروحه، ما يهموش راى الناس فيهالراجل اللى يقو -20
 .واللى يعملوا

حنب الفلوس حىت ولو آان ما نعرفش شنو باش نعمل -21
 .بيها

ما متاش حاجة إمسها دميقراطية، آله احتيال ىف -22
 .احتيال

 .يا ريت لو آان نرجع صغري مرة أخرى -23

 .ممكن نعتربها جرمية، لكن ساعات تثقف... أفالم اجلنس -24

 .حنب نعيش مهما آانت الظروف -25

على" رىب غفور رحيم"ما يلزمش دميا نقولوا للصغري  -26
 .خاطر يوىل يستسهل باش يعمل حوايج غالطة

اللى ما هواش على ديىن باش يدخل للنار ما مثاش آالم -27
 .ىف هذا

لو آان ما مثاش الصحافة ما آانش الواحد يعرف -28
 .احلقيقة

 .أى مكان ما فيهش عبادحنب منش وحدى ىف  -29

 برشة مرات راسى يوجعىن من غري سبب -30

 بصراحة الواحد فد من الدنيا هذيه -31

 اللى ختاف منوا ما مثاش ما خري منوا -32

 السارق الشاطر يستاهل اإلعجاب على مهارته -33

 مافيش فايد ىف حىت حاجة -34

 آلمتهاحنب املرا السمرة اللى ما حتشمش واللى تقول  -35

 أحسن رد ىف آل وقت" ما يهمنيش"آلمة  -36
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مش باهى تقول حىت حاجة، حىت امسك إال وتقول قبلها-37
 ".نشاء اهللا"وإال بعدها 

البو عندو حق باش يضرب ولده من غري ما يقول له -38
 .عالش ضربو

 .بطىن توجعىن ىف آل وقت -39

 .ما نعرفش شبيه هكا-40

 .دميا حنس اللى أنا مش أنا-41

ساعة نشوف احلاجة مرتني وثالثة وأربعة، إذا آانت-42
 .الظروف مسهلة

شنو آان عليه لو آان وخرت على موعدى نصف ساعة -43
 .وإال ساعة هيه الدنيا باش تطري

ساعات ناآل برشه حىت بطىن توجعىن وساعات ما حنبش -44
 .نشوف املاآلة

 .الربيع أحسن فصول العام -45

 .ة لربشة حاجاتعندى حساسية آبري -46

آيف ندخل على زوز من الناس يتكلموا ويسكتوا، -47
 .يظهرىل ىف الغالب باللى هوما آانوا يتكلموا عليه

 .نسمع أصوات ما نعرفش مصدرها آيف نكون قاعد وحدى -48

 .ما نعرفش الواحد لو اه عايش -49

 .حنب نسمع صوت العصافر ىف الصباح -50

 :الفصحى  العربية* 

من االفضل جدا أال تعلن رأيك ىف اآلخرين، حىت ال       )1
 يضيق بك أحد

 .أحب أن أشاهد برامج املصارعة ىف التلفاز)2

 اجلدة أحّن من األم دائمًا)3

 .للوقت   مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد)4

 .هذه الدنيا هى للشّطار فحسب   )5

له عليهم فضل أنهمن يستطيع أن خيدع املغفلني،    )6
 .يعلمهم دروسا ىف احلياة

حني أشاهد حادثة تتحطم فيها سيارة على الطريق، امحد اهللا)7
 أنىن مل أآن أحد رآاهبا أآثر مما أفكر فيما جرى فعًال لرآاهبا

نصف الشطارة ىف التجارة، ونصف التجارة ىف حتسني العرض،)8
 .وليس ىف حتسني البضاعة
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واحدة من يشبهه، حىت اليستحسن أن يتزوج آل واحد، أو)9
 .خيتلفان

أو –أو إخوتى  -أو زوجىت(ال أتناقش مع أوالدى )10
 .ىف األفالم الىت نشاهدها مع بعض) أصدقائى

 من خدعك فُخدعَت له ، فهوخمدوع    )11

 أن أعمل بائع زهور   أحب  )12

آل واحد مسئول عما يصيبه أو حيدث له مهما آانت  )13
 الظروف

 . للطعام جيدة فعالشهيىت   )14

املنازل احلديثة الىت تقع حجر النوم هبا بعيدة  )15
الىت تفتح معظم حجراهتا   القدمية   البيوت   من ومنفصلة، أفضل 

    .على صالة ىف الوسط

 . ارتكبت من ذنوب    مهما   رحيم   غفور   ربنا  )16

 ليس عيبا أن أشاهد أفالما جنسية  )17

مرتفع حىت ال   مكان   أو   سطح أى    فوق   من   ر النظ   أخاف  )18
     .أسقط من شاهق، أو أسقط نفسى

 والسرطان   السل   تسبب   السرية   العادة   أن   أعتقد  )19
 .   البصر   وضعف 

الذى يستحق صفة الرجل هو الذى ال يهتم   الرجل  )20
 برأى الناس فيه، أو فيما يعمل، 

 مل أعرف فيما أنفقها   لو حىت    لوسالف   أحب  )21

 ال يوجد شىء امسه دميقراطية حبق، آله نصب ىف نصب   )22

 . طفال من جديد    أرجع ياليتىن   )23

تكاد تصل إىل مرتبة اجلرمية، لكنها تثقف   اجلنس   أفالم  )24
 أحيانا

 الظروف     حتت آل   أن اعيش    أحب  )25

التأآيد على رمحة ربنا أمام ال يصح أن نبالغ ىف  )26
 األصغر خشية أن يستسهلوا ارتكاب الذنوب

 بصراحة، آل من ليس على ديىن، سوف يذهب إىل جهنم  )27

 ماآانت احلقيقة قد وصلت إىل أحد   الصحافة   لوال  )28

   أحب أن أمارس املشى وحدى ىف أى مكان خال  )29

    آثريا ما اصاب بالصداع دون سبب   )30

 يبدو أنىن قد قرفت متاما من هذه احلياة  )31
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  . الذى ختشاه قد ال يكون إال هو اخلري لك  )32

 اللص الذآى يستحق اإلعجاب مبهارته وحذقه  )33

 ال فائدة ىف أى شىء  )34

 أحب املرأة السمراء القوية القادرة الواثقة  )35

أنا ال"أسلم الردود على آل األسئلة هو أن ترد   )36
 " أهتم أصال

ال ينبغى أن تتفوه بأى قول، حىت ذآر امسك، إال إذا  )37
 ) إن شاء اهللا آذا: قلت قبله(قدمت املشيئة 

أن يضرب ابنه ليؤدبه حىت دون أن يشرح األب    حق   من  )38
 له سبب الضرب

 امعدتى تؤملىن طول الوقت تقريب  )39

 ال أعرف ماذ أّمل ىب حتديدا   )40

 " مل أعد أنا"آثريا ما أشعر أنىن   )41

 أرى الشىء الواحد على أنه اثنني وأحيانا ثالثة أو أآثر   )42

ال يهمىن أن أتأخر عن موعد ما نصف ساعة، الوقت  )43
 .ليس بالثانية

أحيانا آآل بنهم حىت تؤملىن معدتى، وأحيانا أفقد  )44
 الشهية متاما 

 السنة   فصول   أحسن   الربيع  )45

 ألشياء ومواد آثرية جدا    حساسية عندى   )46

يتكلمان، مث يصمتان فجأة، أشعر   اتنني على    أدخل   حني  )47
 . أهنم آانوا يتكلمون عىن 

 حني أآون وحدى   مصدرها أصواتا ال أعرف    أمسع  )48

 ال أعرف سببا وجيها جيعلىن أستمر ىف احلياة  )49

 ىف الصباح   العصافري   صوت   أمسع   أحب أن   )50

 .شكر واحرتام وأمل ومحد هللا

 :الفصحى  العربية* 
 من االفضل جدا أال تعلن رأيك ىف اآلخرين، حىت ال يضيق بك أحد    )1

 .أحب أن أشاهد برامج املصارعة ىف التلفاز  )2

 اجلدة أحّن من األم دائمًا  )3

 .للوقت   مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد  )4

 .هذه الدنيا هى للشّطار فحسب  )5
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من يستطيع أن خيدع املغفلني، له عليهم فضل أنه )6
 .يعلمهم دروسا ىف احلياة

على الطريق،حني أشاهد حادثة تتحطم فيها سيارة   )7
امحد اهللا أنىن مل أآن أحد رآاهبا أآثر مما أفكر فيما جرى فعًال

 لرآاهبا

نصف الشطارة ىف التجارة، ونصف التجارة ىف حتسني  )8
 .العرض، وليس ىف حتسني البضاعة

يستحسن أن يتزوج آل واحد، أو واحدة من يشبهه،    )9
 .حىت ال خيتلفان

أو –أو إخوتى  -و زوجىتأ(ال أتناقش مع أوالدى    )10
 .ىف األفالم الىت نشاهدها مع بعض) أصدقائى

 من خدعك فُخدعَت له ، فهوخمدوع   )11

 أن أعمل بائع زهور   أحب  )12

آل واحد مسئول عما يصيبه أو حيدث له مهما آانت  )13
 الظروف

 . شهيىت للطعام جيدة فعال  )14

هبا بعيدةاملنازل احلديثة الىت تقع حجر النوم   )15
الىت تفتح معظم حجراهتا   القدمية   البيوت   من ومنفصلة، أفضل 

    .على صالة ىف الوسط

 . ارتكبت من ذنوب    مهما   رحيم   غفور   ربنا  )16

 ليس عيبا أن أشاهد أفالما جنسية  )17

مرتفع حىت ال   مكان   أو   سطح أى    فوق   من   النظر    أخاف  )18
     .شاهق، أو أسقط نفسىأسقط من 

 والسرطان   السل   تسبب   السرية   العادة   أن   أعتقد  )19
 .   البصر   وضعف 

الذى يستحق صفة الرجل هو الذى ال يهتم   الرجل  )20
 برأى الناس فيه، أو فيما يعمل، 

 مل أعرف فيما أنفقها   لو حىت    الفلوس   أحب  )21

 دميقراطية حبق، آله نصب ىف نصبال يوجد شىء امسه    )22

 . طفال من جديد    أرجع ياليتىن   )23

تكاد تصل إىل مرتبة اجلرمية، لكنها تثقف    اجلنس   أفالم  )24
 أحيانا

 الظروف     حتت آل   أن اعيش    أحب  )25

ال يصح أن نبالغ ىف التأآيد على رمحة ربنا أمام  )26
 الذنوباألصغر خشية أن يستسهلوا ارتكاب 
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 آل من ليس على ديىن، سوف يذهب إىل جهنمبصراحة،  )27

