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312−)12(

 ملف احلب والكره والعواطف

2008يوليو  4تبني من الندوة الىت عقدت يوم اجلمعة 
أن املنهج الذى) مجعية الطب النفسى التطورى بدار املقطم(

 تكاد منهج آاشفهو " اللعبةسر "استدرجتنا إليه ألعاب 
عن املشاعر الذاتية "التقرير املباشر"نتائجه تظهر عكس 

Introspection "االستبطان"الذى ميكن أن يندرج حتت ما يسمى 
، وآأن االستبطان الذى آنا نتصور أنه يكشف داخل الذات، ال
يكشف إال غطاء هذا الداخل، أو الصورة الىت نتمىن أن يكون

 ).واخلارج(ا الداخل عليها هذ

الذى آنا "الرصد السلوآى"مل يعد االستبطان إذن هو عكس 
 .لدراسة النفس، وهو ليس آذلك "البعد املوضوعى"نتصور أنه هو 

ليس معىن ذلك أن منهج االلتفاف حول سطح الداخل أو ظاهر
التفكري هو منهج آاف بال عيوب، أو أنه منهج موضوعى ىف

.تعليق دالىت وردتنا حوله مثل ذاته، لكن التعليقات 
، وآخرين مما سوف ننشره تباعا، 2008-6-3أميمة رفعت 

أظهرت صعوبة التحايل على هذا املنهج الذى يقوم بكشف بعض
كرتنا عن ما آناما ال نعرفه عن حقيقة مشاعرنا مبا يكمل ف

 ). أو أننا نشعر به أو نعتقده عنا(نتصور أنه حنن، 

 ماهية الوجدان

أرجعتنا مناقشات الندوة أيضا إىل إشكالة الوجدان
ءل عنفوجدنا أنفسنا نتسا )2007-11-18يومية (األصلية 

طبيعة العواطف وماهية الوجدان، ورمبا جدوى وتاريخ تسمية
آل عاطفة، بدًءا بالكره والكراهية، وآذلك خطورة تفتيت

 .العواطف ومضاعفات التوقف عند استقطاهبا

رجعت إىل األسئلة اخلمسة والعشرين السابق طرحها عند عرض
وتساءلت يا ترى هل) 14/11/2007يومية (املوضوع أول مرة 

 حاول أحد أصدقاء املوقع اإلجابة عليها؟

يا ترى هل أنا شخصيا أستطيع: مث رجعت إىل نفسى أتساءل
 اإلجابة عليها؟
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 جاءتىن اإلجابة بالنفى،

 فتصدْت َىل األسئلة،

 فحاولت، 

فروضا قابلةإال أن تكون فإذا بكل اإلجابات ال تعدو  
 للفحص

 ؟ "إجابة حمتملة"وهل الفرض إال 

*** 

نشرة اليوم هى هذه احملاولة لإلجابات عن األسئلة الىت
 ).14/11/2007يومية (عرضناها ىف 

 .رية للجدلمث –تقريبا  –آل الفروض 

 والدعوة عامة

 هل العواطف هى ما شاع عنها؟ -1

 ال، 

ألن ما شاع عنها هو وصف أآثر منه معايشة، واملعايشة
إال ىف الشعر(احلقيقية عادة غري قابلة للوصف باأللفاظ 

 ).أحيانا، والشعر ليس وصفا

 ؟ متعارف عليه )اسم(هل ميكن حبس عاطفة ما ىف رمز  -2

 ال، 

العواطف تصف ما تقدر عليه، وهو  حنّوط هبا األلفاظ الىت
ما اتفقنا عليه، أو بتعبري أدق، ما اتفق أغلبنا عليه

 ".اآلن"

حقيقة: لكن هذا الذى اتفقنا عليه ليس هو بالضرورة 
 . ماهية عاطفة بذاهتا

آما ذآرنا، وهذا جيد ىف حد ذاته،" مرحلى"هو اضطرار 
 )..طاملا هو مرحلى(ومفيد 

؟ وما)باملعىن الشائع(طفة هى نقيض للعقل هل العا -3
 فوائد أو مضار هذا االستقطاب؟

آما آان(أصبح هو نفسه موقع فحص من جديد،  العقل
 )دائما

أغسطس: سيعرض بعضه ىف ندوة اجلمعية الشهر القادم (
 )عامل املعرفة: هامش  2008

،جسد، وما هو "وعى" وخاصة فيما يتعلق بعالقته مبا هو
 ،فكريتوما هو 

 العقل مل يعد أداة التفكري الوحيدة أو األوىل، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2412
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 العلم املعرىف يعلمنا أن اجلسد يفكر،

 والعواطف تفكر أيضا، 

،ليست نقيض العقلفإذا آان األمر آذلك، فالعواطف  
 ".عقـٌل آخر" –إن صح التعبري ولو مؤقتا  –وإمنا هى 

آيف تتفرع العواطف إىل التفاصيل مث تنضم ليحتوى نبض -4
 عىن ىف أى من تشكيالته؟الوجدان امل

هو جواب حيوى ويصلح عنوانا للنظرية. هذا ليس سؤاال
 برمتها، ومن مث فإجابته تستسلزم الرجوع 

-11-18يومية إىل الفرض األساسى عن ماهية الوجدان،  
نظرية ىف الوجدان من التهيج"إىل شرائح : ضا وأي ،..2007

   الربوتوبالزمى العام إىل املعىن

املسار الذى حياول السؤال الكشف عنه ميكن إجيازه تعسفا
 :ما يلىآ

الواحدية) قلق(يبدأ منو العواطف من حرآية         ·
 ) الالمتيز اخلام(الُغفل 

 التعددى االستقطاىب معا  إىل التميز        ·

املعادل(املعىن احمليط لوجدانه احملاط به   حنو        ·
 ) املوضوعى

 .وذلك من خالل جدل متصل، وإيقاع حيوى نابض        ·

من أول اإلدراك احلسي حىت(لعواطف باملعرفة ما عالقة ا -5
 ؟)اإلبداع الفائق

حنصل على املعرفة من"  حنن نقوم بتشكيل املعلومات لكى
 ، processing) االعتمال(ما يسمى الفعلنة   خالل

 .وللعواطف دورها املستقل واملتضفر ىف ذلك

هذا حيتاج إىل عدة فروض فرعية، تشري إىل بعض أنواع
قرب إىل فعلنة العواطف للمعلومات، وهى أنواعاملعرفة األ

وطرق معرفية أطلقت عليها أمساء خمتلفة، حسب مرحلة ظهورها
، علما بأن)أو علميا(تارخييا، وحسب انتمائها ثقافيا 

 )طبعا(أغلبها مثري للجدل، جاهز للرفض 

 :ومن ذلك 

 املعرفة الكّلية   - أ

 احلْدس    - ب

 املعرفة الكونية    - ت

 احلقيقى الشعر   - ث

 )"أشهد أن ال آله إال اهللا("   معرفة اهللا واحدا" شهادة"    -  ج

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2413
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َخَلَط اإلميان بلحمه: "إميان صهيب(املعرفة باجلسد   - ح
 ...)ودمه

 )والفنون األخرى(  املعرفة بالتشكيل اإلبداعى   - خ

ولكن تعمى القلوب الىت ىف(...املعرفة بالقلب    - د
 )الصدور

 )البعث/ املوت/التواصل: اإلروتيكية(نس املعرفة باجل   - ذ

 إخل......... 

 ؟)أو مكتوبة(هل ميكن تعريف العواطف بألفاظ منطوقة  -6

 ، إال آمرحلة مفتوحة النهاية  ال ميكن ال ،

خصوصا تعريفها بتلك األلفاظ املرصودة ىف املعاجم أو(
 )املوسوعات

دقةب" مفردات"هل ميكن تصنيف مراحل منو العواطف إىل -7
 مفيدة؟ 

باإلضافة إىل ما جاء ىف اإلجابة عن السؤال الرابع، وحسب
ميكن إجياز الرد احملتمل )2007-11-18 أنظر يومية(النظرية 

 :آالتاىل

o    ،هى حرآيةتبدأ العواطف وحدة فطرية غري متميزة
املادة احلية اخلام، وآأهنا مشروع احلياة ذاهتا، وهى أقرب إىل
- حرآية احلياة األولية البيولوجية الىت تعطى املادة احلية 

 قلقها احليوى،

o  استقطابيةتكاد تكون  ثنائيات تقريبية  مث تتفرع إىل 

o  تتجادل ىف حرآية والفية لتتخلق منها عواطف متضفرةمث
  وحدات، وأقل استقطابا، أآرب والفية

o  يستمر احلال ىف اضطراد هكذا مع آل نبضة حيوية، وهو
 املختلفة،  جيرى على مستويات اإليقاع احليوى

o  آما يتجسد بشكل واضح ميكن رصده إْذ ميتد إىل سنوات
الىت هى أيضا  )إريك إريكسون، وغريه(،"أزمة منو"آل   مع

 .وىنبضة ممتدة من نبض اإليقاع احلي

حني تلتحم املعىنهل تتصاعد العواطف تطوريا حىت حتتوى  -8
 بالفكرة والكلمات 

على السؤال السابق، أشرنا إىل" الفرضية"ىف اإلجابة 
 تضفرالعواطف وجدهلا، بعد استقطاهبا ومتيزها،

 لكن جدل النمو ال يتوقف عند اجلدل بني مفردات العواطف، 

ئل معرفية أخرى، ومنهاهو ميتد إىل اجلدل بني وظائف ووسا
 اللغة، والفكر، واجلسد،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2415
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الذى ليس له(هنا ميكن القول أنه ىف هناية مطاف التطور 
هو متاح إلنسان اليوم، ميكن تصور أن مثة وحدة  مبا) هناية

مفردات اللغة، ووحدات الفكر،: تتخلق لتحوى بشكل ما
 ووجدانات احلرآة، وحيوية اجلسد معا، 

 ،"املعىن"وهذا هو ما أعنيه بـ 

 .رمبا هو الذى وصلىن من التساؤلو 

 طف سلبية وأخرى إجيابية؟اهل يوجد ما يسمى عو -9

o ال 

مثل(مادامت آل العواطف برامج بقائية، فهى إجيابية 
 )الغرائز

ال توجد برامج بقائية سلبية ىف ذاهتا، وإال ملا آانت
 بقائية، 

عجزت عنبالتاىل ميكن أن تصبح العواطف سلبية األداء إذا 
أو" التواصلى/النمائى"قيام بدورها البقائى أو ال

 )مثل أى برامج( .آليهما

ومن(ىف هذه احلالة يصبح هذا الدور السلىب ألى برامج، 
، هو من إرهاصات االنقراض لو متادى،) ضمنها العوطف
 .واضطرد، وَشَمل

 باإلميان؟  ما عالقة العاطفة بالدين -10

o  اإلميان وثيقة، ىف حدودعالقة العواطف آربامج معرفية ب
 :ما أعّرف به اإلميان آالتاىل

هو حرآية الفطرة الواعية لتنشيط القانون املتوجه"..
إىل التناغم مع اإليقاع الكوىن سعيا إىل االلتحام بدرجة ما
بالوعى اإليقاع املطلق املفتوح النهاية، استعادة التصال بعد

 .جه اهللا تعاىلإىل و  )آدحا(، سعيا ..انفصال خّالق سابق

إذا قبلنا هذا التعريف لإلميان، فالعواطف السليمة 
هى األقدر على استيعابه، وبالتاىل هى  بوسائلها املعرفية

 . من أهم وسائله

o   أو..إما"، فهى العواطف بالدينأما عالقة" 

فإذا آان املقصود هو الدين ىف صورته النقية، آآلية نشطة 
بسط الطرق السلوآية وأآثرها مباشرة،لتسهيل حرآية اإلميان بأ

 ).الدين(فهى نفس عالقتها باإلميان ىف جتلياته السلوآية 

أما إذا آان املقصود بالدين هو ما مت من تقزمي وتفسري 
واختزال ووصاية، وبالتاىل صار أبعد ما يكون عن حرآية
املعرفة فالعواطف آوسيلة معرفية إبداعية ، فإن العالقة

مبعىن أن هذا النوع الذى يسمى دينا خطأ يقوم تبدو سلبية
 .بتقزمي دورها املعرىف والتواصلى حىت ختمد أو ترتاجع أو تشوه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2416
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 )قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.. قالت األعراب آمنا(

 !!قف

 ما هذا التكثيف آله؟

 أليس من األفضل أن نؤجل اخلمسة عشر سؤاال الباقية إىل الغد؟

 .بل أن نلتقى غداوإليك نصهم لعلك تفكر ىف إجابات ق

 ما عالقة العواطف باإلبداع؟ -11

االضطرابات“أو حىت ” اضطراب العواطف“ما معىن تعبري  - 12
 ؟ هل ميكن تعريف اإلضطراب دون التعرف على السواء؟”الوجدانية

 عاطفة ما بأهنا مضطربة؟) تشخيص(ما هو مدى االتفاق على رصد  - 13

لعواطف واالنفعالآيف نقرأ غائية أعراض اضطرابات ا -14
 ؟)قبل السبب –املعىن (والوجدان 

ىف جتلياهتا وقنواهتا(ماذا عن العواطف واللغة  -15
 ؟)وأحواهلا

 مثل اجلسد والعقل؟ - مبا هى - هل العواطف تشرتك ىف التفكري - 16

هل الوعى بالعواطف ضرورى لالعرتاف هبا أم يكفى -17
 املتاحة؟ظهورنتيجتها أو آثارها ىف أى من التجليات 

حنن نستقبل عواطف األطفال واحليوانات قبل أو: ملحوظة(
 ) !!أن تبلغ وعيهمدون 

هل هو: ”الذآاء العاطفى“املفهوم اجلديد املسمى -18
 إضافة أم اختزال؟

 !!!باإلعالم؟ –بالسياسة  –باجلرمية : ما عالقة العواطف - 19

وبسائر(باجلنس، بالعدوان : ما عالقة العواطف -
 )ئز؟الغرا

هل اجلسد هو أداة تعبري عن العواطف أم أنه يشارك ىف -21
 تشكيلها؟ وآيف؟

"العالقة باآلخر"هل توجد عواطف بشرية منفصلة عن  -22
 ) واخلارج: ىف الداخل(

 هل توجد عواطف أخالقية وأخرى ال أخالقية؟ -23

هل ميكن برجمة العواطف آما جيرى ىف بعض العالج -24
 ، وغسيل املخ، واإلعالنات؟السلوآى، واملعرىف

 هل التنظري عن العواطف هو لصاحلها أم ضدها؟ -25

 وإىل الغد

 ربنا يسرت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2417
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I07<I2008>09א

313−)22(

ملف احلب والكره والعواطف

 :مقدمة

على األسئلة املطروحة، فإذاتناولنا أمس حماولة اإلجابة 
بنا أمام فروض حمتملة، قابلة لتفريخ فروض أآثر فأآثر،
وتوقفنا بعد السؤال العاشر لكثافة الرتآيز، أمال ىف التقاط

 .األنفاس

 وفيما يلى استمرار احملاولة بالنسبة لألسئلة املتبقية

اآتشفت أن بعضها معاد بشكل ما، أو على األقل :ملحوظة(
 )ل، فلم أرفض ذلكهومتداخ

 ما عالقة العواطف باإلبداع؟ -11

وهى هى(ملستويات معرفية معا  اإلبداع هو مجاع والىف نشط 
 ) مستويات الوعى على مسار هريارآية اجلدل املتصاعد

