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אמ""א−251

 الفصل الثاىن

 األساسى" احللم"على " تنويعات"

 على أحالم فرتة النقاهة" أخرى"قراءة 

 تقاسيم على لوحات األحالم

وصلتىن أحالم فرتة النقاهة من البداية على أهنا لوحات
شعرية، ليست قصة قصرية، أو شديدة القصر، آما رحت أؤآد ىف
أآثر من مناسبة أهنا إبداع إبداع، ال أآثر وال أقل، مبعىن
أهنا ليست حلما حيكى، فنروح نفسره، وأن األحالم احلقيقية الىت

ا من أهم مصادر أجبديةآان حيلمها شيخنا، مل تكن إال مصدر
 ).أثناء تلك الظروف اخلاصة(إبداعه 

حني غامرت بالتصدى لنقد هذا العمل الرائع آنت حتت تأثري
نقدى السابق ألصداء السرية الذاتية، رحُت أتناول األحالم
باعتبار آل حلم منفرٍد نصا آامال، لكن مع املضى قدما بدأت

 صداء فقرة فقرة،أدرك تزايد الصعوبة، مقارنة بنقدى لأل

إىل أن -آما فعلت ىف األصداء –مث إنىن جلأت بني احلني واحلني  
،52أربط بني ما تيسر ىل من األحالم الىت سبق قراءهتا حىت حلم 

وبني احللم األحدث، مع وعٍد بأن أعود إىل ربط أوثق ىف الدراسة
الشاملة بعد انتهائى من هذه الدراسة التفصيلية

 . التجزيئية

اضطر بنيكن الصعوبة أخذت تزداد باضطراد خاصة حني آنت ل
احلني واحلني إىل فك شفرة احللم مبا حيضرىن من احتمال رموز

، األمر الذى أحاول أن أجتنبه ىف النقد عامة، معظمواضحة
الوقت، وهنا بوجه خاص، خشية أن يقلل ذلك من قيمة احللم

قد فك الشفرة هذااُملبَدَع، آما الحظت آيف يستقبل قارئ الن
مثل تفسري األحالم العادية، األمر الذى" (تفسريا"باعتباره 

أحذر منه أيضا طول الوقت، حىت من وجهة نظر التحليل
 ).النفسى

 تعقيبات

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1993
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- ىف بريد املوقع  –رحت أتصفح التعقيبات الىت جاءتىن 
طوال مثانية أشهر على هذه احملاولة حىت استطعت أن أوجزها

 : فيما يلى

 ) بعضه محاسى مشجِّع(ترحيب حمدود بالنقد عامة  -1

ترحيب أآثر بتفسري احللم برموز واضحة، خاصة لو آانت -2
وذلك. (رموزا سياسية، أو ضد السلطة، أو ضد الظلم

 )بالرغم من، وضد، حتذيرات الناقد

فعال" حلم"إصراٌر متواتر الستقبال احللم على أنه  -3
مرارا إىل ضرورة نفى هذا وليس إبداعا، مع أنىن نبهت

 . نفيا قاطعا

عن قراءته) النص(تفضيل قراءة احللم بذاته لذاته   -4
 . مع النقد 

تقريظ حمدود حني يبدو أن النقد فسر غموضا بدت  -5
 . استحالة تفسريه من احللم مباشرة

التفسري/ بأن النقد) حىت الرفض أحيانا(احتجاج صريح  -6
 . حيجب احللم، فيقلل من تأثري رسالته الكلية 

. احتجاج على غموض آل من احللم والنقد على حد سواء  -7

إىل فك -لألسف  –قراءة نقدية بديلة، أغلبها يتجه   -8
شفرة احللم مبا خطر للناقد على النقد أنه رمٌز أقرب

 . وأهم

إطالق تداع إبداعّى استثاره احللم وحده، أو احللم -9
والنقد معًا ، ال حيمل أى قدر من التفسري، أو فك شفرة

ولكنه يضئ باعتباره استلهاما إضافة إبداعية الرموز،
 .دالة

وقد أشرت بوضوح إىل طالقة االبن رامى عادل، وسبقه إىل
 . هذا النوع األخري من القراءة

 !!حذو حذوهقلت لنفسى أ

 و َمل ال؟

 قلت أيضا إنىن أخاف هذه املغامرة،

 وال أريد أن أحتمس هلا، 

 . ومستعد أن أتراجع عنها 

 نص على نص

 هذه هى املغامرة الىت تبدأ اليوم 

وقبل أن أعرض عينة من منهج القراءة اجلديد، الذى هو
،"نص على نص"ليس نقدا على وجه التحديد، وإمنا هو مبثابة 

 ، تذآرت التجربة الىت قمت هبا مع االبن استلهام نص أو

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1994
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، آمانصوص مواقف النفرىإيهاب اخلراط ىف قراءة بعض . د
تذآرت موقفى احلذر من تفسري القرآن الكرمي والنصوص املقدسة

مع تأآيدى على أهنا نصوص لالستلهام واإلحياء وليست، عامة
 .للتفسري

 مراجعة

)حلما 53(مث أىن رحت أنظر ىف جتربىت طوال مثانية أشهر 
وقررت أن أعيد حتديد معامل ما وصلىن من طبيعة هذه النصوص

 : قبل أن أبدأ التجربة اجلديدة على الوجه التاىل 

لكنهاذآرُت ألف مرة أحالما آما  ليست  هذه النصوص: أوًال
 . إبداع مكثف

لكنه صورةليس حكيا مسلسال متتابعا  هذا اإلبداع: ثانيًا
 . ماثلة

حرآةليست صورة ثابتة، لكنها  هذه الصورة: ثالثًا
 . متغّيرة مصورة

ليست عشوائية شاردة، وال هى ضامة هذه احلرآة: رابعًا
توح، آثري منها مفلكنها أحلان ذات أصالة خاصةغائية، 
 .. النهاية

آل هذا جعلىن أعيد النظر ىف طبيعة هذه النصوص،
 . واستقباهلا نصا شعريا حيمل أغلب مقومات الشعر

 بني احللم والشعر

إليه ىفوالذى أشرت (اإليقاع واإلبداع ىف مبحثى األساسى ىف 
، حرآية الوجود) وميكن الرجوع إليه آامال 2008-3-25يومية 

قارنت بني الشعر واحللم مقارنة تفصيلية، وحني حتفظت على
أرفض تفسري احللم برموزه آما هو شائع، آان من البديهى أن

 نقد الشعر بشرحه

 الشعر ال ينقد إال شعرا

أشرت إىل ذلك من قدمي وأنا استشهد بقصيدة استاذى حممود
، مث تأآد ىل بعض"القوس العذراء" شاآر، على قصيدة الشماخ

ذلك بعد حماولتني ىف نقد الشعر، األوىل آانت لشاعر شاب يطرق
عدد أبريل جملة "النزهة بني شرائح اللهب" باب اإلبداع

، والثانية آانت قراءة لبعض شعر1981اإلنسان والتطور 
هو الشاعر أمحد زرزور، أما دراسىت" هوامش وهواجس"صديق ىل 

رباعيات(اهني وسرور واخليام املقارنة بني رباعيات ج
فقد آانت أقرب إىل تقدمي نظريات نفسية متنوعة )رباعياتو

 .آشفت عنها هذه الرباعيات آل بطريقته

مث عدلت هنائيا عن نقد الشعر وقد زاد اقتناعى أن 
 .الشعر ال ينقد إال شعرا

إن الشعر األصيل يستثري ىف: وهذا حيتاج إىل بعض التوضيح
ألفاظ شعرية، ، حىت لو مل يرتمجه إىل متلقيه شعرا باملعىن األعمق

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1995



א  08I05I2008א –א

ىف بريد الغد، وبريد األسبوع قبل املاضى تأآدت من ذلك من
خالل تعقيبات أصدقاء، أعتز برأيهم جدا، على املقامتني الىت

- 4-24يومية  "آومة رعب"املقامة األوىل : نشرهتما مرتددا
ميكنىن 2008-4-5يومية  "نبضة قلب"، املقامة الثانية 2008

وصلنا االحساس": اجياز أغلب التعقيبات عليهما آما يلى
 "وااليقاع واملعىن الكلى، حىت لو مل نفهم احملتوى

وصلتىن أيضا تعقيبات على نصوص أحالم حمفوظ ىف نفس االجتاه،
التفسري/فاآتشفت أن مثل هذه التعقيبات تشري آيف أن النقد

 . قد يقلل من شاعرية النص

الشعر ال ينقد إال شعرا، تصبح: إذا آان األمر آذلك
هى –خصوصا هبذه الكثافة  –القراءة األْوىل بالنص الشعرى 

 وليس دعوة لفك شفرة  ستلهاممصدر اباعتباره 

أبدأ هذه التجربة اجلديدة فصال جديدا، مع األحالم: قلت
باعتبارها لوحات شعرية غري قابلة للنقد أو للتفسري بقدر

 .ما هى موحية مبا توحى به

على شيخى  صاحلتىن (سنوات لكنىن اآتشفت أنىن بدأهتا منذ 
 .2003-12-15 األهرام  )نفسى 

 :جتربة باآرة

عّلمتىن"مبراجعة أوراقى اآتشفت أنىن اختتمت قصيدتى 
باستلهام أحالم فرتة 92ىف عيد ميالد شيخى اجلليل الـ " شيخى

 .النقاهة 

وقد سبق أن نشرههنا " احللم شعرا"ولعل ىف تسجيل هذا 
تأآيد آخر على أن الشعر ال ينقد إال شعرا، وأناألهرام 

األجدر أن تكون استجابتنا ملثل هذا االبداع الشديد الرتآيز
، هو تسجيل ما يثريه عندنا مما يفيد مبثابة تنويعات على

 . احللم األساسى ، لعل وعسى 

 .إليها حاال وها هو احللم آما ورد ىف هناية القصيدة املشار 

  : خالياَى معًا   نشطْت  - سّيدى  - النقاهة   أحالم وحى    من

 ، حامُل أنَِّى       فحلمـت"  
 . اجلنْني   وْعُد   وآأَّنُه   حاِنيًا   دقــا   ومسعت  
 ،   عسريا     أبدا   يكْن   ومل   املخاُض   جاء   
 ، طيبة   أّما   صرُت أنِّي    وفرحُت  
 ، الوليْد   الطفل   ذلك   أيضا   آنت   قد لكنىن   
 ، أمومىت ثدى    فلقفت  
  .. ولكن    سخريًة   ليس .. ، ال .  خافتا     ضحكا     ومسعت  
 : يقول أعماقى    عمق ىف      واثقا   صوتا   ومسعت ....  

  ". بنـا   اآلن   املمكن   النبيُل   هو   املستحيُل" 
 ، وْعيي   بعض   من   جانبا   الرقيقة   عباءتَك   ملسْت
  ".ُآـْنـتـَُه   أنـََّك   فـعلمـُت  

  . أحلم   آنت   قد أنىن    أندم   وصحوت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1996
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* * * 

هو جمال(إبنا مبدعا ىف جمال آخر   مث إىن رحت أستشري
فيما يقابل ىف املوسيقى  ليفيدىن سيد الرفاعى. د) املوسيقى

)احللم(ما أعتزمه بشأن تقاسيم وتنويعات على اللحن 
 : األساسى، فكتب ىل ما يلى باحلرف الواحد 

على حلن واحد تنويعاتيوجد ىف املوسيقى ما يسمى       ·
 . 

من مقام أو سلم بالتقاسيميوجد ىف املوسيقى ما يسمى   ·
اسيم من مقام هناوند أو بياتىتق: موسيقى آأن تقول مثال

 . هذا ىف املوسيقى العربية 

وهى عبارة" التحميلة"وهناك قالب موسيقى عرىب يسمى   ·
عن قطعة موسيقية تتخللها تقاسيم منفردة من اآلالت

هى عبارة عن حوار بني آلة منفردة. "املوسيقية املختلفة
 " وآالت األورآسرتا

موسيقى ُمرجتل يقوم به التقاسيم هى عبارة عن تأليف ·
العازف منفردًا وقد تكون التقاسيم حرة أو مقيده بوزن

 . ايقاعى، وخربة العازف تلعب دورًا هامًا ىف آفاءهتا 

يوجد ىف املوسيقى الغربية الكالسيكية قالب موسيقى ·
وهو عبارة عن حوار بني آلة Concerto يسمى آونشرتو 

خالل تأليف موسيقى مبدع منفردة وآالت االورآسرتا وذلك من
آونشريتو: آالمه وهو من مقامات خمتلفة آأن تقول مثال

 .اخل.... البيانو واألورآسرتا من مقام دو الكبري أو مى 

 )سيد رفاعى. انتهى آالم د(  ·

 وبعد 

 ماذا أمسى هذه احملاولة اجلديدة الىت أبدأها اليوم؟
 تنويعات على اللحن األساسى ؟  

 ! تقاسيم على نغم أصيل؟
 نص على نص؟

 دعونا نسميها آل مرة امسا خمتلفا حىت نتعرف على طبيعتها
 .أو ال نسميها إطالقا 

 "اللحن األساسى" 53حلم : النص

   أمحد   زآريا   الشيخ   املوسيقار   أن ىل    فقيل صديقى    عن   سألت

 فقلت   الفجر   مطلع حىت    بأحلانه   شاديا   ليلة   آل   بيته ىف    يسهر 
 املزخرفة   الواسعة   احلجرة إىل    فذهبت   سهرة   حلضور   ودعيت   خبته   يا 
 أريكة على    جالسا   زآريا   الشيخ   ورأيت ..   باألرابيسك   جدراهنا 
 جلست   حلقة وىف  '  اهللا   من   خيلص   ده   هوه 'يغىن    وهو   عوده   حمتضنا 
 رأسه   وحتت   قدميه   من   معلق   رجل   وبينها   وأطفاال   نساء   األسرة 
  . النار   مبية   ملئ   طست   ذراع   مبعدة على  

 دون   الغناء   يتابعون   آانوا   اجلميع   أن ذهوىل    من   وضاعف   
  . املعذب   الرجل إىل    التفات أدىن  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1997
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*** 

 التنويعات

املتنقبة للرجل األملس، إن هذا هو آخر ماقالت املرأة 
آنت أتصوره من الشيخ زآريا بالذات، رّد الرجل بصوت عال

ما عليك، املهم هو ما سيكون بيننا بعد: مع أنه آان يتلفت
 .إخفض صوتك: السهرة، فقالت هامسة

