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08I10I2007א

)2(אא−38

 ؟"...َمْن"حيب " َمْن"
 !!)صفقات الظاهر، وأحالم التكامل(

مرة أخرى نتقدم خطوة ىف حماولتنا سرب غور التواصل البشرى،
 بني املرأةالعالقة ، آخذين "احلب"مع ترآيزنا على مايسمى 

والرجل، آنموذج فقط، إذ يبدو أن القواعد والقوانني واحدة،
 !!مع اختالف التجليات والسلوك واجملال والنوع والفرص

تقاطعاتالقصيدة املنتقاة اليوم هنا حتاول ان ترسم 
الفطرة الطفلية، وبني الذات الغاوية الظاهرةمتحاورة بني 

 .الطازجة اجلاهزة املتخلـّقة معا

 بنيتناسبا عكسيا ىف خربتى احملدودة، آدت أالحظ ىف الكثريات  
والديكورات،(فرط التجمل واالهتمام بالشكل الظاهرى، 

االنسحاب الداخلى،، وبني مدى )واإلآسسوارات، وامليك اب
 . والعجز عن التواصل املتعدد األعمق للتكامل

هذه السدود الىت نبنيها داخلنا طبقة وراء طبقة، ليست
سدا واحدا آما تصورناها من الكالم الشائع عن التحليل

،)الذى ليس هو ما قال به فرويد متاما(النفسى الفرويدى 
.ودمتم املسألة ليست مسألة شعور والشعور، وحاجز بينهما، 
نيورونية املسألة هى مستويات وعى يقابلها مستويات دماغ 

 جهة، وتاريخ، مرتبة هريارآيا حبسب تاريخ التطور من)خمية(
داخلية، بالتبادل أو مث عالقات  النمو من جهة أخرى،

،بالتناوب أو بالتعاون أو بالتسوية املؤقتة أو الدائمة
 تتوجه ىف- ىف أحوال السواء جدا ومع استمرار النمو–وآلها 

حنو جدل خّالق، يظل الوعى الفائق) بال اية(اية النهاية 
ستمرار، إىل أن يتصل الوعى اخلاصيتكون من خالله باستمرار با

ىف حالة إن مل يكن قد فقد جاذبيته فأصبح (بالوعى العام
 .فالوعى الكوىن باملوت توّجـها إىل بارئه تعاىل) نيزآا آافرا

ألا متثل اخلريطة الكربىلن أمل من تكرار هذه األساسيات  
الذاتوب: الىت أحترك من خالهلا حىت وأنا أتناول مسألة احلب، أو

وأنا أتناول مسألة التواصل البشرى عامة، الىت من أهم
 .جتلياهتا ما نسميه احلب
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من: "من هذا املنطلق ميكن أن ننظر ىف عنوان هذه احللقة
 :وحنن نتسائل  " حيب من؟

أى مستوى وعى من آل هذا هو الذى يفعلحني حنب أو ُنَحب،  
أنا أستعمل آلمة الصفقة( وإذا اقتصرت الصفقة ذلك؟

اسا، وأحيانا مبعناها السلىب، فتاريخمبعناها اإلجياىب أس
إذا: ، أقول!!!)احلياة والتآمر والبقاء، آله صفقات

اقتصرت الصفقة على مستوى وعى دون اآلخر، فما دور
؟)أثناء ممارسة بنود التفاق(املستويات األخرى؟، حاال 

 ومستقبال على املدى الطويل؟  

ا حىت ميشىوهل استبعاد املستويات األخرى هو ضرورة أحيان
 ؟ "معا"احلال، أم هو خطر على طول اخلط على مسرية التكامل 

وهل ميكن أن ترجع مضاعفات العالقات البشرية الىت تظهر مع
نتيجة الختزال العالقة إىل مرور الزمن إىل اإلفاقة املتأخرة 

 مستوى واحد دون اآلخرين؟

 وما العمل؟
أنه تواصلالذين يتناولون قضية التواصل بني البشر وآ

بني اثنني أساسا، أو فقط، مث يصنفون احلب على هذا األساس، هلم
حىت بعض" (حمدودة"، لكنها ىف اية النهاية سليمةوجهة نظر 
مع أنك تستطيع أن تقرأ") فن احلب"إريك فروم ىف  تصنيفات 

بعضحدسهم هبذا التعدد دون إعالنه مباشرة، وهذا ما جيعل 
 .فيدةتصنيفاهتم مقبولة، وم

اليوم تـُظهر بعض هذا التعدد املتداخل ىف حماولة قصيدة 
اخلارجى، ىف حيث يظهر مستوى صفقة الغواية : عمل عالقة حب