هذا اإلبداع يتجلى نتاجه فيصنف حسب األداة القادرة على
استيعاب هذه احلرآية املشتملة، وأيضا هو يظهر معلنا

شعرا، أو نظرية رياضية، أو تشكيال،(أجبدية هذه األداة، ب
 )إخل...أو منوا ذاتيا، أو إميانا خالّقا 

ومن مث فإن العواطف باعتبارها برناجما معرفيا، هى
 مشارآة ىف هذه العملية اجلمعية، 

 لإلبداع،  فهى ليست جمرد وقود أو دافع 

 .داعوحدها قادرة على اإلب -ىف نفس الوقت  –وال هى 

االضطرابات“أو حىت ” اضطراب العواطف“ما معىن تعبري  -12
؟ هل ميكن تعريف اإلضطراب دون التعرف على”الوجدانية
 السواء؟

 ال ميكن ال ،

لكن االضطرار املرحلى جيعلنا نرضى بكل التسميات
 ،دون أن نتوقف عندهااملستعملة، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ن  و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــا"  يــــوميــــــــا "   2418
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 .وعموما، فتعريف السواء هو أصعب من تعريف االضطراب

عاطفة ما بأهنا) تشخيص(تفاق على رصد ما هو مدى اال -13
 مضطربة؟

األرجح عندى هو أن نقصر لفظ االضطراب على تلك العاطفة
الىت تعجز عن أداء وظيفتها البقائية، وعلى مستوى أآثر

أنظر أيضا إجابة(تواضعا، عن وظيفتها التكيفية، مرحليا،
 )9سؤال 

واحملكات ومبا أننا مل نستطع أن حندد بدقة آافية املقاييس 
األمر(الىت نقيس هبا أداء أى برنامج لوظيفته البقائية 

فإنه ال يوجد) الذى قد ال نكتشفه إال بعد انقراض آائن ما
 حل هلذا اإلشكال إال حال نسبيا، 

علينا أن نكتفى باجلارى حاليا لتحديد االضطراب بالنظر
ىف وظيفة العواطف التكيفية، فإذا ما عجزت عاطفة ما عن

اء هذه الوظيفة، أو إذا ما قامت بنشاطها لتحقق عكسأد
االجتاه، مسيت مضطربة أو مريضة، شريطة أن حنذر وحنن نعّرف

، حىت ال خيتلط بالتشكلadaptation, adjustment ,التكيف 
conformity 

آيف نقرأ غائية أعراض اضطرابات العواطف واالنفعال -14
 ؟)املعىن قبل السبب(والوجدان 

 غائية األعراض النفسية عامة هى عملية إشكالية،  قراءة

 ىف حالة اضطراب العواطف تصبح العملية أآثر إشكالية،

 :لكن بصفة عامة 

ومن ذلك(نضع ىف االعتبار أن فرط نشاط برنامج بقائى 
قد يشري إىل ضرورة حماولة إعالن أن هذا) آربنامج" العاطفة"

لدرجة، منحرف املسار أو) احليوى(الربنامج آان بطئ اإليقاع 
  هتدد النمو،

اختفاء نشاط برنامج أو خفوت وأيضا ميكن افرتاض أن 
قد يشري إىل نوع من) ومن ذلك العاطفة آربنامج(ظهوره 

االحتجاج على عدم االعرتاف باملسار الطبيعى هلذا الربنامج، 
 وإطالق فاعليته

من هنا تصبح مظاهر فرط النشاط، أو خفوته هى حماولة
 .إعالن وجتاوز معا

مت قراءة غائية االضطراب باعتباره عملية ومن مث 
احتجاج لتجاوز آل من بطء اإليقاع أو خفوت الظهور، وهى 

 .وهلذاتسمى اضطرابا أو مرضا) ولو مرحليا(حماولة فاشلة 

ىف جتلياهتا وقنواهتا(ماذا عن العواطف واللغة  -15
 ؟)وأحواهلا

 )ني اللغة والكالمب: ليس عمدا(مضطر أن أخلط 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2419
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هى شديدة التداخل مع العواطف ىف آرتآيب غائراللغة 
 حرآيتها ووظيفتها 

قد تكون عامال مساعدا ىف الرمز القادرآما أن اللغة 
 تنشيط العاطفة وتوظيفها ىف التواصل خاصة 

لكن اللغة إذا توارت ىف سجن الكلمات، فإهنا قد تصبح
 .ازاأو حبسها احرت خلنقها خنقا،أداة لتزييف العواطف أو 

مثل اجلسد -مبا هى -هل العواطف تشرتك ىف التفكري -16
 والعقل؟

 ؟"مبا هى"بتعبري ) مع أنىن واضع األسئلة(ال أعرف املقصود 

أعتقد أننا حني ننظر ىف العملية املعرفية، ال ميكن أن 
 ، "مبا هى"نأخذ أية وسيلة معرفية منفردة 

ن العواطفاملعرفة البشرية متضفرة بطبيعتها، ومن مث فإ
"العقل"و" التفكري"من منظور املعرفة تشرتك مع آل من 

 ).األمر حيتاج إىل مراجعة وتفصيل(بدرجات خمتلفة، " اجلسد"و

هل الوعى بالعواطف ضرورى لالعرتاف هبا أم يكفى -17
 ظهورها ىف أى من التجليات املتاحة؟

حنن نستقبل عواطف األطفال واحليوانات قبل أو :ملحوظة( 
 ) !!أن تبلغ وعيهمن دو

االختالف حول تعريف الوعى، وتوصيف ما هيته ال ينتهى،
 ومن مث تصعب اإلجابة، 

عموما فإذا آان املقصود بالوعى هو درجة من الدراية 
للشخص نفسه قبل غريه، فإن قدرًا من awarenessاملعلنة 

 بوجه خاص، العواطف اإلنسانيةالدراية الزم إلعالن نشاط 

بغري هذه الدرجة من) العواطف(ط هذه الربامج لكن نشا 
–الدراية هو وارد ومهم، بل لعله األهم، ويقيم عمليا 

 ).أمربيقيا بنتائجه ىف التواصل والتكيف واإلبداع، والبقاء(

هل هو: ”الذآاء العاطفى“املفهوم اجلديد املسمى -18
 إضافة أم اختزال؟

ز على وظيفةإذا آان املقصود به ما شاع عنه من الرتآي
العواطف ىف النجاح االجتماعى، وُظرف األداء احلياتى

، فهذا اختزال سىء ، حيث جيرى قياس ذلك وصياغته"بالسالمة"
 ،I.Qمقابل معامل الذآاء  .E.Q"معامل العواطف"فيما يسمى 

أعتقد أن هذا املنطلق هو أبعد ما يكون عما أعنيه من
ىف) Processingمال وفعلنة واعت(أن العواطف أداة معرفة 

 ذاهتا،

يقتصر على" الذآاء العاطفى"أعتقد أن أغلب ما يسمى  
 هذه املساحة من تقييم جناح هذا النشاط االجتماعى الدمث، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2420
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–بالسياسة  –باجلرمية :ما عالقة العواطف-19
 !!!باإلعالم؟

آنت أفضل أن يوضع هذا السؤال ىف ثالثة أسئلة ، ولست
ت الثالثة معا هكذا،أدرى ما الذى جعلىن أمجع هذه النشاطا

 :املهم

- باعتبارها برامج معرفية بقائية أساسا –العواطف 
، وإال فكيف البقاءجرميةليست دافعا ىف ذاهتا إىل ارتكاب أية 

 بني أفراد اجلنس، وأيضا آيف التكافل مع جنس آخر،

إن ما نتصوره أحيانا من ربط بني مجوح عاطفة ما، 
خلل ىف أداء هذه العاطفة، وارتكاب جرمية ما، هو إعالن عن

 وهذا اخللل، مثل أى خلل، يصيب أى برنامج بقائى،

فإذا تفاقم اخللل وامتد فهو النذير باالنقراض للنوع، 
 )مثل جرائم احلروب اجلارية حاال وتارخيا(ورمبا للحياة 

فهى وثيقة إجيابا وسلبا، من حيث بالسياسةأما عالقتها 
ري ذلك لتزييف الوعى العاماحتمال اللعب هبا إعالميا وغ

 هذا هو الشكل السلىب، -والتدخل ىف اختاذ القرار

أما احتمال احرتامها مع غريها من وسائل التفاهم 
اجلماعى، واعتبارها عامال فاعال مشارآا ىف تسيري أمور جماميع

املشاعر العامة واالستماع ملا تقول، الناس ، من خالل احرتام 
 .اىبفهذا هو الوجه اإلجي

فهذا يتوقف على جمال استعمال باإلعالمأما عالقتها 
 : اإلعالم، وموضوعيته 

حني تستعمل ىف الدعاية اخلبيثة أو لدغدغة سلبيةهى 
 املشاعر البدائية، أو غسيل املخ، 

على اجلانب اآلخر إذا قام اإلعالم باإلسهام ىف إجيابية وهى
 . ملعلوماتتنمية اإلبداع، وموضوعية املعرفة، وإثراء ا

وبسائر(باجلنس، بالعدوان : ما عالقة العواطف -20
 )الغرائز؟

 الغرائز أيضا، وأصال، برامج بقائية، 

تعمل إجيابيا ىف الظروف -مثل أى عاطفة  –وأى غريزة 
 الطبيعية

مثال بدرجة ما مع الوعى غريزة العدوانحني تلتحم 
غري ذلك،فتتجلى ىف صورة آراهية أو حقد أو شك أو غرية أو 

وحىت دورها(فإهنا من حيث املبدأ، تظل تقوم بدورها البقائى 
أنظر آل ما ذآر، وانتظر آل ما سيذآر عن: التكيفى األعمق
 ،)الكراهية آمثال

 

  
 اويــــــــالرخــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2421
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غريزة العدوان عن الوعى البشرى بشكل تنفصلأما حني 
خمّل، ومن مث عن املسئولية مثال، فإهنا تصبح مثل أى غريزة

 .لنوع، على املدى الطويلمنفصلة، خطرا على الفرد، وعلى ا

آذلك احلال بالنسبة لغريزة اجلنس، فهى إن التحمت بدرجة
ما بالوعى واملسئولية على امتداد الزمن لفرتة ما، مسيت حبا

 أو تواصال أو ترامحا،

أما إذا انفصلت فهى إما أن تقتصر على دورها التكاثرى 
 ،حلفظ النوع، أو دورها الّلذى النكوصى لتفريغ الطاقة

أو هى قد تنقلب إىل دور إيذائى من خالل االقتصار على 
 .استعمال لآلخر، وإهانة الذات ىف آن

هذا هو الشكل السلىب ملمارسة غريزة اجلنس باإلضافة إىل 
 .جتليات سلبية أخرى ال جمال لتفصيلها

أما سائر الغرائز، فيمكن تطبيق نفس القياس الذى
 .تناولنا به اجلنس والعدوان

هل اجلسد هو أداة تعبري عن العواطف أم أنه يشارك ىف -21
 تشكيلها؟ وآيف؟

 "االثنان معا يا سيدى"

"العالقة باآلخر"هل توجد عواطف بشرية منفصلة عن  -22
حىت مع: أو ىف اخلارج. ذوات الداخل=داخل الذات: ىف الداخل(

 ؟)بعض اإلسقاط

 هذه هى أزمة اإلنسان املعاصر، 

 نسانا إال باتصافهاإلنسان ال يكون إ

 بدرجة من الوعى، -أ

 ،)مبا ميتد إىل اآلخر ىف داخلنا(مث الوعى بالوعى  -ب 

بشرا يتصف بنفس " آخر"مث بدرجة من التواصل مع   -ج
 ،)على درجة من الوعى والوعى بالوعى: أى(املواصفات 

على هذا األساس يصبح وجود اآلخر ىف حسبة العواطف أمرا
 ،جوهريا لنكون بشرا

أى انتقى اآلخر ىف اخلارج أو ىف(فإذا انتفى ذلك  
، وهو أمر مستحيل عمليا، فهذا إعالن بغياب دور) الداخل

 .معا" اإلبداعى التواصلى املعرىف العواطف"

 هل توجد عواطف أخالقية وأخرى ال أخالقية؟ -23

العواطف ىف ذاهتا، بصفتها برامج بقائية، آلها أخالقية
 باملعىن التطورى،

وبالتاىل ال توجد عواطف ال أخالقية إال إذا انفصلت عن 
 )13&  9أنظر إجابة سؤال (وظيفتها أو عجزت دوهنا 
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هل ميكن برجمة العواطف آما جيرى ىف بعض العالج-24
 السلوآى، واملعرىف، وغسيل املخ، واإلعالنات؟

وهى(املتفقة مع قوانني النمو والبقاء  الربجمة اإلجيابيية
ة الذاآرة وحتسني األداء وهذا الكالمغري الشائع ىف برامج تقوي

 Growth Oriented" املتوجه منائيا"هى العالج املسمى العالج ) 

خلدمة أغراض سلبية، ومن بينها ما الربجمة السلبيةأما 
فهى برجمة أيضا، وهى تسخر خلدمة" غسيل املخ"يسمى أحيانا 

 .التدهور فاالنقراض

وهى ما أشرت إليه من" ىف احملل" الربجمة التلميعيةمث هناك 
 )اخل..برامج تقوية الذاآرة وصقل بعض السمات، 

 هل التنظري عن العواطف هو لصاحلها أم ضدها؟ -25

 األرجح عندى أنه ضدها

 إال إذا وجدنا منهجا آخر،

 وأجبدية أخرى،  

 ويبدو أن هذا بعض ما حناوله 
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 )71حلم(نص اللحن األساسى
آية ىف خفة. آان أمجل ما ىف عهد شبابنا صديق نادر املثال

الروح وحالوة النكتة ورشاقة القفشة وبراعة القافية وثراء
احلكايات، والنوادر وإىل ذلك آله مل يكن يضن علينا عند

هكذا أمتعنا. ن اللهوالطلب بالغناء والرقص وسائر فنو
دهرا حىت وقع عليه االختيار لشغل وظيفة مرموقة عرفت ىف

وتوجسنا خيفة، و سرعان ما حتقق. بالدنا باجلالل والوقار
ختوفنا فقال لنا وآأنه يرد عنا إنه قرر تغيري حياته من

 .األلف إىل الياء ومل يراجعه أحد وسلمنا أمرنا هللا

حيانا بوقار شديد يعمقوآان إذا قابلنا ىف مناسبة 
 . شعورنا بالغربة واألسى

ووهنت العالقة احلميمة وقاربت التالشى، ومل نعد نسمع عنه
وأخذنا نتناسى حىت نسيناه. إال ىف نشرة التنقالت والرتقيات

وباعد الزمن بيننا وبينه حىت شاء القدر أن. أو آدنا
هانلتقى على غري ميعاد ذلك عندما احتفلت البالد بعيد

 .خرجنا للمشارآة والفرحة. القومى اجلديد

وتقدمت فرقة من. وعزفت املوسيقى النحاسية ودقت الطبول
اجليش تبعتها فرقة من الشرطة تبعتها سيارات الصفوة وهنا
.طالعنا صديقنا القدمي ولكن على حال مل جتئ لنا ىف خاطر