وصاح طفل من املتحلقني حول الرجل املعّلق صياحا غامضا
، فزع اجلميع ألن صياحه تصاعد حىتآأنه يطلب ماء أو أمانًا

بدا آعواء ذئب جائع، بل مسعور، وحترك العطش ىف اجلميع دون
 .استثناء

 ،"ما هكذا يكون الغناء"أنه   نبه الشيخ سيد درويش 

 إذن آيف يكون؟: سأله حممد عبد الوهاب 

يا مجاعة دعونا نستمع اهللا: قال الشيخ أمحد عبد اجلواد
 ؟خيليكم، هل هذا وقته

ويالحظ اجلميع، أن الرجل املعلق مازالت تدب فيه احلياة
،"أمحد عاآف"أال يشبه وجهه وجه : جدا، ويسأل جار جاره

 .لست متأآدا، لكن صوت سعاله يشبهه: فريد

خطف األطفال طست ماء النار وجروا هبا وهو يرتجرجر بني
أيديهم إىل خارج الدار فرحني مهللني، فولولت النسوة وهرولت

وراء األطفال، فاصطدمت بالرجل املعلق الذى ابتسم  حداهنإ
وغمز بعينه اليسرى برغم رعبه وأمله، فزغردت بقية النسوة

مع ترديدهورحن يرتاقصن معه وهن يصنعن آورسا يتناوب 
 ". هوا دا خيلص من اهللا": احمليطني بالشيخ، مرددا

*** 

 "اللحن األساسى: "54النص حلم 

 احلديث   وآان   املذيعة   وبني بيىن    احلوار   دار   لقةاملغ   احلجرة ىف 
 أقوم   احلوار   مراحل   بعض   وعند ،  واألجنبية   احمللية املوسيقى    عن 
 الباب   فتح وقت   مر   وآلما .  األحلان   بعض   عليه   وأعزف   للبيانو 
 منزلتها ىف  أخرى    وأ أمى    لعلها   البيت   أهل   من   سيدة   ودخلت 
 خلوتنا   تراقب   آانت   أهنا   لنا   وضح   ولكن   وتذهب،   مشروبا   تقدم 
  . بريبة 

 مسبوقة   غري   بصورة   حتديها على    فعزمت   برقابتها   ذرعا   وضقت
 املذيعة   حنو   اندفعت حىت    يفتح   وهو   الباب   صوت   مسعت   أن   فما 
  . صدرى إىل    متهاوضم 

 من   انتهيت   وملا .  ما   غضاضة   أجد   مل   آما   شيئا أباىل    أعد   ومل
  . آله   البيت   ومن   بل   احلجرة   من   اختفت   قد   املرأة   آانت التحدى  

*** 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1998
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 :تقاسيم

:وصلىن صوهتا بعد أن اختفت، وهى تقول بلهجة حامسة.... 
ولكنها أختك، فتأآدت أن الصوت صوت أمى، مل أرد عليها ألنىن
آنت على يقني من أهنا ليست أخىت، حىت لو آانت هى ابنتها من

 بطنها، 

قالت. هذه املرأة تفسد آل شئ لصاحلها هى دون سواها
 " أختك محيدة"قلت لك إهنا : تؤآد من جديد

بني) أو رمبا ممنوع(داخلىن شك جديد ألن اسم محيدة غري شائع 
 .املذيعات واملمثالت

وانتقل انتباهى إىل صوت طقطقه أرجل ثقيلة تتمشى فوق
السقف اخلشىب ذهابا وجيئة، نفس اخلطوات لكنها تصدر أنغاما
متقطعة خمتلفة، آأهنا موسيقى سوداء ىف خلفية قصيدة نثر

 شاعر جمهول،

أقوم إىل البيانو ألعاود العزف لعله يطغى على هذه
الطقطقة، فال أجده ىف مكانه، وحني عدت إىل احلجرة، مل أجد

 .املذيعة أيضا

يتصاعد طْرٌق على الباب، فأبتعد، يزداد الطرق فأخاف
أآثر أن أفتح خشية أن أواجه أيا من الوجهني، املذيعة أو

 أمى،

السطح يقرأ ورده أما أىب فكان مازال يتمشى على
آالعادة، فتزيد طقطقه اخلشب، ويتسرب تراب قدمي من السقف ىف

 استحياء،

 .فأزداد رعبا وال أملك إال أن أواصل االنتظار

ردا على" القوس العذراء"حممود حممد شاآر قصيدة  -
 .الشّماخ بن ضرار الغطفاىنقصيدة 

)58العدد " (آتاب القاهرة"نشرت الدارسة ىف  -
15/4/1986 

آنت أنوى أن تتبادل قراءتى هلذه األحالم مع ما أمسيته -
مث طغت قراءة األحالم عليها دون" ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ"

استئذان، وحني قرأت اسم الشيخ زآريا أمحد ىف هذا احللم
تذآرت بعض ما حدثىن شيخى عنه، فعدت إىل أوراقى تلك، وقلت

وهو مقتطف ليس له(، أقتطف هذه األسطر مما سجلته آنذاك
 )عالقة باحللم

  1995-1-19:  اخلميس

 الشيخ   ويذآر   مرض السكر   يهاجم   األستاذ   عاد   مث....  -1 
  بالسكر   مصابا   آان   وأنه ,  أمحد   زآريا 

 يف   ليعوده   يذهب   آان   وأنه ,  جسمه   آل   يف   دمامل   له   ظهرت   حيت
  عليه   تفضل   ما   ويريهم   نومه   حجرة   يف   الصوان   فيفتح ,  الفجالة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1999
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 حممد   زاره   وحني ,  لفنهتقديرااملناسبةباهلدايااملزاج أهل
 .اخل... وتراجع    خائفا   فزع   ذلك   علي   وأطلع ,  الوهاب عبد 

 ,  التونسي   بريم   بذآر   جاء   الذي   ما   أدرى   ولست...  -2
 وآان ,  أمحد   زآريا   الشيخ   عند   مرة ,  قابله   إنه   األستاذ   قال 
 .تقريبا   صامتا   مكفهرا   ساآتا 

 أن   أستطع   ومل   رائع   هاديء   بشكل   الذآريات   وتوالت...  -3
  . وخمرجني   وأغاني   امساء   من   قيل   ما   آل   أتابع 

 أسر   يف   واقعني   فيها   آنا   اليت   الفرتة   هي   هذه :  األستاذ   قال
 . عليه   الرتدد   من   نكثر و  أمحد   زآريا   الشيخ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2000
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I05<I2008>09א

 א/א −252

 :مقدمة

إعتذار مبدئى ملن مل أمتكن من الرد عليهم، لعلهم جيدون
 .بعض ذلك ىف الرد على بقية األصدقاء

آملحق مؤقت لربيد" نص على نص"مث فتح باب ما أمسيناه 
وهو ما بدأه الصديق رامى عادل مث استلهمناه ىف: األسبوع

املنهج اجلديد لقراءة أحالم حمفوظ، ونأمل إذا تواترت
 .استثارة النصوص بقدر آاف أن نفرد له يوما خاصا

 نقد جنيب حمفوظ: حممد حييى الرخاوى. د

 انا رأىي انك تكمل النقد وان ينشر اى نقد آخر موازيًا
  وليس بديال

لحوظة اخرى وهى ان الشعر منشور آله فعال ىف املوقعىل م
وبالتاىل مازال رأىي ان تتفرغ إلهناء مسوداتك الواحدة تلو

يريد ان يقرأك ومن مث االخرى واملوقع ملئ مبا هو انت ملن
 .يتحاور معك ىف بريد اجلمعة

وإذا آان مثة ما تريد أن تقوله فلتفعل دون أن يكون
 تكون اليومية يومية امسا وغري يومية هناك التزام يومى، أى

 فعال اال اذا شئت ان تتواصل مثال من خالل فكرة جديدة أو غري
 .ذلك

 :حييى. د

 :ثالثة اقرتاحات يا حممد تستأهل النظر، شكرا

أنىن قد أعجز -فيما يتعلق بنقد حمفوظ –وصل ىل األمر * 
أن أآمل بنفس الطريقة بعد أن اضطررت للجوء لفك شفرة

وإن آنت مل!! فعال رغما عىن. لم بالرموز املتاحة رغما عىناحل
 أفتعل أبدًا، لكنىن مل أفرح مبا فعلت آنذاك،

 .أرجو أن تكون قد اطلعت على التجربة اجلديدة ومربراهتا أمس

برغم أن الشعر آله منشور باملوقع آما تقول، إال أىن* 
 –بشكل ما  فجازْت التذآرة –أشك أن أحدًا ينظر فيه حىت أنت 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2001
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أن املسألة ليست أن املوقع ملئ مبا هو أنا، فاألهموأظن
هل هو ملئ مبن يبذل اجلهد لريى بعض هذا اجلهد؟ االبن: هو

نبهىن أن النشرة آلها ميكن أن تعترب) مصمم املوقع(إسالم 
مبثابة تعريف مبحتويات املوقع، مث إن إعادة النشر أحيانا ما

إذا أحرجىن الوقت، –بعد أو بدون حتديث  –أجلأ إليها مضطرا 
 .ومل يسعفىن لكتابة اجلديد

فهذا أمر) وليس يوميا(أما أن تصدر النشرة أحيانا * 
وراد من الناحية العملية، ولكن يبدو أنىن لن أفعلها إال

 .مضطرًا

 2008-5-3غموض جرمية وتفسري أسهل : حممد حييى الرخاوى. د

بأن نفسى أخريًا عدت للقراءة واملتابعة بعد أن ألزمت
من تقدمي الندوة الىت تناولت هذه) أمس(أتوقف إىل أن أنتهى 

والىت آشفت بوضوح أهنا ىف حاجة لتناوالت متعددة اليوميات،
 .التعدد من مستويات شديدة

 :حييى. د

 !!رأيت آيف

  غموض جرمية، وتفسري أسهل: حممد حييى الرخاوى. د

ىف الندوة الشهرية(ومبناسبة إىن آنت واخد راحىت امبارح 
، أحب)بذوق وتفهم(، لدرجة أن البعض حتفظ )عن هذه النشرة

إن أقول أن هلذه التعتعة حتديدًا أسلوبًا وحسًا خمالفني ملا
عربية ذات صياغة أسلوبية/تعتعة آتابية قلته أمس، فهى

 جدًا، سلسة، وموقف علمى متماسك وواضح ومهم

 :حييى. د

.، شكرًا"أسلوبية"و"/ آتابية"فقط مل أفهم ما تقصده حتديدًا بـ 

  2008- 5- 4املقامة الثانية نبضة قلب : حممد حييى الرخاوى. د

التعليق الثانية أحب تكثيف هذه املقامات، وأرفضللمرة 
فمثل هذه الكتابة حتتاج ملا هو أآثر من. عليها حىت ال تتشوه

 .هذا إن أمكن أصًال أى تعليق سريع،

 :ىل تعليقان ال يتعلقان مبوضوعات املقامات

ىف هذه املقامات تصوف ليحيى الرخاوى أآثر يظهر ىل :األول
مع إيهاب اخلراط، تناوله للنفرى، خاصةأصالة مما ظهر ىل ىف 

هذا العمل الذى أشرت أآثر من مرة أنىن أفضل عليه قراءة
 .شخصيًا النفرى

هّوا أنا فّيا حاجة غلط؟؟ أنا أتفاعل مع الصعب :الثاىن
وإىل حتدياته ومتضمناته أآثر مما أفعل مع وأفهمه وأجنذب إليه

هل ذلك ألنه). ىل وأو هكذا يبد(ما يبدو لغريى واضحًا سهًال 
ختتلط عندى السهولة بالالضرورة؟ وعندما أآلف نفسى بالبحث عن

 صعبة وراء النص السهل آثريًا ما يتلخبط فهمى؟ ضرورة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2002
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وذآرتىن باملرضى الذين جمرد تساؤالت جاءت على خاطرى
 جييبون على أسئلة اختبارات الذآاء الصعبة دون السهلة

 .أيضًا

 .ربنا يعاىف عننا مجيعًا

 :حييى. د

أنت أوال تعرف أنىن ال أحب أن أوصف هبذه الصفة  -
أو على األقل(، فالسعى إىل املعرفة حىت وجهه سبحانه "متصوف"

له أمساء أبسط وأصدق، وذلك ليس رفضا للتصوف) حنو وجهه
 .املعرىف بكل تارخيه الزاخر، ولكن رمبا حذرا من سوء الفهم

فرى دونمررت بتجربة جديدة حني قرأُت قراءتى على الن  -
قراءة االبن إيهاب، وأحيانا دون قراءة نص النفرى نفسه،
فوصل ىل شىء آخر مل أآن أتوقعه، فهل حتاول أنت أيضا، وتقول

اجلزء الثاىن(ىل رأيك؟ أنا أحَب ما اجتهدُت فيه ىف هذا العمل 
 )حتديدًا

أنا شخصيا ال أعرف عالقىت هبذه املقامات، وال بالشعر  -
ما خيص تنظريى فيما خيص مقابلة احللم بالشعر،آله، اللهم إال 
إىل بعض ذلك ىف معرض احلديث عن املنهج) اخلميس(وقد أشرت أمس 

 .اجلديد لقراءة إبداع أحالم حمفوظ

طبعك هذا ىف تفضيل الصعب، وأيضا ىف آتابة: وأخريا  -
الصعب، أحرتمه وأفهمه، رمبا ألسباب وراثية، لكنه طبع مزعج

 ).سباب وراثيةرمبا أيضا أل(

 )العالج النفسى للذهانيني: (أميمة رفعت. د

جملة) العالج النفسى للذهانيني(هذا الرابط  أشكرك على
، فقد أفادتىن قراءته 1981 اإلنسان والتطور عدد يناير

 :سيئة آثريا، وقد محل معه أخبارا جيدة و أخرى

 :أوال األخبار اجليدة

زال أنىن وجدتىن أسري على الطريق الصحيح وإن آان ما*
 .على الكثري ألتعلمه

 أن الفشل مع بعض احلاالت ال يعىن فشلى أنا شخصيا بل •
فشلت آثريا مما جعلىنواحلقيقة أنىن ... يزيد من خربتى وجتارىب 

 .أقلق أحيانا

أن املضاعفات الىت أراها مع حاالتى هى مضاعفات شائعة• 
 .مما طمأنىن فعال على ما يبدو اثناء العالج،

 :أما األخبار السيئة

ال وجود له ىف املكان الذى أعمل به، بل عالج الوسط هذا* 
ا ماوآثري. آخر أنا ىف وادى وهذه املؤسسة العالجية ىف واد