مقابل مستوى البحث عن الكيان اخلائف األآثر أصالة، مث نرى
اخلوف، و االستبعاد، وحواراملقاومة، وأيضا مؤامرات 

 .االختزال، و االمل

 :  القصيدة آلها على بعضها أوال آما اتفقنادعونا نقرأ: لكن 

  . ْمـَنـدِّيــة   مكـُْحـولة    وعيون
  .  وتِشْد   ِتْسِحـَر 

 املّية   وش  على   منديْلها
 : متـْد ِمـستّنى  
  ، فيـها    تروح   تسحْبـها ،  إيدك 
  . حـْد     شـَاف   مْني   وال   

)1(  
        ؟  ةالنّداه   واد   يا ماتكونشى 

 ؟ اياها   اجلّنية   حرآات    
  . عاْرُفْه    مانـِيش مـِاللـِّى    خايف   أنا
 .  شايُفــه   مانيش ِإللِّى    شايْف   أنا

  . ْتـَطـّمىن خوىف      وتالِحـظ
  :يعىن    إيه   قال ،  آالم وتقوّلى 
     ، بـْزيادة    جّوه   ماتبّصش

  . عالَقــْد   خّلــيك  
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  ، امليـّاَدة عودى    حرآة   شوف
 اخلْد   لــون   شوف 
 )2(  

 ، معاها اللى    هبْمس   وأحس
  .  أقرَّْب أنــِوى  

 ، ُجــوَّاَهـا   التانية   وأشوف
 . وأطيْب أحلى  

 ، ايـّاهـَا   من يغالبىن    واخلوف 
  . َحـاهـْرْب   مش .  ْأل 

    ،  وتعـافر   تشاور    والطفلة 
 بـْتـِتاَّخـِْر؟   وّال ،  بتقـّرب   

  . وتِكـْش   بتخاف ،  ناحيتها إيدى    مّديت واْن 
       .  العـِش ىف    تـهـَْرْب :  ختلــّـيها   تنط   والتانية

  . ِغْش   ومؤامرة ،  وتغطــّية   آــِدب   غيامْة دى 
 )3(  

  وماصـّدقشى،
  اسّلمِشى،   وال
 ٍشىَمـِتـْتـ   ما   إا   واثق   أنا
  املاْسِكـْتِشـى    مهس   سامع   أنا
  . َجاْتـِشى   ما   هّيه   لو حاجى،    مش
 )4(  
    ؟   فـِْني َعـلى     أخينا؟   يا   إيه جرى   - 
   ؟ " إيه   بـِـضماْن   ؟ النايـِْم َحاْتـصـَّحى   
 ؟    إيه َجـَرى  

 ؟ الُّروْج   ُلـوْن     وال لـِحـَواجـْىب،    رمسى   عاجـْبـَك   مش
 ؟  اللوْج   حىت   وال ،  الرتسو     تذآرة   عاجبك   مش   

 ؟   الباب   ِزواق َآفاْآشى    ما
 ّبواْب؟    من غْري   وآالة   هّيه
  ،  ِدّيــة   التقليبْه   ناقصة   مش   أنا
  ،"   هّية   اْلـِمْش "جّوايا    فيش   وال
  ، بـَْمـرايْلهـَا   بّنـوتــة   فيه   وال
  ، ديلهَا   ماسك   عّيـل   فيه   وال

 )5(  
  .   اِهلـِْو حاْتالقى  ِمـّنى،     أْبعـَد ختّطى،  إوعى 
  . اْصـحـَِاْب لوْهـشى    ما   دا   البيت
  . يـِيـِجـُوا   ما   َقـبـِْل   سـَافرُوا   ُدوْل

 :السْد   بنينا   ما   يوم   من 
  . التاِنى اجلّواىن    السد  

  . الّربانـِى سّدى  ،  عاجبْك   مش   آان   واْن
  ، اللعبة   فقست تبقى 

  . العبْة   ومانيـِْش
)6(  

  ، هْبلْه   تكون   واحدة على    دّور
  . ِنْبلْه    َحْصِوة   ِمْن بْتسُوَرْق 
  !! اخلّساية   قْلب   تديلك

 ْبُجّواَيا   دعوة ومالكِشى 
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.... .  
  سى،نفـِ   آان   ما   يا
  ". ُيْحكمِشى   ما "قلىب    ياروْح   بس
*** 

 :نقرأ معا
النداهة، ىف بلدنا هى جنية تظهر ليال على سطح الرتعة، ىف
صورة منديل حرميى مجيل أو أى إشارة جاذبة تسرتعى االنتباه،