بهويتجلى التناقض صارخا بني تفاهة موآ. رأيناه ميتطى محارا
لكنه واحلق. وآان يثري الضحك أينما ظهر. وفخامة ملبسه

 .يقال مل يلتفت مينة وال يسرة، وال حاد شعرة عن وقاره

 القراءة

تابعت املوآب من بعيد دون مشاته، بل بدرجة من..... 
األسى الغامض، وآأىن فهمت ما ال ُيُفهم، لكن سرعان ما غمرتىن

بني احلني واحلني أحاول أن الدهشة املتوقعة، فرحت أتلفت حوىل
أحبث عن دهشة ىف وجوه الناس مثل الدهشة الىت اعرتتىن، أو حىت
عن دهشة أصدقائنا الذين نعرفه معا، فال أجد شيئا من ذلك،
وآأن هذه الفقرة الغريبة وسط املهرجان املتكامل هى أمر
طبيعى، أو آأنىن الوحيد الذى الحظتها هبذا الوضوح

 .متزج بالتوجس الذى حل حمل األسى الغامضفاالستغراب امل
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وبرغم علمى عن تغريه الطارد ألى اقرتاب، حتاملت على 
:نفسى وذهبت حنوه بعد انتهاء املوآب، فقال بنفس الصَّلف

ال شئ، فقط أحببت أن أعرض عليك: ماذا تريد؟ قلت له
خدماتى حبق الصداقة القدمية وأربط احلمار بعيدا قليال بعد

القومى اجلديد، وعلمنا املتميز انتهاء االحتفال بعيدنا
 .اجلميل

 أى محار تعىن؟ هل أصاب عقلك مس؟ : قال بنفس اللهجة

فأمسكت بلجام احلمار وأنا أملس على رقبته غري مصدق
 . هذا احلمار: وقلت

لوال أنىن احرتم العشرة القدمية، لقلت لك إذهب عىن: فقال
 .فال يوجد محار غريك

 عقلى،  فانصرفت أتلفت وأنا أشك ىف

النكتة والقفشة والقافية، والنوادر،وأترحم على أيام 
  .والرقص والغناء

**** 

  )72  حلم(نص اللحن األساسى 

 من   املهاجرة   بالطيور   بالعباسية   القدمي   البيت   امتأل
، الوالدة   لزيارة   عليه   املتفق   اليوم ىف    واألخوات   اإلخوة 
 ذهبت .  املشهور   العباسية   مساك   من   مسك   أآلة   دادإع مىن    وطلبوا 
 مشغولة   املوائد   مجيع   ووجدت   الطلب   وطلبت   املطعم إىل  فورى    من 
على   وجلست   إليها   فذهبت   مباشرة   الباب تلى  الىت    املائدة   إال 
 معها   مصطحبه   ستنيال ىف    سيدة   وجاءت .  أنتظر   طرفها ىف  آرسى  
 باألطباق   النادل   وجاء ،  املائدة إىل    وجلستا   العشرين ىف    فتاة 
 ملشارآتهما   السيدة دعتىن    املعهود   خالف وعلى  .  والطواجن 
 تناول ىف    وبدأت   صامتا   الدعوة   لبيت   املتوقع   وخبالف ،  الطعام 
 للمنزل   املعدة   باللفافة   النادل   جاء   ما   وسرعان ،  الطعام 
 وخرجت   شكر   أو   اعتذار   دون   املائدة   من   وأنسحبت   فتناولتها 
 وسررت   ش .   ع   املرحوم صديقى    ذراع   بعد على    فرأيت   املطعم   من 
 فافةالل   له   قدمت   ااملة   سبيل وعلى  .  آبريا   سرورا   برؤياه 
 مفتوح   باب إىل    بكلمة   ينبس   أن   دون ومضى    بلهفة   أخذها   لكنه 
 جتديد   من   مناصا   أجد   مل ولكىن    بتصرفه وأدهشىن  .  وأغلقه   فدخله 
 حيمل   النادل   وآان .  الطلب   وجددت   املطعم إىل    فرجعت   الطلب 
 دون   فذهبت   للمشارآة ودعتىن  .  والفتاة   السيدة إىل  احللوى  
 بني   شارع إىل    الذهاب ىف    ترغب   أهنا   السيدة   قالت   وهنا ،  تردد 
 فتطوعت ،  إليه   السبيل   آيف تدرى    ال   ولكنها   السرايات 
 التعارف   ومت .  العباسية   شارع ىف    ثالثتنا   وسار   بتوصيلها 
 بشارع   مررت أىن  حىت  على    واستحوذ   بنا   احلديث   وتفرع   بالشكر 
الذى   الطعام   نسيت   آما ،  لذلك   أنتبه   أن   دون   السرايات   بني 
 البيت ىف    واملنتظرات   املنتظرين   نسيت   وآما   املطعم ىف  ىل    جيهز 
  . بالعباسية   القدمي 
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 القراءة

األخرى ىف مواجهتنا فجأة متيزت مالمح قادم من الناحية...
إىل طريقنا من جديد،. ش.وتعجبت ما الذى أرجع املرحوم ع

وآان مازال حيمل اللفافة، وتصورت أنه عاد يشكرىن أمامهم،
مما يفسر عودتى إليهم، وإذا به حني اقرتب بدرجة آافية يقذف

تعطيىن مسكا نتنا تكاد. أهكذا: اللفافة ىف وجهى وهو يقول
يدان التحرير؟ التفتُّ إىل السيدة والبنترائحته تصل إىل م

فوجدهتما تنظران إّىل شذرا وآأهنما فقدتا الثقة ّىف بغري أمل ىف
تصحيح، فقررت أن أعلن حقيقته أمامهما حفظا ملاء وجهى،

إهنا ليست رائحة السمك بل رائحة: فقلت له بأعلى صوتى
ىن إالالقرب الذى هربَت منه، ومل تفهم السيدة والفتاة ما أع

حينما تغريت مالمح وجهه فغارت عيناه وخّداه وبرزت العظام
لتحدد معامل مججمة مفزعة، وحني صرخت السيدة والفتاة معا

 .عرفت أنىن ال أختيل

حني عدت إىل البيت القدمي بالعباسية وجدته قد خال من... 
آل الطيور املهاجرة، لكن ما أن فتحت حجرة االستقبال حىت

دة والفتاة جتلسان متجاورتان على األريكةفوجئت بالسي
املمتدة ىف انتظار قادم يعرفانه، مث سرعان ما تبينت أنه

، فراحت السيدة ترحب ىب ىف أدب جم، وتسألىن عن أمى"أنا"
 :وأخواىل وأحواىل، مث أضافت فجأة ىف هلجة اعتذار طيب

آان من عيّىن يا حبيىب، يا ابن الغالية، لكنها يا ابىن -
 .طوبة له منذ ولدتخم

 ففيم آانت آل تلك الوعود؟: فرحت أسائل نفسى سرا

 :مث التفت هلما ىف تسليم قائال 

 !آل شئ قسمة ونصيب -

وإذا بالبنت ترتفع فينفتح السقف لتختفى ىف ثنيات
 .السماء

 .مث يغلق السقف وأنا ىف حال

 ومل أستطع أن أحتمل نشيج األم املكتوم[

 ]ألوى على شيءفإنصرفت مهروال ال 
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 :مقدمة

آلما ضاقت ساحة احلوار وترآزت التعليقات، أِملُت أن
اهللا، وأن مينحىن القدرة أن أرد على من يبذلونيبارآنا 

 . الوقت واجلهد لدفع املسرية بأى قدر من أى موقع

لعل من أسباب تراجع املساحة هو نقل بعض أجزاء إىل
منري شكر اهللا الىت بعث يستشريىن.حالة د: األبواب الثابته مثل

 ) استشارات مهنية(فيها، والىت رحلتها إىل بعد غد 

أسامة فيكتور عن الكراهية الىت أجلت.ة دومثل لعب
. التعقيب عليها حلني العودة ملناقشة إشكالية احلب والكراهية

**** 

 تعتعة

 "العدل"االمتحانات وقيمة امسها 

 أسامة فيكتور. د

ال أحب أن أرد على التعتعة ألىن ال أملك ىف أى تعتعة سوى
أن أحتسر على عدم وصوهلا إىل من ينبغى، ولكن هذه التعتعة

العدل،: جيب أن أقول فيها، حيث إنك أشرت إىل عدة قيم
، مبا فيها من مواجهة الصعباالستسهال، التعليم، املسئولية

هل هدف التعليم(والبناء والتقدم لألمام، الرؤية والتفكري 
أن أجتاز االمتحان؟ وما االمتحان إال أحد وسائل تقييم مسار

آل هذه القيم وغريها مما خفى عىن) التعليم لتحقيق هدفه؟
أو أآثر من املصريني،% 99يبدو إهنا غائبة عن عقول ووجدان 

 .يا رب.. نور بصريتناربنا ي

 :حييى. د

 .ليس هكذا متاما

ما% 99هؤالء الــ    عندى يقني يقول إن بداخل
 يتلقى ما نظن أنه مل يصل إليهم، ") مْن..."أو(
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لو جنحت التعتعة أن ُتتعِتع قدرا آافيا من اجلمود احمليط
بنا، فال مفر من أن يتحرك آل ذلك معا، ليتجمع ويرتاآم،

 .ى ضد ذلكلننبض سويا برغم ظاهر ما جير

 منري شكر اهللا. د

الكثريمن آتاباتك آان.... هذه أول مرة أآتب حلضرتك 
على سبيل -ومازال هلا تأثري آبري على طريقة تفكريى وعملى 

.املثال آتاب حرية طبيب نفسى ونقدك البديع ألحالم جنيب حمفوظ
وآنت أحبث دائما عن جملة اإلنسان والتطور عند بائعى

إىن حضرت عدة مرات ىف أواخر الثمانيناتآما   .اجلرائد
الندوات العلمية والثقافية بدار  وأوائل التسعينات

 .املقطم واستفدت منها آثريا

 :حييى. د

 !ربنا يسهل!! يعىن    ·

الوصلة بني الندوة الشهرية الثقافية مث العلمية وجملة ·
أصبحت) بنفس االسم(االنسان والتطور وهذه النشرة اليومية 

 قرب إّىل اآلن من أى وقت مضىأ

أما بالنسبة الستشارتك للحالة الىت أرسلتها فسوف أرد
"االستشارات املهنية"يوم (عليها بعد غد ان شاء اهللا 

 ")اإلشراف عن بعد"و

 عماد فتحى. أ

هل هذا جيل مل يتعلم أصًال، أليست هذه: عندى تساؤل
ده بأجيالحقيقة اآلن؟ أرى أن هذا اجليل وقبله بأجيال وبع

سيظل على هذه احلال إىل أن تعود قيمة العدل، تعود ليس فقط
 .ىف هذا اال ولكن ىف آل ااالت آما أشرَت

 :حييى. د

من أصعب ما عانيُت يا عماد هو تصور قيمة العْدل سائدة،
نفسه سبحانه وتعاىل،" العْدل"لكن مبا أن الذى خلقنا هو 

 .فكيف نشك ىف احتمال حتقيقها

 هالة محدى البسيوىن. أ

بالنسبة ىل االمتحان هو أن أبذل ما طلب مىن، أى املفروض
علّى بأمانة وإخالص، وانتظر النتيجة دون توتر أو خوف، ىف
البداية آنت متعاطفة مع طلبة الثانوى، ولكن فكرى تغري،

 .فكل طالب ذاَآَر وعمل ما عليه، خالص يسيبها على ربنا

 :حييى. د

أن نعرف: "باملعىن اإلجياىب، وهو عندى" ربنايسيبها على "
 .معا" آيف نتقبل موضوعية السهل والصعب

 املسألة يا هالة هى أن نتعلم ونعلم أبناءنا وبناتنا 
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آيف نواجه الصعوبات من حيث املبدأ، وليس أن ننكرها أو
نتنكر هلا وآأهنا أمر شاذ، املصيبة أن قيمة املوضوعية متاما

قاموس الرتبية هى مثل قيمة العدل، وقد اختفتا من
 والسياسة واالقتصاد مجيعا على آل املستويات،

 .ربنا يسرت

 هالة محدى البسيوىن. أ

حىت االمتحان لو آان صعبا، فهى مشكلة التصحيح وتوزيع
 .الدرجات

 :حييى. د

 .طبعا ال، ال أوافق

هى ليست مشكلة التصحيح وال توزيع الدرجات، هى مشكلة
أصال وال وظيفته، فضال عن أنأننا ال نعرف معىن االمتحان 

 ، "الناس اىل حتت"، وهذا ما يثري "ناس ناس"الصعوبة هى على 

فتنتهزها املعارضة فرصة للتمادى ىف التهييج وآأهنا قضية
سياسية، ىف حني ترتاجع احلكومة خبيبة بليغة، فتضيع آل القيم

 .ىف برآة عواطف رخوة، وعمى حيسى

 هالة منر. أ

 ب؟فيم آان االستغرا

رغم اخلوف والتوقعات واحلسابات املنطقية ملا حدث وحيدث
بشكل متواتر، إال أن املتورط ىف ذلك وىف غريه يظل يأمل ىف شيء
رغم آل ذلك آى يتحمل حتم املغامرة واالستمرار، ويبدو أن

 .إدراآنا للكوارث واملهازل له سقف يرعبنا ختطيه

 :حييى. د

 ؟!!تطلبني مىن يا هالة أال أستغرب

 إذن ماذا أفعل؟

أقول هذا هو الطبيعى، مبا أننا قد وصلنا إىل درجة ال
 خيرج منها إال هذا؟ 

مث حنمد اهللا على حسن حساباتنا وأن املسألة هى آما توقعنا
 !!."بامللّلى"قد حدثت، 

 هل هذا يرضيك؟

 إسالم إبراهيم أمحد.د

دموع اآلباء تعطى األبناء مربرًا للفشل؟ بدل أن حيملوهم
 .أآثر شرف التحدى وحتمل املسئولية

 :حييى. د

 طيب ودموع األبناء والبنات؟ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2429
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مل يبق إال أن يصوروا دموع الوزراء والسيد الرئيس
يأخذهم ىف حضنه الواحد تلو اآلخر يواسيهم ويشكر هلم تأثرهم

 .بآالم الشعب املسكني ونواِحه

 أمحد صالح عامر. أ

أتعجب من استغراب حضرتك من هذه القيم الىت تدعو إىل
لراحة وعدم اإلرهاق واالستسهال، لقد أصبح التعليم بالا

تعليم حىت الدروس الىت هدفها زيادة استيعاب الطالب أصبح
يرآز على اهلدف األخري وهو االمتحان بعيدا عن فهم ما حيدث،

 .وعن معرفة مغزى ما يدرس

 :حييى. د

 أحيلك لردى على ابنىت هالة ّمنر، 

 رب؟تريدان انت وهى مىن أال أستغ

 !!)يعىن ال!! (حاضر

أنا أستغرب على إمجاع املعارضة واحلكومة واملستقليني على
دغدغة مشاعر العامة ومواساهتم، دون الغوص إىل أصل املصيبة،
ودون تعمق مسئولية اجلميع عن الذى حيدث للجميع، وىف

 .مقدمتنا احلكومة طبعا

 أمحد صالح عامر. أ

على رؤيتك الواضحة،أشكرك على قربك منا وأشكرك جدًا 
أرجو منك البحث عن واقع احلال حاًال ألن مصر أصبحت خبري