شعرت باحتياجى الشديد للدعم من الزمالء أو اإلدارة أو
 !!النفسيني أو االجتماعيني ولكن ال حياة ملن تنادى اإلخصائيني

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2003
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ال أطمع(اتمع اخلارجى متمثال ىف أهل وأقارب املريض  أن*
عندى، فأغلب مرضاى ال أرى ال وجود له) ىف أآثر من هذا

غاية عملية ىف ذويهم بالسنوات، مما جيعل إعادة تأهيل املريض
 . الصعوبة وحمبطة للغاية

 :حييى. د

شكرا يا أميمة أعانك اهللا ووفقك، فقط أود اإلشارة إىل أن
ما يسمى عالج الوسط، أو اتمع العالجى، ال ميكن أن يقتصر
على إدخال األهل ىف خطة العالج، وهو غري العالج األسرى، وحىت

لتأهيل، ودعيىن أحيلكهذا األخري ليس جمرد إشراك األسرة ىف ا
 .اتمع العالجىمؤقتا إىل بعض ذلك ىف املوقع 

أما أنه ال يوجد ىف مؤسستك فرصة لذلك فأنا أتفهم هذا
الج الوسط يساهم ىف حتريكه وفاعليته آلمتاما، وأعذرك ألن ع

واحد وآل شئ مبا ىف ذلك املرضى والعاملني حىت الطباخ، بل
 .ولنا عودة. واألثاث واملكان أحيانا

هذا، وقد خصصت لسؤالك ردا على ما عرضت عن عالقتك
"عن احلالة"نشرة ) سنة 51(العالجية باحلالة الفصامية 

رمبا فتحت لنا هذه! قادميومية مستقلة لعلها األحد ال
أو دعينا" التدريب عن بعد"الفكرة بابا آخر ملا أمسيناه 

 .حىت يكون للتدريب معامله اخلاصة" املشورة باملراسلة"نسميها 

 )العالج النفسى للذهانيني: (أميمة رفعت. د

 على أية حال جيب أن أستمر فأنا ال أعرف طريقة أخرى
ىن أصل أحيانا إىل بعضللعمل غري هذه الطريقة، آما أن
و إن آنت ال أدعوها النتائج اُملْرضية برغم آل شىء،

باإلضافة إىل ما يضيفه العالج النفسى ىل أنا". \شفاء"\
من نضج واآتفاء ذاتى، آما أنىن أستمتع فعال بعملى شخصيا

هذه املعلومة من شفقتك علّى؟ هل تقلل(هذا وبعالقىت مبرضاى 
 ).أرجو ذلك

 :حييى. د

املسألة ليست شفقة، أنا ال أحب الشفقة وال أمارسها،
الشفقة تقلل من االحرتام، االحرتام عندى هو أرقى درجات احلب،
وتزداد قيمته ملن حياول ىف ظروف صعبة، مث يستمر وهو يعرف أن

ماجدة صاحل عن. الظروف تزداد صعوبة، مبا يذآرىن بتعريف د
، النتائج اإلجيابية"البحرأعمل اخلري وارميه ىف "الطيبة إهنا 

 .قادمة ال حمالة، مهما اشتدت الصعوبات

 أحالم فرتة النقاهة: أميمة رفعت. د

 تقول أنك ضقت بالنقد هبذ الطريقة، فهى تشعرك بأنك
وهل يسأل العصفور املشورة إذا ...مقيد ومضطر ملا ال تريده
ىف قفصه؟ آن حرا يا سيدى و حلق ىف ما عثر على باب مفتوح

 ..مساء إبداعك

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2004
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 :حييى.د

ىف انتظار رأيك بعد قراءة املنهج اجلديد للتقاسيم، أو
اإلبداع، الىت مل أعد أمسيها نقدًا، وهو/التنويعات على األحالم

 )أمس(ىف يومية اخلميس ما تناولته تفصيال 

 2008-4-23  )7(التدريب عن بعد : على الشمرى. د

ذا التدريب وأعتقد انكاستفدت آثريا من ه حقيقة.... 
باملوضوعية فيما خيص يادآتور حييى احدثت نقلة نوعية تتسم

 موضوع شكوى بعض الذهانيني من آالم يف الرأس

 :حييى. د

 .على، أنت تكرمىن وتشجعىن دائمًا. شكرا يا د

  2008-5-2حوار بريد اجلمعة : مدحت منصور. د

فالتذاآى على النص وحماولة. أشكرك على مساعدتى ىف صقل جتربىت
 .آلها أخطاء ختنق النص خنقا ىف الذاتية تشرحيه، واإلغراق

 :حييى. د

 .ربنا يبارك فيك، ويسرتها معنا ومعك

 2008-5-5األسطورة واملعىن : عني تادلس. أ

اآتساهبا لقد رآز أفالطون على أن اخلربة بالقدسى ال ميكن
  .....من خالل صوفية خيلقها الطقس

الدائرة أو إعادة أسطرة املقصود هو ابداع من داخل 
 الذى} ...{عليها، والسبب هو األمان الكاذب املعىن وتأآيد 

 .اجلزائر من. شكرا.أفسد التصور ىف حلظة ضعف

 :حييى. د

يومية(هذه مشارآة فرحت هبا ألسباب رمبا ذآرت بعضها ىف 
 )"ثية أحالم مستغامنىعن ثال... قبل النقد" 7-4-2008

 .شكرا يا عني

 *** 

 )بدون تعليق(

 "غموض جرمية وتفسري أسهل"

 :حييى. د

غموض جرمية"وردتىن تعقيبات آثرية على تعتعة السبت 
عليها بإجياز شديد،سوف أمجعها، آما قد أرد " وتفسري أسهل

 .وقد توحى ىل مجيعها بالعودة إىل املوضوع ىف نشرة قادمة

 : حممد عزت. د

 أن االمثلة الىت أوردهتا هى بالطبع أخطر وأآثر تطرفًا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2005
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وأدعى للتقزز، ولكنها لعبة هلا قوانينها املتمثلة ىف جملس
 والعوملة واتفاقية التجارة احلرة وحقوق االنسان ونشر األمن

اخلروج) تقريبا(األآرب هى استحالة واملشكلة. اخل..الدميقراطية
رمبا(القريب عن اللعبة على األقل اآلن بل ورمبا ىف املستقبل

 ).بالغة تصلح احللول الفردية فقط وبصعوبة

 :حييى. د

احللول الفردية تصلح إلبراء الذمة الفردية أمام أنفسنا
الناس فهم حيتاجون من آلفردا فردا، وأمام اهللا، أما عموم 

 .فرد ما يعني آل فرد لنصد معًا هذا اخلطر الزاحف

 : مدحت منصور. د

,املعلومات عن القصة مازالت ناقصة آما تفضلت حضرتك 
الفتاة يف الوالدات وآما تعلم أن األوىل و بعد مثال من ساعد

 .اخلامسة والدات صعبة

ج يف االنزالق إىلالحظت أن أغلب اجلرائم البشعة تتدر مث أني
مبراحل وآلما قام حبل مشكلة ما البشاعة و آأن ارم مير

السياسة هتدده انزلق إىل مستوى أآثر دناءة، حىت يف جمال
واالقتصاد آلما مر األمر دون صحوة من الضمري اإلنساىن أمعن

 .بشاعة خطوته اليت تليها اجلاني يف

 :حييى. د

 .فصامى ىف العاملصحيح ارم أآثر تبلدا من أى 

 : أمحد صالح عامر. أ

هو سؤال ىف املقام االول اىن ال افهم آيف يستطيع معاجل او
طبيب نفسى تشخيص اى حاله مهما آانت من آل معلومات مل حيصل
عليها بنفسه مستوفاه آل التفاصيل ليكون انطباع عن هذه

 احلالة؟

 :حييى. د

 وال أنا

 : أمحد صالح عامر. أ

ربط هذا املوقف بالسياسة، ال ما حيدث ىفأعرتض على 
اسرائيل وفلسطني ما هو اإل صراع ايديولوجى حول معتقد وفكر

 .قدمي موجود منذ االزل

 :حييى. د

 ال أوافقك وسأرد ىف تعتعة قادمة

 : جمدى حممد السيد. د

وصلىن تشبيه ما تفعله شرآات الدواء مبثل ما فعله هذا
 .الرجل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2006
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  :حييى.د

الدواء ومثيالهتا وأخواهتا أخطر، وهو الما تفعله شرآات 
 .يقلل من بشاعة هذه اجلرمية

 : إسالم ابراهيم امحد. د

مش فاهم التداخل بني عواطف النفس البشرية ازاى واحد
يغتصب ابنته وحيجزها وىف نفس الوقت يرىب اطفاهلا وخيلى أمها

 تربيهم، وازاى ملا البنت تتعب يوديها املستشفى؟

 :حييى. د

 .أنا، حنتاج معلومات أآثر وال

 : إسالم ابراهيم امحد. د

ان احنرافات السياسة والنفس البشرية، احيانًا تتحدى آل
احنرافات املرض وان النفس البشرية متثل حبرًا تتالطم فيه
األمواج، فهى جمهولة مل نعلم عنها حىت اآلن إال أقل القليل

 .فلم تتحدى الشاطئ

 :حييى. د

 هذا صحيح

 : رو حممد دنياعم. د

أصبت بالدهشة واحلرية حني حاولت فهم األمر ولكىن آالعاده
ختطيت وأجلته ملعرفىت عن جمرى احلال ىف فهم األمر فلم أر األب
وحشا آاسرًا أو جمنونًا عاديًا آما أنىن مل أر الفتاة ضحية

سنة 24سنة فال أختيل مطلقًا دميومة آوىن ضحيه ملده  24طوال 
 ما هذا؟.. لة للنجاه، ولكىن احرتتدون أى حماو

 :حييى. د

 .هلذا وجب تأجيل احلكم، مع رفض موقف اجلميع

 : عمرو حممد دنيا. د

ىف خضم هذه احلرية وجدت شيئا ليس بالقليل من الفتاة* 
بالرضا والقبول بل والسعادة والرغبة ىف هذه احلياه لست

 !!متأآدًا

)روز مارى(الفتاة آما رأيت شيئا من العلم لدى أم * 
أيضا لست!! بل والرضا واملوافقة الضمنية) زوجة األب(

 )برجاء اإلفادة!! (متأآدًا

 :حييى. د

 .أنا تشككت ىف هذا، ومل أمسح لنفسى بالتمادى ىف أى اجتاه

 :عمرو حممد دنيا. د

 مل استطع أن أرى الثالثة أطفال بالقبو ومل استطع حىت أن أصدق

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2007
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 :حييى.د

 وال أنا

 : نادية حامد. أ

يكون" الوحش البشرى.. "أوافق على أن وصف األب بـ
 إهانة للوحوش وباجلنون هو جتريح ألصدقائى اانني

أوافق ان ما ارتكبه هذا الرجل ال ميثل واحد على مليون
مما يفعله بوش أو شرآات الدواء أو شرآات البرتول ىف

 السياسة واحلرب

 :حييى. د

 شكرا

 : البسيوىنهاله محدى . أ

جرمية(معرتضه على آيفيه ربط هذه اجلرمية البشعه * 
 .جبرائم العنف الىت حتدث ىف العراق والفلسطني) الشواذ

 بالنسبه ىل أرى أن هذه اجلرمية بشعه إىل أعلى احلدود* 

 :حييى. د

 ال جدال حول بشاعة اجلرمية لكن َثم جرائم أبشع فعًال

 : نرمني عبد العزيز. د

فكرة السعى وراء حتليل ودراسة آل ما امسعه من.... 
األمور الىت حتدث بشكل عارض جيب أن يتم فقط بعد أخذ موقف
منها، مث التوقف عن التعامل معها آأهنا حتدث آل عام أو آل
شهر هناك مصائب أهم حتدث بشكل يومى وال نشغل بالنا هبا

 .لتكرارها وتعودنا على انتظار حدوثها بكل استسالم

 :حييى. د

 هذا هو

***** 

)مؤامرة العوملة وعوملة املؤامرة(: إسالم إبراهيم أمحد. د
26-4-2008 

إن االحتاد والتآمر هو السبيل إىل مواجهة التآمر وليس
 .حماولة تقليد اآلخر

 :حييى. د

 فعال

  2008-5-5االسطورة واملعىن : مىن أمحد فؤاد. أ

معرتضة على فكره أن العلم قد قصر دوره على البحث ىف
 ظاهر العامل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  و "  يــــوميــــــــا "   2008
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 :حييى.د

اعرتضى يا مىن آما تشائني، أظن املقصود هنا هو العلم
والعلم السلوآى، وليس آل العلم على أية حالاملؤسسى، 

 ).وبالذات ليس العلم املعرىف مثال(

 2008-5-5االسطورة واملعىن : عماد شكرى. د

 فالعلم فاألسطورة، الدينإىل  بالرتتيبمهنىت تنتمى ) ىف نظرى(

 :حييى. د

أنا فرحان بإجابتك هذه يا عماد، بلغىن منها أهنا تدل
 .على مهارة اآلينيكية فائقة

هل هذا يصلح!! قراءه النص مبا يستثريه: حممد الشاذىل. د
  2008-5-1 !نقدًا آخر؟

هل ميكن اعتبار القراءه هبذا الشكل نوعُا من أنواع
 !!. النقد؟

احلقيقه أن ما حيرآه النص داخلنا يعطينا آمًا ال هنائيًا
من املعاىن والقراءات بشكل جيعل املسافه حنو النص وحنو املبدع

 .تتحرك قربًا أو بعدًا بشكل متواصل

 :حييى. د

ملوضوع، وخاصةأعتقد أنىن رددت ردا مفصال أمس عن هذا ا
الشعر"حني اعتربت ما تثريه قصيدة جيدة فينا هو نوع من 

إذ نعيد تشكيله فنيا، حىت دون أن ننطق حرفا واحد" التلقى
 .ىف شأنه

وأيضا جتد بداية استثارة مثل هذه االستجابات ىف ملحق
 .بريد اليوم

  2008-5-4املقامة الثانية نبضة قلب : أسامة فيكتور. د

 وآه لو الناس ناس؟"