من : أوالحبيث تغرى املار على شاطئ الرتعة بالذهاب حنوها، 
اجنذابا سحريا للمجهول ذبا منج  : وثانياحب االستطالع، 

منديل على سطح املاء، يتموج(اجلميل الواعد من الظاهر 
 ) خفيفا مع هسهسات حرآة ماء الرتعة

  . ْمـَنـدِّيــة   مكـُْحـولة    وعيون
  .  وتشد   تسحَِر 

 املّية   وش على     منديلها
  ، متـْد ِمـستّنى  
  ، فيـها   تروح   تسحْبـها ،  إيدك 
  . حْد     شـَاف   مني   وال 

قلت ىف البداية أنىن مل أعد أفاجأ من التناسب العكسى بني
مدى العناية باملظهر اخلارجى، ومتادى الربود الداخلى لكثريات
ممن تتاح ىل الفرصة لفحص هذين املستويني ىف خربتى املهنية

 بل إن املسألة تتعدى الديكورات واملظهر اخلارجى إىل .أساسا
حضور اجلاذبية احلقيقية، مبا ال يتناسب مع حقيقة وعمق

 ليست–أحيانا  : حتذير من التعميم. (التجاوب ىف النهاية
 تكون هذه العناية باخلارج، نوعا من احرتام اجلسد،–قليلة 

ويكون اجلمال اخلارجى، حىت املصنوع منه بإتقان، إشارة إىل
 ).لكن هذا هو األندر اجلمال الداخلى، 

ىف بداية هذه القصيدة، يبدو أن الرتآيز آان على السحر
والشد، والغواية، ويبدو أن الوسائل آانت ناجحة لدرجة
ثقة النداهة بسحرها القادر على جذب السائر على شط الرتعة

هذا ما ُيحكى عن اجلنية النداهة ىف(حىت تسحبه إىل غري رجعة 
 قصته ىف بلدنا، وهو بعض ما استلهمه يوسف إدريس

وهو ما خاجل صاحبنا من أن هذا اجلذب الساحر،). النداهة
هو يواصل: حيمل وراءه االختفاء الغامض، املرعب، ومع ذلك

 : وهى تواصل الغواية االجنذاب، 

        ؟  النّداهة   واد   يا ماتكونشى 
 ؟ اياها   اجلّنية   حرآات    

  . ْهعاْرُف    مانـِيش مـِاللـِّى    خايف   أنا
  .  شايُفــه   مانيش ِإللِّى    شايْف   أنا

  . ْتـَطـّمىن خوىف      وتالِحـظ
  :يعىن    إيه   قال ،  آالم وتقوّلى 
     ، بـْزيادة    جّوه   ماتبّصش

  . عالَقــْد   خّلــيك   
  ، امليـّاَدة عودى    حرآة   شوف

 اخلْد   لــون   شوف 
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ابايقرتب صاحبنا من السطح، لكنه ال يكون منجذبا اجنذ
يبدو أنه يريد ما وراء ذلك، خالصا لسحر الغواية، إْذ 

فتالحظ هى أنه بقدر ما هو خائف، يقرتب ويرجو ما حتت السطح،
ميكن(فتنبهه أن الصفقة ينبغى أن تقتصر على هذا املستوى 

نعم، هى )linkالوجبات السريعة : أن ترجع للحلقة السابقة
تنبهه أال يتجاوز احلدود، وأنه إن آانت مثة صفقة فهى حمددة

"اخلوف من احلب"ىف اجلزء األول " 1"قارن هامش رقم (املناطق 
link( ، وأنه غري مسموح له أن خيطو إىل ما بعد السطح)ما

ولتحقيق ذلك ى تذآره جبمال) تبصش جوه بزياده، خليك عالقد
  إخل،؟؟.خارجها، وميادة عودها، ووردية خدودها

هو يستمع إىل آل ذلك، لكن يأتيه مهس من األعماق، 
فيقرتب، ال ليقبل الصفقة الظاهرية بشروطها، وإمنا هو يقرتب
أمال ىف التواصل مع اهلمس اآلخر الذى يناديه بلغة أخرى،

 :لعالقة أخرى 

 ، معاها اللى    هبْمس   وأحس
  .  أقرَّْب أنــِوى  

 ، َهـاُجــوَّا   التانية   وأشوف
  . وأطيْب أحلى  

 ، ايـّاهـَا   من يغالبىن    واخلوف
  . َحـاهـْرْب   مش .  ْأل 

يستجيب صاحبنا فعال، لكنه ال يستجيب لنداء السحر
تناديه من قاع الرتعة، اجلذاب، وإمنا هو يشعر بأن األخرى 