الىت تدخل آلية الطب، عهد له% (70وانتهى عهد الــ 
 .ىف االمتحانات وغري االمتحانات) معامله

 :حييى. د

، واحلوار الكاذب، والشفقة%99قيم االمجاع، والــ 
والتمييز السلطوى، الرخوة، واالستسهال غري املسئول، والغش،

وإلغاء اآلخر، وألعاب الشطارة اخلائبة، آل ذلك حيتاج إىل
 غسيل وعى شامل، 

 فهى الثورة املمتدة، 

 وما ُقّد ال يكون؟

 رامى عادل. أ

والتعجب وعدم الدهشه، ءسالتين زميلىت فيما يشبه االزدرا
ملاذا احتدى نفسى يوميا ىف العمل، وغريه على ما يبدو، وجدت

دون ان ندرى،  املواجهه/كم زرعتم بداخلنا هذا السلوكأن
ورائه سوى الرفض، رمبا من داخلي، قد ال اجين من  رغم اني

وصويل تكون أيضا مثره تراآميه، أنا ال ادعي الشطاره، ومع
مل اعد اتلفت حويل حبثا, لكلية قمه يوما ما ورسوىب ودهشىت

 .حصل عنها، فما حصل قد

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ميــــــــا يــــو"   2430



א  I07I2008>11א –א

 :حييى.د

 عقل يا رامى، آأنك لست أنت يا شيخ؟مالك تتكلم هكذا مبنتهى ال

 .أهال

 هاىن احلناوى. د

"قيمة املعرفة لذاهتا"مجلة ىف مقالك وهى  وقفت عند
واعتقد أنه مبفوم االرتباط الشرطى للتعلم جيب أن يكون هناك

الصىب أو"تطبيق هلذا املعىن أى أن يشعر املتعلم خاصة الصغري 
عر بعالقة ما تعلمه مبايش -آما مسعنا منك دائما " مع االسطى

احلياة، أو على األقل أن يشعر بقيمة املعرفة ميارسه ىف واقع
ولكىن أجد أن معنويا آحافز ملزيد من التعلم واملعرفة،

املعرفة السطحية بني الصغار هى ما جتد صدى من التصفيق من
الكبار والصغار واملعرفة احلقيقية القيمة رمبا جيد من

فما احلل؟ وهل نبدأ ... من قبل اآلخرين يستخدمها عدم فهم
 بغض النظر عن" الصغار"على مستوى األفراد " هنا واآلن"من 

 فكرة التصحيح العام؟؟

 :حييى. د

مسئولية، وحنن نعيش ىف جو يعلن   –آما تعلم  –املعرفة 
 ، "!!املسئولية مش علينا السنادى، وال أى سنة: "باستمرار أن

، هو الذى سوف حياسبنا اهللا عليه،احلل الفردى، يا هاىن
 )وآلهم آتيه يوم القيامة فردا(

لكن لنتذآر أنه من ضمن احلل الفردى هو أن يتحمل آل
منا محل مسئولية سائر البشر، بدًءا بالدوائر األقرب فالىت
يليها حىت هناية الكون الذى ليس له هناية، ال مهرب منه إال

 إليه، 

 عاما، قد قلب األوضاع حىتإن ما جرى عندنا خالل ستني
اختفت املعامل، حىت معامل السوء والشر، مل يعد يا هاىن، هلا

 معامل أيضا، 

 .لكننا سننتصر

**** 

 )70حلم  69حلم : (أحالم فرتة النقاهة

 رامى عادل. أ

........ 

....... 
  وعاودىن الصمت وعاودني الشوق فرحت امجع مشل نفسى..... 

ومقتطف فرحت اشدو حلنا حملمد منري وشعر لصالح جاهني وحلنا للطيفه
للربامج   ليوسف شاهني واخرجت ورقه وقلم ورحت اآتب نقدا جافا

وإذا بأىب ياخذني بني ذراعيه من بني آل, هلا   واملروجني الدينيه
   .امى املتداعيه آذلك على وعلى   ليهون   املصطفني

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2431



א  I07I2008>11א –א

 :حييى.د

 .أوافق

 هالة محدى. أ

مل أفهم حىت األن وضع صاحبته وهل هو مستمر ىف حبها بعد
 .آل ما رآه

 :حييى. د

ليس ضروريا أن نفهم اإلبداع، بل أحيانا يستحسن أال
 .نفهمه، وأحيانا أخرى أشعر أن فهمه يفسده

الم النقاهةرمبا هلذا توقفت عن مواصلة النقد التقليدى ألح
 .حىت ال أحاول أن أفهم وأفهم ما ينبغى أن ُيرتك بغري فهم

**** 

 !!!)قصة قصرية: (يوم إبداعى اخلاص

 هاىن احلناوى. د

 "هذه ليست البداية فحياته آلها بدايات"

اجلملة ويعلم الدآتور حييى الرخاوى انه قاهلاهبذه  تأثرت
ىل ليس من باب النصيحة فحسب ولكىن وجدت خربات حياته جتمعت ىف

أعطاها ىل بكل حب، آما عهدته فأنا اشكر اهللا، بؤرة مرآزة
 واشكر تلك احملنة الىت وقف جبانىب فيها آاب ىل واستاذ وطبيب

 ...نفسى

 :حييى. د

ابه، وأنت صاحبه أبدا، لكن ىلال شكر على أداء حق ألصح
 .معك آالما حني نلتقى

**** 

 )عن األدوية اجلديدة باهظة الثمن: (مقتطف وموقف

 عماد فتحى. أ

هناك تساؤل دائما حيضر إىل ذهىن عندما تتحدث عن ذلك
ما هو مصري..وهو نفس السؤال الذى حضرىن اآلن املوضوع،

مرضانا الغالبة؟ وباتغاظ من نفسى أوى ملا أضبط جوايا
 .صعبانية فقط جتاههم

 :حييى. د

الصعبانية واجبة حني تكون مثارة بالظروف االقتصادية
لألغلبية الىت تعجز عن شراء األدوية اجلديدة خصوصا بعد

وية القدمية الرخيصة، أمااختفاء أو إخفاء أو اعدام األد
الصعبانية مبعىن الشفقة الفوقية فهذا ما أخاف منه طول

 .الوقت، حىت الرفض

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2432
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 مىن أمحد فؤاد.أ

أن العقار الذى ليس لهمن اجلديد بالنسبة ىل أن أعرف 
، آنت دائما أسأل نفسىأثار جانبية ليس له اثار عالجية

ملاذا يعطى الطبيب الدواء على الرغم من معرفته باآلثار
بية الىت أراها صعبة جدا من وجهة نظرى، ولكن مع رؤيةاجلان

ما تفعله هذه األدوية من حتسن مع الوقت، اقتنعت إىل حد ما
 . مبا يفعله الطبيب

 :حييى. د

تصورى يا مىن أن هذه القاعدة الىت تربط بني اآلثار
منذ(1954اجلانبية واآلثار العالجية والىت آانت بديهية سنة 

ت أبعد ما تكون عن وعى األطباء بفضلأصبح) آنت طالبا
 .أالعيب شرآات الدواء

 هالة محدى البسيوىن. أ

حكاية أننا ننظر إىل العقار من جانب أعراضه اجلانبية
قبل أثاره العالجية فقط، خطأ وهذا ال يعىن أال ننظر إىل

 األعراض اجلانبية ولكن ال يكون ذلك هو هدفنا األول

 :حييى. د

 ديداهذا ما أعنيه حت

 إسالم ابراهيم أمحد. د

مش فاهم ازاى األدوية دى بتختفى خاصة أن األدوية
 اجلديدة ليست من نفس الشرآة صاحبة األدوية القدمية

 :حييى. د

الربآة ىف الرشاوى املباشرة الىت تصل إىل ماليني الدوالرات،
تدعمها الرشاوى غري املباشرة بتمويل املؤمترات، واالت

 .االنتخاباتوالسفريات و

 إسالم ابراهيم أمحد. د

الزم يتم تكوين هيئات عاملية بتمويل بعيد عن شرآات
 األدوية للبحث ىف فعالية األدوية وتكون حيادية

 :حييى. د

يا عم إسالم، ال تنس أن آل، أو معظم، اهليئات العاملية،
حىت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وجملس األمن، هم موظفون

عند أصحاب املال ىف آل ااالت،  –طوعا أو آرها  –سريون 
 .وخاصة جتارة األدوية

 حممد أمحد الرخاوى. د

احلوار بني اي اتنني ممكن أن يشمل حاجات آترية، ويفضل
 الصدق هو الفيصل يف تطور اي عالقة يف اي اجتاه فهو بيفرض 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    لتـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و ا"  يــــوميــــــــا "   2433
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نفسه يف هناية النهايات والعالقات الصادقة هي مفتوحة
مطب الزيف ن يبقي فيه احتياج ولكنمش عيب ا النهاية ابدا

او الكذب او خداع النفس هو اللي بيشوه معظم العالقات،
 عالقة هي حدود الصدق ليس اال،  احلدود يف اي

 املسألة مش بالبساطة دي 

االنساني اقوي من ادعاء اي وحدة علي شرط ولكن االحتياج
  التاني اال ينتهي اي حد عند

 :حييى. د

 على الربآة

 "قليُل من الزيف حيّلى القعدة"ن ال تنس أنه ولك

**** 

 )11(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

 على الشمرى. د

هذا املوضوع الزم يقول اللي يقرأ  حقيقة وبدون جماملة
الزم يعرف آل حاجة علشان يقدر يساعد  لنفسيهو املعاجل ا

العيان؟ مع ان هناك سؤال مشروع وهو اليس ذلك على حساب
حضرتك عن مشارآة املعااجل التخصص؟ مع اني معجب بكالم

  االختصاص  للمريض يف حتمل املسئولية يف أمور ليست ضمن
احلاجة  الذي يعاني من ضمن مايعانيه  فاملريض النفسي

احلال جيب عليه توجيهه اىل عمل ففي هذه  وقت الفراغللمال و
  الشخصية يتناسب مع قدراته واستعداداته وميوله ومساته

والعمل على تنمية مهاراته االجتماعية وتنمية قدراته
ان موضوع اليوم مجيل جدا ومفيد وخالص الكالم.الذاتية 

 اجلزاء وجزاآم اهللا خري

 :حييى. د

شجيعك، والبد أنك تعرف أنىن العلى على ت.شكرا يا د
بأن يعرف آل شئ، فقط أنا أشري إىل -وال نفسى –أطالب أحدا 

أمهية أن نتعلم من مرضانا، ليس فقط ما يتعلق باملرض، وإمنا
أيضا باحلياة، واملهارات واملعلومات مث دعنا نأمل أن نعمق
الفروق الثقافية دون حتيز أو حكم فوقى على ثقافات

 .اآلخرين

**** 

 )إذن ماذا؟!! وننكر الكراهية..!!حنن خناف من احلب(ملف احلب والكره 

 نرمني عبد العزيز. د

أرى، بل وأنصح آل من يعجز عن إجابة هذا السؤال بداخله،
"بوقفه"يطني به، للسماح لنفسه من احمل" الالموقف"اإلسراع ألخذ 

 .فاصلة ىف عالقته بنفسه أوًال، مث عالقته باحمليطني به

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2434
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 :حييى.د

من احمليطني" الالموقف"أمل تالحظى يا نرمني أن نصيحتك بأخذ 
وقفة"مث إىن مل أفهم بوضوح ما تقصدين بـ . هى ىف ذاهتا موقف

 " ىف عالقته باحمليطني"وال حىت " فاصلة ىف عالقته بنفسه أوال

 اخل" ....فاصلة"تقصيدين يا ترى بـ ماذا 

 مىن أمحد. أ

وأنا من املشارآني ىف لعبة الكراهية. لقد حضرت الندوة
وقد شعرت بأمهية هذه التجربة ومدى قدرهتا على توصيل شئ ما

 .بداخلى ال أستطيع التعبري عنه

 :حييى. د

النشرة"من ضمن آماىل يا مىن أن تكون هناك وصلة ما بني 
 ذه والندوة الشهرية بشكل ما، ه" اليومية

 أما آيف؟ فهذا ما مل يتضح ىل جيدا 

 وها أنت تبدئني 

 .فهيا نأمل

 رامى عادل. أ

نقوم برصد عاطفة مشبوهة، فنحوطها ونتمثلها،... 
-ناشرين أشواآنا آالقنافد النادره، أو تقوم العاطفه 

دفاع يصد ميكروب ضار، منفذه مبا يقوم به حائط -نفسها
 .الغضه تشكيل وتقومي لسائر فصائلها الداعمه لعمليه

 :حييى. د

 .شكرا يا رامى

 حممد أمحد الرخاوى. د

عن مل اشرتك يف االجابات أو اللعبة ولكن عندي اضافة وهي
الندية وصراع تفتيح مسام الوجود مث جتربة شخصية جدا

االصطدام باالختالف، مث اآتشاف احلب برغم آل ذلك مبعين احلاجة
علي هذا اجلوهر حيت جوهر اجلوهر أو عمق العمق مث الوالفإىل 

 دون فهمه ولكن احلياة به مث االنفصال لالتصال لتبدأ احللقة
أما عن األبدية من جديد هي جتربيت اخلاصة جدا، حد فهم حاجة

اإلميان فهو معين أى معين سعيا إىل آشف هذا املعين صبغة تعريف
 ون اختيار إال هذا االختيارود أزلية فعال آدحا طول الوقت

 !!.حييي فينك يا حممد يا برضة حد فهم حاجة

 :حييى. د

 !!أحيلك إىل ابن عمك ألتفرج عليكما

**** 
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ملف احلب والكره والعواطف إجابات ألسئلة ليس هلا إجابات
 )2من  1( 

 دلرامى عا. أ

يف اجدني مشدوها,احتضر .تغتصبين,حني تلطمين الكلمه.... 
 .حضرهتا

 :حييى. د

 !!يبدو يا رامى أن صراعى مع الكلمات لن ينتهى

يا ليت"هل مازلت تذآر حوارى مع الكلمة ىف قصيدة  
 : حني قلت" شعرى لست شاعرا

 . أنتفْض  ، القدمي الوعى    ُتغافل  .أصّدها الكلمة باىب    تدق 
   أغافل أمضى   .   فأنسلخ     ، أآوُنها     .تلحقُنى  ، اهلرب   أحاوُل

 الضياع   بني  :أطرُحىن  . والنحيب   املخاض   بني  ،    اجلحافل   املعاجم 
أقوُلىن    . أبتعث   احلياة   أخّلق  . والعدم النىب    بني  .والرؤى 
  . القصيدْة   فتولُد     ، جديدا 

 أمل. أ

عواطفى هبذا العمق اجد اشكرك فعال، ولكىن حني افكر ىف
نفسى ىف حرية فان آل عاطفة ختتلف عن أختها، وقد تكون

 عكسها، وهذا جيعلىن افضل عدم التفكري بعمق

 :حييى. د

 :لعلك الحظت يا أمل

 ").ال إجابات"أو (أن آل هذه اإلجابات هى جمرد فروض  :أوال

:ن هناك تداخل شديد بني األلفاظ األم مثلأ :ثانيا
 ".االنفعاالت –الوجدان  –األحاسيس  –العواطف   –املشاعر "