 لو اهللا خلق آتري؟

 لو الناس آهلة طيبون؟

لو الكل عاش احلقيقة مثل زمان يولد نبض اخلالص الذى
 !!!"مثله ليس منه اثنتني

مل أفهم شيئا على اإلطالق وخاصة لو اهللا خلق آتري، لو
 الناس آهلة طيبون؟؟

أعتقد إنك ترتآىن مش فاهم أحسن، وإن آان العكس أآثر
 مفيش مانع.. فائدة

 :حييى. د

 أظن أنىن أشرت إىل ذلك ىف ردى على حممد حييى ىف البداية، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2009
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عدم(وأيضا ىف يومية أمس عن حمفوظ، وأوافقك أن العكس 
رمبا يكون أآثر فائدة، ألنه قد يسمح لنوع آخر من) الفهم

 .املهمة الفهم أن يتوىل

****  

 "علم وشائعات) 3من  2" (اآلن"حنن وفرويد "

 : هاىن عبد املنعم. د

وتغاير) وليس وضعها(اعجبت بفكرة اآتشاف النظرية 
 .قوهتا حسب وضوح آشفها وأدائها اخلدمى ىف وقت آشفها

 :حييى. د

 هذا مهم فعال

 : عبد ايد حممد. أ

 :وصلىن جديدا

 إن الناس تعيش النظريات مث تكتشفها العباقرة* 

مدى عمق املثل الشعىب وعالقته بآليات التكيف لإلنسان* 
 .منذ زمن بعيد

 :حييى. د

 هذا ما قصدت توصيله

 إسراء فاروق غاىل. أ

تيجى تكملهو العلم مش تراآمى؟ وآل نظرية ! مش فامهة
على الصح اللى قبلها وتعدل اخلطأ اللى فيه، طب لو آده

 إيه السبب ىف اهلجمة الشرسه ده على النظرية الفرويدية؟

 :حييى. د

اهلجوم عمومًا على النظريات اهلامة، وخاصة بالطريقة الىت
 .فعلها ماآجني هذا، هو تقوية للنظرية فال ختشى شيئا

 : عمرو حممد دنيا. د

رى التعددية بوضوح اآرت يومًا عن يوم وليست آمامازلت أ
عرفناها من فرويد أو ايريك برين ولكن اآثر بكثري فأنا
اراها ماليني ماليني الذوات الىت تتعامل مع بعضها ىف ذات

 .اللحظة حنو حرآه ما ىف اجتاه ما

 :حييى. د

أخشى أن أعلن موافقىت على رأيك، مع أنىن أوافقك،
دعنا نتفق أن هذا ممكن وأن. يصعب التواصلفتزداد الربكة و

األمر حيتاج منهجًا آخر يستطيع اإلملام أآثر مبا نراه رأى
 .العني ونعجز عن تنظريه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2010
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 :مشرية حممد أنيس.د

فرويد هبذا أستاذى الفاضل أحب أوال أن أشكرك على تناول
 الشرح الوايف

فرويد آنت أراه، آما ُصور ىل وأنا ما زلت مراهقة يهودى
آله أن يغرق ىف مستنقع اجلنس و الرغبات للعامل شرير أراد

 ...املكبوته

و بصورة..رأيته أحسن  وعندما وقع ىف يدى آتاب عنه
 وال... رايته عاملا خيطئ ويعرتف باخلطأ ....موضوعية أآثر 

اليوم.... خيجل من التنكر لشيء قاله مث ماعاد راضيا عنه
 ...بفضلك قاربت الفكرة على النضوج

 :حييى. د

 احلمد هللا

 : مشرية حممد أنيس. د

 الشعور والالشعور؟ اآلن بني" \حنن"\آيف نعيش 

 ... أشعر أحيانا آثرية أنه ال فائدة من الشوفان اال األمل

يعىن أحيانا أقول الشوفان ده آخرته ايه أنا موجوعة
وحاجات آتري ما ينفعش...موجوع منه والعيان بتاعى آمان

 تتغريميكن مستحيل ...تتغري

 :حييى. د

هذا مثن رائع للحياة املسئولة، وهذا النوع من األمل هو
ديوان"شرف اإلنسانية دعيىن أدعوك لقراءة قصيدتى بالعامية 

  ."الدمعة احلريانة"أغوار النفس 

 2008-5-6لعبةالطيبة : مشرية حممد أنيس. د

للعبة الطيبة والتعليق على حييى شكرا إليضاح حضرتك. د
 املشارآات

اني هأخرج أحسن أنا حاليا يف مرحلة دعكة تانية وآمل
انك ساعدتفشكرا ....وأفضل رغم الوجع واألمل اللي مكتفيين

تشوف حاجات آانت عايزة تغمض وما تشوفهاش سواءا تلميذتك
 .بالتعليق باللعبة أو

 :حييى. د

 لِك نفس التعليق السابق

وهذا قد يزيد ىف إصرارى على مواصلة عرض األلعاب
 .بالطريقة األخرية

 : مشرية حممد أنيس. د

 أنا شفت و اتأملت و "\قالتلى  وزى ما واحدة مرة.... 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2011
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معرفتش أهرب من احلاجات والناس اللىاتوجعت و بعدين 
وأمنو وأآرب ومش... لكن قررت أبطل أشوف شوية ...واجعيين

 "\"\هأقف ومش هأغرق ىف االآتئاب

ايه رأى حضرتك أنا دلوقت بأقول لنفسى حىت على املستوى
اللخبطة واألمل والوجع ضرورى ألىن أآيد هطلع منهم الشخصى ان

حلكاية ملهاش الزمة ومش عارفاهلاا أفضل وأنضج واوقات حبس ان
 ..حل

 :حييى. د

طيب، ما هو أنت عارفه آل حاجة أهه بشكل طيب جدا،
لعلك توافقيىن أن ما نعيشه هكذا بأمانة هو هو. ربنا معك

 .احلل

 : مىن أمحد فؤاد. أ

اعرتض على أن وظيفة احللم هى أنه مبثابة صمام أمن ضد
 .اجلنون

 :حييى. د

يا شيخة حرام عليكى، أرجو أن تقرئى ىف أى مكان عن
جتارب احلرمان من النوم أو احلرمان من احللم أو أن تعودى إىل

أو أن "اإليقاع احليوى ونبض االبداع"نظريىت عن األحالم ىف 
تتابعى أيا من املرضى الذين تعرفني وتالحظى مدى التدهور

..الذى حيدث هلم إذا مل نوفر هلم قدرا طيبا مفيدا من النوم
 إخل

 : مىن أمحد فؤاد. أ

وصلىن النشاط احلامل أثناء النوم أهم من النوم نفسه،
 .وآأننا ننام لكى تسنح لنا الفرصة لنحلم

 :حييى. د

ا مينع اجلنون، فلماذا االعرتاض على أنهوهذا بالضبط هو م
 .صمام أمن

 : نرمني عبد العزيز حمرم. د

ال أستطيع تشجيع نظرية بعينها ىف تفسري األحالم فاألمر ال
 .يزال رغم آل النظريات شديد الغموض

 :حييى. د

آما أوضحت دائما ليس مبحتوى –هذا صحيح، واالهتمام اآلن 
هتمام هو بوظيفة احللم وآلياتهاحللم، وال بتفسريه وإمنا اال

 ).الوقاية(التوازنية للتعلم والنمو التكامل 

**** 

 ملحق بريد اجلمعة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2012
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 "نص على نص"

هذا امللحق هو استجابة مغامرة لطالقة تداعى تعقيبات
اإلنسان(رامى عادل وآخرين، وقد تذآرت أننا ىف الة 

حممد"األم، قد بدأنا مثل ذلك حبوارنا مع املرحوم ) والتطور
بشطحاته الرائعة، مث بدأ باب حوار الذى احتوى" جاد الرب

ة من مشارآنيأآثر مما آنا نتوقع، آذلك نشرنا نصوصا تلقائي
فقط هذا "آتابة"تلقائيني مل نعرف آيف نصنفها فامسيناها 

رمبا يفتح بابا" نص على نص"امللحق الذى أطلقنا عليه اسم 
رائعا لنوع آخر من احلوار غري آل األنواع الىت ذآرناها ىف

احلاجة لكل) 2(يومية الفروق الثقافية والعالج النفسى(
، هذا النوع من احلوار يتجاوز احلكم على)أنواع احلوار

، وهو حوار"أثبت لك"و" أثبت ىل"النص، أو تفسريه أو 
 .متسامح رحب، جيوز فيه، وعليه آل شئ

لو جنح، أن يستثري إبداع األصدقاء القادرين!! ياه -
 !!حبق

لو جنحنا من خالله أن نبتدع منهجا يقربنا من !!ياه -
بعضنا باحرتام، بدال من األحكام الفوقية والتفسري والتأويل

 .والوصاية

لو تعلمنا منه أن آل إنسان مبدع بالضرورة!! ياه -
حاله آونه إنسانا، ولو جاءت مجلة واحدة أصيلة ىف حماوالته

 .باالستجابة الستثارة نص آامل

علمنا من خالل هذه التجربة أن يستثرينالو ت!! ياه -
الغموض إىل غموض منري، يكون جمموع الغموض إىل الغموض غموض
 أقل، بدال من تعسف الوصاية واالحتجاج اجلاهز على الصعوبة،

 وآمال أخرى آثرية

 .هيا حناول دون تصنيف أو حكم

ألن رامى عادل هو صاحب السبق ىف آل من الشطح واإلبداع
جنعله يتصدر احملاولة خاصة وقد مشلت تلقائية ثالثة معا، فسوف

نصوص على أوقات متباعدة، استثارهم نص واحد هو قصة
فأوردناها مجيعها، وهذا أيضا يشري إىل أن أى نص" مبارزة"

على نص ليس بالضرورة هو هناية التلقى املبدع، لكنه قد
 .يتطور، أو خيتلف أو يرتاجع بإعادة القراءة

ص الصديقة أمل زآى الىت بادرت باالستجابة إىلمث نضيف ن
املنهج املقرتح لقراءة أحالم فرتة النقاهة لعل وعسى والذى
نعتربه فتحا فيما نأمله نقد على نقد، وهى الىت سبق أن

رؤية هامة مل ختطر على بال الناقد) 39(  أضافت إىل نقد حلم
 .األول

 باهللا عليكم

 .دية مثابرةأال تستحق املسألة التجربة جب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2013
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 2008-4-27مبارزة)1: (رامى عادل . أ

,تراجع وتقهقر واندحر ناعتا اجلميع بامللعونني السفله
سابا باصقا رغم انفه، والضربات القاصمه تتوايل يف حريه

,طه علي صدغهيتهاوي حتت الكف الصاعده اهلاب, وتصميم
جيز علي اسنانه فتصر, يتالفاها ويستمر يف تراجعه املخيف

,هل يصارع الشياطني حقا ام انه القدر املزعج. صريرا مزعجا
ينتهز فرصه ليفقد دمعه حتايلت عليه لتسقط, ينتحب ويفر

 .ويستمرا يف سقوطهما اخلرب األبدى هو ودمعته ومترده االعمي

يد اجلمعة السابق فارسل رامىسبق نشرها ىف بر: ملحوظة(
 )لنا هذا النص اجلديد

  2008-4-27مبارزة ) 2: (رامى عادل. أ

 املوت اذن هو اليقني حبتم الوالدة وبالوعى الفائق قبل وبعد

 املعوقني العدمينياذن فلنقتل آل االشباح املسوخ 

يتولد آل بعث وآل نشور وبالقتل وحده داخلنا وخارجنا
 فهو خلق اخللق آى يتفجر املعىن واملطلق ابدا ابدا ىف رحم

 :الغيب ولنتحسس طريقنا اليه به معه

ففتك -وثب انقض ففتك باملسخ الضاحك فاملسفوح دم قلبه
رضيعا -ىف ملح البصر  -باملسخ الذى انبلج من قتله 

 .من روحه) ىف القاتل(نفخ فيه  اخررقيقا

اميال وهو جريح ىف حني انه قد 6واخريا فاجلندى قد يزحف 
 . وانت سيد العارفني يا عم حييى. ال يفعلها وهو سليم

  2008-4-27مبارزة ) 3: (رامى عادل. أ

,سعل حيت غشاه الدمع اجلريح, اجتاح حضن اخلطيئه الباآيه
قام بزخرفة عنوانه القدمي ىف صفحة, مال حنو اصفاده يقبلها
وجدها, اوى لفراش املتعه الرخيص, حذائه استعدادا للرحيل

تنتحب دفعا لغوايته امال ىف استثمار قربه، فشج وجهها
خماصما, شاآيا ضعفه, هباصقا ما تبقى منها في, باسنانه

مارا بالعمر التافه حنو وعورة, قدره والعنا آل امل واميان
 . صبح قريب بالغا بزحفه, ووحل اخر

  2008-4-1صمت : قصة: رامى عادل. أ

شذرات الصمت االىنهباء حاول ان ينطق، ناثرا حوله 
ومبعثرا خملفات غرفته، نافخا حمتدا، مراعيا الحاسيس جريانه
الرافضه له، اصال، باآيا ىف عنف، مبلال نسيج غرفته، مبتلعا
االمه، مناديا عمه اخلائف امليت ىف الغرفه ااوره، العنا آل
االساطري الىت تعلمها على يد الفالسفه الفجره العقارب،

متعديا على معناه، يداه، نافخا آري الصمت،مباعدا بني 
شانقا جواربه اخلمس ىف سقف الغرفه االآول، منفره جدا آل
هذه الصدمات، متجوال ىف خلوته العقيم، ملتمسا جوهر عمه
النائم املراقب االمحق الصامت ايضا، معلال آل هذه الشالالت من

 .احلكمه الغابره باآالن ىف دماغه هو

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2014
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 2008-5-511حلم:رامى عادل.أ

,متشمما آفها املبلل بالدم,راقدا فوقها ىف رعب ....
متقززا من النفر البهيج املشبع برائحة الرصاص االآحل

العنا يوم السبت واجلمعه ومجيع ايام, وفوارغه املضيئه
يبتهل اجلميع مبن فيهم العسكر.(واجلثه راقده اسفله, االسبوع

اعاننا اهللا عليهم قبل ان يعلقوننا) سني املردهاجلاحمني اليائ
 . من ثقوب انوفنا ىف غمرة هذه الفوضى االجراميه

 .ال اضطرب لكم رقادا 

 .وال أضرم اهللا ىف نعوشكم الطريه نريانا

   2008-5-4الثانية نبضة قلب املقامة : رامى عادل. أ

  .عل الضياء الثمني استطابته افاقه..رباه

  .لعلها النجاة الىت أرعاها دون ان ادرى

  .امتادى ىف جهلى الغائر ىف الوحل آالطني يغطى اذناى

 . يرتامى اليهما فحيح االفاعى

 . آال مل تربيىن جدا يف باطن االرض

 واخلصم امللىب, هيف جوف الليل والراعى ومزامريه التسع
 .بسحره يتهاوى وامتايل واستمر