،"أحلى وأطيب"، وهى هى عروس البحر الطفلة الفطرةرمبا 
 املنديل على سطح املاء، بقدر ما يأمل ىففهو ال ينجذب إىل

متاما مثلما آانوا(تلك األخرى األمجل واألطيب، لكنه خياف 
،)خيّوفوننا من االقرتاب من الرتعة ليال حىت ال ختطفنا النداهة

واخلوف يغالبىن من(فيُهّم بالرتاجع خوفا من الىت على السطح، 
 ميد يده، ولو آانالىت هى مستعدة لاللتهام مبجرد أن) اياها

يبحث عن اجلميلة ىف القاع وراء الربميل، والساحرة منتظرة
إيدك تسحبها تروح فيها،: مستىن متّد(متحفزة تلّوح مبنديلها 

 ). وال مني شاف حد

 ويبدو أن موقفه)أل مش حاهرْب(مث ها هو يرتاجع عن الرتاجع 
ل إىل قد وص إىل جتاوز هذا الظاهر املغرى، ورؤيته وحنينه 

  إليها صاحبة النداء اهلامس، صاحبة الشأن ىف الداخل،

وصاحبتنا على السطح تقف شاخمة ولكن هل مثَّ سبيل؟  
 ساحرة بكل هذه الغواية والقوة؟

    ،  وتعـافْر   تشاِوْر    والطفلة
 بـْتـِتاَّخـِْر؟   وّال ،  بتقـّرْب   

  . وتكْش   بتخاف ،  ناحيتها إيدى    مّديت   واّن
       .  العـِش ىف    تـهـَْرْب :  ختلــّـيها   تنط   والتانية

  . ِغْش   ومؤامرة ،  وتغطــّية   آــِدب   غيامْة دى 

 عى الداخلى، ، فإن الو linkاجلزءاألول مثلما ذآرنا ىف 
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 ه حيتج على هذه الصفقات اخلارجية ويعّريها،مهما بدا أن

،هذافإنه أضعف من أن يتجاوزها أو حيتويها، وهو هبربه 
يشارك ىف إمتام صفقة اخلارج، بطريق غري مباشر، وهاهى األخرى

، وآيف ال، والىت على السطح بكل هذا العنفوان"ختاف وتكش"
هل يرضى، ف)والتانية تنط ختليها هترب ىف العش"(االستبعادى 

راجع لذة(صاحبنا مبا تيسر من الظاهر، وهو مغر ولذيذ 
 ، وهل يقتنع أن األخرى الداخلية ملlink) الوجبات السريعة

 تعد فعال ىف املتناّول؟ هل يصّدق؟

مهما بعدت ما زالت  فهى  ال؟ إنه يبدو أشد إصرارا،
 :هناك، مل متـُْت، ولن متوت 

  وماصـّدقشى،
  اسّلمِشى،   وال
 َمـِتـْتـٍشى   ما   إا   واثق   أنا
  ِشـى املاْسِكـْت   مهس   سامع   أنا
  . َجاْتـِشى   ما   هيه   لو حاجى،    مش

مل يسلم، وواصل نداءه الصامت، آما واصل استماعه, نعم
–، واألخرى "أنا سامع مهس املاسكتشى"إىل صمتها الذى مل يسكت 

 تتصور أنه وهو يقرتب، يقرتب منها، من أجل–على السطح 
نه يتقدمغوايتها، لكنه يعلن شرطه بوضوح، أنه إن تقدم فإ

، وال يوجد ما يشري إىل"مش حاجى لو هيا ما جاتشى"لألخرى 
 .أنه يستبعد هذا الظاهر، وإمنا يبدو أنه قبلهما معا

،"إما أو "إن املسألة هى ليست : تنبيه واجب هنا 
على استبعاد آل ما عداه، إن" السطح"اللهم إال إذا أصر 

كل املستويات، مباعالقة احلب احلقيقية هى حب لكل املستويات، ب
ولو بابا إىل العمق، ولكن ليسىف ذلك حب الغاوية السطحية، 

 على حساهبا، 

ولو وصل لكن الىت على السطح هنا ال تعرتف إال بنفسها، 
، ها link" حتب"بدال من أن " عب حباتل"األمر إىل تفضيل أن 

 :هى تنربى لتحول بينهما، باملنع والتحذير والتشريط

    ؟ فـِْني َعـلى     أخينا؟   يا   إيه جرى   - 
   ؟ " إيه   بـِـضماْن   ؟ النايـِْم َحاْتـصـَّحى   
 َجـ 