جامع"أن حماولة إزالة هذا التداخل بتعريف  :ثالثا
لكل لفظ من هذه األلفاظ بالرجوع إىل املعاجم هى" مانع

 .حماولة فاشلة وفاسدة

آل واحد وواحدةأن ترك األمر دون حتديد ليستقبله  :رابعا
 .حسب ما تعود، سوف يزيد األمر غموضا، ويباعد فيما بيننا

–حىت ىف عمق جتلياهتا قبل وبعد الكالم  –أن اللغة  :خامسا
)الىت أفضل تسميتها الوجدان(تكاد تلتحم مع هذه الظاهرة  

 .وتناول هذا العمق للغة هو إشكالة أخرى

تجريد، وإْن آانتأن املسألة لن حتل بالتنظري وبال :سادسا
 .باملعايشة واإلبداع -ولو جزئيا–قد حتل 

أن احلرية الىت وقفِت أنِت فيها هى حرية مشروعة، :سابعا
وأن آل حماوالتى آانت لتحريك احلرية، مبا ىف ذلك حريتى، وليست

 .القرتاح إجابة حمددة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ـــــطوراإل�ســـــــــــان  و التــــــــ"  يــــوميــــــــا "   2436



א  I07I2008>11א –א

 ).أحيانا(أن عدم التفكري بعمق، هو تفكري أعمق :ثامنا

تربر اختزاهلا إىل ماأن صعوبة أية إشكالة ال  :تاسعا
 .ليست هى

ان املمارسة الواعية جزئيا قد تضيف إلينا، من :عاشرا
 .حيث ال ندرى

 .)آفى هذا مؤقتا(

**** 

    فقـّاعة حيـاة    قصيدة دورة: يوم إبداعى اخلاص

 أنيس مشرية. د

انا وحسيت احساس غريب جدا إن...توحدت مع الفقاعة 
حىت حلظة اختيارها ..هى، وإن القصيدة دي حضرك آتبتها ىل

و وصلتين اهنا سكون وطمأنينة بعيدا عن للموت رحيتين قوي
 آتري حاجات

 :حييى. د

تصورى يا مشرية، أن بعضهم وصلُه أن هذه الفقاعة ليست
د فزعُت ألن هناية القصيدة فيها مظنة، وق"أنا"إال آاتبها 

انتحار أو انسحاب على األقل، وال أعتقد أنىن أرضى هبذه
 .النهاية لِك أو ىل

 فمن أين يأتى السكون يا شيخة ىف اختيار املوت؟

يا ترى هل سبقتىن القصيدة فأعلنْت ما!!! ولكن، عندك
وصلُت إليه مؤخرا من رؤية احتمال أن املوت هو مبثابة

، وبالتاىل"انتقال الوعى اخلاص إىل الوعى الكوىن إىل وجه اهللا"
موهتا رضيعة حبكمة: "هى -أنِت أو أنا –تكون هناية الفقاعة 

، تكون هذه النهاية"اإلباء، من قبل أن تقتلها الشراهة
ليست انتحارا وال انسحابا، أمل متزج هناية القصيدة ضياًء ىف

 ضياء وهواء ىف هواء 

ما وصلُت إليه  –دون أن أدرى  –ى آنت أعىن فهل يا تر
 )!.الشعر اآلخر(أخريا بشأن هذا املوت 

لو آان األمر آذلك، فأنا أوافق على شعورك بالسكينة
 وأرجوه لنفسى، سكينة فاعلة متناغمة قلقة، حىت لو مسيت موتا،

 !؟؟!أليس آذلك

**** 

 !!!العوملة" سوبرمارآت"ىف " اإلميان"تسويق 

 هالة منر. أ

ورغبة" للتفييش"مل أفهم نفيكم لصفة التصوف؟ هل رفضًا 
 لالنتماء ملا أبعد من التصنيفات ؟ أم ماذا؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2437
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 :حييى.د

 : ىف الغالب الرد هو

 ؟"أم ماذا"

اتصّوف ماذا يا هالة وحنن ال نعرف منه إال قشوره، أو م
 .يسوقونه عنه، مما ليس هو

وملاذا نصر أن نصف اخلربات االنسانية األعمق واألبسط بنفس
الصفة الشائعة وامللتبسة عن مفهوم اختلفت حوله اآلراء حىت

مث بدال من أن) عن اخلربات(مل يُعْد هو، حنن بذلك نبتعد عنها 
جند أنفسنا قد اسُتدرجنا إىل –نقرأ وننقد اخلربة لذاهتا 

نطقة فيها تفاصيل وتاريخ قد ال تكون ىف بؤره اهتمامنا،م
مع أن حقيقة اخلربة املعيشة هى أقرب وأوضح، وهى ماثلة

 .متغّيرة مغّرية ىف آن

 .دعينا نعيش، ونصف ما نستطيع دون تصنيف

 .دعينا نواصل ونتعلم

 .أنا لست متصوفا

 لكنىن أحاول أن أآون عارفا باهللا، باحلق سبحانه وتعاىل

 ).اللى فيه اخلري ربنا يقدمه ربنا، عشان ماتزعليشو(
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 אא:א−316

تعتعة
آان يوما عابقا برائحة التاريخ واألزلية، حلمت أنىن"..

أسري ىف حقول املشمش، رائحته الطيبة متسىن مسا، ونّواته
البيضاء حتوم من حوىل آفراشات نورانية، وحينما استيقظت،

 "..آان الفرح يسرى ىف آياىن

 .."وىف الصباح أخربىن صديقى أننا سنذهب إىل عزاء شهيد فلسطيىن... و"

جاء جملسى إىل جوار عجوز من أتباع الشيخ عز الدين"..
 ).."رمحه اهللا(القسام 

 .."ه جبل قدمي من جبال فلسطنيان:صمت العجوز قليال مث حترك "..... 

هل متوت الفروسية مبوت"حني خرجت من املستشفى تساءلت "
 "هل متوت البطولة باستشهاد البطل؟..الفارس

 ؟..وهل خيتفى الصمود إن رحل بعض الصامدين

* * * 

هذا بعض ما آتبه عبد الوهاب املسريى ملقدمة موسوعته
:ها إىل أىب سعيدوهو يهدي) اليهود واليهودية والصهيونية(

 ..خالد احلسن

أهنى عبد الوهاب املسريى حياته القصيدة، حني انتقل راضيا
 مرضيا إليه،

ذلك الشعر اآلخر: أوقفىن ذهابه وقفة أخرى أمام املوت
فأدرآت أآثر) آما قال أدونيس ىف رثاء صالح عبد الصبور(

 .ماهية الشعر

 هكذا فعلها املسريى

آان ذلك ىف) مبنطقى اخلاص(ا أول ما تعرفت عليه شاعر 
وآان معه ابنته نور) سنة احلرب العظيمة( 1973أواخر سنة 

وابنه ياسر، وهو يشرتك مع ابنته وابنه ىف قرض شعر
أو لعله يعزف(هو يقول شطرًا ) على ما أذآر(باالجنليزية 

 .فيكملها ابنه، أو ابنته أو بالعكس) نغمة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2439
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 .ا آخر من الشعرفرحت فرحا شديدا هبذا اإلبداع اجلماعى، وعرفت نوع 

عرفت بعد ذلك أنه يكتب الشعر، ويكتب لألطفال، مل تتح ىل
"حاال"الفرصة أن أقرأ هذا وذاك، وإن آنت قد أرسلت 

 .القتناء بعض ذلك

الذى أآتب عنه ليس شعره، وإمنا قصيدته الىت هى رحلته 
بيت فيها" أول/ آخر"الزاخرة بنبض احلياة، والىت انتهى 

 . احلياة/القصيدة" الوهاب املسريىعبد : "منذ أيام

حممد.د.مل أعرفه صديقا برغم ما أتاحه ىل أخى الصديق أ
شعالن ىف تلك الفرتة الباآرة عقب عودهتم ىف أوائل السبعينات

آمال االبراشى. د.من بالد العم سام، عرفىن به وباملرحوم أ
ريىاملس. والسفري حتسني بشري، صاحبت الثالثة عن بعد ومل ألتق د

بعد ذلك إال بالصدفة ىف ندوة منذ عام وبعض عام عقدت ىف
"احلوار بني احلضارات"آلية االقتصاد والعلوم السياسة عن 

وفوجئت به يسألىن بعد إلقاء حماضرتى السؤال الذى آنت أحب
أن أمسع إجابته منه، وحني ظل الطريق مفتوحا بيننا لكل

 .ينبض شعرا االحتماالت، شعرت أن هذا الرجل القصيدة

، وآان"آفاية"آان قد توىل قبل أسابيع مسئولية حرآة 
حاضرًا تلك الندوة وحتت إبطه تلك السنادة الطويلة آساق
ثالثة ينقلها ىف خفة رشيقة تؤآد ىل عزميته وقوته وهو يتوىل

 هذه املسئولية دون أن تعيقه إعاقته

ىفوحني امُتحن امتحانا صحيا أصعب، وسافر للعالج، وعاد 
إفاقة واعدة، وصّرح بفضل اهللا وقوة اليقني أنه استعاد صحته،
اطمأننت بال تردد، لكن يبدو أنه غّير رأيه وعّدل النهاية،

 . وإذا به يكتب آخر بيت ىف القصيدة منذ أيام

                          فهل حنسن قراءهتا ؟

وهل نعرف آيف تكون احلياة نفسها شعرا؟ وآيف يكون
هو حلم التغيري على أرض الواقع؟ وآيف يكون احللم هو الشعر

 .الواقع اآلخر 

إن فرط تفهمى مؤخرا للموت والشعر بعيدا عن القرب
والنَّْظم، جعلىن أستقبل خرب رحيله بأنه البيت األول ىف قصيدته

 .األخرية، قصيدتنا اجلديدة

إذا آنت قد صاحلت املوت، آما أدعى فما الذى: تساءلت 
 . وأنا أعيش مفاجآت الفقد هذهيزعجىن

 ملاذا آل هذا االنزعاج ؟! نعم

 لكن هذا هو ما حدث، وحيدث 

 .استغفر اهللا العظيم

حني آنت أتابع قراءه حياته قصيدة عن بعد، آانت آالمه
-ال رثاءه –تصلىن دون علمه، فأدعو له وأشكره، ألختم حتيته 

 قصيدة ، متقطفا شعره من )بعد أن وصلىن ديوانه حاال(

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2440
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أغنيٌة للطفلة العنقاء، قبل أن تنام ىف: "بعنوان
 :يقول فيها" الليلة األخرية

....... 

....... 

 يسُري على األسفلت الساخن -يا صغريتى –آان الفرُس "

 مطأطئَِِ الرأس

 .جيرُّ العربة

 .على جسده آانت متر العجالُت

 تدور وتدور وتدور،

 إىل أن تصل إىل أذنيه مث فِمه،

 .فيبلُعها وال يبوح

 ان يسري جبوار السيارات الرتيبةآ

 .َيَشمُّ الدَخاَن والضجيج

 وعند إشارة املرور

 آان يقف ذليًال

 .يتلقى السِِّياط وَيمُضغ العلَف الرتيب

....... 

....... 

 وحني ارتطَم بالسور

 ىف صمت، -يا صغريتى –صرخ 

 سقَط على األرض،

 نزَف دُمه

 .مث أغمض عينيه

 "يرتاُد السُُّحب رأيتُه -ذلك املساء –ولكنىن 

....... 

....... 

**** 

 سالما يا سيدى سالما 

 صاحبتك السالمة

 .يا سيدى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2441
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א−317 אמ אא، א،

 )5(استشارات مهنية

 : مقدمة

هذه االستشارات ألواصل دفعىف الوقت الذى أنتظر فيه مثل 
ما أتصور أنه دين علّى خاصة ملن مل تتح ىل فرصة توصيل خربتى
إليه بشكل مباشر، أتصور أن ما قمت بتسجيله بالصوت
والصورة، وقد بلغ مئات احلاالت فيها من املظاهر اإلآلينكية
:والسيكوباثولوجية ما قد يكون أآثر فائدة لنفس الغرض

 ). ى واألطباء األصغر على حد سواءدفع ديوىن للمرض(

   ماذا أفعل؟

املوقع وهى مقتطفة من أبوقراط أن  أتذآر آلمة هذا
آان يعىن فن التطبيب.." (، طويل احلياة قصرية، والفن"

 : فأجيب على السؤال قائال) أساسا

 . أفعل ما أستطيع

آنت أنشر بعض حاالتى ىف جملة اإلنسان والتطور ىف باب 
مث ظهر الباب ىف هذه النشرات بشكل ،"حاالت وأحوال"أمسيته 

،")حاالت وأحوال عن الفصام" 2007-11-4يومية (أآثر إجيازا 
 ").أدمغة املدمن ومستويات الوعى" 2007-10-23يومية (

:مث هذا الباب "اإلشراف عن بعد"مث طغى عليه ما هو 
 ".استشارات مهنية"

قمت مبناقشة حالة شديدة  أقول قوىل هذا اآلن مبناسبة أنىن
الداللة يوم اخلميس املاضى ىف قصر العيىن، لرجل موطنه األصلى

وددت لو  إخل،..يكتب وال يقرأ، يصلى وال يصوم  أسيوط،
.قدمتها اليوم بعد أن فّرغت الشرائط، لكن ها هو اإلبن د
منري رزق اهللا يسرع وخيطف يوم احلاالت، فهو أوىل إىل أن نرى

   .رأيا آخر

أميمة رفعت، صاحبة الفضل ىف فتح هذا. آما تعودنا مع د
وال، مث نعلق على ماالباب، ننشر آل احلالة آما وردتنا أ

 :تيسر جزءا جزءا ، مث نرد على تساؤالت الزميل
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 :منري.د

شجعتىن على الكتابة إليك زميلة عزيزة هى الدآتورة....
حرمي[ وحنن نعمل بنفس املستشفى وبنفس القسم أميمة رفعت 

 :فإمسح ىل أن أعرض هذه احلالة على حضرتك!!]. جماىن 

ومل تعمل 1984  سنة حاصلة على دبلوم جتارة ىف 43) ن(هى 
فقط عملت لعدة سنوات على ماآينة تصوير مث –أبدا بشهادهتا 

عندها اآلن. سنة منعها زوجها من العمل 18عندما تزوجت من 
الزواج آان على غري رغبتها وهى تنظر لزوجها. أوالد 3

ضح، وتتهمهباستهانة واحتقار، وتتحدث عنه بامشئزاز وا
"وعدم الرجولة"بالكثري من اإلهتامات بدءا من ضعف الشخصية 

مرورا بالعنف اللفظى واجلسدى خاصة عنما يطلب منها
ورمبا اإلجتار[وإنتهاء بتعاطى املخدرات   الزوجية" حقوقه"

هى غري متأآدة من ذلك ولكنها تؤآد أن إخوة –فيها أيضا 
 ]زوجها وأبوه يتاجرون ىف املخدرات

ملا إجتوزىن سابىن"العالقة بالزوج مضطربة جدا وحسب آالمها 
وآان ىف آالمها إحياء" ألبوه وأخوه وراح يسهر مع أصحابه

وهناك ايضا. بعالقة شاذة بينه وبني بعض شباب املنطقة
إهتامات مستمرة حلماها بسوء معاملتها وحماولة التخلص منها