 ماآانت احلقيقة قد وصلت إىل أحد   الصحافة   لوال  )28

   أحب أن أمارس املشى وحدى ىف أى مكان خال  )29

    آثريا ما اصاب بالصداع دون سبب   )30

 يبدو أنىن قد قرفت متاما من هذه احلياة  )31

  . ري لكالذى ختشاه قد ال يكون إال هو اخل  )32

 اللص الذآى يستحق اإلعجاب مبهارته وحذقه  )33

 ال فائدة ىف أى شىء  )34

 أحب املرأة السمراء القوية القادرة الواثقة  )35

أنا ال"أسلم الردود على آل األسئلة هو أن ترد   )36
 " أهتم أصال

ال ينبغى أن تتفوه بأى قول، حىت ذآر امسك، إال إذا  )37
 ) إن شاء اهللا آذا: قلت قبله(قدمت املشيئة 

أن يضرب ابنه ليؤدبه حىت دون أن يشرح األب    حق   من  )38
 له سبب الضرب

 معدتى تؤملىن طول الوقت تقريبا  )39

 ال أعرف ماذ أّمل ىب حتديدا   )40

 " أعد أنا مل"آثريا ما أشعر أنىن   )41

 أرى الشىء الواحد على أنه اثنني وأحيانا ثالثة أو أآثر   )42

ال يهمىن أن أتأخر عن موعد ما نصف ساعة، الوقت  )43
 .ليس بالثانية

أحيانا آآل بنهم حىت تؤملىن معدتى، وأحيانا أفقد  )44
 الشهية متاما 

 السنة   فصول   أحسن   الربيع  )45

 ألشياء ومواد آثرية جدا    حساسية عندى   )46

يتكلمان، مث يصمتان فجأة، أشعر   اتنني على    أدخل   حني  )47
 . أهنم آانوا يتكلمون عىن 

 حني أآون وحدى   مصدرها أصواتا ال أعرف    أمسع  )48

 ال أعرف سببا وجيها جيعلىن أستمر ىف احلياة  )49

 ىف الصباح   افريالعص   صوت   أمسع   أحب أن   )50

 .شكر واحرتام وأمل ومحد هللا
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* * * * 

أشعر بامتنان شديد هلذه املصادفة الطيبة، فقد أوصلت ىل
 : رسائل طيبة تقول

 . أن لنا لغتنا العزيزة اجلميلة املبدعة الفصحى  :أوًال

 . أننا نريد أن نتقارب هبا جدا  :ثانيا

 . أن لكل منا لغته العامية اجلميلة القادرة  :ثالثًا

أنه ال تعارض بني العامية والفصحى وإمنا مث :رابعا
 . تكامال

أن مثل هذه احملاوالت ىف أى فرع بأى جهد ميكن أن :خامسا
تقرب بيننا ليس فقط باإللتزام بالفصحى وال باخلطب

ملتحمة  وإمنا بلغاتنا العامية  والبيانات على الورق،
 رويدا رويدا بالفصحى 

مجال. ذآرت سابقا آيف آنستىن العامية التونسية ود(
الرتآى جييب هبا على األلعاب النفسية وآنت أقرأها بصوت

 ) . مرتفع وأنا فرحان

أن هذه احلوارات الطليقة حول فكرة حمورية هادفة ، قد :سادسا
 . اتكون السبيل األصح لتواصل أآثر فائدة حىت لو بدا أقل عمق

أنه حىت لو مل خنرج من هذه التجربة باستبيان :سابعا
لنا الفرصة أن نستمع لبعضنا  مشرتك ، فقد يكفى أا أتاحت

 . البعض مبا هو حنن، ىف حدود األمل واحلرآة واحملاولة 

 ملحق النشرة 

رأيت من باب االستنارة لطبيعة ما حناوله أن أنشر اليوم
من اختبار منيسوتا املتعدداخلمسني عبارة األوىل   أيضا
حممد عماد الدين. د  عطية حممود هنا.د: اقتباس. األوجه
لويس آامل مليكه، وآذلك اخلمسني عبارة. ، د  امساعيل

 ، 1972املقابلة بالعامية املصرية وهى الىت أعددهتا سنة 

هذا وال توجد أية عالقة مباشرة بني أى منهما وبني اخلمسني
 ىف مشروع االختبار املقرتح، لكنىن أنشرهاعبارة الىت وردت 

رد بيان أن املقصود ليس مناقشة مضمون العبارة بآراء
القبول والرفض، ولكن جمرد االئتناس بدرجة تالمسها أو
تعبريها عن ما هو ثقافة عربية بالفصحى والعامية املصرية

 .آبداية باآرة

 : نسخة اختبار منيسوتا بالفصحى: أوًال 

 :س وإعداداقتبا

 عطية حممود هنا،. د 

 حممد عماد الدين امساعيل ،. د 

 لويس آامل مليكه. د 
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اقرأ آل عبارة. يتكون هذا االختبار من عدة عبارات
وقرر ما إذا آانت تنطبق عليك أم ال تنطبق، مث ضع إجابتك

 .على ورقة اإلجابة الىت أعطيب لك مع هذا الكراسة

 :طريقة اإلجابة

تنطبق عليك ولو على وجه التقريبإذا آانت العبارة 
 فسود حتت آلمة نعم 

 عليك فسود حتت آلمة ال  ال تنطبقوإذا رأيت أا 

أما إذا مل تستطع أن تقرر ما إذا آانت العبارة تنطبق
 .فال تضع أية عالمة حتت العبارة  أم ال تنطبق عليك

 أحب قراءة املقاالت املتعلقة بامليكانيكا -1

 جيدةشهيىت للطعام  -2

 استيقظ ىف معظم األيام نشطا ومرتاحا -3

 أفضل أن أعمل آأمني مكتبة -4

 من السهل أن توقظىن االصوات من نومى -5

 أحب أن اقرأ املقاالت املتعلقة باجلرائم -6

 يداى وقدماى دافئة ىف العادة -7

 حياتى اليومية مليئة مبا يثري اهتمامى -8

 عما آانت عليه من قبلقدرتى على العمل هى هى مل تتغري  - 9

 معظم الوقت) أشعر بغصه(اشعر آأن شيئا يقف ىف حلقى  - 10

جيب أن حياول الشخص أن يفهم أحالمه وأن يتخذ منها -11
 دليال يرشده أو نزيرا حيذره

 استمتع بقراءة الروايات البوليسية -12

 عندما أؤدى عملى أآون ىف حالة توتر شديد -13

 ىف الشهر أو أآثرأصاب باإلسهال مرة  -14

أفكر ىف حني آلخر ىف أشياء هى من القبح حبيث ال ميكن -15
 التحدث عنها

 ال شك ىف أنىن مظلوم ىف هذه احلياة -16

 والدى رجل طيب -17

 قليال ما أصاب باإلمساك -18

عندما أتسلم عمال جديدًا أحب أن أعرف من هو الشخص -19
 الذى أليه ىف املرآز

 اتى اجلنسية آما هى اآلنأنىن قانع حبي -20

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4063



א  I02I2009>10א –א

تعاودىن رغبة شديدة أحيانا ىف أن أترك أسرتى -21
 وابتعد عنها

تنتابىن أحيانا نوبات من الضحك والبكاء ال أستطيع -22
 مقاومتها 

 أصاب أحيانا بنوبات من الغثيان والقئ -23

 يبدو أنه ال يوجد من يفهمىن -24

 أود أن أآون مغنيا -25

األفضل ىل أالأن من  –عندما أآون ىف مأزق  –أشعر  -26
 أتكلم

 تسيطر على روح الشر ىف بعض األحيان -27

عندما يسئ إىل أحد أشعر بأن من الواجب أن أرد -28
 اإلساءة باإلساءة

 أصاب حبموضة املعدة بشكل يضايقىن عدة أيام ىف االسبوع -29

 اشعر أحيانا برغبة ىف السب -30

 تنتابىن األحالم املزعجة مرة آل عدة ليال -31

 أجد صعوبة ىف أن أرآز ذهىن ىف عمل أو مهمة -32

 مررت خبربات ىف منتهى العجب والغرابة -33

 تنتابىن الكحة ىف معظم األوقات -34

لو مل يضمر الناس العداوة ىف لكنت أآثر جناحا بكثري -35
 مما أنا عليه

 قليال ما ينتابىن القلق على صحىت -36

 اجلنسى مل حيدث ىل قط أى إشكال بسبب سلوآى -37

ارتكبت بعض السرقات البسيطة ىف فرتة ما عندما آنت -38
 صغريًا ىف السن

 أشعر أحيانا برغبة ىف حتطيم األشياء -39

أفضل ىف مجيع األوقات أن أجلس واسرتسل ىف أحالم اليقظة -40
 على أن أقوم بأى عمل آخر

مرت ىب فرتات تقدر باأليام وأحيانا باالسابيع أو -41
ت فيها القدرة على االهتمام مبا حوىل وذلك ألنىن ملاألشهر فقد

 .أستطع مواصلة نشاطى

أو العمل الذى(أسرتى ال متيل إىل العمل الذى اخرتته  -42
 )أنوى اختاذه مهنة ىل طول حياتى

 نومى مضطرب وقلق -43

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4064



א  10I02I2009א –א

 اشعر ىف معظم االوقات بآالم ىف مجيع أجزاء رأسى  -44

 ال أقول الصدق دائما -45

 أفضل منه ىف أى وقت مضىحكمى على األمور اآلن  -46

بسخونة تعم جسمى فجأة –أو أقل  –أشعر آل اسبوع  -47
 وذلك دون ما سبب ظاهر

عندما أآون مع الناس يضايقىن أن أمسع اشياء جد -48
 غريبة

 حبذا لو تلغى معظم القوانني -49

 أشعر ىف بعض األحيان بأن روحى تفارق جسدى -50

 : بالعامية املصرية : ثانيًا 
 :التعليمات

، واملطلوب أنك)مش أسئلة(االختبار ده فيه عبارات   �
 .تشوفها بتنطبق عليك وعلى أراءك وّال أل