 ؟    إيه ختّطى َرى  إوعى 
 ؟ الُّروْج   ُلـوْن     وال لـِحـَواجـْىب،    رمسى   عاجـْبـَك   مش
 ؟  اللوْج   حىت   وال ،  الرتسو     تذآرة   عاجبك   مش   

 ؟   الباب   ِزواق َآفاآشى    ما
 ّبواْب؟    من غري   وآالة   هّيه

ننتبه هنا إىل أن هذه الغاوية ليست راضية متاما عن هذا
، وعلينا أنلذة الوجبات السريعةاالنشقاق حىت لو حقق 

".تلعب حبا، قال قلة احلبإيش رماك على أن "نتذآر أنه 
 ، وهى مهما )بضمان إيه؟(هذه الىت على السطح تريد ضمانا 
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لن) مبا ىف ذلك ورقة الزواج، ىف األغلب(قدم هلا من ضمانات 
وال تسمح جلميعها أن - طاملا هى منفصلة هكذا–تسلـّم 

وليس. يشارآوا ىف العالقة املتعددة املستويات، أى ىف عالقة حب
ب، فهى تتعجب من عدم رضاه بكل ما فعلت إلغوائهلعبة ح

ما آفاآشى زواق الباب، هيا وآالة من(ليكتفى هبذا الظاهر 
 غري بواب؟

وبرغم ذلك، فهى ال ختشى حتريك الداخل جملرد اخلوف من أن حيل
هى ختشى أن ترتبك حسبتها الىت اآتفتهذا الداخل حملها، 

تتمتع به مهما آانت، والىت هى قادرة ومستعدة أن بالظاهر
إيدك تسحبها:... مستىن متد (مدته قصرية، أو ايته التهاما 

، هى ختشى إذن أن تتـقلب هى)تروح فيها، وال مني شاف حد
نفسها، أن تتأمل وهى حتاول أن تتكامل، أن تضع ىف االعتبار
هذا االحتمال اآلخر، هى ختشى احلب احلقيقى الذى يقّلب ويؤمل

 تفى باإلغواء اللذيذ السريع األضمن ويدهش وال يك

  ،  دّيــة   التقليبْه   ناقصة   مش   أنا
  ،"   هّية   اْلـِمْش "جّواَى    فيش   وال
  ، بـَْمـرايْلهـَا   بّنـوتــة   فيه   وال
  ، ديلهَا   ماسك   عّيـل   فيه   وال

ما تريد إال مبحو آل) الىت على السطح(وال يتحقق هلا 
ال آخر، ليس فقط بإنكار عروس البحر الطيبة احللوةاحتم

بداخلها، وإمنا بإنكار أن أحدا يريد هذه األمجل واألطيب
وال فيه بنوتة مبرايلها، وال فيه ّعيـل ماسك(ليلعبا معا 

 ) ديلها

 فهو يستمر ىف لكن يبدو أن صاحبنا ينكر إنكارها هذا،
فتسمعه، سا النداء اخلفى من ورائها، لكنها تضبطه متلب
تفضل الرضافتنبهه إىل التاريخ الصعب الذى اضطرها أن 

، فهى تنهره منعا باتا أنبلذة اجلزء عن املغامرة جبدل الكل
يتخطى حدوده، مذآرة إياه أن الباب املقفول ليس وراءه إىل

مّنى،    أْبعـَد ، .فراغ اخلواء بال حدود، وما ال يدرى م سدود
  .ْ  اِهلـِْو حاْتالقى  

  . اْصـحـَِاْب لوْهشـى  ما   دا   البيت
  . يـِيـِجـُوا   ما   َقـبـِْل   سـَافرُوا   ُدوْل

  .  السْد   بنينا   ما   يوم   من 
  . التاِنى اجلّواىن    السد  

  . الّربانـِى سّدى  ،  عاجبْك   مش   آان   واْن
  ، اللعبة   فقست تبقى 

  . العبْة   ومانيـِْش
 :ا وقفة مهمة هن

أنا ال أميل إىل الرتآيز عليها نظرا ملا شاع ىف التحليل
تربير وتوقف عند التفسري بدال من االنطالق منالنفسى من 

 لكنها وقفة شديدة األمهية مهما آان احتمال سوءاملوجود،
 إن العالقات البشرية تنبىن . فهمها، أو سلبية استعماالهتا
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 ىف حملها،توضعالىت سالمة لِبَنات التواصل األوىل فعال على أساس 
، إنىف وقتها، لغرضها، والىت يبىن هبا بيت الثقة فالكيان