 !آال اهنا الرغبه

- 5-4املقامة الثانية نبضة قلب : حممد أمحد الرخاوى . د
2008 

  يتنفس صبح مل ينفلق بعد،

  خفافيش الظالم تتالشي ختتنق

 !!!!املوجود فرط عرى أوهام الوجود غريتن

 يزلزل احلق األ حق ان يتبع آل يبصر من آان له قلب
  اخلالئق

 خيرج احلي من امليت

............. 
 هو اليقني يقني اليقني يدرك اجلمع ان

 ولقد آتبنا يف الزبور من بعد الذآر أن األرض يرثها 
 عبادى الصاحلون

 ان يف هذا لبالغا لقوم عابدين

 وربنا الرمحن املستعان علي ما تصفون باحلق قال رب احكم

 .عابدين ان يف هذا لبالغا لقوم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2015
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 53تقاسيم على لوحات األحالم احللم :أوال:أمل زآى.أ

ما آان ميكن أن يفعلوا له شئ، فقد اختار مصريه،...... 
فظهر ىف احللم معلقًا من أقدامه وحتت رأسه .وقرر أن يغامر

ورغم رعب الرؤية ظل. على مبعدة ذراع طست ملئ مباء النار
وىف. الشيخ سيد يغىن حىت الصباح وحوله النساء واألطفال

خبلية حنل،اليوم الثاىن، اجتمعت احللقة، وآانت أشبه 
وضوح الرؤية، أستمر الشيخ سيد يغىن، وإذا باحللم ورغم

يتكرر ونرى مجيعًا امرأة معلقة من قدميها إىل جواره، تشبك
بينما أصابع. أصابعها بأصابعه، وعيناها هتدهده حبنان

الشيخ سيد، تتحرك بعنف على أوتار عوده املشدوده بقوه،
...وادى اللى آان أهو ده اللى صار"وصوته يعلو قائًال 

وىف اليوم الثالث حني".  مالكش حق تلوم على.. مالكش حق 
ذهبت ألجلس بينهم، مل أجد أحد، لكىن شعرت بروح الرجل

 . واملرأة حتوم باملكان ومتلئه هبجة وفرح

 54تقاسيم على لوحات األحالم احللم : ثانيا: أمل زآى. أ

ظهرت على الشاشة بشعر أصفر ذهىب وعدسات الصقة...... 
خضراء، صدر صوهتا ناعمًا، متأوهًا، داعيًا تسألىن عن الفرق

، وتقول هل العيون اخلضراءبني اإلبداع احمللى واإلبداع العاملى
والشعر األصفر الذهىب ذوي تأثري أقوى على املبدع، مما جيعل
اإلبداع العاملى أعمق، واآثر انتشارًا، وأبعد تأثريًا، أم ان
العيون السوداء والشعر اعد أآثر إهلامًا، وحدسًا لكل ما

 . هو غامض

ت مراقبلكىن آن. شعرت باحلرج، فالفرق آبري، وآالمها ملهم
ومل أعرف آيف. فلم أعرف آيف أخرج من املأزق. من اجلميع

وملا قررت أن اآون نفسى، مل أجد فرقًا بني هذين. أرضى سؤاهلا
النوعني من اإلبداع، فما آان مىن إال أن حتديت املراقبيني
وأندفعت حنوها، أضمها بعنف ألثبت للمراقبيني أن اإلبداع

ضره على وشك األصفرار ميكن أن يلهماألسود املتماوج احملجوب خب
 .املبدع دومنا أدىن احساس بالذنب
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تعتعة

شخص، وال مريض مثلال توجد جرمية مثل جرمية، وال شخص مثل 
مريض، لكن املشاعر اإلنسانية النبيلة واحدة، واملسئولية
اإلنسانية عامة، ال توجد مشاعر إنسانية طبيعية ميكن أن
تتعاطف مع دهس آلب ىف الطريق، أو سلخ فروة ثعلب بعد صيده
الستعماهلا للزينة، أو غرق قطة ىف بئر، وىف نفس الوقت ال هتتم

أو إبادة جنس برمته، أو جتويع املاليني حىتبسحق شعب بأآمله 
املوت لالستحواذ على الرفاهية اخلصوصية واحتكار التلذذ

 .والسيطرة

ناتاشا آامبوش منساوية أيضا اختطفها فولفجانج بريكوبيل
سنة، وظلت حبيسة حىت هربت سنة 12سنة وعمرها  38وآان عمره 

بأن مثة اعتداء أوىف سن الثامنة عشر، ومل تصرح حىت اآلن  2006
سبتمرب 9السبت ( BBCعالقة جنسية قد متت بينهما، وحسب الـ

حكت عن خاطفها بلهجة هادئة خالية من الغضب أو) 2006
االنتقام وآشفت أهنا احتفلت معه بعيد ميالدها وبعيد امليالد،

أن ضمريه آان يؤنبه، وهى مل جتب عن االسئلة"وصرحت بأهنا تعتقد 
يمة، وآل ما أشاعته وسائل اإلعالم هو أن مثاحلساسة واحلم

احتمال حلدوث احتكاك جنسى بينهما، أما هى فقد رفضت التعقيب
على ذلك ىف حني استبعدت الشرطة واألطباء تعرض الشابة إىل
استغالل جنسى، مث إهنا حني غافلته وهربت، انتحر الرجل فورًا،

رته ىف املشرحةومل تذهب للمشارآة ىف جنازته، وإن آانت قد زا
 وأوقدت له مشعة، فأى رابط باهللا عليكم بني اجلرميتني؟

ملاذا ربطت صحيفة احلياة اللندنية وغريها بينهما؟ هل
تكفى اجلنسية النمساوية، واملشارآة ىف آهف للحجز، أو أن
الطبيب النفسى الذى عاجل آثار االختطاف عند آامبوش هو هو

النفسية ألطفال االبنة اليزابيث منالذى يعاجل اآلن اآلثار 
أبيها، وهو يبحث ىف مشاآل تأثر عيوهنم وبشرهتم من نقص
الضوء، هل يكفى أيا من هذا للربط بني اجلرميتني؟ إن جمرد
اإلسراع هبذا الربط هلذه األسباب السطحية يؤآد ىل مرة أخرى

آما ذآرت  ضرورة التحذير الشديد من التسطيح والتسرع
نبهتىن إىل ضرورة  املاضى، وقد وصلتىن ردود فعل آثريةاألسبوع 

 :فتح امللف من جديد إلعادة التأآيد على ما يلى
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أننا ال ينبغى أن نسارع مبثل هذا الربط العشوائى :أوال
 .هكذا

إنه مهما اتفق الظاهر واملعلن فإن التفاصيل :ثانيا
 .ضرورية قبل أى حكم أو حماولة تفسري

إن أغلب اإلعالم ليس مصدرا موضوعيا للبناء عليه :ثالثا
 .حكما علميا

علينا أن نتجنب التعميم بكل أشكاله، فندمغ :رابعا
حضارة بأآلمها أو بلدا بذاته بصفات عامة، رد أن نتلقط
حادثا شاذا هنا أو جرمية بشعة هناك ولو تشاهبت ىف الظاهر،

عصىب غىب بل إنه قداخل، هذا موقف ت"..حنن"و" هم"مث هات يا 
يلهينا عن النظر ىف أنفسنا لنكتشف جرائم مشاهبة أو موازية

 .أو ألعن هى أوىل بالتصحيح

إن مشاعرنا الرقيقة العذبة إْذ تستفزها مثل :خامسا
هذه اجلرائم، وال تستثار ملا هو أآثر قسوة، وأخطر أثرا على

واألمهات آالف وماليني األبرياء من األطفال والشيوخ والعذارى
واملرضى واملعاقني، هى مشاعر ينبغى أال نطمئن آثريا إىل رقتها
وعذوبتها، فهى مشاعر غري ناضجة، أو لعلها مشاعر مشوهة
ُمَبْرَمَجة ُمَوجهة لغري صاحلنا وصاحل البشر، ليس معىن ذلك أال هنتم
باألحداث الفردية لنعرف أبعادها، ولكن ليس على حساب

 قياسًا على شعر أديب أسحق. مجاعيا العمى عن اجلارى

 التغتفر  قتل امرئ يف غابة جرمية

 وقتل شعب آامل مسألة فيها نظر

 ميكننا أن نقول

 سفُك ابنٍة ىف خمبإ جرمية ال تغتفر

 وسحق شعب ثائر مسألة فيها نظر

فإىن مل أقصد األسبوع املاضى التهوين من دور: وأخريا
الذى وقف جبانب الضحية" ماآس فريدريك."الزميل النمساوى د

األوىل ناتاشا آامبوش مينع عنها إيذاء اإلعالم وهى تعاود
حياهتا ىف عناد شريف رائع، مث ها هو يقف مع الثالثة أوالد

أقول إىن مل أقصد! لبحث تأثري احلرمان من الضوء عليهم
االستهانة بفنه أو طبه بقدر ما حاولت أن أنبه نفسى وإياه

روع عن األصول، وأال تبعدنا األحداث الفرديةأال تلهينا الف
عن املسئولية اجلماعية، فمازلت أذآر هتليل عامة اإلعالم مبا ىف
ذلك اإلعالم املتحيز ضدنا بعد مقتل الطفل حممد الدرة وآأنه
يشارآنا آالمنا وأحزاننا ىف حني أنه يلهينا عن آالف حممد

 .اآلن ىف آل مكان الدرة الذين يقتلون آل يوم وآل حلظة، وحىت

من هنا نفهم معىن أن أى أيذاء لفرد بغري جريرة فهو 
َمن قتل نْفسا"اقتداًء باآلية الكرمية إيذاء للناس مجيعا، 

 "بغير نْفس َأو فَساٍد ِفي األْرض فكَأنَما قتل الناَس َجِميعا
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 :مقدمة

أميمة رفعت الىت. حني وصلتىن استشارة الزميلة د
سنناقشها ىف نشرة اليوم، وصلتىن ىف بريد اجلمعة، فضلت أن
أفرد هلا نشرة اليوم مستقلة فقد، وجدت عالقة وثيقة بينها

، والذى لقى ترحيبا"التدريب عن بعد"أمسيناه وبني ما 
وتشجيعا من معظم الزمالء، وخاصة األصغر، لكن يبدو أن
املسألة التقتصر على األصغر، قد سبق ىل أن أشرت إىل أنىن
استشري من هو أصغر، آما أستشري املريض فيما يصعب علينا،
وأيضا أستشري مريضا آخر بشأن مريض زميل يشارآانا جلسات
العالج اجلمعى، مث إىن قد آخذ رأى مريض ثالث حىت ىف جرعة
الدواء ىف العالج اجلمعى بعد أن نكون قد تعلمنا سويا حتديد

النوم،(املطلوب من آل عقار مبحكات إآلينيكية عملية 
فنتعلم من بعضنا البعض، وحىت املرضى) والعمل، والعالقات

 .تابعيقيسون بعضهم بعضا معنا، ونتحاور ونقرر ون

احلمد هللا، صحيح أنه الخاب من استشار وال يوجد آبري على
 . االستشارة

لكنىن ترددت أن أدرج هذا النوع من التشاور حتت بند
يكون بني مدرب ومتدرب،) حىت َعْن ُبعد(، فالتدريب "التدريب"

فهى لالستشارة واالستزادة من) حىت َعْن ُبعد(أما االستشارة 
 . تجددة ومتناوبةزمالء وقرناء، وهى م

مؤقتا، وأعىن بذلك" استشارات متبادلة"اخرتُت العنوان 
أهنا بني الزمالء أساسا، وإن آان الباب مفتوحا لكل من يريد
اإلسهام، فقط اعتذر مسبقا أن أرد على االستشارات اخلاصة

مير هبا بعض األصدقاء بشأن ما  مبعاناة أو اضطرابات فردية،
وأحاول ىف هذه احلاالت أن أرد رًدا يعانون هم أو ذويهم،

 . خاصا، آلما أمكن، على عنوان بريدهم مباشرة

أميمة معرتفني هلا بفضل السبق. نبدأ بالتجربة مع د
 . واملبادأة

 العالج النفسى للذهانيني: أميمة رفعت. د

 :جتيبىن على هذه األسئلة إذا توفر لديك الوقت، فهل ميكنك أن
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 فصامية، أعاجلها منذ عام وقد آانتسنة  51لدى مريضة *
متر مبرحلة من االعتمادية الشديدة. ىف جمموعة للعالج اجلمعى

و برغم. تعاملىن مثل معاملة طفلة ألمها على، أو الطرح، و
أصابىن نفور توقعى حدوث ذلك منذ بداية العالج، إال أنه

شديد من املريضة ال أعلم سببه، حىت أنه ىف يوم من األيام
هذا الشعور بالنفور آان يصاحبه. النظر إليها دتىن أجتنبوج

وعن عالجها فرتة حىت أيضا شعوربالذنب، فقررت االبتعاد عنها
وبعد أشهر قليلة قّل هذا النفور آثريا و. أسيطر على نفسى

حمله رؤية أوضح لعالجها، و أنا أعمل معها اآلن واحتوى حلت
أن أفهم ما حدثأريد .. ضيق اعتمادها برفق دون أدىن

 .....ىل

 :حييى. د

 . أآرر شكرى على ثقتك وأمانتك: أوًال

لست متأآدا إذا آانت هذه الطريقة الىت حددُتها: ثانيا 
ىف املقدمة سوف تكون مفيدة أم ال، فأنا مل أجرهبا من قبل،
وحني أشرف أو أناقش زمالئى وجها لوجه ال أآتفى مبا يقولون،

 .. وغري ذلك.. يقولونه " آيف"لكن أيضا 

متاما–أرجو أن تتحملى املسئولية معنا، وحنن جنرب : ثالثا
ىف أن نتوقف –النشرة الىت مل أستقر بعد على استمرارها  مثل

 .إذا مل حنقق ما نريد

أنا ال أحب آلمة: بالنسبة هلذه احلالة بالذات: رابعا
،Transferenceوال حىت ما يقابلها باالجنليزية " الطرح"

مبعىن تكرار" طرح"وأتساءل ملاذا العالقة بيىن وبني املريض هى 
 العالجية احلالية من عالقة سابقة؟  مطروح على العالقة