"صح"إذا آانت تنطبق عليك أو توافق رأيك تبقى   �
 ".صح"وتسود املربع قصاد آلمة 

إذا ما آانتش تنطبق عليك يعىن بتخالف رأيك تسود  �
 ".غلط"املربع قصاد آلمة 

آان ال آده وال آده، ما تسودش حاجة، بس حاول إذا  �
 .جتاوب أغلب العبارات

ىف الوقت احلاىل ولو على  املطلوب معرفة حالتك وأراءك  �
 .وجه التقريب

 .أحب االت إللى فيها آالت وميكانيكا وحاجات من دى  -1

 .نفسى مفتوحة لألآل متام  -2

 .أغلب األيام باصحى نشيط ومسرتيح  -3

أظن آنت انبسط لو اشتغلت شغلة أمني مكتبة أو بتاع  -4
 .آتب

 .الدوشة بتصحيىن من النوم قوام  -5

 .أحب أقرأ ىف اجلرايد املوضوعات إللى بتتكلم عن اجلرمية   -6

 .إيديه ورجليه دفيانني ىف الغالب  -7

 .يعىن مش فاضية.. حياتى اليومية مليانة  -8

 .ا آنت باشتغل طول عمرىاليومني دول باشتغل بنشاط زى م  -9

)زى للقمة آده(حاسس زى ما يكون فيه حاجة ىف زورى  -10
 .ىف أغلب األحيان
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الواحد الزم يفسر أحالمه عشان ياخد باله من اللى -11
 .حيحصله، ويستعد له

 .بانبسط من احلكايات البوليسية، والغريبة -12

 .باشتغل وأنا مشدود عاآلخر -13

 .األقلبيجيلى إسهال مرة ىف الشهر على  -14

ساعات أفكر ىف حاجات وحشة قوى لدرجة إن الواحد -15
 .ميصحش يتكلم عنها

 .مفيش شك إىن مظلوم ىف الدنيا دى -16

 ).أو آان راجل طيب(والدى راجل طيب  -17

 .قليل قوى ملا جييىن إمساك -18

 .ملا أتعني ىف وظيفة جديدة أحب أعرف مني إللى أعلى مىن على طول - 19

 .عن حياتى اجلنسيةأنا راضى  -20

زى( –ساعات جييىن إحساس أىن عايز أسيب البيت وأمشى  -21
 ).ما أآون عايز أهج

 .ساعات جتيىن نوبات ضحك أو عياط ما اقدرش أحوشها -22

 .بتجيىن نوبات غممان نفس ومقاياه تضايقىن -23

 .الظاهر مفيش حد فامهىن -24

 .آنت أحب أبقى مطرب -25

 .أآون ىف ورطة إىن ما انطقش وال آلمةأحسن حاجة ملا  -26

 .ساعات أحس إىن ملبوس بروح شريرة -27

ملا حد يأذيىن أو يعتدى على حقوقى، أحس إىن الزم   -28
 .أردها له، عشان األصول آده وبس

 .عندى محوضة ىف معدتى بتضايقىن آل آام يوم آده   -29

 .ساعات أحس أىن عايز أسب وألعن   -30

 .آابوس بالليل آل آام ليلة آدهبيجيىن    -31

 .باحس إن من الصعب إىن أرآز خمى ىف أى شغالنه   -32

 .مرت علّى جتارب عجيبة الشأن   -33

 .معظم األيام.. باآح آتري   -34

لو ماآانش الناس وحشني معايا، آنت بقيت حاجة   -35
 ).تانية، أحسن من آده

 .قليل قوى ملا أنشغل على صحىت   -36
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 .مشاآل عشان تصرفات جنسيةعمرى ما حصلت ىل    -37

ملا آنت صغري مرت على فرتة سرقت فيها شوية حاجات   -38
 .صغرية

 .ساعات أحس إىن عايز أآسر احلاجات   -39

أآرت األوقات أحب أقعد لوحدى وأسرح ىف اخليال بدل   -40
 .ما أعمل حاجة

ساعات أيام، أو أسابيع، أو(مرت على أوقات    -41
ا مهتم حباجة ألىن ما آنتش قادر أستمرما آنتش فيه) شهور

 ).يعىن آنت مش قادر أمشى األمور زى العادة(

أو اللى(عيلىت ما بتحبش الشغلة إللى باشتغلها    -42
 ).ناوى أشتغلها

 .نومى قلقان ومش على بعضه   -43

 .رأسى بتوجعىن ىف معظم األحيان   -44

هيعىن ساعات آد(ما بقولش الصدق باستمرار    -45
 ).وساعات آده

 .أنا باحكم على األمور أحسن من زمان   -46

أحس آل آام يوم آده إن جسمى آله سخن فجأة، من   -47
 .غري سبب

ملا أآون مع الناس باتضايق ألىن بامسع حاجات غامضة   -48
 .وغريبة

 .يا ريت يلغوا معظم القوانني   -49

 .ساعات روحى بتفارق جسمى   -50
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אא−530 ؟ מ ؟אא

 استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية

 ردود مبدئية وحوار حمدود

 مروان اجلندى. د

على نفسى مرتني وأعتقد MMPIأنا طبقت اختبار منيسوتا 
أن آتابة هذا االختبار بالعامية أسهل وأقرب ىل من اللغة

 .MMPIالىت آتب هبا 

العبارات العشر املطروحة ىف اليومية تبدو سهلة وسلسة،
 .وأعتقد أا سوف تصل إىل داخل الناس بسهولة آما وصلتىن

 :حييى. د

بة،لست متأآدا يا مروان إىل أين ستقودنا هذه التجر
هذا الشأن، هى استنارة واستشارة، وأتوقع  لست متخصصا ىف

، رمبا عن"االختبار"أهنا ستكشف لنا عن أشياء أخرى غري 
 .، وعن إمكانية تقاربنا"الشخصية العربية"

مث إنىن آنت قد ترمجت اختبار منيسوتا إىل العامية
املصرية، ومل أعرف ملاذا مل يستعمله أحد من الزمالء الذين

بالصورة باللغة -وال أنا–طبقونه، وملاذا مل يقارنه أحد ي
وقد نشرت بعضه أمس وقد أنشره آله قريبا ىف(الفصحى، 

 ).نشرتنا هنا بالفصحى والعامية معا

 عالء عبد اهلادى.أ

 ما هى طبيعة االختبار؟ وما هى النواحى الىت يقيسها االختبار؟ - 

 :حييى. د

 ال أعرف حىت اآلن

أعرف إن آان اختبارًا أم استبارا أموأيضا أنا ال 
ومع ذلك) وال الفرق ىف استعمال هذه الكلمات(استبياناً ، 

 أظن أهنا جتربة تستأهل،

 هل عندك مانع؟ 

 .دعنا نرى سويا
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 عالء عبد اهلادى.أ

إذا آانت األسئلة عامية فهل سرتاعى الفروق بني -
 اللهجات العربية؟

 :حييى. د

املصرية،أتصور أنىن سوف أآتب التجربة بالعامية 
وبالعربية الفصحى مث إىن قد دعوت إىل ترمجتها إىل العامية من

 .هلجات من يشاء من األقطار الشقيقة

من خالل ذلك دعنا نأمل أن نتعرف علينا، وعليهم، وعلى
 .البشر من خالل احملاولة واخلطأ

مجال الرتآى بإرسال مائة عبارة ترمجها إىل. وقد بادر د
آمل أن يتأىن قليال حىت نستقر معا علىالعامية التونسية، و

 .العبارات من خالل احلوار

 عمرو دنيا. د

آم حنن حباجة إىل تلك االستبارات واالختبارات بلغتنا
 .فنسأل اهللا التوفيق.. اللغة العامية.. الدارجة لغة احلياة

 :حييى. د

ال أظن أن مثل هذه االستبارات هى الىت ستوضح األمور آما
 .دعنا نطرق آل األبواب نأمل، ولكن

أعتقد أن الفائدة احلقيقية هى أن نتقارب بلغات األم
 .ىف نفس الوقت) الفصحى(وباللغة األم ) العامية(

 .آله على اهللا، وعلينا

 عبده السيد على. أ

 .عبارات االختبار صعبة على املرضى النفسيني، والعبارات طويلة

 :حييى. د

 دعنا نرى،

ءًا من اختبار منيسوتا بالفصحى،مث إنىن قد نشرت جز 
 .وآما ترمجتها إىل العامية، ملن شاء أن يقارن

 عبده السيد على. أ

أنا شايف أن تقنني االختبار مشروع ضخم وحايبقى قليل
عليه أوى الفرجة أو رأى الناس وأنه حمتاج لفريق عمل
يطبقه ىف آل حمافظات مصر واحتمال على عينات موجوده من دول

 ).اخل –الكويت  –السعودية  -ليبيا –اليمن (خرى عربية أ

 :حييى. د

 برغم احرتامى الشديد لتقنني الصورة العربية الختبار 
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إال أنىن أشك أنه يوجد ىف)منيسوتا(الشخصية املتعدد األوجه
من عنده القدرة والصرب) ورمبا ىف البالد العربية(مصر اآلن 

الذى قام به الزمالء واإللتزام ليقوم مبثل نفس اجلهد الالزم،
 .األفاضل الذين اقتبسوا االختبار األصلى

أنا شخصيا ال أنوى تقنني هذا املشروع اجلديد، اللهم إال 
 مبقارنته باختبار منيسوتا على أحسن تقدير،

 أميمة رفعت. د

قرأت نصف اإلستبار حىت اآلن و احلقيقة ان معلوماتى قليلة
لدَى معلومات عن طريقةاإلستبارات، وتقريبا ليس  عن هذه
إال أنه إستوقفتىن و لذلك ال أعرف آيف أناقش،. وضعها

عبارات قليلة معدودة أشك ىف أن تعليقى عليها سيكون له
 ...آبرية ولكنىن سأقول رأىي على آل حال فائدة

 بعيدة   فيها   النوم  أوض  إللى    اجلديدة   البيوت -15رقم 
على   بتفتح   آلها إللى    القدمية   البيوت   من   أحسن   ومنفصلة 
لقد قرات لك رأيا من قبل ىف إحدى اليوميات عن" \ الصالة 

و بغض النظر عما تريد. الىت تفتح على الصالة حجرات النوم
برأيك اخلاص أم مباذا؟ مث هذه اجلملة إستبيانه، فهل سيقاس

 اجلملةأنىن أعتقد أن هناك متغريات إجتماعية تفقد هذه 
أنا شخصيا ال أحب احلجرات بعيدة: هدفها من القياس فمثال
أحبها مفتوحة على الصالة و ىل خربة ومنفصلة ولكنىن أيضا ال

الىت تفتح على باإلثنني، ىف حني أن أوالدى مل يروا احلجرات
الصالة إال عند أجدادهم فخربة أن من يدخل أو خيرج من حجرة

 الصالة مل متر هبم آثريا وال أعتقدأن مير على من ىف نومه البد
وأعتقد أيضا أن أبناءهم مل يروا أا ترآت هبم أثرا يقاس،