ال(تستطيع أن تطلق داخلها ليشارك ىف  ) أو الذى(الىت 
أو(عملية احلب، ال بد أن تكون قد اطمأنت طفلًة ) ليستقّل بـ

إىل أا ليست) أزمات النمو ىف والدة جديدةبعد ذلك ىف أى 
يريدوا ويعرتفون هبا فرتيدهممن آخرين وحيدة، إىل أا جزء 

 "بيتا"تبىن نفسها ، هكذا تتاح هلا الفرصة أن وتعرتف هبم
وليست، بيتا له أصحاب، هى أوهلم، ) وليس لنفسها بيتا(

 آخرهم،

إمنا" البيت دا ما لوهشى اصحاب"فهى بإعالا هنا أن  
الرتعة،تعلن سبب هذا اهلروب الكبري، وإحالل املنديل على سطح 

حمل جنية البحر الطفلة الفطرة اجلميلة، أما أن البيت ليس
له أصحاب فألم آانوا أشباحا مل حيضروا واقعا مغّذيا أمانا
أبدا، مهما حترآوا يلعبون لعبة تشبه احلياة، يلعبوا سرا

دول سافروا قبل ما"مع أنفسهم، وخيتفون قبل أن يظهروا 
 "ييجوا

"ينتمى"دون أن ) بيته( طفال ذاته لكن هل يعقل أن يبىن 
احلواجز الىت أصال؟ وآيف ينتمى وهو منذ ُوجد مل تواجهه إال 

القبول واالعرتاف واألخذ(أقيمت لتحول دون التواصل احلقيقى 
 فحالت فعال منذ البداية، بل قبل البداية، دون)والعطاء

حبا"إلقاء بذرة احلب الىت ميكن أن تؤتى أآلها آل حني 
ذلك احلب املتعدد املستويات الىت قررت ؟ " قيا متجدداحقي

السد(من يوم أن أقاموا السد صاحبتنا االستغناء عنه 
فاحلاجز الذى تقيمه من الغواية اآلن: ، إذن) اجلواىن التاىن

ليس هو السبب االساسى ىف فيحول دون العالقة املتكاملة  
 احلاجز القدمياإلعاقة احلالية، وإمنا السبب الىت يرجع إىل

، أما هذا السد الرباىن، فكان املطلوب"السد اجلواىن التاىن"
أومنه أن يقوم بالالزم ليحقق املراد اجلزئى ىف وجبة سريعة، 

الديب"ىف وجبات رمسية راتبة، آنظام الوجبات املستخرجة من 
 .فريزرعلى طول املدى

 واآتشف السر، وهو-مثل صاحبنا–أما إذا جاء أحدهم 
ستشعر ما وراء حاجز الغواية هذا، فقد رأى ما آان ينبغىي

له أال يراه، وبالتاىل فليذهب ليبحث عما يريد بعيدا
 إىل أن من تقبل منه أن– ساخرة –، فها هى تنبهه "عنها

يلعب معها هذه اللعبة الىت تبدو له أمجل وأوىل، هى ليست إال
رف مايتنظرها،، حث أا ال تع)عبيطة، هبلة(ُمنشّقـٌة أيضا 

تكاملها، فهى وال تعرف حدود لذهتا، وال تعرف خماطر رحلة 
 إذ من أين ألى إشارة واعدة،) بتسورق(سوف تستجيب مسحورة 

 ). الىت حتتل السطح(حبسابات املعّلمة األخرى  هلا 

  ، هْبلْه   تكون   واحدة على    دّور
  . ِنْبلْه    َحْصِوة   ِمْن بْتسُوَرْق 
  !! اخلّساية   قْلب   تديلك

 ْبُجّواَيا   دعوة ومالكِشى 
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  نفـِسى،   آان   ما   يا
  ". ُيْحكمِشى   ما "قلىب    ياروْح   بس

 وبعد
آّم األمانة والصدق اللذان يربران لست أدرى هل وصلكم 

 حىت الرفض، برغم الرغبة فيه رغبةاخلوف من احلب،: موضوعيا 
بل أنرغبة متوت بالسخرية ق" ،يا ما آان نفسى" ال شك فيها 

 ".بس يا روح قلىب ما حيكمشى" تظهر 

من يريد أن حيب، وال يكتفى بأن يلعب حبا ، يبدو أن 
، واليكتفىقلب اخلساية"عليه أن يغامر بأن يعطى ويأخذ 

 . أو رأسها بأوراقها

ولكن هل يكون للخساية قلب إال إذا أحاطته آل هذه
ائع ىفاألوراق الىت ذبلت وجفت من فرط قيامها بدورها الر