–ة للتحرش هبا جنسيا بإثبات أهنا مريضة عقليا وحماوالت عديد
 .وقد اآدت هذه اإلهتامات األخرية إحدى قريبات الزوج

هناك تاريخ مرضى قوى جدا ىف أسرة املريضة من ناحية
أمها، وحسب إفادة املريضة وأقارهبا فإن أمها واثنني من

هذا –آلهم مصابني بأمراض عقلية   خاالهتا ووالد األم وعمتها
]لهم أخني وأختني واملريضة أصغرهمآ[غري مجيع اشقاء املريضة 

من ضمن أعراض األم حاالت إآتئاب آانت تشعر خالهلا أهنا ال
شايفني"تستطيع ان تعمل أى شىء، وتنظر ليديها وتقول 

ومن ضمن أعراض األخت خروج من  ".إيديا متكتفني إزاى؟
املنزل بطريقة غري الئقة ىف منطقتهم ومعاآسة الشباب والرجال

ىف طالقها ومما أدى حسب آالم املريضة إىل مرض مما تسبب
 .والوالدة حاليا متوفية. الوالدة

آانت. سنة 15احلالة بدأت عند وفاة والدها و هى ىف سن 
متعلقة به جدا وآان حسب آالمها يعلق آماال عظيمة عليها

عندما توىف األب. ويتمىن أن يراها طبيبة لرتعى إخوهتا وأمها
وآان من ضمن أعراضها أهنا إهتمت أقارهبا أهنم أصيبت حبالة هياج

ونفس الوصف –مث توالت احلاالت بطريقة دورية ومتكررة . قتلوه
تصاب حبالة ىف نفس الوقت من آل سنة: قالته املريضة وأهلها

ضحك زائد وهياج وعصبية شديدة أو جمرد نشاط   مرات بأعراض
و حاالت أخرىأ. زائد و نظافة زائدة إذا آانت احلالة خفيفة

 .من اإلآتئاب واخلمول والنوم املستمر ألسابيع متواصلة

آل مرة أسبوع أو –دخلت مستشفى املعمورة مرتني من قبل 
أيام وآانت 10مث دخلت هذه املرة من حواىل   .أسبوعني فقط

أنا أعمل تقريبا دائما بقسم احلرمي ولذلك[أول مرة أراها 
 وهنا تكمن ] مدى سنوات هناك حاالت آثرية أتابعها على
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فمنذ دخوهلا وملدة أسبوع آامل مل أمتكن: املشكلة بالنسبة ىل
من مالحظة أى أعراض واضحة سوى أهنا توشك على البكاء عندما

واهتاماهتا ال تنتهى. تتكلم عن معاملة زوجها ومحاها هلا
حلماها بالذات باعتباره أنه هو الذى أوعز للجميع بإدخاهلا

وفيما عدا ذلك آانت حتدثىن بطريقة لطيفة. فىإىل املستش
ومل يظهر] رمبا لإلحياء بأهنا طبيعية متاما[ومهذبة للغاية 

والشىء املهم الذى رآزت  .منها أى إضطرابات ىف السلوك
عليه هو رغبتها ىف الطالق من زوجها ىف حني أنه هو يرفض

 .الطالق

ا ومث حدث أمس صباحا أن حضر زوجها وخالته لزيارهت
إستقبلتىن عند دخوىل للعنرب بفاصل. فوجئت هبا وقد تغريت متاما

غاضب من الردح والسخرية وأعلنت أهنا ال تريد أن ترى
وعندما أتى الزوج للحديث معى زاد هياجها وأخذت. زوجها

حتدثه هو وقريبته بطريقة عدوانية وإستفزازية للغاية مع
ملستشفى وىف نفس الوقتعن رغبتها ىف البقاء با" متناقض"آالم 

تأآيد بأهنا طبيعية متاما وأهنا جيب أن خترج على مسؤوليتها،
 . وبدرت منها أيضا بعض احلرآات الفجة ذات اإلحياءات اجلنسية

الذى لفت نظرى بشدة ومن أجله آتبت حلضرتك آل هذا،....
حيث عاد: هو التغري الذى حدث بعد إنصراف زوجها وقريبته

فجأة وعادت تتكلم بطريقة طبيعية وإعتذرت ىلإليها اهلدوء 
وعندما سألتها عما دعاها للتصرف. عن طريقة تصرفها

حبيت أعمللهم آارت: "أمامهم هبذا الشكل قالت وهى تضحك
عشان: وملا سألتها إرهاهبم مباذا؟ أجابت مبا معناه" إرهاب 

وىف نفس اليوم مساء آانت تقارير املمرضات. خيافوا وميشوا
ها إهنا آثرية احلرآة والكالم وبصفة خاصة الضحك املستمرعن

وآان هذا أول يوم يكتبون عنها أى أعراض. بدون سبب واضح
 . واضحة

وآانت[واليوم حتدثت معها مرة أخرى عن نفس املوضوع 
بالفعل ال تستطيع منع نفسها من الضحك طول الوقت وإن بكت

هل تستفيدين بأى: بطريقة مباشرةوسألتها ] مرة أو مرتني
شىء من هذا اجلنون؟ و مل يكن ىف باىل اإلستفادة مبعىن أهنا
متمارضة أو شىء من هذا القبيل وإمنا مبعىن أهنا رمبا تستخدم
اجلنون سواء بطريقة واعية أو غري واعية للدفاع عن نفسها

قالت.. وجاءت إجابتها لتؤآد ىل إنطباعى. مثال ىف بيئة صعبة
 : ما معناه

إن اجلنون بالفعل مفيد احيانا ىف التعامل مع هؤالء
  وآان من ضمن ما قالته أهنا ىف مرة قدمت بالغ ىف قسم. الناس

الشرطة أن محاها حاول االعتداء عليها، وقالت وهى تضحك ما
وعنما سألتها هل تكون واعية مبا!! " جمنونة بقى "معناه 

زوجها؟ قالت إهنا تكون تفعله مثلما حدث أمامى أمس مع
وإن شعرُت أهنا ترددت قليال ىف[واعية متاما مبا تفعله 

وقد أجابت عن نفس السؤال بإجابة معاآسة بعد.] اإلجابة
 .دقائق
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 :وسؤاىل األساسى هو

إىل أى مدى ميكن أن تكون املريضة متحكمة ىف اعراضها خاصة
آل هذا الكم ىف مثل هذه احلالة الىت يبدو من تارخيها املرضى

 اهلائل من اجلانب البيولوجى الوراثى؟

 :والسؤال اآلخر اخلاص باجلانب القانوىن أو الطب الشرعى

ومتحكما مبا يفعله" واعيا"إذا آان املريض بالفعل 
فإىل أى  ]أيا آان معىن الوعى هنا[أثناء احلالة املرضية 

 مدى ميكن إعتباره مسؤوال او غري مسؤول عن افعاله؟

ما معىن الوعى واالستبصار هنا؟ وما قيمة :سؤال أخريمث 
جنوهنا ليفيدها ىف أحد" تستخدم"اإلستبصار إذا آانت املريضة 

 جوانب حياهتا؟ 

ال أدرى إن آان جيب أن أعتذر عن اإلطالة ولكن أردت أن
 .أعطى حلضرتك صورة مفصلة عن احلالة

 .وار والتواصلهلذه الفرصة الذهبية للح   والشكر اجلزيل لك مقدما

آل ما قدمته وتقدمه لنا من  وأشكرك جزيل الشكر على
 . علم وفن وأدب وخربة

 2008يوليو  6اإلسكندرية 

**** 

 :املناقشة

 :منري. د

ومل تعمل 1984  سنة حاصلة على دبلوم جتارة ىف 43) ن(هى 
سنوات على ماآينة تصوير مثفقط عملت لعدة  –أبدا بشهادهتا 

عندها اآلن. سنة منعها زوجها من العمل 18عندما تزوجت من 
الزواج آان على غري رغبتها وهى تنظر لزوجها. أوالد 3

باستهانة واحتقاروتتحدث عنه بامشئزاز واضح وتتهمه بالكثري
، مرورا"وعدم الرجولة"من االهتامات بدءا من ضعف الشخصية 

"حقوقه"واجلسدى خاصة عنما يطلب منها  بالعنف اللفظى
أورمبا اإلجتار فيها[وإنتهاء بتعاطى املخدرات   الزوجية
هى غري متأآدة من ذلك ولكنها تؤآد أن إخوة زوجها –أيضا 

 ] وأبوه يتاجرون ىف املخدرات

 حييى. د

على الرغم من أن آل ما تقوله املريضة ميكن أن يكون
سواء حدث" حقيقتها"فهو (قالته  صادقا متاما، ليس فقط ألهنا

  ، ولكن ألن أقواهلا هذه هى مبثابة إعالن ضمىن ملا)أم مل حيدث
جيرى حقيقة وفعال ىف اتمع األوسع، وليس جمرد آالم مرضى آما

الصحة"وهى ىف أوج ) املصرية هنا(إن املرأة . حنب أن نتصور
مر، الحىت خنفف األ" ىف عزاحلالة العادية"، أو قل "النفسية

 . هبذه اجلرأة املباشرة  تستطيع أن تعرب عن رأيها ىف زوجها
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إنك لو أخذت صفات الزوج الىت قالتها هذه املريضة، وفكرت
 فيها بأمانة بعيدا عن حكاية املرض واجلنون، فرمبا تكتشف
أهنا صفات غالبة ىف جمتمعنا، وأن آثريا من الزوجات يلتقطنها

وعدم"ضعف الشخصية ".. :يهن،ىف مستوى ما من مستويات وع
مرورا بالعنف اللفظى واجلسدى خاصة عنما يطلب" الرجولة
، هذه صفات مزعجة يتصف هبا آثري من" الزوجية" حقوقه"منها 

آالم  ، ورمبا يكون مناسبا أن نستقبل)األسوياء(الرجال 
باألصالة عن نفسها،: املريضة بأهنا تعرب عن واقع حال غالب

أآثر، ورمبا_ حنن الرجال –بىن جنسها، فنستفيد والنيابة عن 
 .ينصلح احلال رويدا رويدا

 :ومع ذلك

احلالة وأعراضها تشري إىل أن  بقية تاريخ  نالحظ أن
مهاجٌم دامغ، ومن مث فهناك" ُحكمى شامل"املريضة عندها موقف 

 احتمال أن موقفها اهلجومى هكذا على اجلميع فيه قدر ما من
إذ ميتد(املبالغة واإلزاحة والتعميم بالنسبة لزوجها، 

القدح والسباب واالهتمام إىل سائر رجال عائلة الزوج، حىت
تقلب تعاطى املخدرات، إىل احتمال االجتار هبا، دون إشارة إىل

 )إخل..دليل 

 : واآلن

 الطبيب أن يصدق مريضه؟   آيف يكون املوقف وأنا أنصح

أن ينتبه إىل ما قد يثبت أنه جتاوزوىف نفس الوقت أنصحه 
 الواقع؟

لكلٍّّ"هذه مشكلة ليس هلا حل، بسيط، ولعل مسرحية 
وإن آانت –لبرياندلوا، متثل هذه احلرية أبلغ متثيل " حقيقته

املسرحية تدور بني محاة وزوج ابنتها مدحيا وإشفاقا حقيقيا
وآل يشفق على اآلخر ويفّوت له باعتبار أنه ه -أو مصطنعا

 ) انون(املسكني املريض 

أعلم أن ما أنصح به الطبيب هكذا ، هو أمر صعب وحيتاج
 :لنضج وممارسة طويلة، وميكن بدء تناوله آالتاىل 

إن علينا أن نبدأ بتصديق املريض مهما آان، حىت ال ُيظلم 
 ابتداء رد أنه مريض

ض قدإن علينا ىف نفس الوقت أن نضع احتمال أن املري  ·
 أّلف أو بالغ وجتاوز احلقيقة

  stand byمث نظل بعد ذلك ىف موقف الرتقب  ·

وآلما مر الوقت ، وحصلنا على مزيد من املعلومات من ·
مصادر أخرى، أو ىف مقابالت أخرى مع املريض نفسه، نقوم

 ...بإعادة النظر ىف حكمنا على آل ما وصلنا، 

........ 

 ليس معىن ذلك أال نتصرف عالجيا حىت نستقر على رأى، فنحن 
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لسنا قضاة سوف نصدر حكما، إذ ينبغى علينا أن نواصل
عندنا من معلومات  العالج من البداية بناء على ما

وأعراض، وأن نستهدى مبحكات العودة إىل السواء بغض النظر
تنظيم استعادة: حمكات عملية مثل (عن احملتوى الفكرى املعلن 

 ) النوم، والنشاط اليومى، والعالقة بالواقع

علينا أن نبدأ باحرتام حقيقة ما يعيشه املريض: اخلالصة 
داخله، أم  ، سواء بناء على الواقع)فيقوله أو ال يقوله(

العالج مبا عندنا من معلومات  خارجه، وأن نبدأ  الواقع
 .حملتوىىف مدى مصداقية ا" للتحقيق"أويل ، دون أن نتوقف 

 نعم، من هنا نبدأ

لزواج آان على غريأن ا" مث إنه ميكن أن توضع حكاية 
ىف االعتبار، لكن املبالغة ىف أن يكون هذا هو السبب" رغبتها

أآثر" مسلسالتى"فيما أصاب العالقة بعد ذلك، فهذا موقف 
منه واقع مسؤول، فكثري من زجيات احلب جدا جدا، تتكشف عن

 .الزوجة مثل ما تقوله هذه

املؤسسة الزواجية سواء مبوافقة أو بغري موافقة ، حبب  
أو بغري حب، هى مشروع صعب جدا يتوقف جناحه ليس على شروط
بدايته، وإمنا على استمرار العمل لتجديده ومراجعته، طول

 الوقت، طول العمر،

هو استسالم هذه السيدة لرتك العمل بناءاألهم عندى هنا  
زوجها، أنا ما زلت أعترب أن عمل –أو أوامر  –على رغبة 

املرأة هو جزء ال يتجزأ من فرص منوها ووقايتها، دع جانبا
حجج –ىف رأىي  –اآلن مسألة اجلانب االقتصادى واألوالد ، هذه 

 .تربيرية حترم املرأة من فرص وقائية ومنائية حقيقية

 منري . د

ملا إجتوزىن سابىن"العالقة بالزوج مضطربة جدا وحسب آالمها 
وآان ىف آالمها إحياء" ألبوه وأخوه وراح يسهر مع أصحابه

وهناك ايضا. بعالقة شاذة بينه وبني بعض شباب املنطقة
إهتامات مستمرة حلماها بسوء معاملتها وحماولة التخلص منها

الت عديدة للتحرش هبا جنسيابإثبات أهنا مريضة عقليا، وحماو
 .وقد اآدت هذه اإلهتامات األخرية إحدى قريبات الزوج –

 :حييى. د

تعبري شائع مهم،" العالقة بالزوج مضطربة جدا"تعبري 
 .لكنه قد ال يعىن شيئا

"البيت بيتك"ىف برنامج   ىف فقرة قمت ياملشارآة فيها
ة منامتدت شهورا عن احلياة األسرية، صرحت ضيفة فاضل

املشارآات ىف الربنامج تصرحيات عن عالقتها بزوجها منذ
، أهنا عالقة)أظن حواىل عشرين عاما(زواجهما لعدد من السنني 