رمبا يفكرون هذه احلجرات على اإلطالق فإذا سالتهم سؤاال آهذا
أى أن...ىف الناحية املعمارية واجلمالية للشقة وأيهما أشيك

 .اإلستبيان هنا ستتغري مع األجيال املختلفة قيمة

حبق وحقيق، آله  دميقراطية   إمسها   حاجة   فيش   ما   -22قم ر
العميق اجلميل مرة أخرى، آلنا نعرف رأيك" \ نصب ىف نصب 

للدميقراطية، فهل هذا ما يقيسه اإلستبار؟ أم يقيس املعىن
أم أن املقصود باجلملة ليس. الشائع عند أغلب الناس البسيط

الشعار والالفتة املرفوعة على تعريف الدميوقراطية و إمنا
يا ترى ألى بالدنا العربية؟ و هذا الفرض األخري جعلىن أتساءل

مرحلة عمرية ُوضعت األسئلة، هل تتضمن املراهقني؟ وهل يتساوى
 الناضج باملراهق؟ تقييم

  "\القعدة"\حمور  أبقى    واحدة   مرة   ولو نفسى  - 155 رقم 
لشخص يعرف جيدا أنه ليس حمور هل هذه اجلملة موجهة" \.آلها 

  يشعر بذلك؟ بطريقة اخرى، إذا آان القعدة او على األقل
 املفرتضة فكيف جييب؟ طالب اإلستبار ال يعاىن اصال من هذه املشكلة

عليه   حلد   أقول ماقدرشى    بشكل   اجلنس ىف    بافكر  -194رقم 
بشكل" \هل يستطيع طالب اإلستبار حتديد املقصود بكلمة " \
بالعامية رمبا تعىن الكم آما تعىن الكيف؟ أم ، إذ اا"\

 أا ُوضعت هكذا عن عمد لتقيس شيئا ما؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   4070



א  11I02I2009א –א

يستاهل اللى يبقى    السياسة ىف  لوش    ما إللى  -199رقم
مرة أخرى تساءلت عن املرحلة" \.السياسة بتعمله فيه

 ...العمرية

 .وشكرا 270 توقفت عند اجلملة رقم

 :حييى. د

 .شكرا على جهدك ىف آل جمال

واضح أنك أخذت العبارات على أننا نريد أن نستطلع رأى
، وبالتاىل تسألني عن السن"للمناقشة"فكأهنا آراء املستجيب، 

ومدى الوضوح، حنن ال نناقش آل عبارة على أهنا رأى له ما له
إن االختباروعليه ما عليه، هذا ليس مقصودا وال هو مفيد، 

، وقد نستنتجد ما تثريه العبارة ىف متلقيها دون حتديديرص
من االستجابة معامل ومسات بل وأعراض قد ال تكون هلا عالقة بنص

 .العبارة أصال

وميكن مقارنة عبارات املشروع بعبارات اختبار منيسوتا
 .الحقا، وقد نستغىن عن ذلك

 أسامة عرفة. د

فأنا يف حاجةأوضح  حىت أستطيع التقرب من املقرتح بشكل
 مناذج مت تطبيق االختبار عليها و آيف مت 10مثال لالطالع على 

قياس الناتج ومن األفضل أن يكون قد مت تطبيق اختبار
أظن أن.. النماذج و هكذا مينوستا متعدد األوجه على نفس
 مبدئية األمر حيتاج رسالة دآتوراه بصفة

 :حييى. د

ختبار ماذا؟ هذهتطبيق ماذا؟ وا! يا أسامة، يا أسامة
بعد أآثر من مخسمائة نشرة يومية يا رجل، سوف" اسرتاحة"

 :اقول لك سرا مل أقله لنفسى، فأرجو أن تكتمه

أنا اآلن مشغول بتجميع آتاب عن العالج النفسى من خالل
اإلشراف عليه ونشرناه ىف هذه النشرات هنا تباعا، آما أنىن

ى للفصام ألواجه هباأآتب ورقة هامة جدا عن املنظور التطور
 .الىت سيلقيها هذا الشهر ىف قصر العيىن" آرو"ورقة 

مث إنىن اآتب نقدا أدبيا مقارنا عن ساحر الصحراء
لكويهلو وابن فطومة لنجيب حمفوظ لينشر ىف العدد الثاىن من
دورية جنيب حمفوظ الىت ستقرأ عن تارخيها ىف نشرة السبت

هامى الشعوريةالقادم، هذا فضال عما تعرفه من م
والالشعورية، وأحالمى وآماىل ومسئوليىت وإصرارى وخيبىت وتشتىت

 .إخل.. 

أنىن لن أستطيع أن ألتقط!! أيضا" الشعوريا"وقد وجدت 
ألآمل هذه املهام امللحة ىف هذه األيام القادمة إال" أنفاسى"

أن –ىف املدى القريب  –إذا توقفت النشرة، ومبا أنىن ال أنوى 
 فقد متحكت هبذه االسرتاحة، أشغلكم هبا، حىت أجنز ما علّى، أتوقف
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 .أرجوك يا أسامة ال تقل ألحد، ودع هذا ّسرا بيىن وبينك

آتبت هذا الرد يوم اخلميس املاضى لينشر ىف بريد: ملحوظة
اجلمعة، قبل أن تنهال على املشارآات الكرمية واجلادة، وتبدأ

 .الورطة، ومل أحب أن أخفيه

 .تصوراتى وهذا جزائىنعم، طلعت ورطة أآرب من آل 

**** 
 رامى عادل. أ

هوداتنا حتتاج 500اغلب الظن ان ايا من العبارات ال
الستبياا، وان حضرتك يا عم حييي قادر باذن اهللا ان تغامر

خربات  من خالل, آل عباره او عن ماذا تدور بعرض ابعاد
املوضوع لو مسحتم حياتيه نعيش معظمها، فال تبعدونا عن اصل

ودعونا نناقش بصراحه حماور) ال ادري من قد يسمح(
 .علي ارض الواقع شخصياتنا، وحنن

 :حييى. د

 لست وحدى يا رامى، وانظر وافرح مبشارآة الزمالء

 ،)بيىن وبينك(وقد آنت ال أنوى أن أآمل 

 ولكن الورطة تتزايد 

 دعنا نأمل خريا

وبالتاىل لن أعدك مبناقشة أية عبارة وإال انقلبت 
 .آما أشرُت للدآتورة أميمة حاال" مناقشات وآراء"سألة امل

شخصياتنا، وأفضل أن نناقشأنا ال أحب يا رامى أن 
)رمبا باأللعاب واملواجهة واملواآبة(على أرض الواقع  منارسها

لنكتشفها حىت لو مل نتعرف عليها بالقدر الكاىف، مث نعيد
 .اآتشافها، وهكذا

 "!ال..نعم"أغلب الزمالء يفصلون اسلوب آن ماذا أفعل ويبدو أن ل

****                       

 هاىن عبد املنعم. د

أود استيضاح شيئا، هل ميكن أن يعمم اختبار واحد على
 عدة ثقافات؟

 :حييى. د

أليس هذا أفضل من ترمجة أو اقتباس أى اختبار من ثقافة
 .أخرى متاما

 حنان طقش. أ

الضخم، وأبدى أستعدادى للمشارآةأرجو لك التوفيق ىف مشروعك 
 .ىف مراجعة لغته العربية الفصحى وتقنينه ىف البيئة األردنية
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 :حييى.د

 أهال بك وسهال

 شكرا

 أرجو أن تتابعينا آل ثالثاء وأربعاء

 وسوف أرسل لك أوال بأول

 وحنن مازلنا ىف مرحلة جتريب منهج للتشاور

 أسامة عرفة. د

نشرةمع آل  آملحق يومي 25أقرتح أن تنشر األسئلة الـ 
 .األوىل يومية اختصارا للوقت يف هذه املرحلة

 :حييى. د

آيف يكون هذا اختصارا للوقت، وحنن بذلك جنعل النشرة
 .نشرتني

أغلب االقرتاحات تفضل االآتفاء بتخصيص يومى الثالثاء
 .واالربعاء هلذه التجربة، ويا ترى هل يكفيا؟ وألى مدة

 عصام اللباد. د

العمل وصدق مع االعرتاف جبدية آالعادة، أوجز يف النقد،
 .النوايا

 العامية اليت أطلقتم عليها العامية املصرية تبدو يل أا
جمرد العامية القاهرية، وهي ختتلف بالقطع عن عامية قبلي

السويسية والبورسعيدية وعن والصعيد وعامية السواحل
 وعلى هذا يصعب. إخل... العامية البدوية الصحراوية،
.يارها حبثيًاتطبيقها وع

 .مع االعتذار عن االستمرار يف االعرتاضات

 :حييى. د

سوف يكون متاحا) إذا أجنز أصال(أتصور أن االستبيان 
 .بالفصحى والعامية اخلاصة لكل قطر ىف نفس النسخة

وأنا أوافقك على وضع الثقافات الفرعية ىف االعتبار،
الشديدلكن املسألة ستتفتت أآثر لدرجة استحالة التطبيق 

 .التنوع

وأذآر أنك حني ترمجت بعض املسرحيات إىل العامية، اقتصرت
 .ممثلة للعامية املصرية) عامية القاهره غالبا(على عاميتك 

 .شكرا

 وليد طلعت. د
العبارة تنطبق أم أما إذا مل تستطع أن تقرر ما إذا آانت"

" اضافة اجلزئية العبارة ال تنطبق عليك فال تضع أية عالمة حتت
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 .. دي متهيأيل ترحينا يف حاجات آتري

أنا) مش عارف(هاقرتح اضافة التعليق بـ  أنا آنت
آله على الورق تقريبا عملت تعليق وجاوبت عاالستبيان

 .اهللا وهنقل ده ىف أقرب فرصة علي ملف الوورد وابعته إنشاء

 :حييى. د

أرجوك يا وليد أال تتعجل، فأنا أتصور أن العبارات
 .باحلوارستتغري 

 :إجابات على التساؤالت املنهجية: أوال

 حممود خمتار. م

 نقصر املشارآة على النفسيني دون غريهم هل -1
 ال............................................ 

تكفى اللغة الفصحى أسوة مبعظم االستبيانات املرتمجة هل -2
ال.................................. 

معنا فحص العبارات ومناقشتها وى أن تواصلهل تن -3
نعم...................................... 