هلا مواصفاهتا" بادئة"أنا أفضل دائما أن أعتربها عالقة 
املستقلة الىت حتددها ظروف بدايتها ومنوها، صحيح أن أية
عالقة الحقة تتأثر مبا قبلها، لكن هذا ال يلزمنا أن نرى
العالقة احلالية من خالل العالقات السابقة طول الوقت مهما

ت الدالالت، وقد الحظت أنك مل تلتزمى بأن هذا طرحاآان
 .وهى أفضل هلذه احلالة" اعتمادية"واستعملت أيضا آلمة 

، وال)سنة51(ىف الفصام بالذات، وىف هذه السن: خامسا
ال تكون املسألة طرحا بقدر) آم سنة استمر املرض(أعرف مدته 

تصل إىل infantile dependence ما تكون اعتمادية رضيعية
 )أنِت(حد النكوص إىل الرحم 

قبول هذه الدرجة من النكوص وهو –ىف حتمل ذلك : سادسا
مشقة هائلة، ألن الوالدة من جديد، وهى املأمولة على -وارد

مسار العالج املمتد واملكثف، تصبح أآثر عسرا من الفطام
 ")الطرح"وهو التعبري الذى يستعمل ىف التعامل مع (

لتقطى مشاعرك هكذا هو أمر جيد جدا ىفأن ت: سابعًا
، من حقك أن -مثل أى ممارس أمني–العالج النفسى عموما أنِت 

   تضيقى وأن تكرهى، وأن تنفرى من أى مريض ىف أى وقت، مث
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إنك حني تطلقني ملثل هذه املشاعر العنان لتصل إىل وعيك، ال
، مث)أسابيع أو شهورا(تكون إال نقطة بداية مهما طالت، 

بعد ذلك تتعاملني مع هذه البداية لصاحل املريض، وهذاإنك 
 .أآثر فائدة له على املدى الطويل

إن اعرتافك مبشاعرك لِك هو أفضل الف مرة من أن ختفيها عن
خاصة إذا آان –نفسك أوال مث عن املريض الذى باستطاعته 

أن يدخل داخل داخلنا دون استئذان، ويعرف آل شئ -فصاميا
ىن الثقة بقدر اتفاق ما يعرف مع ما هو حنن منتقريبا، وتنب
 . وأنت سيدة العارفني) عادة دون ألفاظ(داخل داخلنا 

أنا أآره الشعور بالذنب وال أعتربه مفيدا بأية: ثامنًا
يومية الشعور"درجة، حتت أى ظرف، وقد آتبت ىف ذلك آثريا 

،والتعلم من اخلطأ، التأمل للخطأ، لكنىن أقبل )"1(بالذنب 
، وآل هذهواملبادرة باالستفادة من آل ذلك، واحرتام القصور

آليات ليس هلا عالقة بالشعور بالذنب الذى عادة ما نعرب عنه
.بالكلمات، والنعابة، بعيدا عن فعل األمل، وحرآّية التعلم
وأعتقد أن ما مررت به هو ليس من قبيل الشعور بالذنب،
وإال ملا تعلمِت، وملا تغّيرت ، وملا تصاحلت معها ومع نفسك،

دون أى داع لالعتذار حىت(أفضل  وملا عادت العالقة هكذا
 ) لنفسك، ودون مربر للتكفري

االبتعاد عن املريضة ىف مثل هذه الظروف اضطرار: تاسعا
مقبول، لكن باعتبار أهنا ىف رحم املعاجل، فهو يصبح أمرا
حمفوفا باملخاطر، ورمبا آان يلزمك االستعانة بزميل أو زميلة

ج اجلمعى، تستعينني بهخاصة ىف سياق العال) معاجل أو مريض(
 للوقوف معكما أو معها، حىت تستعيدى تلقائيتك إليها

البد أن أتساءل معك؛ وأدعوك للتساؤل معى، وهذا: عاشرا
إىل مىت عليك أن حتتوى اعتمادها الرمحّى الشديد هكذا؟: حقك

إىل مىت ستبقى ىف املستشفى؟ إىل أين ستذهب حني خترج من
د من ادخال الزمن والواقع ىف التخطيطاملستشفى؟ إىل َمْن؟ الب

مسئول ممتد، وأن نضبط اجلرعة حبيث يتناسب ما  العالجى، بشكل
 !.نفعل مع ما ينتظر املريض على أرض الواقع، أى مع ماميكن

غري –إعادة النظر ىف بقية أبعاد التأهيل : حادى عشر
مهمة جدا ىف مثل -العالج النفسى املباشر اجلمعى أو الفردى

ذه احلاالت عرب آل املراحل، مبا ىف ذلك إعادة ضبط جرعةه
برجاء(  العقاقري من منظور تطورى وعملى وإمربيقى معًا

  )االطالع على شرائح العالج اجلمعى والعقاقري

 وأآرر شكرى،

مة لكل من يهمه األمر، إن صلح ما حناولهوالدعوة عا 
.معًا
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)؟؟؟1(אא−255

 ىف األثىن عشرة خطوة:اهللا

 ليس موضوعا ىف الدين واإلميان(

 )إال مبقدار عالقتة باإلدمان

 غدر الزمان يا قلىب ما هلوش أمان 

 وحاييجى يوم حتتاج حلّبة إميان

 َأَأٍمْن بإيه؟.. قلىب ارجتف وسألىن 
 حمتار بقاىل زمان َأَأمن بإيه

 صالح جاهني 

* * * 

 : ملحوظة بادئة* 

لست متحمسا لربنامج االثىن عشر خطوة لعالج املدمنني وغريهم،
بل إنىن أغار منه، وأحقد عليه أحيانا حقدا مفيدا، ألىن

 . أعتربه أقل مما ىف ديىن أو أى دين، آما أنزله اهللا

 آما أنىن لست ممارسا فعليا هلذه اخلطوات، 

وعلى آل من يتابع هذه السلسلة أن يذآر هذه امللحوظة
 .ادئة طول الوقت قبل أن يرتجم ما سوف أقدمه إىل ما شاءالب

 استهالل

بطيبة شديدة، حىت لو بدا ىف ذلك بعض التجاوز، آنت أمسع بعض
أوالد البلد، وأحيانا بعض أصدقائى الفالحني يدعون اهللا أو

رهبم وحدهم، وذلك من خالل قوهلم مثال   –سبحانه  –خياطبونه بأنه 
يا رب يا بتاع املسلمني"، وأحيانا "مني بسيا رب يا بتاع املسل"

،"الكفرة"وأحيانا حيل اسم مجاعة أخرى بدال من " والكفرة أل
بتاع آل"وآنت أناقش بعضهم مداعبا أو مصححا أن اهللا سبحانه 

بل إن أغلبهم –حىت الكفرة ومل يكن يعرتض أحدهم عادة  "الناس
مّرة حني سألته ما احنا عارفني، وقال ىل ظريف منهم ذات"يقول 

، وهو أيضا مل"عشان يرآّز معانا: "عن سبب هذا التخصيص فقال
يعرتض حني ناقشته أن اهللا سبحانه ال حيتاج أن يرآز مع هؤالء دون

 .أولئك، فهو مع آل واحد آل الوقت
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"وربنا"، "اهللا"نستعمل آلمة  –من آل ملة ودين  –حنن 
الذينبسهولة وتواتر بغض النظر عن نوع ديننا، حىت أولئك 

تصوروا أهنم ال دين هلم، أو أهنم استغنوا عن الدين بشكله
السائد على األقل، هم يستعملون لفظ اجلاللة بطيبة وعشم

أو من(وصدق حقيقيني، حيدث ذلك مثال حني يقول أحد امللحدين 
،"اهللا آرمي"، آله على اهللا، "ربنا يسهل) "يتصور أنه آذلك

 .اخل" ... ربنا معاك"

ن هذه السلسلة بعنوان مستلهم من هذه العادةآدت أعنو
وذلك حني الحظت "اهللا، بتاع املدمنني"الشعبية، عنوان يقول 

تكرار تواتر ذآره سبحانه ىف اخلطوات االثىن عشر، آما سريد
ذآره، لكنىن عدلت، مع أن الفكرة األساسية هى أن فاعلية

ة عونا ىفاستعمال هذا التناول العام الستعمال القدرة اإلهلي
 . العالج يكشف بعض الفروض والتساؤالت حول اإلدمان وعالجه

 :الفروض 

، لكنه مثل آثري مما أدى إليهدين زائف ثقافة االدمان -
 .سوء فهم واستعمال بعض األديان

له عمومية أرحب، دين بديلهى  العالجية ثقافة الروحانية -
وعليه حتفظات لو أنه حل حمل اإلميان آله، أو األديان

 .النقية

هى دين) خاصة االثىن عشر خطوة( والتعاىف ثقافة التأهيل -
تصحيحى له طقوسه ورجاله وإجيابياته وأيضا قصوره

 .ومآخذه

 فما العمل؟ 

 التساؤالت

هل نتجنب تناول آل ذلك بوضوح وصراحة خوفا من احلديث -
 لغة دينية حيوطها احتمال سوء الفهم أو سوء التأويل؟ب

هل نرتجم بعض ذلك إىل أصوله التارخيية واآلنية للدين -
واإلميان، مغامرين بتلقى هجوم الفهم الناقص والتعصب

 األعمى؟

هل نغمض أعيننا عن حقيقة العالقة بني ما جيرى وبني جذوره -
ية ىف حقلفنحرم أنفسنا من االستفادة من التجارب العمل

معرفة طبيعة اإلدمان وعالجه ىف تصحيح موقفنا من الدين
 واإلميان؟

 .فانتبهواهذه هى إشكاالت هذه املداخلة املمتدة، 

 اخلطوات اإلثىن عشر
وقد) االثىن عشر خطوة(ىف برنامج عالج املدمنني األشهر 

مرات باللفظ 4انتشر عرب العامل مبا ىف ذلك مصر يأتى ذآر اهللا 
، آما يأتى ذآره بالضمري أو)11، 6، 5، 3اخلطوة " (اهللا"

هسألنا :) 7(، واخلطوة "قوة أعظم"): 2(باالحالة ىف اخلطوة 
   ........)أن خيلصنا من 
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لزمالة املدمنني) ال اخلطوات(ىف التقاليد االثىن عشر 
ال توجد سوى سلطة... "اهولني ورد ىف التقليد الثالث 

علينا أن نسعى ليكون ضمري إله عطوف،مطلقة واحدة، 
 "موافقا ملشيئته"جمموعتنا 

هذا هو ما يقوله آل من ينتمى إىل نظام هذه اجلماعة
دينه الشخصى الرمسى، أو دين وميارس هذه اخلطوات مهما آان
 .أهله، أو حىت لو آان بغري دين

 ثقافة اإلدمان

أشرت مرارًا وتكرارا إىل أن هناك ما يسمى ثقافة
االدمان، وأهنا ثقافة هلا معاملها احملددة، وهى بكل سلبياهتا
تكشف لنا عن مساحة أوسع من ثقافة اتمع الذى تظهر فيه

من  -بالعالج والتأهيل –ها من ناحية، مث إهنا ىف تطور
التعاىف(إىل جانبها االجياىب ) املرضى التدمريى(جانبها السلىب 

، قد هتدينا إىل ما ميكن أن نستلهمه منها، لصاحل)اإلبداعى
 .مسرية البشر

 تنويعات ثقافية

نعىن بثقافة االدمان منظومة الوعى اجلمعى الذى يشمل
ن، هذه املنظومة ختتلف مناملدمنني فيصفهم، وهم يشكلونه، ىف آ

مرحلة إىل مرحلة، ومن جمموعة إىل جمموعة، فثم ثقافة مهيئه
لالدمان، ومثة ثقافة الغوص ىف االدمان، ومثة ثقافة التعاىف من

 .اخل....االدمان 

من هنا علينا أن نتأىن ومنعن النظر ىف االلفاظ واملفاهيم
من مضموهناالشارحة هلذه الثقافة أو تلك حىت تتحدد آل 

ونبضها وغائيتها وال تستعمل عشوائيا أو تعميما آما
نستعملها ىف سياق ثقافات أخرى، أو مؤسسات أخرى، ومن ذلك،

 .، هذا علم ودين ومسئوليةلفظ اجلاللة استعمال: دون أى حرج

 نظرة بادئة ىف اخلطوات االثىن عشر

قوة الفرد املدمن وحدها"بأن  اخلطوة األوىلبعد االعرتاف ىف 
غري قادر على"، وأنه قد اصبح "أصبحت عاجزة عن إنقاذه

أننا"..تبدأ اخلطوة الثانية بأن تؤآد " إدارة حياته وحده
توصلنا إىل االميان بأن قوة أعظم من أنفسنا باستطاعتها أن

 ".تعيدنا إىل الصواب

 :نالحظ هنا أمرين

املدمن عالجه يشرتط األول أنه بعكس الشائع من أن 
استعمال اإلرادة الذاتية بشكل حمدد، وهذا هو ما يتواتر
آثريا ىف وسائل االعالم والدراما وهو الشائع عادة بني األهل،
نالحظ أن ما جاء ىف اخلطوة األوىل من االثىن عشر خطوة يكسر آل
هذا الوهم، وهو يهز ضمنًا، الغرور اإلنساىن الفردى، وهو ما

ال مع غلبة النزعة االنسانية الىت ازدهرت ىف القرنساد طوي
 . التاسع عشر والعشرين ىف مواجهه سلطة الكنيسه قبل ذلك
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أننا بال قوة وإن حياتنا"مبجرد أن تقول مثل هذه اجلمل 
، تقفز إليك قوتني رافضتني جاهزتني للعمل"غري قابلة لإلدارة
 :ىف اجتاهني متضادين

ما دمت غري قادر" :اجلاهزة تقول األوىل السلطة الدينية
 ،"على إدارة حياتك فسوف نديرها حنن لك بالنيابة

تقفز إليك تنكر عليك :الثانية السلطة املعقلنة احلديثة
تستسلم للخرافة،  قولك وتنبهك إىل أنك، هكذا،

 اخل،.. وللميتافيزيقا، إْذ تتخلى عن مسئولية إنسانيتك إخل

وىل ىف اخلطوات اإلثىن عشر، وهىومع ذلك فهذه هى اخلطوة األ
 .ناجحة من واقع احلال

 .أرجوك ال تتعجل احلكم

إن مثة قوة أعظم باستطاعتها"لتقول  اخلطوة الثانيةتأتى 
تقوم عنا بكل"، يالحظ أهنا مل تقل "تعيدنا إىل الصواب أن