خالص"عشق متصل، وغرام مشتعل، وآل شىء لذيذ جدا وممتاز 
 ، بال أية شائبة، ، وبعد استغراب بقية الضيوف، رحت "خالص
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، وأيضا"العسلى"اهر أحذر من احتماالت أخرى وراء هذا الظ
إخل، وقد وصلىن من بعض املشاهدين..أنبه إىل جتنب التعميم، 

بعد ذلك ما يؤيد حتفظى، إال أن آاتبا صحفيا أحرتم بعض
على ما تصور أنه سخرية من هذه –يؤنبىن   آرائه، آتب

، ويضرب أمثاال آثرية مما يعرف من"السمن على العسل"العالقة 
 ".متام التمام"زوجية مثل هذه العالقات ال

هبذه املناسبة أذّآر أصدقاء املوقع أننا حني فتحنا ملف
وأمسيناه ملف احلب والكره بعد ذلك حىت نلطف(الكراهية 

، اآتشفنا عمق العالقات احلقيقية بني البشر، مبا ىف) االمر
ذلك الزوجني، مبا يؤيد حتفظنا على هذه املبالغات

 .نت عالقات زوجيةخصوصا إذا آا" السمنعسلية"

آسف هلذا االستطراد الطويل، آل ما قصدته هو أن نتذآر
قد ال يكون آافيا، وليس له" جدا  العالقة مضطربة"أن تعبري 

 داللة خاصة خصوصا ىف مثل حالتنا هذه 

أما مسألة اهتام الزوج بعالقة شاذة مع شباب املنطقة،
إىل بعد الزواج ألبيه وأخيه والذهاب  وترآه لزوجته

التحرش اجلنسى من محاها، فال ميكن نفى أى من  أصحابه، مث
ذلك، إال أنىن مشمت رائحة مبالغة بشكل ما، فتظل هذه
املعلومات جمرد احتمال قابل إلعادة الفحص، حىت لو جاء تدعيم

من قريبة الزوج ، وليس من قريبة  زعم حترش محاها هبا
 . الزوجة

 منري . د

جدا ىف أسرة املريضة من ناحية هناك تاريخ مرضى قوى
أمها وحسب إفادة املريضة وأقارهبا فإن أمها واثنني من

–آلهم مصابون بأمراض عقلية   خاالهتا ووالد األم وعمتها
آلهم أخني وأختني واملريضة[هذا غري مجيع اشقاء املريضة 

من ضمن أعراض األم حاالت إآتئاب آانت تشعر خالهلا] أصغرهم
شايفني"تطيع ان تعمل أى شىء وتنظر ليديها وتقول أهنا ال تس

ومن ضمن أعراض األخت خروج من  ".إيديا متكتفني إزاى؟
املنزل بطريقة غري الئقة ىف منطقتهم ومعاآسة الشباب والرجال
مما تسبب ىف طالقها ومما أدى حسب آالم املريضة إىل مرض

 .والوالدة حاليا متوفية. الوالدة

 :حييى. د

منري على هذا االهتمام بالتاريخ األسرى،. أشكرك يا د
- مجيعهم -آلهم(الذى أتصور أنه نادر نسبيا هبذه الكثافة، 

إن هذا ُيـرجعنا مرة أخرى!) . ؟!ما هذا آله! آلهم، ياه 
إىل التحذير السابق من أخذ آالم مريضتنا على أنه الصدق آل

مطلق، ليس ألنأنا أعامل التاريخ األسرى باحرتام . الصدق
املرض النفسى هو وراثى بالضرورة، ولكن ألنه يساعدىن أن أضع
فروضا دالة للربنامج الوراثى الذى حتمله املريضة من هذه

الفرض الذى يهديىن ىف هذه املنطقة  .األسرة اِمعة على اجلنون
هو أنىن أعترب أن ما يورث هو برنامج زخم الطاقة احليوية

 ت الىت تصل إىل حد التناقض مبا ىف ذلك وحتفزها للتشكيال
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احتماالت تناثرها، أو تفجرها، أو مدى مظاهر املبالغة ىف
).فرص احتوائها إبداعا أو منوا فائقا: ونادرا. (آبتها

هذا أمر يطول شرحه لكنه متعلق بفكرى التطورى البيولوجى
بل إنىن ىف خربتى الطويلة الحظُت استجابة بعض أفراد. متاما
عائلة لنفس العقار دون عقار آخر من نفس اموعة ، وحنيال

اختفت العقاقري األقدم واألحسن واألرخص الىت آنت استعملها،
حرمت من مثل هذه املقارنات لالستجابة النوعية لعقار

لبعض األجيال الالحقة، أنا ال بالغ لكنىن أريد أن  بذاته
بد أن يوضع ىف أوصل إليك أن تارخيا أسريا هبذا احلجم، ال

االعتبار ىف اخلطة العالجية بكل تفاصيلها، وأيضا يوضع ىف
 .ملسار املرض  prognosisاالعتبار بالنسبة للتكهن

مث إنك حني تذآر لنا تنويعات وبعض أعراض وآلمات
األقارب، وليس فقط املريضة، فهذه حصافة إآلينيكية جيدة،

 . ل أو بآخراالنتباه إىل حدود الذاآرة بشك  مع ضرورة

 منري . د

آانت. سنة 15احلالة بدأت عند وفاة والدها و هى ىف سن 
متعلقة به جدا وآان حسب آالمها يعلق آمال عظيمة عليها

عندما توىف األب. ويتمىن أن يراها طبيبة لرتعى إخوهتا وأمها
أصيبت حبالة هياج وآان من ضمن أعراضها أهنا اهتمت أقارهبا

ونفس –الت احلاالت بطريقة دورية ومتكررة مث تو. أهنم قتلوه
تصاب حبالة ىف نفس الوقت من: الوصف قالته املريضة وأهلها

ضحك زائد وهياج وعصبية شديدة أو  آل سنة مرات بأعراض
أو. جمرد نشاط زائد و نظافة زائدة إذا آانت احلالة خفيفة

حاالت أخرى من اإلآتئاب واخلمول والنوم املستمر ألسابيع
 . تواصلةم

 :حييى. د

 بداية احلالة بعد فقد الوالد هلا داللتها أيضا،

–لكن علينا أن حنذر من املبالغة ىف الربط السبىب، وذلك 
ألن حاالت إخوهتا، وأقارهبا بدأت ، رمبا بنفس احلدة –مثال 

بدون وفاة الوالد، أو بارتباط أضعف، من هذا نتذآر تضفر
بالغة ىف الربط السبىب بأقربعوامل آثرية معا متنعنا من امل

حدث جرى قبيل ظهور املرض، حىت لو بلغنا تعلق املريضة اخلاص
بوالدها، حنن ال ننفى أثر فقد مثل هذا الوالد ىف هذه السن

 بالذات، لكننا حنذر من استسهال الربط السبىب املباشر،

أما رغبة والدها ىف دخوهلا آلية الطب بالذات، فهذا 
مزيدا من املعلومات عن مستوى املريضة الدراسىجيعلنا نطلب 

من ناحية، ومستوى األسرة االجتماعى واملادى من ناحية أخرى،
حىت نضع طموح الوالد ىف موضعه املناسب، خصوصا وأننا نتعامل
مع مرضى مستشفى عقلى جماىن مبا ىف ذلك من إشارة ضمنية إىل

مثل هذهالطبقة االجتماعية املستفيدة واملرتددة على 
 . املستشفيات

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2449



א  13I07I2008א –א

مث توالت احلاالت ":أما ما حدث بعد ذلك من أنه
ونفس الوصف قالته املريضة –بطريقة دورية ومتكررة 

أظن إنه دعم" تصاب حبالة ىف نفس الوقت من آل سنة: وأهلها
عام، الىت جتلت ىفدورية املرض النفسى بوجه   مباشر لفروض

هكذا،  دورية اإليقاع النفسى املرضى  حالتنا هذه ىف صورة
هذه الدورية بتشكيالهتا الذهانية املختلفة من االآتئاب.  

"الكف"اجلسيم إىل فرط النشاط اهلوسى مع العجز عن 
disinhibition األعراض البارانوية ىف املريضة آما ىفإىل   

أفراد هذه العائلة املتفجرة، هى تأآيد على ضرورة االهتمام
وتذآر واحدية املرض النفسى من  بعامل اإلرث اجليىن من جهة،

 link Unitary concept of psychiatric  جهة أخرى
disorders versus nosological fragmentation . 

 منري . د

آل مرة أسبوع أو –ت مستشفى املعمورة مرتني من قبل دخل
أيام وآانت 10مث دخلت هذه املرة من حواىل    .أسبوعني فقط

أنا أعمل تقريبا دائما بقسم احلرمي[أول مرة أراها 
وهنا] ولذلك هناك حاالت آثرية أتابعها على مدى سنوات

ل ملفمنذ دخوهلا وملدة أسبوع آام: تكمن املشكلة بالنسبة ىل
أمتكن من مالحظة أى أعراض واضحة سوى أهنا توشك على

وإهتامات. البكاء عنما تتكلم عن معاملة زوجها ومحاها هلا
ال تنتهى حلماها بالذات باعتباره هو الذى أوعز للجميع

وفيما عدا ذلك آانت حتدثىن بطريقة. بإدخاهلا إىل املستشفى
ومل] طبيعية متاما رمبا لإلحياء بأهنا[لطيفة ومهذبة للغاية 

والشىء املهم الذى   .يظهر منها أى إضطرابات ىف السلوك
رآزت عليه هو رغبتها ىف الطالق من زوجها ىف حني أنه هو

 .يرفض الطالق

 :حييى. د

  يا ترى هل هذه املدد القصرية إلقامتها ىف املستشفى تعترب
وهذا وارد ىف مثل هذه(داللة على سرعة استجابتها للعالج 

أم أهنا ترجع ألسباب أخرى؟ إن سرعة االستجابة هو) احلاالت
أمر طيب، لكنه عادة ما يشجع املريض على عدم االمتثال

 لتعاطى العقاقري مدة آافية، بعـد اخلروج من املستشفى، 

أما مسألة بكائها عند ذآر معاملة زوجها ومحاها هلا
فيا على عالقة سببية بني تلكفهذا ىف ذاته ليس دليال آا

املعاملة وبني مرضها، وعموما أنا اآتشفت ىف خربتى أن البكاء
هو من أقل وسائل التعبري عن األمل النفسى الصعب، وهو غري أن

 تغرورق العينان بدموع تتألأل دون بكاء نّعاب، 

مث يأتى طلبها الطالق، وهى أم لثالثة أوالد ، وال بد أن
 ، وأن يعاد النظر فيه حني هتدأ احلالة،  يؤخذ ذلك حبذر

أما أهنا تبدو هادئة أمامك وبال أعراض ظاهرة تقريبا
فهذا وارد) أو أشخاص معينني(فيما عدا إذا استثريت مبثريات 

 .وال حيتاج تفسريا آما تعلم
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مث عليك أن تبحث أآثر عن سبب رفض زوجها الطالق من امرأة
 ة،مريضة مرضا متكررا هبذه الصور

 أليس من اجلائز أنه غري ما قالت؟ 

 أليس من اجلائز أنه حيبها بطريقته؟

ىف جنوهنا هذا ما جيعله  أليس من اجلائز أنه وجد
يستقبلها امرأةحاضرة إنسانة أآثر صدقا وقربا من

 إخل؟ ..العاديات البعيدات 

أليس من اجلائز أن يكون بينهما عقدا خفيا ال شعوريا
 لى مستوى غري ظاهر؟ع" توافٍق ما"على 

هذه االحتماالت غري املسلسالتية هى الىت متيز الطبيب النفسى
عن وآيل النيابة من ناحية، وعن الدراما املسطحة من ناحية

بعض هذه االحتماالت  أخرى، وعلينا أن نستغل آل إجابة على
 . ما أمكن ذلك  لصاحل مريضتنا

 ..منري . د

مث حدث أمس صباحا أن حضر زوجها وخالته لزيارهتا و
إستقبلتىن عند دخوىل. فوجئت هبا وقد تغريت متاما

للعنرببفاصل غاضب من الردح والسخرية وأعلنت أهنا ال تريد
وعندما أتى للحديث معى زاد هياجها. أن ترى زوجها

وأخذت حتدثه هو وقريبته بطريقة عدوانية وإستفزازية
عن رغبتها ىف البقاء باملستشفى" متناقض"آالم للغاية مع 

وىف نفس الوقت تأآيد بأهنا طبيعية متاما وأهنا جيب أن خترج
على مسؤوليتها وبدرت منها أيضا بعض احلرآات الفجة ذات

 . اإلحياءات اجلنسية

 :حييى. د

أنا أعترب املالحظة الدقيقة من الطبيب وهيئة التمريض
هى مصدر هام جدا للمعلومات الزيارة احملسوبة  أثناء

ليس بالضرورة(  الالزمة لإلملام ببقية الصورة اإلآلينيكية
إن آثريا من الفروض الىت نضعها). فيما يتعلق بالتشخيص

ميكن رصد بعض جوانبها) سيكوباثولوجية األسرة(إلمراضية 
وىف حالتنا هذه فإىن أرى أن ما حدث ىف. أثناء الزيارة

،"سيئة، وخالص" مباشرا على أن العالقات الزيارة ليس دليال
بل هو إشارة إىل أن هؤالء الزوار هلم داللة مثرية للمريضة،
وتعبري داللة مثرية ال يعىن السوء أو احلسن، فهناك زيارات

 .مليئة بالقبالت واألشواق ، وإمراضيتها من أخطر ما ميكن

الطريقة العدوانية واأللفاظ اخلارجة الىت أشرت إليها يا
ليست دليال على أن العالقة سلبية على طول اخلط، هى  منري. د

عالقة هلا دالالهتا الىت ال بد أن تفحص وتوضع ىف  تعلن فقط أهنا
االعتبار حبسابات مسؤولة غري االنطباع الذى يصل للشخص

، أنا ال أدعوك إىل التفويتمثال" قلة أدب"العادى على أهنا 
باعتبار أهنا تصدر من مريضة، لكىن أذآرك بأهنا مصدر جيد

 . الستكمال الصورة
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أما ما تقوله عن التناقض بني طلب خروجها، وبني طلب
بقائها، فأعتقد أنه ىف مثل هذه احلالة، ميكن أن نصدق آال

 معقول ولكلٍّ أسبابه،   الطلبني معا، فكالمها موقف

يتالحقا هكذا ىف وقت واحد فهذا ما جيعلهما  أن أما
أهنما يصدران من موقعني - ىف رأىي –يبدوان متناقضني، والسبب 

أو مستويني خمتلفني من مستويات الدماغ ، وهو أمر يتعلق
وهو أمر طبيعى وليس قاصرا على(بتعدد الذوات من ناحية 

ى يتفق معوحبتمية احلرآة من ناحية أخرى، األمر الذ) الفصام
   .زخم األعراض ىف هذه احلالة وسرعة تقلباهتا

 ..منري . د  

األمر الذى لفت نظرى بشدة ومن أجله آتبت حلضرتك آل هذا،..
حيث عاد: هو التغري الذى حدث بعد إنصراف زوجها وقريبته

إليها اهلدوء فجأة وعادت تتكلم بطريقة طبيعية وإعتذرت ىل عن
ألتها عما دعاها للتصرف أمامهم هبذاوعندما س. طريقة تصرفها