ماذا بعد أن جربت مرة واحدة ، هل-4
 ................................................نستمر

 نعم.
 ".عينة ممثلة"\هل توافق على أن احلصول على  -5

Representative Sample 
للتقنني هو مسألة شديدة الصعوبة  العامل العرىب،  متثل آل

ال .................. إن مل تكن مستحيلة
....هل ننشر عشر عبارات بعشر عبارات أم مخسة وعشرين  -6

املطلوب تعليق طليق، غري مقيد(موافق بشدة على  وعشرين مخسة
يتعلق بالشخصية العربية ، إجابة حرة، إال مبا خطر لك فيما

العامية آما جيرى ىف سلوبك أنت بأى لغة ختتار، مبا ىف ذلكبأ
 )أغلب احلوار

 وليد طلعت. د

 دون  هل نقصر املشارآة على النفسيني .1
 ال...............................................غريهم

ىف  هل تقرتح بيانات أخرى عن َمن يتفضل باملشارآة .2
 ال...........................؟ االستجابة

هل تكفى اللغة الفصحى أسوة مبعظم االستبيانات .3
  ال. ..................................املرتمجة

وخصوصا انه مكتوب من األول بالعامية يصعب تطبيقه
أعتقد هو الغرض األساسي للفصحي.. واحنا بنرتمجه للفصحى 

 للهجات العربية احملليةلتعميم الفائدة واعادة ترمجته 

تواصل معنا فحص العبارات ومناقشتها؟ هل تنوى أن .4
 سأحاول..................................
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هل): أآثر أو(ماذا بعد أن جّربت مرة واحدة،  .5
 مل ال...................................نستمر؟ 

 متثل  "\عينة ممثلة"\هل توافق على أن احلصول على  .6
هو مسألة شديدة الصعوبة إن  للتقنني،  العامل العرىب،  آل

 ................مل تكن مستحيلة؟

ولكن ميكن االستعانة مبن يهتم من أوافق................
على أمساء خالل شبكة العلوم النفسية العربية وطرح اإلستبار

 .معينة مستعدة للتعاون

أوال، الفصحىهل تقرتح عبارات أخرى بديلة، ب) جديد( .7
 ................مث آما ترى؟

 .يف تصورى  أحيانا قد حيتاج األمر لذلك..........

 إخل......أخرى؟  هل لك اقرتاحات .8
االجابات آما طرح يف النشرة األخرية بنعم أو ال مع: ملحوظة

العبارات أعتقدها مقيدة وتدخل اخلاضع لالستبار يف حرية هذه
وغالبا.. أحيانا .. استعمال  وجدتين أفضلآثريا    من أمره

 أعلم صعوبة تقنني ذلك.. وساعات  ..ومش قوى آده .. 
؟؟؟؟... وتصحيحه ولكن

 وهووجدت أن آثري من العبارات تستدعي فعال تعليقا حرا - 
مبا يصحبها من يقرهبا من جو مناقشة العبارات يف األلعاب

!!!أحيانا ... اعادة الكشف ورؤية الداخل
ال أو نعم أو فعال أو ال  أما التعليق بالرأي فيمن يقول-

غري إنه  فهو يفتح املوضوع ويوسع الرؤية وينوعها طبعا
...يزيد من صعوبة التقنني لالستبار

دالالت العبارات عند اإلجابة بنعم وعند االجابة بال تكون   -
مع بعض العبارات وهي ليست بالقليلة اليت واضحة يف رأيي

يكون متعارف  إىل أعراض أو مسات نفسية معينة يكادتشري
أما العبارات اليت حتمل وتشري إىل.. عليها ومتفق عليها

فرمبا تفيد يف التعرف على الشخص امنا  وأخالقية مسائل قيمية
..بعد ال أعرف آيف سيمكن تقنينها فيما

 . بعض العبارات آانت غامضة قليال

 عمرو دنيا. د

 .عبارة هكذا 25نشر آل نعم نواصل -1

 .نعم نؤجل القرار حىت تصلنا ردود آافية-2

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

ال جيب أن يكون ذلك على حساب باقى األبواب فهى هلا -4
 .أمهية آبرية أخرى

 .نعم فلنخصص يومًا واحدًا أو اثنني هلذه التجربة-5

اعتقد أن التعديالت الىت متت اليوم قد تكون خطوة ىف -6
 .حتديد مسار معني الستكمال العمل اجتاه
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 :حييى.د

 شكرا

 نادية حامد. أ

 .أفضل اقتصار املشارآة على النفسيني فقط دون غريهم -1

آانت أقرب األمساء املقرتحة لتسمية االستبيان ىل هى -2
 ).استبار الشخصية العربية ىف الصحة واملرض(آخرها 

أوافق على ختصيص يومني فقط ىف األسبوع إلآمال مشروع - 3
 .اجلديد حىت ال يكون على حساب باقى اليوميات املعتادةاالستبار 

 ).عبارة هبذا الشكل املتبع 25آل (أرجو مواصلة نشر  -4

 :حييى. د

 شكرا

 إجابات على اخلمس وعشرين عبارة األوىل) جتربة: (ثانيا

 ذآر : وعالن     31  :السن  حممود خمتار: االسم

 :احلالة االقتصاديةأعزب يف حماولة للجواز : احلالة املدنية

 عنديش أمالك مرتىب آويس بس ما

 بكالوريوس هندسة: املؤهل الدراسى

 )مربمج( :)املهنة(العمل 

 )ال  ليس نعم: (إجابات طليقة

يقولشى رأيه ىف التانيني    ما   الواحد   إن   حاجة   أحسن -1
 اىل يزعل ما يستاهلشى أىن أعرفه.....حدش يزعل منه عشان ما

 املصارعة   برامج   التليفزيون ىف  أشوف     أحب -2
 أل خالص.............................احلرة 

 األم   من   أحّن   اجلدة -3
 مفيش أحن من األم حد تاىن...........................ادامي 

  مضيعة   التخصص   غري ىف    القراءة   أن   أعتقد-4
 أآيد أل............. للوقت 

 أل للمجتهدين..........نية الشطار وبس لدنيا دى دا -5

 عشان   له فضل عليهم   املغفلني،  على    يضحك  اللى يقدر -6
 عليهم بس ظامل نفسه له فضل............... احلياة   بيعلمهم 

ربنا   أمحد   الطريق على    سيارة   حتطيم   حادثة ملا باشوف  -7
ى َجـرىما بافكر ىف الل   أآثر إىن ما آنتش فيها 

آان ممكن أل طبعا ما أنا........ ................لرآاهبا
 آنت أبقى فيها لو ما فكرتش فيهم مش هالقى حد يفكر فيه
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، العرض   حتسني ىف    التجارة   ونص ،  التجارة ىف    الشطارة   نص -8
 فعال بس ده مش صح..................البضاعة   مش ضرورى حتسني

 عشان   يشبهه   حد   واحدة   أو ،  واحد   آل   يتزوج   أن   يستحسن-9
 مش هتالقى حد يشبهلك أوى هتعمل أيه؟...........خيتلفوش   ما 

-  إخوتي أو  -زوجىت  أو (أوالدى    باتناقشى مع  أنا ما-10
مع   بنشوفها الىت    األفالم ىف  )  أصدقائي   أو 

 ال طبعا...........................................بعض

وخليته لو حد حاول يضحك عليك، وانت استعبطت وسبته-11
يصدق إنه ضحك عليك، يبقى انت اللى ضحكت

 أيوه.............................................عليه

 حمل ىف   بياع  أشتغل   أنا أحب-12
 ممكن.............................................زهور 

 البىن آدم مسئول عن اللى بيجرا له مهما آانت-13
 مش داميا............................ظروفه

نفسى مفتوحة لألآل فعال-14
 مش آتري.........................................  

 ومنفصلة   بعيدة   فيها   النوم   أود إللى    اجلديدة   البيوت-15
على   بتفتح   آلها إللى    القدمية   البيوت   من   أحسن 
 أآيد ..........................................الصالة 

 الواحد   مهما   رحيم   غفور   ربنا-16
 أآيد ............................................عمل 

أل عيب بس. جنسية   أفالم على    يتفرج   الواحد   إن   عيب   مش-17
 قرا حاجات مفيدة عن اجلنسممكن ن

أو    أقع   أحسن عاىل    مكان   أو   سطح أى    فوق   من   أبص   أخاف-18
 ما جربتش.............. أوقع نفسى

 وضعف   والسرطان   السل   بتسبب   السرية   العادة   إن   أعتقد-19
 ههههههه أل   ................  البصر 

راجل، هو اللى مايهتمش برأى الناساللى هوا    الرجل-20
 أل مش ممكن يكون غلطان وهم اىل صح...اللى بيعمله فيه، أو ىف

 بيها   حاعمل   عارف   مش   لو حىت    الفلوس   أحب-21
 أل أنا بكره الفلوس اال ملا أحتاج هلا.................إيه 

حبق  دميقراطية   إمسها   حاجة   فيش   ما-22
 آله نصب ىف نصب ممكن...................... ...وحقيق،

 عيل   أرجع  ياريتىن-23
 عشم ابليس يف اجلنة...............................تاني 

فعال، لكن ساعات   جرمية   ممكن تعترب  دى    اجلنس   أفالم-24
 ما هلاش عالقة بالثقافة........................بتثقف
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أيوه.................الظروف   آانت   مهما   أعيش   أحب-25
 وآل ظروف هلا طعم حلو ووحش

 :حييى. د

شكرا جزيال، وقد نشرت رأيك وردودك) يا بامشهندس(أشكرك 
واجتهادك هكذا باآرًا مع أننا مل نستقر بعد على أية صيغة
لالستجابة، وقد أظهرت إجاباتك أننا ىف حاجة ملشارآة غري

آل ثالثاء وأربعاء من آلاملختصني، وأرجو أن تواصل معنا 
 .أسبوع

 وليد طلعت . د

 عبارة هكذا؟  25هل نواصل نشر آل  •

خصوصا وقد مت نشر النسخة الكاملة فهذا أفضل نعم......
التعامل مع آافة حيث من خالل جتربيت يصعب.. من العبارات 

 األسئلة جبلسة واحدة

ولو على هل نؤجل القرار حىت تصلنا ردود آافية، •
 ................املائة عبارة األوىل؟

األفضل أن نستمر مع تطوير الطرح من................
       .التعليقات خالل

هل نستغىن عن آل ذلك ونكتفى باأللعاب للتعرف على •
 ......من اخلارج والداخل؟ شخصيتنا العربية

؟ آل عبارة)ورمبا أخرية(آخطوة أوىل ................
 خلينا جنرب.. لعبة أو ميكن أن ينبثق منهاتصلح 

بقية األبواب حىت ننتهى من  هل يكون ذلك على حساب •
 ................دون انقطاع؟ التجربة

مش عارف ممكن نزيد مساحته بس على................
 . مناسبني غالبا التالت واألربع.. حساب ايه 

ربة مثلماهل خنصص يوما واحدا أو اثنني هلذه التج •
 ................األسبوع؟ فعلنا هذا

 التالت واألربع من آل أسبوع................