، ولكن ترآت الباب"ما هو الصواب"، ومل حتدد ابتداًء "العمل
 . االستعانة، وترآت الصواب حيمل آل االحتماالتمفتوحًا للعون و

. مث تأتى اخلطوات بعد ذلك حيث تذآر اسم اهللا صراحة ىف بعضها

"االعرتاف"وبالرغم مما يبدو ىف هذه اخلطوات من شبه 
التوبةإىل درجة ما، إال أهنا ليست بعيدة عن  املسيحى
واخلارجى ىف أيةأية بصرية بالواقع الداخلى ، وال عن اإلسالمية

 .منظومة أخالقية ممتدة

 هذا االعرتاف ال ينهى احلكاية بل يبدأها،

هللاوهو ليس اعرتافا آلخر آوسيط إىل اهللا، ولكنه اعرتاف 
 ".بل اإلنسان على نفسه بصرية ولو ألقى معاذيرة" وألنفسنا

وهو إعرتاف أقرب إىل البصرية منه إىل إعالن ذلك باأللفاظ،
 هذه األخطاء، بطبيعةفا باألخطاء، ولكن وهو ليس اعرتا

آل ذلك حيرك الوعى إىل مساحة من الرحابة والعمق تسمح
 .مبعاودة احلياة اإلنسانية مبا هى أهل له، ال أآثر وال أقل

لتعلن اإلستعداد ودرجة اخلطوة السادسة والسابعةمث تأتى 
 :التسليم هلذه القوة اُملعينة

هذه العيوب الشخصية  آليزيل اهللاألن "فمن ناحية تدعو 
، ومن ناحية)اخلطوة السادسة: وليس فقط يغفر األخطاء(

:وليس من الذنب(ثانية أن يسهم ىف التخلص من النقائص 
 ).اخلطوة السابعة

وقد اخلطوة احلادية عشر،مث جند أنفسنا قرب النهاية ىف  
لتحسني صلتنا، )وغريمها.. بالدعاء والتأمل(شحذ الوعى 

، مع تذآر أن حتسني الصلة، غري التسليم السلىب،ة باهللالواعي
ولكن حتسني الصلة يشمل اليقني بأن األصل هو اخلري، وأن مشيئة
هذه القوة لنا هى الصحة، فإذا عرفنا ذلك يقينا، بفضل ما 
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نفعل لنتعرف على فضله، فإن األمر حيتاج إىل إستكمال الدعاء
 .ننفذها، حنن الذين بأن يعيننا على تنفيذ هذه املشيئة

 ما احلكاية بالضبط؟
هل حنن ىف مقام عالج؟ أم ىف آنيسة؟ أم مسجد؟ أم مستشفى؟

 .أم مرآز تأهيل؟، لكن هذا هو احلاصل

 :وقفة ضرورية

بعيدا عن حكاية األثىن عشر خطوة، وأيضا عن أوهام ما
يسمى امليتافيزيقا التقليدية آان البد من التوقف لنتحسس
الطريق إىل التعرف على بعض معامل أو آثار هذه القوة

مبعىن احلياة: البيولوجية(الواقعية، الضامة غري املغرتبة 
Bio (هتا لينطلقواالىت جتمع بني البشر ىف وحدة أآرب من مفردا

 .أحادى ومجاعات إىل وحدة أآرب مما يعرفون 

الىت ينكرها معظم العلماء(آل احلقائق العلمية 
آائن ممتد) مثل الكون(تقول أن اإلنسان ) التقليديون عادة
على قمة اهلرم احليوى ىف حدود –، وأن متيزه ىف الزمان واملكان

هذا االمتداد ، وأنواع نسبيا هبذا االمتدادجعله  –علمنا 
هو حقيقة، بقدر ما هو مشروع، وهو طبيعة تلقائية بقدر ما

 .هو قرار ومسئولية

وغدًا نتابع التعرف على هذا العامل اإلجياىب الذى يظهر ىف
املمارسة االآلينيكية، ورمبا نرى من خالل ماذا آل إليه سوء

 . فهم، أو سوء استعمال الدين الرمسى بعد تسكينه

 . تطوعى تلقائى جماىن اليهدف للربحالربنامج  -

20(عدد املتعافني املتبعني لربنامج اإلثىن عشر خطوة  -
 . ىف العامل) مليون

 . اجتماع اسبوعيا) 60(و) جمموعة 19(ىف مصر  -

 . خطوة يطبق ىف آثري من بلدان العامل 12برنامج  -

اعرتفنا أننا بال قوة جتاه إدماننا، وأن )1(اخلطوة 
 .حياتنا أصبحت غري قابلة لإلدارة

توصلنا إىل اإلميان بأن قوة أعظم من أنفسنا )2(اخلطوة 
 باستطاعتها أن تعيدنا إىل الصواب

إختذنا قرارا بتوآيل إرادتنا وحياتنا )3(اخلطوة 
 لعناية اهللا على قدر فهمنا

نفسنا ولشخص آخر بالطبيعةاعرتفنا هللا وأل )5(اخلطوة 
 احلقيقية ألخطائنا

آنا مستعدين متاما ألن يزيل اهللا آل هذه )6(اخلطوة 
 العيوب الشخصية

سعينا من خالل الدعاء والتأمل إىل حتسني )11(اخلطوة 
صلتنا الواعية باهللا على قدر فهمنا، داعني فقط ملعرفة

 .مشيئته لنا والقوة على تنفيذها
 سألناه بتواضع أن خيلصنا من نقائصنا الشخصية )7(اخلطوة 
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 )؟؟؟2(אא−256

 من العالج اجلمعى إىل ما آل إليه الدين

 :مالحظة من العالج اجلمعى

 .حمددة من خالل العالج اجلمعى عامةنبدأ مبالحظة عملية 

الذى -ىف العالج اجلمعى  –بعيدا عن اإلدمان واإلميان 
سنة بانتظام حىت اآلن، الحظت أن الذى يربط 37أمارسه منذ 

داخل الدائرة،" آيان يتكون"أفراد اموعة بعضهم ببعض هو 
أآاد أراه رأى العني لوال خشيىت أن أهتم باهللوسة البصرية،
آما حتاط اموعة من خارجها بنفس الكيان وهو يضم األفراد

مبا ىف ذلك –وحيتويهم، تشارك معه آل األشياء واألناسى احمليطة 
الذى(وبقليل من اخليال  –" الزمن احملدد للقاء واالنتهاء"

أدرآُت أن هذا الكيان ينمو مع منو) امسيه هنا االمتداد
–ىف األحوال الطيبة  -عادة اموعة آكل، وأيضا يتواآب هذا

الحظت أيضا أنه بقدر قدرة هذا. مع منو أفرادها فردا فردا
على االمتداد إىل ما حوله وما) ليس جتريدا(الكيان احلقيقى 

بعده تكون قدرة األفراد على إطالق مسرية منوهم امتدادا طوال
 .وعرضا

استلهمت من خالل هذه املالحظة فهم بعض أجزاء معىن
، وامتد ىب االمتداد إىل أن"وافتقرقا عليه" "معا عليهاجت"

أرى أن هذا الرابط اجلماعى، الذى ال حيل حمل، وال يستغىن عن
وهو يوثِّق وُيَمْوِضُع. اخل.. الروابط الثنائية والثالثية 

العالقات بني البشر، مبا فيها العالقات الثنائية الصعبة
د طوال وعرضا إىل ما، ميت)ومن أصعبها العالقة الزواجية(

 .جيمعنا معا إليه

طوال سبع وثالثني سنة وأنا أتابع هذا الواقع املاثل
أمامى مئات املرات ىف آالف األفراد، مبا فيهم شخصى، فنمى وعى
يقول إن هذا الذى يتكون، إذا آان من قوانني فاعليته

، فهو البد قادر على أن يكررالتوازن املمتدوحضوره قانون 
علناه أفرادا مع جمموعات أخرى أو مثله تكونت علىما ف

قانون –شاآلته، ولكن ىف ظروف خمتلفة، وأن هذا القانون 
سوف يظل يعمل تصعيدا واقعيا –االمتداد وتكوين وحدات أآرب 

 . إىل مدى ال نعرفه 
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من خالل هذه الرؤية آنت أشعر بالثقة واألمان، وأحيانا
توضيحا ملا جيرى، الاستعمل مضطرا ألفاظا دينية حمدوده ألوصل 

يرتبط بدين بذاته، ومن أهم تلك األلفاظ لفظ اجلاللة سبحانه
وتعاىل، لكنىن آنت أالحظ أنه مبجرد استعمال هذا اللفظ
الكرمي، خاصة ىف بداية منو اموعة، مشريًا مثال إىل أنه هو
الذى جيمعنا عليه لنفرتق عليه، أنظر حوىل أطالع ماذا وصل

جح أن معىن آخر غْري الذى أعنيه قد أبعدنا عنللمجموعة، فأر
، عكس ما"هنا واآلن"بعضنا بقدر ليس قليل من االغرتاب عن 

آنت أرمى إليه، ويظهر ذلك أآثر وضوحًا حني تضم اموعة
أفرادا من أديان خمتلفة، وهو أمر يتواتر نسبيا، فكنت

 .أتراجع ألعود لأللفاظ اخلالية من الشحن املسبق

أن اخلطوات اإلثىن عشر ىف عالج وتأهيل االدمان مل تتحرجالحظت 
ىف استعمال لفظ اجلاللة بشكل مباشر، أو شبه مباشر، ىف أآثر من

 . خطوة، من هنا جاء إقدامى على تناول املوضوع حبرج أقل 

اإلشكال ىف تناول هذه املواضيع احلساسة هو اخللط اجلاهز
تعملها، وبني استقباهلا عندواحملتمل بني معاىن األلفاظ الىت نس

آل فريق، وآلما اختلطت معاىن الكلمات املتقاربة ببعضها
السلطةغري  فالدينالبعض، زادت احلرية وزاد سوء االستعمال، 

، وحىت األلفاظالروحانيةغري  الروحغري  اإلميانغري  الدينية
املستعملة الثانوية ىف هذه السياقات حلقها نفس اخللط،

،والتوبة االعرتافهلا معاٍن آثرية، وآذا  ةفالطمأنين
 .اخل... ،والتسامح، والتوجه

لكل ذلك أرجو ممن يتابع هذه املداخالت أن يرتّوى قليال أو
آثريا قبل أن تقفز إىل ذهنه، إىل عقله، إىل وعيه، املعاىن

 .واملضامني الىت أعتاد عليها عند مساع أى من هذه األلفاظ

 :اجة إىل دين مااإلدمان والشباب واحل

استجابة لدعوة للمشارآة ىف ورشة عمل مع رجال الدين
املسلمني واملسيحيني ىف مصر للتوعية بدورهم ىف الوقاية والعالج

 :آلفىن املسئول بتقدمي مداخلتني متكاملتني. من اإلدمان

 عن الشباب والدين واإلميان والعصر واإلدمان: األوىل

اإلمياىن واإلرشاد الديىن ىفآيف يساعد اهلدى : الثانية
 ).فالعالج(الوقاية 

وجدت ابتداًء أن هذا وذاك يتطلب إعادة طرح حاجتنا إىل
الدين من منظور رحب متجدد، وهذا يتطلب تعريفا باجلذور
البيولوجية والثقافية، والوجودية لكل من الدين واإلميان،

بآخروأن بعض اإلدمان يبدو آأنه دين بديل بشكل أو خاصة 
مث إن له آثاره السلبية ىف له طقوسه، وفاعليته ىف الوعى،

احتجاجا سلبيا –مرحلة التدهور، هو دين يعلن به الشباب 
أن املطروح عليه، من منظومات دينية رمسية جاهزة جامدة ال -

هو سلىب ومدمر) اإلدمان(ميأل وعيهم، وألن هذا الدين البديل 
ا أن نقدم هلم الدين واإلميان خاصة أثناء عمق الورطة، فعلين
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بشكل ميأل وعيهم وقاية فعالجًا، وأن أية عملية سطحية، أو
شكلية ولو لبست ثوب الدين، ال ميكن أن متأل وعيهم مبا حيفز

 .منوهم واستغناءهم عن دين زائف، أو دين بديل

أو سوء(نبدأ أوًال بالنظر ىف ما آل إليه استعمال 
 :الدين حاليا) استعمال

 أبعاد الزعم بالدعوة للعودة للدين 

-ىف آل األحوال  –إن الدعوة إىل العودة إىل الدين ليست 
دعوة خالصة وال خملصة متاما، وإمنا هى قد متثل نوعا أخر من
التهميش واالختزال، وفيما يلى بعض ما صار إليه استعمال

 ىف العصر احلاضر) أو ما يقال عنه دينا(الدين 

يستعملون الدين بعض) واتمعات(اس آثري من الن -1
 الوقت، آنشاط اجتماعى أوترفيهى، ىف عطلة هناية األسبوع، 

ويبدو هذا استعماال غربيا توفيقيا طيبًا، فهو يسمح
للمتدينني بقضاء فرتة حمدودة ميارسون فيها نشاطا اجتماعيا
جاّدا، مع جرعة مناسبة من الود واحللم، يتم ذلك ىف دور

إن من. ىف هناية األسبوع عادة، أو آلما َعنَّ هلم ذلكالعبادة 
ميارس أو يوصى باستعمال الدين هبذه الصورة يؤآد عادة أن

أقرب –من واقع املمارسة  –الدين أمر شخصى متاما حىت يصبح 
 .إىل اهلواية الفردية الدمثة

هذا استعمال قد يؤدى دورا اجتماعيا مفيدا، لكنه أسطح 
اإلميان ىف حتقيق بشرية البشر من حيث عمق اجلذورمن دور الدين و

 .البيولوجية الىت يتجلى من خالهلا اإلميان عرب التاريخ 

َجمٌع آخر راحوا يستعملون الدين آمسكن آلما لزم -2
 ).وحىت إذا مل يلزم األمر(األمر، 

هذا هو ما التصق بنوع من السكينة حيققها التدين
النفس"تبط هذا املفهوم مبقولة ار. االستسالمى أو التسليمى

إنه مثلما حيدث ىف الطب. مبعىن السكون والتسليم" املطمئنة
:النفسى، فإن حتقيق الَسكينة ميكن أن يتم بنوعني من املعاجلة
إما بتهميد اجلزء املفرط النشاط من الدماغ أو من النفس