يريد أن يلقى هبذه األوراق  إن من  احلماية والدفاعات؟
الصلبة ليكتفى بقلب اخلساية هو أيضا ليس حمبا، وإمنا هو

 .قناص مستسهل

 ):مرة أخرى(وبعد 

 .ليكن . خيل إىل أن املسألة أصبحت أصعب

نستعمل: "قلنا من البداية، حىت لو مل يكن لدينا بديال 
 ".تسلم له، ونرفضه حىت نغريه، ال نس)اخلطأ(الواقع 

رمبا مثلها مثل(فهل نستطيع ذلك ىف مسألة احلب هذه؟  
،)مسألة الدميقراطية واحلرية واملال، وأشياء أخرى آثرية

وإذا مل نستطع فهل ميكن أن نرضى باملوجود باعتباره النقص
الواجب، أم نستسلم له باعتباره البديل الدائم طاملا ال

 .يوجد غريه

سألتكم هل أآمل ىف هذه املواضيع الىت ال يبدو هلا:  أمس
حل ىف األفق القريب، ومل أنتظر اإلجابة، فخرج من هذا اجلزء

 خماطر هذا املستوى من-أمس أيضا–رغما عىن ولقد عددت 
ال ، فأنا عادة ال أعتذر، أصحح إن(التعرية، واعتذرت 

 )أخطأت، وال أعتذر

 أم أصعب؟تـُرى هل أصبحْت املسألة أسهل 

وهل سنصل إىل معامل حل ىف اية النهاية، ولو حىت لنتعرف
 على اجتاه أسهم حنو املسار الصحيح

 آمل

 وال أعتقد

 لكن دعونا حناول،

 فلماذا هذه اليوميات هكذا؟ وملاذا- مرة أخرى –وإال 
 اإلنسان والتطور؟
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39−"""" 

 "اخلاص  " الطفل
  ] النوم   قبل   أغنية [ 

-1- 
 طفلى طفلى 

 طفلى طفلى
 األطفال   آمثل   طفلى ليس

 طفلى جاء على غري مثاْل
 اخلاص طفلى 
 اخلاص ملكى 
 الضحكْة   غري    الضحكة

 والصرخة أحلى صرخْة
 والغمازْه   ، والبسمة  ،   واللفتة
  هّزازْهاألرجوحُة

 !!تعلو بابىن عرب مساٍء، بني سحاٍب، وجباْل 
 يهبط آمالٍك ىف حضىن
 قرة عيىن: أخفيه بني ضلوعى

 -2-  
 طفلي طفلى 

 طفلى طفلى
 طفلى َذَهَب،
 طفلى عاْد

 متامًا مثل األوالْد، طفلى 
 "الناس   أوالد 
  . الناس   مثَل مثلى    أآذُب
 نفسي   حقيقة   قلت أىن    إْذ لو

 آمثلي   هـُّن   من مثلى    قالت   أو
 أوان   بغري   احلرب   تشتعل

 ىف آل األزماْن
 األطفال   الناس   بني
 الناْس   فاألطفال 

 أطفال الناْس
    دْومًا   أفضل
 الناس   آل   من
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"والثعبان... الزجاجى    تالبي"يوان د1983 -1980
فريد الطفل على لسان طاغور 1941-  1861

لو أىن مل أآْن طفلك، يا أمى احلبيبة، بل آنت جروا صغريا،
 مْه، إْن حاولُت آآل من صحنك؟: ُتراِك تنهينىن قائلة

 .إذهب أيها اجلرو الشرير: ُتراِك تزجرينىن، قائلة

يك حني تناديىن،على رسلك يا أمى، على رسلك، لن آتى إل
 .ولن أدعك تطعمينىن بعد اآلن

لو أنىن مل أآن طفلك يا أمى، بل آنت ببغاء صغرية، ُتراِك
 تقّيدينىن، خشية أن أطري؟

أيها الطائر القبيح: تراِك تتوعدينىن بإصبعك قائلة
 .الذى ال يىن ينقر قيده، ىف الليل والنهار

ربا إىلعلى رسلك إذن، يا أمى على رسلك، سوف أعدو ها
 .الغابة، ولن أدعك تضمينىن بذراعيك بعد اآلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   222



א  10I10I2007א –א
 

10I10I2007א

אא−40 )2(מ،

 الثانية، والثالثة: اللعبتان

يبلو عارف إن حد حيستحملىن، ميكن أقدر أس: "الثانية
 ..."نفسى، وساعتها

 ...."ده أنا حىت .. أسيب نفسى بتاع إيه : "الثالثة

التحكم واخلوف من "حلقةضيوفنا الكرام هم نفس ضيوف 
 ) 2005-3-30بتاريخ " سر اللعبة"من برنامج  ("فقده