 ................ما رأيك ىف التعديالت الىت متت اليوم؟ •

شايف تعديل االسم مناسب وان آان جيب................
 اضافة اسم صاحب االستبار

 وبعد

حتديد لغة، وأبعاد، هذه جمرد عينات تلزمنا باإلسراع ىف
 .وطريقة املشارآة من السادة املختصني وغري املختصني

 .وإىل الثالثاء القادم
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""אמ−531

 )133  حلم(: نص اللحن األساسى

قبلها من النقود إالجائزة مقدراها مائة جنيه مل أعرف 
راتىب الصغري فأملت أن تكون اخلطوة األوىل ىف طريق الثراء،
فكم من زميل بدأ من الصفر مث أصبح من آبار األغنياء وسألت
أحدهم عن الوسيلة فضحك وقال ال تسل عن الوسيلة فال جيهلها

 .أحد ولكن سل عن الشخص والزمن

 :التقاسيم

إنه يسكن ىف حجرة مميزة ىف وسألت عن الشخص أوال، فقيل له
املقابر بعد اخلالء مباشرة، فانطلقت وأنا أمحل احلقيبة وهبا
املائة جنيه، وأنا على يقني أنىن سأجده، وأنه سيدلىن على
طريق الثراء، وحني وصلت إىل أول املقابر وجدته ينتظرىن،

ومد يده مباشرة. قلت أوفر عليك عناء البحث: وبادرىن قائال
قيبة، وآأنه آان يعرف مسبقًا آل شىء فسلمتها له دونإىل احل

تردد، فاستدار وقال اتبعىن، وآلما جد ىف السري وأسرعت خلفه
زادت املسافة بيننا وأنا ال أجرؤ أن أناديه حىت آاد خيتفى،
مل أستطع صربا وفتحت فمى ألصرخ فيه أن انتظرىن، فلم خيرج

أحتسر، وتصورت أنهصوتى أصال، واختفى الرجل وتوقفت وأنا 
لو حضرىن ىف تلك اللحظة ذلك الذى نصحىن لقتلته، وإذا به

 . يتمثل ىل أمامى، فراح غضىب فجأة، وحل حمله عتاب رقيق 

أنت حبثت عن الشخص ومل تبحث عن: أهكذا؟ قال: قلت له
هل آان ينبغى أن أحبث عن الزمن أوال؟: الزمن؟ فقلت له

 .ولكنىن ال أعرف آيف: تقل. بل عنهما معًا دائما: قال

 .وال أنا: قال

 . مث قهقهه وانصرف

**** 
 )134  حلم(: نص اللحن األساسى

مجعتنا املواعيد ىف الطريق الزراعى فجعلنا ننشد األشعار
ونغىن ما طاب لنا من األحلان حىت سرقنا الوقت فغاب قرص
الشمس وحنن ال ندرى فتذآرنا أنه عند هبوط الظالم يرتامى

 .عواء الذئاب من جهات آثريةإلينا 
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 :التقاسيم

حّل الظالم آثيفا وآأنه ظالم عدة ليال جمتمعة، ومل.... 
يصدر من جوف الليل أية إشارة لعواء ذئاب أو حىت نباح
آالب، فلم نطمئن، وبدا أن مثة مفاجأة تنتظرنا، ويبدو هذه
املرة أن َثمَّ شعورًا عاما جعلنا نتقارب أآثر وآأننا قطط

واتفقنا دون آالم أنصغرية حتتمى حبضن أمها الغائبة احلاضرة، 
نؤجل التساؤل بل والكالم، لكن بنفس التوافق اجلماعى
اتفقنا أن نغىن معا أية أغنية مجاعية دون صوت، والعجيب
أننا غنينا نفس األناشيد واألشعار، وآلما انتهت واحدة،
وبدأ أى منا التالية شارآناه دون إشارة، ومتنينا أن نظل

ضى الزمن سحرا ساحرًا حىت بدأوم. على هذه احلال أطول مدة
حفيف الفجر يتسحب وهو يذيب دفء الظالم، والح لنا قرص
الشمس من الناحية األخرى، فتذآرنا أنه عند طلوع الشمس

 . يرتامى إلينا عواء الذئاب من جهات آثرية
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 אא−532

 :مقدمة

انتقل جزء ليس يسريا من بريد اجلمعة إىل يومى الثالثاء
واألربعاء حيث نناقش استبيان الشخصية ىف الثقافة العربية،

 .احلوار هذا االسبوع أآثر ترآيزا وأخف ظال/ فجاء الربيد

 .وىف آلٍّ خري

**** 

 )130  حلم(، )129  حلم( "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 ) 129(يامسني فؤاد . د

الأعرف ملاذا يا دآتور حييى أول شئ تبادر إىل قلىب قسوة
أالمها بعد توصيلها" فرحة"األمل ملن له رسالة ويعمل هلا و

 .من أخذها" وندالة"

 وحينما أعيد التفكري يهدأ أمل القسوة وأفكر ىف موقف
  :الصىب

أم... البد أن منر بالتجربة ونتأمل آما تأمل من قبلناأو 
 هذه هى ضريبة أن يكمل شخص ما، ما بدأه أخر؟؟؟

 :حييى. د

أميمة أوال بأول. يا ليتك يا يامسني تقرأيني ما تكتبه د
عن األحالم والتقاسيم نقدا، أعتقد أن هذا يثريىن ويطمئنىن

من ينقدها منإىل بناتى الناقدات ما دامت أعماىل ال جتد 
 !النقاد فدعيىن أمتحك ىف شيخنا حمفوظ بابا إليكم

**** 

 )132  حلم(، )131  حلم( "نص على نص"أحالم فرتة النقاهة 

 )132حلم (أميمة رفعت . د

فيكون الراوى) أنا( ميكن لألديب ان يروى بصيغة املتكلم
 ) هو(هو البطل ىف الرواية، وميكنه أن يستخدم ضمري الغائب 
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يستخدم الضمري فيكون البطل شخصا آخرا، بل وأحيانا
ولكنه ال يشرتك ىف األحداث وال ويكون البطل ىف الرواية) أنا(

الىت تنقل يغريها، ويظل ينتقل بني األحداث آعدسة الكامريا
 .للقارىء األحداث من قلب احلدث فقط ال غري

مث يتغري هو) أنا(بضمري املتكلم  ولكن أن يبدأ الكاتب
وآأنه إنسلخ خارج) هو(الغائب نفسه ىف نفس اجلملة إىل ضمري 

نفسه وأخذ يشاهدها ويرصدها من اخلارج فتتحول إىل شخص ثالث
:132هذا ما حدث ىف احللم . فهذا جديد... ويروى عنه يتكلم

ريثما يشرتى.... إستأذن(مث ...) آالعادة هى وأنا ماضيان(
أليس هذا مما حيدث آثريا ىف) إخل.. سجائره، وحني رجع مل جيدها

ألحالم؟ أن يرى احلامل شخصا آخرا يتحرك ويتحدث ىف احللما
ولكنه يكون على يقني اثناء احللم أن هذا اآلخر هو نفسه

هو ببساطة إحدى ذوات الشخصية الىت شخصيا؟ أيكون هذا
أنىن قرات هذا تتفكك اثناء احللم وتظهر مستقلة؟ أعتقد

ولكنىنالتحول من ضمري املتكلم إىل الغائب ىف حلم سابق، 
على أى حال آان !عندما حبثت عنه مل استطع العثور عليه

هناك متهيدا هلذا اإلنسالخ إلحدى الذوات عن الذات األصلية ىف
مث حيث إجتمع اجلميع على التحديق: 122حلم آخر هو احللم 

مث يشعر الراوى باللكمات خترتقه) مألوف اهليئة(الضرب ىف شخص 
 .ن الشخصني رمبا آانا شخصا واحدايوحى ضمنيا أ هو شخصيا مما

فقد ترك: الفكرة وتأتى التقاسيم هلذا احللم لتؤآد
 مث اجتهوا إّىل مجيعا(اجلميع الرجل وجروا ناحية الراوى 

ولكنهم آانوا مرتبكني) آاملسحورين سيرًا، فهرولًة، فرآضًا،
)آان يشبهىن متاما: (والسبب) إىل الرجل مث استداروا وعادوا(

الراوى مل يشعر بشماتة ىف اآلخر عندما ضرب فقد آانا حىت أن
 ...على األرجح واحدا

 :حييى. د

 .ىف انتظار نقدك املتكامل، حني يكتمل العمل

 .وهو قيد النشر ورقيا آما ذآرت آنفا

 .أظن أنه سوف يكون مفاجأة طيبة

        "تعتعة"فتح ملف جديد ملا هو : تعتعة

 رامى عادل. أ

الراى هو مني احلاآم ومني احملكوم؟ وال فني اصال احلكومه دى؟
اللى تقوم، يا رب النسوان هى )مش عيب(ىف االخر راى اجلنيه 

بالواجب، ويديروا االمور، ويشغلوا الرجال ىف العتاله،
الدنيا تبقى يستاهلوا، او ميكن ملا املوتى يبقوا على وش

دميوقراطية، او ملا تطهق القطط مننا، وميشونا عل عجني
وان آنتsuper puppeteers امسع ضحكات الـ  منلخبطوش، اآاد

 .مكانه ال اعلم
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 :حييى.د

برغم آل ما حلقها –أن املرأة تصور يا رامى أنىن أعتقد 
هى األقل تشوها عرب التطور، –من ظلم وقهر وإزاحة وإهانة 

 !!عرب التاريخ، من الرجل بغروره وغبائه وصلفه وأحكامه

 عمرو حممد دنيا. د

فعال يا دآتور حييى فيه حاجات آتري بابقى مش فامهها ىف
ن وراهالغتك وبتاخد وقت آبري ملا أوصل تقريبًا بس جبد بيكو

 .معىن آبري وتستاهل اجلهد ده

 :حييى. د

أن تصل إليك رسالة ما مل"، مث "أال نفهم"الربط بني 
 .هو من أروع مسالك املعرفة": تفهمه

 هذه املسألة حتتاج شرحا طويال 

 .مع أن أى شرح يفسدها

 .غالبا

 "برزويه"برجاء مراجعة آلمة 

 عمرو حممد دنيا. د

ة مهما آانت، هى قابلة للنقدتعلمت هنا فعال أن آل حاج
وما فيش حاجة امسها التسليم وأى حاجة قابلة للتعتعة حىت