وملا" حبيت أعمل هلم آارت إرهاب : "الشكل قالت وهى تضحك
وىف. عشان خيافوا وميشوا: سألتها إرهاهبم مباذا؟ أجابت مبا معناه

نفس اليوم مساء آانت تقارير املمرضات عنها إهنا آثرية احلرآة
وآان هذا. حوالكالم وبصفة خاصة الضحك املستمر بدون سبب واض

 . أول يوم يكتبون عنها أى أعراض واضحة

 :حييى. د

مبا نقيس به) الذهاىن خاصة(حنن خنطئ عادة حني نقيس املريض 
عشان: "إن اعرتاف املريضة هنا أهنا زّودهتا أصال. الشخص العادى

، ال يعىن أهنا تصنعت ذلك، وقد نفيت أنت"تعمل هلم آارت إرهاب
مستوى(عىن أآثر أهنا أطلقت هذا اجلانب ي   ذلك فيما بعد، إنه

)الوعى، حالة الذات، حالة العقل أو أى ُمسمى يشري إىل التعدد
من ذاهتا ليفعل ما يشاء، ويقول ما يريد، مما مل يكن ىف
مقدورها أن تقوم به أثناء السالمة خارج املستشفى، وهذا

  secondary gainأحيانا ما يسمى املكسب الثانوى للمرض 

 ..منري . د

اليوم حتدثت معها مرة أخرى عن نفس املوضوع..... 
وآانت بالفعل ال تستطيع منع نفسها من الضحك طول الوقت[

هل: وسألتها بطريقة مباشرة ] وإن بكت مرة أو مرتني
تستفيدين بأى شىء من هذا اجلنون؟ ومل يكن ىف باىل اإلستفادة

وإمنا مبعىن أهنا رمبا مبعىن أهنا متمارضة أو شىء من هذا القبيل
تستخدم اجلنون سواء بطريقة واعية أو غري واعية للدفاع عن

وجاءت إجابتها لتؤآد ىل. نفسها مثال ىف بيئة صعبة
 : قالت ما معناه..إنطباعى

.إن اجلنون بالفعل مفيد احيانا ىف التعامل مع هؤالء الناس
الشرطة   وآان من ضمن ما قالته إهنا ىف مرة قدمت بالغ ىف قسم

إن محاها حاول اإلعتداء عليها وقالت وهى تضحك ما معناه
 وعندما سألتها هل تكون واعية مبا تفعله !!" جمنونة بقى "
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مثلما حدث أمامى أمس مع زوجها؟ قالت إهنا تكون واعية متاما
 .]وإن شعرت أهنا ترددت قليال ىف اإلجابة[مبا تفعله 

 .عاآسة بعد دقائقوقد أجابت عن نفس السؤال بإجابة م

 :هووسؤاىل األساسى 

إىل أى مدى ميكن أن تكون املريضة متحكمة ىف اعراضها  ·
خاصة ىف مثل هذه احلالة الىت يبدو من تارخيها املرضى آل هذا

 الكم اهلائل من اجلانب البيولوجى الوراثى؟

 :اخلاص باجلانب القانوىن أو الطب الشرعى والسؤال اآلخر

ومتحكما مبا يفعله" واعيا"إذا آان املريض بالفعل   ·
فإىل أى  ]أيا آان معىن الوعى هنا[أثناء احلالة املرضية 

 مدى ميكن إعتباره مسؤوال او غري مسؤول عن افعاله؟

 : مث سؤال أخري

ما معىن الوعى واإلستبصار هنا؟ وما قيمة اإلستبصار  ·
دها ىف أحد جوانبجنوهنا ليفي" تستخدم"إذا آانت املريضة 

 حياهتا؟ 

ال أدرى إن آان جيب أن أعتذر عن اإلطالة ولكن أردت أن
 .أعطى حلضرتك صورة مفصلة عن احلالة

 .هلذه الفرصة للحوار والتواصل  والشكر اجلزيل لك مقدما

 :حييى. د

جوهرية،منري مبالحظاتك، مث تساؤالتك قضية . لقد أثرت يا د
أعتقد أهنا أساسية ىف ممارسىت للطب النفسى طول نصف قرن، وهى

اختيار"  ليست قضية جديدة أبدا، هى ما ميكن أن تسمى
 )"برغم فشله ىف النهاية( –اجلنون حال 

 هذه القضية هلا صياغات متعددة مثال

 Not only a اجلنون هو فعل ، وليس جمرد رد فعل"  ·
reaction but is essentially an action 

املرحوم أستاذنا  هذا تعبري "إن ىف اجلنون لعقال"  ·
 الدآتور مصطفى زيور على ما أذآر

وهو منطلق سيلفانو أريىت:  )الفصام(غائية اجلنون  ·
 Interpretation of" تأويل الفصام"خاصة ىف آتابه 

Schizophrenia 

مقاالت"مؤلف آتاب " شوملان"نسبه  وهو ما لغة الفصام  ·
 إىل مدرسة ألفرد أدلر Essays in Schizophreniaىف الفصام 

 :إشكالة النظر ىف هذه القضية يقع حتت عناوين مثرية للجدل ومنها 

 اإلرادة احلرة، وحدود املسؤولية ·
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 مستويات الوعى، وتعدد الذوات ·

 سب الثانوى، من املرض النفسى واجلنون خاصةاملكسب األّوىل واملك  ·

 "احلل العالجى"  ىف مقابل" احلل املرضى" ·

وأحسب أن االمر حيتاج إىل أن نناقشه بشكل أدق ىف وقت
 .أرحب، فنؤجله إىل األحد القادم، إن آان لنا عمر

"سكوباثوجىن"اإليقاع احليوى النفسى املرضى حنت له اسم ( -
الذى psychopathogenyتعريبا السم حنته أيضا باإلجنليزية 

ميكن الرجوع إليه ىف آتاىب ىف املوقع دراسة ىف علم
 )السيكوباثولوجى
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 مدرسة العراة:اجلزء األول من الفصل األول من

 )اجلزء الثاىن من ثالثية املشى على الصراط(

  

 فردوس الطبالوى

بيىت، مهى  ىب،  أوىل  عياىل  ماىب،  يكفيىن    !!!!!أنا ماىل 
 بإصالح حىت  ،  به   أهتم أىن    يكفيه   أال حجرتى،    ستائر مطبخى،  
  . ذلك؟   بعد مىن    يريد   ماذا ،  جواربه 

 لكنه ،  انتحاره   فضيحة وعلى  ،  نفسه   العجز على  حىت    صربت
 مصيبة أى    العالج؟ إىل    معه   أذهب   أن مىن    يريد حاىل،  ىف  اليرتآىن  
 فارغ   آالم   للعالج؟ ىب    ماذا ،  انون   هذا   عالج أى  ،  إليها   وصلنا 
، النهاية ىف  ىب    يلصقها   أن   يريد .  حرآاته   عرفت   أنا   فارغ ىف  
  . األرض على    السماء   ولو انطبقت   أذهب   لن 

: نانيتهأل   إرضاء نفسى    نسيت ،  شئ   آل   عن   له   تنازلت
 وانقطعت : أهلى .  البصل   خزين   مع   بورقته   وأحتفظ ،  الليسانس 
حىت ،  ذوقه   قلة   من   هربا   عنا   وانصرفوا : أصدقائى .  هبم عالقىت  
 من   أحسن   الناس   نفوس   خالهلا   من   أعرف   آنت الىت    الفنجان   قراءة 
 ال   ذا   هو   ها   مث ،  آان   قد   آان   ما و  نسيتها ،  املخلول   طبيبه 
 حماسن   الست   هلا   ما ،  الناس   مثل   أعيش   أن   أريد . حاىل ىف  يدعىن  
 بل ،  عرفة   سعد   زوجة   اجلحش   ومتاضر ،  صباح خالىت    وابنة ،  جارتنا 
 .البواب؟   عبده   عم   زوجة   عنرت   أم   هلا   ما 

 يكف   أن   أمل على    حتملت   ما   وحتملت   العمر   هذا   طول   معه   عشت
 األيام   مبرور   يتحقق أملى    آاد .  وراءه   الطائل   فيما اجلرى    عن 
 ال الىت    املصيبة   حدثت   مث ،  سنوات   بعد   سلسا   مطيعا   أصبح   حني 
أىن   اليعتقد .  الرجل   هذا ىف    آبرية بىت مصي .  جاءتنا   أين   من أدرى  
. غيبوبة ىف    أعيش   دائما حيسبىن  .  مثله   للتفكري   جهازا   أملك 
 أآثر   احلياة   أعرف   أنا .  أصرب و  االحتقار   نظرات   عينيه ىف    أقرأ 
 مما   أآثر   مهأفه ألىن    إال   الصرب   هذا   آل   عليه   صربت   ما  و ،  منه 
  .. لكن  و ..  بالسرت   اهللا   يكملها   أن أملى    آان . يفهمىن 

  . يهديك   اهللا ،  السالم يا ابن املشد   عبد   يا   هذا   بكل   أنا ماىل   = 
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مىن   أآثر   الصاحل   يعرف   هو و ،  مهنته   وهذه ،  رأيه   هو   هذا  - 
  . منك و

 اهللا   السالم   عبد   يا ماىل    أنا   وأنا؟   رأى؟   لك   يسأل   أنت؟ و=  
  .حاىل ىف  دعىن  ،  سرت ىف    نعيش   دعنا   أسرار   البيوت ،  خيليك 

 الطريق   هذا إىل    اضطررت ،  تعلمني   آما   خمتارا   أذهب   مل   أنا  - 
  . والضياع   العجز   إال   رامل   من   أمّر   ليس ،  احلادث   من جناتى    عقب 

 إليك   خيل ،  نفسك ىف    عملتها الذى    أنت ؟ " احلادث "  تقول =  
 واعتربت   اإلشاعة   صدقت ،  خربت   مصر   وأن انتهى    العامل   أن 
 اهللا   سرت   ولوال   عملتها .  بعدها   نصر   ال الىت    اهلزمية   بداية   الثغرة 
 من   السالم   عبد   يا   هترب   أنت .  اآلن   بيننا   آنت   ما   احلالل   وأوالد 
  . بطال على    عمال   احلياة 

  . باق الشقى    عمر  - 

  . خبري   مصر   هذه و=  

ا إذ ،  حنن   فعلناه   إذا ..  خبري   تكون   أن   ميكن ...  متاما   ليس  - 
  . خبري   حنن   آنا 

  . األوهام   وراء   جريا آفى  و..  عبدالسالم   يا   خبري   حنن =  

  . فردوس   يا   خبري   لست  - 

 .خبري؟   تكون   أن   مينعك ما الذى   و= 

 - . . . . . . . 

 .مينعك؟ الذى    ما ىل    قل  = 

  . أنِت  - 

 مث   تدور و  تلف   سوف عمرى،    طول   حسابه   عملت   ما   هذا   أنا؟ =  
  .رأسى على    باللوم تأتى  

  . أنت أى    لكن ، و أنت   أنت   أقصد   ال  - 

يلتوى حىت    هناك   معك   أذهب   أن تريدىن  ..  أسود   هنار   يا =  
  . باهللا   إال   القوة ...  هكذا لساىن  

 أو  ، هذا   إما :  خيار أمامى    ليس إفهمى  ،  امرأة   يا  - 
  . االنتحار   أو ،  اجلنون 

 يا   أنت   أين عيىن،    حبة   يا   إرادتك   الرجل   هذا   سلَب =  
 .عبدالسالم؟ 

 أريد داخلى و   املصيبة .  خيار ىل    ليس .. إفهميىن ،  ولية   يا  - 
  . احلكاية هى    هذه ،  الكذب   أستطيع   أعد   مل . بيىت على    أحافظ   أن 

. جنونك إالعلى    شئ على    الحتافظ   أنت .  هباب أى  و  آذب أى  =  
 من   هنا   لست   وأنت ،  بيتنا على    ألحافظ عمرى    دفعت الىت    أنا 
  . أصله 
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  . العجز   إال أعجزىن    ما  - 

  . العواجز   أم   يا   اهللا   شاء   قل   العجز؟ =  

  . باالهنيار   مهدد   البيت   هذا ..  اخلطورة   ال تدرآني   أنت  - 

  . عظمة ترميىن  و  حلمة تأآلىن  ،  السنني   هذه   آل   صربت   أن   بعد هتددىن  =  

  . حضورك   طلب   الطبيب ، و أعاَلج و  مريض   أنا  - 

  . الرأس ىف    الفأس   تضع  = 

  . األوالد   أجل   من جرىب   - 

 أحيانا ،  شيئا   عنهم   التعرف   أنت ،  باألوالد   أنت   لك   ما =  
 الكرمي   امسه   رب ىل  ،  هتديدا آفى  ،  أمساءهم حىت    تعرف   ال   أنك   أتصور 
  . اجلوع   من   ميوت   أحد   ال ، و شهادة وعندى  

 .حبنا؟  و  - 

 !!!!!.السالم؟   عبد   يا   احلب   عن   متتكل =  

  .معىن   بال   آانت   لو ، و تفهمينها   لغة أى    عن   أحبث  - 

 أنك   تنكر   ال .  آالعادة بعقلى    تستهني   أن   تلبث   وال .. علّى   تضحك =..  
  . التليفزيون  ىف   لو ، و البعض   بعضهما   حيبان   اثنني   رؤية   تطيق   تعد   مل 

  . الكذب   أطيق   ال  - 

  . ذاته   اجلنون   هو   صدقا   تسميه   ما =  

  ....  أو ..  العالج   عن   أآف   أو حتضرى    أن   إما . إمسعى  - 

 .؟ . عبدالسالم   يا هتددىن  =  

 .فردوس   يا   إلآماله   مضطر   أنا

  . شيئا   أفهم ليتىن    يا =...  

**** 

  .. زمن   آخر 

 ؟ هذا   آل و  أنا ماىل  ؟  للمساطيل   قهوة   أم   هذا   عالج

مستشفى   من   هارب أمى،    رمحة و  طبيبا   ليس   الرجل   هذا  
 غباءهم   تفوق   خيبته .  جنونا   أآثرهم   هو ،  شك أدىن    بال   ااذيب 
 ذلك   أملك   ال حسبىن    لعله ،  ةآلم أية  ىل    يوجه   مل .  املستسلم 
 أزهنم   أن   أستطيع   أنا ،  به   يفكرون الذى    الدماغ ىف    اجلهاز 
مىن   ينال   لن .  يعرف   ماال   خترتق   نظراته ،  واحدة   بنظرة   مجيعا 
 ......... .  منهم و  منه أذآى  ألىن    شيئا 

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

انية مؤخراصدرت الطبعة الث
2008القاهرة " مرييت": الناشر
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א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 النفسيةلشخصيات للصحة
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

ـة ـحاث النفسـي األـب
عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات واملداخالت 
ربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرفبالع

ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف   ـ
ـراط    -  يحرية طبيب نفس  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  - ية والسيكوياثولوجيا ميثل تنظريه لألمراض النفس أغوار ال
ـن  -   حكمة اانني  -  النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات م

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

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

.ألف باء)  - علم النفس حتت اهر   - النفس يف املمارسة الطبية 
ـي     - حياتنا و الطب النفسي  -  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
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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