وإما باحتواء هذا. بتعاطى بعض العقاقري القادرة على ذلك
ء الناشز لإلسهام ىف هارمونية التوازن الكلى تناغما معاجلز

 .إىل وجه اهللا) الغيب(ما بعده 

الذى حدث ىف حالة استعمال الدين مسكنا مؤقتًا أو دائمًا
هو أنه قد بولغ ىف الرتآيز على مفهوم جزئى للنفس املطمئنة

إن املبالغة ىف تصوير. آغاية ىف ذاهتا، تكاد ترادف فعل التدين
الدين ىف حتقيق السكينة باملعىن السلىب هو اختزال خيل باملعىن دور

حىت النفس. آدحا إىل وجه اهللا: الذى تقدمه حرآية الدين
املطمئنة الىت ذآرت ىف القرآن الكرمي، مل ينتبه من استعملوها
جزئيا إىل أن االطمئنان الذى توصى به اآلية إمنا يتحقق وهى

فادخلى ىف(، مرورا ىف عباده راجعة إىل رهبا راضية مرضية
 )وادخلى جنىت. (، ومن َثم جنته تعاىل)عبادى
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هناك َمْن يستعمل الدين آوسيلة لغريه، مثال للوصول إىل-3
 .السلطة السياسية 

األمر ىف هذا الصدد ال حيتاج إىل دليل بعد ما جرى مؤخرا ىف
الواليات املتحدة، وبعد ما جيرى حاليا ىف آثري من البالد
اإلسالمية الىت يستعمل فيها النظام احلاآم، أو النظام الذى
يريد أن حيكم سلطة الدين وهو يتصور أنه سوف يغري نوعية

وليس) آقائد سياسى(هو احلياة إىل آيف خلقها اهللا آما قرر 
وهذا أمر ال ميكن االطمئنان إليه. بالضرورة آما أرادها اهللا
 . مبقاييس السياسة املعاصرة

َثـمَّ فئة ليست قليلة تستعمل الدين آوسيلة للرتبح واالحتكار - 4
 وقفل دائرة التعامل على أهل دين بذاته، أوفئة منهم

ينية أووهو أمر وارد سواء بالنسبة لألقليات الد
تصبح أقلية(جلماعات من األغلبية ميزت نفسها بتجمعات خاصة 

 ).بالضرورة

ظهرت موجة خبيثة بعد اهنيار االحتاد السوفيىت تستعمل -5
 . الدين تربيرا ملا يسمى صراع احلضارات

املفروض أن احلضارات تتعاون، وتتتابع، وٌتَتـوارث ال
 . تتصارع بالضرورة

تتصارع ألهنا حضوٌر دائم متجدد، وليستاألديان احلقيقية ال 
 . تارخيا جامدا قامعًا

إن الذى يتصارع هو أهل حضارات وأديان مل يعودوا
 .أهلها، وال أهًال هلا

 يستعمل الدين لتفسري بعض العـلوم واملعلومات، وبالعكس - 6

التفسري"ما شاع أخريا حىت بدا أنه احلق هو ما يسمى 
، وهو نشاط حسن النية أغلبه،"العلمى للنصوص الدينية

ذلك ألنه يدل على جهل خطري. سطحى خفيف ضاٌر ىف هناية األمر
الدين هو أقدم تارخيا. بكل من الدين والعلم على حد سواء

وأرسخ قدما، و أآثر عمقا وإفادة لتأآيد ماهية
إلنسان،أما العلم فهو إجناز عملى أحدث، وهو ىف حرآيةا

دائبة متجدده، ال يعنيه أن يستمد مصداقيته من الدين، وال
الدين احلقيقى حيتاج إىل مبارآة العلم أو موافقته ليفيد

 . البشر ويهديهم

 .يستعمل الدين آوسيلة لقهر أو وأد اإلبداع -7

ل بتفسري حمدود لنصإن قياس آل ما يصدر من جديد ىف أى جما
أية حماولة إلعادة - ىف هناية النهاية –ديىن معني ميكن أن جيهض 

إن اإلبداع. وضع الدين واإلميان ىف موضعهما التطورى املناسب
اجلاد املثابر هو السبيل األساسى لتواصل النمو الذاتى، ومن مث
اطراد تطور النوع البشرى بعد أن اآتسب الوعى، فكيف يقف

ن ىف وجه أى من ذلك؟ إن الدين الصحيح إمنا يشجع اإلبداعالدي
 الذى يفتح الطريق للنمو الدائم من املهد إىل اللحد وبعده
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أخريا وليس آخرًا استعملوا الدين تربيرا لالستيالء على-8
 .وقتل األطفال -أوطان الغري، وطرد أهلها

وهل حيتاج األمر لإلشارة إىل الدولة العربية أو إىل أمريكا
 ىف أفغانستان والعراق؟ أو إىل األندلس قدميا؟ 

ىف مراحل معينة من التاريخ اُستعمل الدين آمربر من أقوى
الدوافع إلفناء البشر من الديانات األخرى حتت زعم هدايتهم،

 .أعىن هداية من تبقى منهم، إىل دين بذاته

 دوبع

يسمح -أى دين –آل هذه االستعماالت ليست بسبب أن الدين 
بأىٍّ من ذلك، وإمنا هى تعلن واقع احلال الذى آل إليه

السلطة(استعمال من تصدوا الحتكار الدين من ناحية 
 ).السلطة املدنية اهلروبية(أو لتهميشه من ناحية ) الدينية

ستعادةاملطروح إذن الستعمال الدين ىف مساعدة البشر ال
توازهنم اخلالق حيتاج إىل مفهوم أرحب وحرآية أنشط، ولعل هذا
هو ما أجلأ أساليب عالجية خمتلفة إىل اللجوء إىل تسميات أخرى

 .أو غري ذلك" الروحانية"مثل 

 :قبل أن نستطرد دعونا نطرح هذه األسئلة حىت الغد

 هل هناك فروق جوهرية بني األديان؟ -1

 الدين واإلميان؟هل مث فرق بني  -2

 ما عالقة ما يسمى الروحانية بالدين؟ -3

 ما هى عالقة السلطة الدينية بالدين واإلميان؟ -4

 ؟) باملعىن األمشل(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -5

 ىف" الوسط"وإىل درجة أقل الحظت ذلك أيضا ىف عالج  -
 . اجلمعى هنااتمع العالجى، لكنىن سأقصر إشارتى إىل العالج 
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 )؟؟؟3(אא−257

 توضيٌح الزم وإجابات موجزة

ىف نشرة اليوم سوف حناول أن نقوم بتقدمي إجابات موجزة
يكون بعضلألسئلة اخلمسة الىت طرحناها أمس، آملني أن 

الزائرين قد حاول االجابة عليها مسبقا أمس، فيقارن
 :إجاباته مبا سوف نعرضه حاال

 :السؤال األول

 بني األديان؟) تفضيلية(هل هناك فروق جوهرية 

اإلجابة الظاهرة التقليدية العلنية أنه ال توجد فروق
جوهرية، وهى إجابة ناعمة هروبية، ال نعنيها عادة ىف عمق

ذلك ألن الواقع املعلن، والواقع اخلفى، يؤآدان ضمائرنا،
صحيح أن. وجود هذه الفروق بشكل صارخ ال ميكن إنكاره

إعالنات االجتماعات، وألفاظ احلوارات، تعلن غري ذلك، لكن
صحيح أيضا أن فتاوى املفتيني املعلنة واملغلقة تؤآد أن

علىالفروق احلالية ىف واقع املمارسة، أآرب من آل ما يعلن 
 .الفرقاء

أبسط وأطيب اإلجابات هى االعتذار عن اإلجابة مث إن األمر
مرتوك هللا سبحانه وتعاىل، وأيضا يقول آل صاحب دين أنه لو
أتيحت الفرصة احلقيقية لآلخر أن يعرف طبيعة آل دين إذن

 !).دين الناصح األمني!! (العتنق دينه

أما اإلجابات احلامسة والدامغة فهى ال ُتعْلن إال ىف دوائر
. ضيقة، أو حجرات مغلقه وال حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم

 :السؤال الثاىن

 هل مث فرق بني الدين واإلميان؟ 

فمن ناحية مها ليسا. الفرق موجود، ومعرتف به، وهام
، ولكن قولواقالت األعراب آمنا، قل مل تؤمنوا"مرتادفني، 

ومن ناحية أخرى مها. أسلمنا، وّملا يدخل اإلميان ىف قلوبكم
َفثَّم من يتصور أنه متدين وهو ليس ىف عمق: ليسا متالزمني
 ، وَثم مؤمن ىف أعماقه )اآلية الكرمية السابقة(أعماقه مؤمن 
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حىت لو آان مير بفرتة شك يسحبه منُطقُه أثناءها إىل غري ذلك،
التفرقة الواضحة فإن العالقة وثيقة بني الدينوبرغم هذه 

واإلميان، املفروض أن اإلميان هو العمق الفطرى وراء النزوع
 الديىن ىف معظم األديان،

آما ان الدين هو التجسيد السلوآى لإلميان، يدعمه
 .ويؤآده آما حيافظ على دفعه

إن االلتزام بالسلوك والعبادات هو طريق إىل ملء الوعى
ان، شريطة أال يكون بديًال اغرتابيا أو تسطيحًا شكليًا،باإلمي

 .اإلميان= عن جوهر الدين 

 :السؤال الثالث
 ما عالقة ما يسمى الروحانية بالدين؟ -3

ليست) الىت هى من أمر رىب(لعل تناول مسألة الروح 
،"الروحانية"واردة ىف هذه املداخلة باملعىن الشائع عن آلمة

شتغلني مبحاولة التوفيق بني األديان قدومع ذلك يبدو أن امل
جعلوا ما أمسوه الروحانية، نسبة إىل الروح آما صوروها أو

 .تصوروها، هى القاسم املشرتك الذى جيمع بني املتدينني

إن مفهوم الروحانية، هو مفهوم آامن ىف غور آل من
الدين واإلميان، لكن ال ينبغى أن يكون استعمال هذا املصطلح

بديًال عن الدين واإلميان، أو ضد احرتام اجلسد) انيةالروح(
 .ولغته ودوره ىف التعريف إىل احلق تعاىل

أجتنب استعمال آلمة الروح والروحانية احتجاجا بأهنا
الذى هو ىف(من ناحية، وانتماء مىن لدور اجلسد " من أمر رىب"

ىف املعرفة واإلبداع) الوعى وبالعكس/نظرى أحد جتليات الروح
 .التواصل والدين واإلميانو

سانت"ىف مؤمتر عن الصحة النفسية والروحانية عقد ىف 
،)األسس البيولوجية للدين واإلميان( "2003آاترين أآتوبر 

للغريزة التوازنية الىت قدمت ىف ورقة عن األسس البيولوجية
هتدى للدين واالميان، وقد رفضت بشدة اقرتاحا ُقدَِّم ىف هذا
املؤمتر أن يضاف إىل تعريف الصحة عامة الذى تتبناه منظمة

، وذلك ليقيىن"صحة الروح"الصحة العاملية، يضاف تعبري 
 .باالختالف اجلذرى احملتمل حول تعريف ذلك

 :السؤال الرابع

 قة السلطة الدينية بالدين واإلميان؟ما هى عال -4
من أهم أسباب عزوف بعض الناس والشباب خاصة عن الدين هو
أهنم يتصورون أن ىف ذلك نوعًا من مقاومة ما يسمى السلطة
الدينية الىت استولت حىت احتكرت حق تفسري األديان باعتبارها

النتيجة أن معظم. من امللكية اخلاصة هلذه املؤسسة الفوقية
قيقة وظيفة الدينالشباب ابتعدوا بغري قصد غالبا، عن ح

ال يرجع ذلك االبتعاد إىل رفض للدين أو. وحقيقة عطاء اإلميان
عدم تقدير عطائه وإمنا هو مبثابة تنبيه إىل أن بعض

 قد متادت عرب  -بقصد أو بدون قصد –الدينية   السلطات
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 .التاريخ ىف تصوير نفسها أهنا املصدر األوحد لكل التفاسري

بعض الناس،ولكن يالحظ أيضا أنه ىف بعض األحيان يتقمص 
مبا ىف ذلك الشباب السلطة الدينية حىت تصبح قهرا من داخلهم
حيرمهم من معايشة خربة اإلميان إال باملقاييس الىت توضع هلم،
آما قد يصل األمر إىل امتناعهم تلقائيا عن التفكري احلر
وآذا رعبهم من حماولة النقد أصال، وهذا وذاك له حدود

أو باستعمال خمدر يقّوضها، أوسرعان ما تنهار تلقائيا، 
 .منبه يكسرها

 :السؤال اخلامس

 ؟)باملعىن األمشل(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -5

الشائع ىف ظاهر األمر، مع التعجل ىف احلكم، أن التدين
والدين واإلميان يقف على طرف نقيض من الغرائز واجلسد، وذلك

ة، وأن الدين التزامباعتبار أن الغرائز بدائية حّسية فج
منضبط، أو أن الغرائز دوافع دونية ىف حني أن اإلميان هو

 . روحانية راقية

الفطرة هىهنا نقدم األمر بطريقة أخرى، طريقة تؤآد أن 
البيولوجيا ىف أرقى جتلياهتا ىف العقل واجلسم معا، إن املؤمن
اطاحلق إمنا خيلط اإلميان بلحمه ودمه وليس بروحه فقط، إن نش

اللحم والدم، ملَا ُخلقا له آجزء من الفطرة السليمة، هو من
 .حنو اخلالق سبحانهأعظم جتليات الوجود اإلبداعى 

هذا النشاط النابض ىف حرآية جدلية خالقة هو الذى يسمح
باضطراد إبداع الذات للتناسق مع ذوات بشرية أخرى مث معًا

 .ومية أمسإىل تناسق أعلى فأعلى، آما أشرنا ىف بداية ي

 وبعـد

12 – 6ىف برنامج للوقاية من اإلدمان للنشء من سن 
طلبوا مىن أن أقرتح آيف يقدم أساسيات مفهوم الدين واإلميان

 .إىل هذه السن

 آيف باهللا عليكم؟

 .هذا ما قد نراه ىف حلقة قادمة

  

 نأسف فقد أضيفت هذه الكلمة على سؤال أمس -
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

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

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

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

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

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

ـاالت  - اممواقف النفري بني التفسري واالستله - 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 - اءات يف جنيب حمفوظقر  - 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

  للصحة النفسية اجلمعية املصريةعضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 العربية للطب النفسيللمجلة مسئول التحرير املشارك  
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