فاللهم أدم علينا احلرآةقدس األقداس قابل للجدل واحلرآة 
 .وجنبنا السكون

 :حييى. د

من أهم الدعوات الىت مسعتها يا عمرو هذه الدعوة الىت
 .اخرتعَتها أنت اآلن

 ا يا رب نكون حبجم مسئوليته

 آمني: قل

 مىن أمحد فؤاد. أ

على أن من حقى أن: أنا موافقة بالرغم من عدم فهمى
أفكر وأعيد النظر وأن حنذر ونرفض وحنلم حىت لو مل يكن

 .البديل جاهزا

 :حييى. د

 !!!ما آل هذا

سنة أشياء هلا هذه القيمة 41يبدو أنىن آنت أآتب من 
 .احملّرآة

 مىن أمحد فؤاد. أ
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دميقراطية ولكن عمرى مامعظم حياتى وأنا امسع آلمة 
)املدرسة، البيت، اجلامعة، الشغل(شعرت بيها جبد ىف أى حاجة 

هى شعار مش أآثر وآل مكان لديه دميقراطية خاصة بيه
 .ومفهومها عند الكل خمتلف

 :حييى. د

 هى ليست شعار متاما

مبعاىن" الدميقراطية"وعالقة ما يطبق اآلن مما يسمى 
 . هى عالقة ضعيفة جدا" العدل"و" االرداة"و" االختيار"

 وبدائل الدميقراطية احلاضرة حىت اآلن ألعن منها 

ما هو أفضل، إن آان" هبا" "منها"لكن سوف يتفجر 
 ".بشرا سويا: "لالنسان أن يواصل ويطّور مسريته

 هاىن عبد املنعم. د

اتفق معك ىف أن رفض الوارد بكل أآاذيبه، والنظر إىل
نها هو بداية اآتشاف لنظام ناجحموروثاتنا، والتعلم م

 .قادر على اإلدارة

 :حييى. د

موروثاتنا ليست فقط، أو ليست اساسا، موجودة ىف أوراق
القادر DNAما ورثنا، وإمنا هى ىف خاليانا الرائعة ىف الّدنا 

على حفظ تارخينا حنن البشر مع آل التنوع للتكامل حىت نبدع
تليق برحلتنا الطويلة) آخرورمبا يصبح هلا امسًا (دميقراطية 

 .عرب تاريخ احلياة آما خلقنا احلق سبحانه وتعاىل

 .ما رأيك

 هاىن عبد املنعم. د

ال أعتقد أن أى حكم ناجح يقتصر ىف إدارته على نظام 
أوحد، ويقاس مدى جناح اإلدارات مبدى مرونتها، وال ننسى ىف 

 ".شعرة معاوية"ذلك 

 :حييى. د

 .وال أحبها أنا أحرتم شعرة معاوية،

 قد تصلح حلل موقف عابر، 

 .لكن أن تكون مبدأ ىف احلياة، فكال وألف آال

 هاىن عبد املنعم. د

وإن آانت مل تذآر ىف خطوات سيادتك للوصول  –أرى بداية 
أن تقليل نسبة األمية بني أفراد الشعب ىف  -إىل احللم البديل

والدميقراطية ىف اعتقادى أا حجر أساس لسيادة حرية الرأى 
 .أى جمتمع
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 :حييى.د

 !ال أوافقك إال بشروط صعبة

لقد بلغ ىب احلذر من سطوة الكلمات املطبوعة، ومن
استسالمنا لسواد األحرف والرموز أن أعترب األمية ثروة ىف
ذاهتا، صحيح أهنا حترمنا من مساحة هائلة للمعرفة، ولكن قل
ىل يا هاىن بعد أن غمرتنا وتغمرنا آل هذه اإلغارات

توبااالعالمية، واإلهلائية، وفيضان االغرتاب الكالمى مك
ومقروءًا، قل ىل آم نسبة من يستفيد ممن أتيحت هلم فرص حمو
األمية، حىت أصبح قادرا على فك اخلط، من من هؤالء مستعد لفّك

 شفرة حياته، وحياتنا؟ 

ومع ذلك فمحوا األمية هو الذى مسح لك أن تكتب ىل هذه الكلمات،

 .وأن أرد عليك هكذا

 أوافقك

 .وال أتوقف عند موافقتك

 2009-2-6 بريد اجلمعة/حوار

 حممد املهدى. أ

أرجو) نقلة وعى حرآية االستيقاظ(عبارة : مش فاهم
 .التوضيح أآثر

 :حييى. د

ال أريد أن أوصيك قبل أن أرد على استفسارك يا حممد آما
االسبوع املاضى بقراءة نظريىت متكاملة عن األحالم أميمة.أوصيت د

فأنا أآاد أجزم أنه ال "االيقاع احليوى ونبض اإلبداع"ىف أطروحىت 
املهم النقطة املتعلقة بتساؤلك هى أنىن وضعت فرضا. وقت لديك

أثناء) وليس احللم احلقيقة(إننا نؤلف أغلب احللم احملكى : يقول
وهى" حرآية"ما بني النوم واليقظة، إذن فهى " نقلة نوعية"
وىف) وعى اليقظة(آخر " وعى"و) وعى النوم" (وعى"بني " نقلة"
 ..ىي أهنا تستغرق ثوان على األآثررأ

 .أما الباقى فهو ىف األطروحة املذآورة آلها

 حممد املهدى. أ

املبادأة(معىن التلقائية مبا أوضحته حضرتك : وصلىن
ىف حد ذاته فهل) املبادأة(ولكن ىل اعرتاض على لفظ ) الطليقة

، خطر ىل خاطر أن)مبادئًا(تفرتض التلقائية أن يكون الشخص 
فهل يقرتب هذا) طالقة الفطرة(ب معىن هلا بالنسبة ىل هو أقر

 املصطلح من معناها؟

 :حييى. د

هو يقرتب، على شرط أن نكون قد اتفقنا على مضمون
 ، وهذا مل حيد"الفطرة"ومفهوم 
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واجلسد عن الفطرة"2007-11-6برجاء مراجعة نشرة
 "وتصنيم األلفاظ

**** 
  )34(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد 

تفاصيل وتوضيح عن بعض مستويات اإلشراف على العالج
 النفسى

 زآريا عبد احلميد. أ

 .............لقد انرَت البصرية وشحذَت الوعى  ........

 :حييى. د

تعرف يا زآريا يا ابىن ماذا آتبت مكان النقط احملذوفة
 قبل وبعد هذه الكلمات اخلمس، 

 أنا أصدق آلماتك وأعرف متاما أهنا ال حتمل ذرة نفاق 

 لكنه احلياء واخلوف من سوء الفهم

 شكرا

 رامى عادل. أ

الزم جنارى اانني، ومانعملش عقلنا بعقلهم، ومانقفش على
الواحده لبعض، ونسيبهم يعلمونا، ونستفيد من خرباهتم،

روشني اوى، وداميا فوق العاده، امونبقى شكلهم، اقصد 
وليهم مميزاهتم، مع ام ساعات بياخدوا على قفاهم، لكن
واجبنا اننا حنرتم ارائهم، ونوجههم اذا اقتضى االمر، مها مش

 وال ايه؟.ناس مستنريه اقفال، هم

 :حييى. د

 "روشني يا رامى"ليسوا دائما 

 "أقفاال"أحيانًا يكونون 

)َضلمْة(وأيضا هم ليسو أبدًا مستنريين حني يقلبوهنا ظالما 
 . عليهم وعلى من حوهلم

–ملن يريد ويتحمل املسئولية معهم له وهلم  –لكنهم 
 .أسيادنا وتاج راسنا

 حممد امساعيل. أ

هل فيه توقيت معني الستخدام آل نوع من أنواع اإلشراف، 
أنه مافيش حاجة وإزاى أحكم إىن أنا حمتاج النوع ده خاصة 

 .بتحصل صدفة

 :حييى. د

 أظن أننا حنتاج أن نصاحب ونقبل آل األنواع دون استثناء، 
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 أما التوقيت فهو يأتى وحده حسب الفرص املتاحة، 

 وحسب مرحلة نشاط رحلىت مىن إليهم وبالعكس، 

 .وليس ضروريا أن حيدث آل ذلك بوعى آامل

 حممد امساعيل. أ

وعايز ميكن على االسم،" إشراف النتائج"أنا معرتض على 
 .أفهم يعىن هو إيه اإلشراف ىف النتائج

 :حييى. د

أنا قلق ايضا من االسم، لكنىن متمسك بالفكرة، ألهنا هى
)الىت هى جوهر مهنتنا إآلينيكيا(أصل املمارسة اإلمربيقية 

،"نوعيا"املقصود هو أننا إذا أحسنا النظر ىف النتائج 
 .ية وهكذافإهنا سوف هتدينا إىل اخلطوة التالية فالتال

 حممد امساعيل. أ

 .شكرًا. آل ما ىف اليومية، أجابت على تساؤالتى السابقة

 :حييى. د

 أنا الذى أشكرك 

 أنت تتحرك من ورائى يا حممد رغما عنك وعىن

 حممد املهدى. أ

مبوقفه"و" مبا هو"لقد علمتنا حضرتك أن املعاجل إمنا يعاجل 
مع زيادة سننيأنه "، ولكن أوردت حضرتك مجلة "ىف احلياة

معتقداته ومواقفه: املمارسة يتبني للمعاجل أن قيمه الشخصية
 " ليست هى احلكم الفيصل ىف حرآية ممارسته مهنته

 .أرجو التوضيح

 :حييى. د

قيمنا الشخصية هى جزء مّنأ، وبالتاىل عندك حق أن
 تستغرب ما وصلك من أنىن أوصى باستبعادها من املمارسة،

حممد باستبعادها، أنا فقط أشرت إىل أهناأنا مل أوص يا  
، لكنها جزء من حرآية املمارسة شريطة"احلكم الفيصل"ليست 

أن نواصل التقدم حنو الوعى بتأثريها أوال بأول، وقبول
 .تغيريها أول بأول

 حممد املهدى. أ

أن عملية اإلشراف ال تتحق بوعى منتبه فقط، وإمنا : وصلىن
 .مستويات الوعىقد جترى ىف أى مستوى من 

 :حييى. د

 هذا صحيح 
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 عبري حممد رجب.أ

اللى بتكون بداخل املعاجل" النقطة السوداء"عجبىن تعبري 
بكثرة، وخاصة ىف بداية التعلم والىت تقل تدرجييًا مع التدريب،

 .واملمارسة وتبادل اخلربات وبالتاىل يقود إىل تغيري إجياىب

 :حييى. د

 آنت أخشى أال تصل الفكرة، مع أهنا قدمية وشائعة 

 شكرا

 هالة محدى . أ

مش عارف آان أقرب إشراف ىل هو إشراف التخصص العادى
ألا فرصة تفتح ىل فرص االستفاده من خربة) عامة الناس(

الناس اللى عاشوها واستفادوا منها، سواء علمتهم حاجة
 .تنفعهم أو خلتهم ياخدوا باهلم من حاجات ممكن تضرهم

 :حييى. د

الشخص العادى، دون وصاية إهنا احرتام حقيقى لتجارب
 "من فوق"التنظري 

 هالة محدى. أ

بس اللى الزم أحافظ عليه وأخذ باىل منه ىف اإلشراف... 
 .ده إىن أحافظ على خصوصية العيان وأسراره

 :حييى. د

 جدا

**** 
 !وأربعني عاما واحدحدث من ...  :إبداعى الشخصىيوم 

 رامى عادل. أ

 واتبعوا ما تتلوا: عن الكلمه وما هلا من تاثري
، اذا اصبح الوسواس جزءا ال يتجزء من تكوين..الشياطني

صداه اىل احمليطني، ولرمبا يشعرون ن يصلاملريض، فمن اجلائز ا
هنا يصبح هذا ، ومن)بفتح الواو(مبا يشعر به الشخص املوسوس

االنسان عاريا إال من احلقيقه، وقد تستغل او تستعمل ضده،
االخر قد يتحول الوسواس مع املثابره اىل آالم حلو على اجلانب

واخريا. ال يسب وال يلعن، امنا يزن دماغ املريض ويرويقه
 شهيد فالكلمه قد تصري دواء ملن له قلب او القى السمع وهو

 :حييى. د

مل أستطع أن أقرأ(أدخلَت األمور ىف بعضها حبذق مناسب 
ىف االثنني يا رامى، أمل" واو"، أى "الواو"بفتح " املوسوس"

 !!)ىف آلمة املوسوس" واوين"تالحظ أن هناك 

 عالربآة
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 نعمات على.د

قرأت هذه اليومية تذآرت بعضال أعرف ملاذا عندما 
األشياء الىت آنت مقتنعة هبا واآتشفت أىن ما زالت مقتنعه هبا

 .ولكن ال أعرف ما عالقتها هبذه اليومية

ميكن قراءة شىء آذا مرة ىف آل مرة اتعلم واآتشف شىء  �
 .جديد آأىن أقراه ألول مره

 .اخلربة هى امتزاج بني العلم والعمل  �

–صرب  –تغري  –اعرتاف  –بدايتها مواجهة احلقيقة   �
 .استمرار

 :حييى. د

 !!يا خرب يا نعمات

 آل هذه االشياء آنِت مقتنعة هبا، مث أعدت اآتشافها؟

يبدو أنك متلكني ثروة ال تعرفني حقيقة قيمتها رمبا من
 إعادة اآتشاف ما تعرفنيالقدرة على : أمهها

 نرمني عبد العزيز. د

عندما أقرأ شىء معني ال أفهم مغزاه ىف آثري من األحيان
ولكن مع مرور الوقت أآتشف أىن أدرك وأفهم بعضا منه وأعيش

 .خربتى معه

 :حييى. د

دعينا نسمى ذلك املعرفة املستمرة، أو املتجددة، أو
 .الكامنة القادرة

**** 

ردود مبدئية: استبيان للشخصية ىف الثقافة العربية
 وحوار حمدود

 رامى عادل.أ

سببا، وال اميمه، ال اعلم لذلكائتنس آثريا بدآتورة 
!توجهها اريد ان اعلم، اعتربها قريبه جاده، واحب

 

 :حييى. د

 وهى آذلك

 ....غالبا
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 تعتعة

زآى سامل، يوم صدور تعتعة. الصديق د/ هاتفىن االبن
وفيها إشارة إىل قرب صدور دورية جنيب حمفوظ 10/12/2008

زآى هو صاحب ومريد ومن أهم الرواة عن. د ،"مربوك"وقال ىل 
)وهو زميلى ىف هذه الصفحة(شيخنا منذ أآثر من ثالثني عاما، 

زآى مقل ىف مكاملاته ىل، قاس عادة ىف حكمه النقدى، أذآر. د
)ملحمة الرحيل والعوْد(أنىن حني أعطيته مسودة اجلزء الثالث 

ما طيبا، أْنوقال فيها آال" املشى على الصراط"من ثالثيىت 
خّل بالك، هذه شهادة غالية، زآى: "مال علّى األستاذ وقال

:زآى. ، رددت على مكاملة د.."صعب، ال يعلنها هكذا بسهولة
"الدورية النقدية"مربوك قرار صدور : مربوك ماذا؟ قال
أخريا حتقق حلمك، حلمنا، شكرته ومل أقل له: لألستاذ، مث أضاف

 .اإلحباط ، آنت مازلت أخشى"ياليت"

حسني محودة آان قد اتصل ىب. لكن االبن الناقد الكرمي د
وطلب مىن املقال للدورية، فأرسلتها فورا، لكنىن ظللت

، إىل أن اتصل ىب مرة أخرى بعد أسابيع يبشرىن أن..متوجسا
 .احلمد هللا!! العدد األول من الدورية قد ظهر فعال، يا خرب

ببيت استشهادا ) 10/12(آنت قد بدأت التعتعة املذآورة 
أْخِلْق بِذى الصبر أْن حيظى حباَجَتِه، وُمْدمن القْرع"شعر يقول 

وسألىن بعض تالميذى ممن هجروا الشعر". لألبواب أن َيِلَجًا
العرىب التقليدى عن معىن البيت، فتعجبت للسؤال ومل أرد ردا
شافيا، لكنىن فوجئت وأنا أآتب تعتعة اليوم أن سؤال

وأنا: زميل يعاودىن، فرحت أراجع ما قرعت من أبوابال
أقرتح، وأطالب، وأآتب، وأذيع، ال أآاد أذآر لقاء ىف جلنة
تراثه أو ىف ذآراه أو أثناء حياته إال وآررت فيه هذا
االقرتاح اللحوح، عددت بعض األبواب الىت طرقتها وعثرت على

،)1988 -عدد نوفمرب: خطاب لة فصول: (بعضها آأمثلة
(،)2003عدد يناير : وجهات نظر(،  )14/12/2001: االهرام (

،)2005عدد مارس : اهلالل(،)2006عدد أآتوبر : وجهات نظر
:جريدة القاهرة(، )2005 – 12 -16: روز اليوسف اليومية(

، القناة الثانية)2008-12-10: الدستور(، )2007 – 8 – 28
 -8-16بار بتاريخ وقناة النيل لألخ  - 2006-9-3بتاريخ 
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، أرجعت الفضل ىف هذه املثابرة إىل نوع اجلهاد2007
العنيد واإلبداع املثابر الذى تعلمناه من شيخنا، حىت بعد
أن توقف إبداعه الكتاىب بضعة سنوات بعد احلادث إذا ىب

حى"أآتشف أنه يعيد تشكيلنا وحنن حوله مبا أمسيته إبداع 
 ".حى >===<

رحت أقلبه بني يدىحني تسلمت العدد األول من الدورية 
طالت مدة احلمل قبل أن أفتحه وآأىن أهدهد مولودا عزيزا، 

به واحدا وعشرين عاما، لكن من فضل اهللا أن تسلمه فور
والدته من هم أوىل به وأقدر على رعايته، فانقلب عمالقا

زآى سامل وهو يبارك ىل، فاتأآد أنه. للتو، فأتصور مشاعر د
ية، مث افتح الصفحة األوىل فأتبني آيفمل يبارك ىل بصفىت الشخص

جابر عصفور مل يكتف أن يكون اإلبن. د.أن الرائد النبيل أ
حسني محوده سكرتريا للدورية بل جعله. الناقد الدؤوب د

فاطمأننت أآثر لتواصل) نائب رئيس التحرير(نائبه، 
األجيال، وحني افتقدت ذآر تاريخ تطور اقرتاحى شخصيا فرحت

ذلك يعىن أن ظهور الدورية ليس نتيجة إحلاح فرد حمبأآثر ألن 
دؤوب، وإمنا هو االفراز الطبيعى الستمرار حضور شيخنا هكذا

 ىف وعينا مجيعا،

ولكن مبا ترك" لنا"جنيب حمفوظ باق ليس فقط مبا ترك  
 ". فينا"

حني توقف جنيب حمفوظ عاما واحدا عن الكتابة إثر هزمية 
وأوفر عطاء حىت توج تلك املرحلة ، انطلق بعدها أعمق1967

مبلحمة احلرافيش الىت راح من خالهلا يعلمنا أن احلياة دورات ال
ضد هذا العدو خيلد فيها إال احلق، آان يواصل حربه، حربنا، 

الدنئ الشرس ىف جبهة أخرى، بأسلحة أخرى، ابقى وأقدر على
امتداد هذه احلرب. مواجهة التحدى إبداعيا وحضاريا

هو الذى أصدر الدورية، -مبا ترك فينا–يلة الرائعة الطو
وقد واآب ظهورها ما اقتحم وعينا من دماء الشهداء وأشالء

 .األطفال

جابر عصفور، شكرا. د.شكرا يا عمنا حمفوظ، شكرا يا أ 
حسني محودة، شكرا يوسف.لألستاذ على أبو شادى، شكرا يا د

: سبقت الدوريةرئيس حترير سلسلة جنيب حمفوظ الىت(القعيد 
 ).األنصارى.اهليئة العامة للكتاب، شكرا يا د

، بكل األمل1967يتجرع فيه هزمية  حني صمت جنيب حمفوظ عاما 
، عاود احلرب، ميهد لنا بطريقته حربا أخرى، ومل يتوقف أبدا

شيخنا، هو ما حىت بعد إصابته، لعل نوع السالم الذى أقّره 
اهلزمية بشجاعة، لنواصل اجلهاد استقبلته إعالنا مؤجال لقبول
 .إبداعا أبقى، حنو نصر أآرم

جنيب حمفوظ يعلمنا آل ذلك حيا وباقيا، فنذآره، ونشكره
وحنن نعتذر له عن اختزال بعض املتشنجني ملوقفه دون وعى

 .مسئول يليق حبجمه، ويعرتف بعطائه، وحيذو حذو حكمته
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آلية: الطب النفسيأستاذ  

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  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
ـراض ال  - ) ثالثة أجزاء(حييى الرخاوي  ـية  مبادئ األم ـم - نفس 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: نفسيال

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

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

  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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