 يلة مىن، آلية الفنون اجلم:السيدة

 فوزى، مدرس تربيه فنية : األستاذ

 سوزان، صحفية : األستاذة

  أآتوبر6جامعة ) طب نفسى(هاىن مدرس مساعد : والدآتور

للمتابعة، خاصة ملن مل يشاهد اللعبة األوىل ميكن: ملحوظة(
دانا لو!! .. يا خرب" 3/10/2007الرجوع لألرشيف ليومية 

   ")سبت نفسى، ميكن

*** 
 : اللعبة الثانية

لوعارف إن حد حيستحملىن، ميكن أقدر أسيب نفسى، 
 ...وساعتها

يا مىن لو عارفه إن حد حيستحملىن، ميكن أقدر: سوزان/ أ
 .وساعتها آنت حاآون على راحىت وعلى مسئولييت.. أسيب نفسى 

يا أستاذ فوزى لو عارفه إن حد حيستحملىن، ميكن: مىن/ أ
 .وساعتها يتحمل اللى جيراله بقى.. أقدر أسيب نفسى 

يا دآتور حييى لو عارف إن حد حيستحملىن، ميكن: فوزى/ أ
وساعتها ذنبه على جنبه بقى ، يعىن.. أقدر أسيب نفسى 
 .هايشوفىن على حقيقيت

ن حد حيستحملىن، ميكن يا دآتور هاىن لو عارف إ:حييى/ د
 .وساعتها أفرح جبد، حابقى مش مصدق. .أقدر أسيب نفسى 
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عزيزى املشاهد لو عارف إن حد حيستحملىن، ميكن: هاىن/ د
 .وساعتها هاطّلع الطفل اللى جوايا.. أقدر أسيب نفسى 

 آراء بعد اللعب

 حد وصّله حاجة جديدة؟ :حييى/ د
حاجة مستعجلة جداًَ، حسيت إن ِنْفسى حد: أنا وصلىن :فوزى/ أ

يستحملىن فعًال، أنا فعًال حاسس إن مافيش حد بيستحملىن فعًال مش
عارف ليه، لو سبت نفسى ليه مش عارف هايستحملىن وال أل،

 .شاآك ىف ده
ِحْلو أوى إن حد يكون ِلِيْه واحد يقدر: أنا وصلىن: مىن/ أ

 .باللى جواه بالقدر اللى يستحمله حيبه وحيتويه

صله واللى ما وصلوش ما اللى وصله و:حييى/ تنبيه د[
وصلوش، ممكن إللى وصّله يقول وصلىن من غري ما يقول إيه اللى

 ] وصلىن، هو حر

 ملحوظة قبل املالحظات والتعقيبات

هذه احملاولة، مثل آل حماولة، ليست إال: تأآيد مبدئى(
وميكن. اجتهاد فرضى، ال هو ُحْكم دامغ، وال هو علم مسّلم به

إىل ما يرى، آما) أو لغريه(سه لنفسه لكل قارئ ان يصل بنف
 آان يود أن-لنفسه–قد يتورط فيجد نفسه قد غرق ىف رؤية 

 ).يتجنبها اآلن على األقل

 املالحظات والتعقيبات

 املالحظات العامة: أوال

لو عارف إن حد" يالحظ أن وضع الشرط األول -1
، قد مسح للجميع أن يرآزوا على أصعب ما"حايستحملىن

أو أبعد ما فيهم، ذلك ألن االستحمال ال يكون إالفيهم، 
 .لشىء صعب أو ثقيل عادة

، ىف محاية أو حضور من"سيبان النفس "  إن السماح بـ-2
 يتحمل ما يرتتب عليه، بدا احتياجا بقدر ما بدا سهال،

 إن اإلشفاق على هذا الذى تصدى لالستحمال آان دليال-3
ْن تصدى هلذه املهمة ِمْن َمالعشم املسئولعلى نوع من 

 ) ذنبه على جنبه–يستحمل اللى جيرا له (

 إن وجود هذا الذى يتحّملنا مسح بإظهار حقيقتنا من-4
آما مسح للطفل داخلنا أن) يشوفىن على حقيقىت(ناحية 

 يظهر وهو أيضا جانب آخر من احلقيقة، وليس نكوصا

 .مث نبدأ ىف مناقشة آل ضيف على حدة

 واحدة / واحد:املناقشة: ثانيا

يا مىن لو عارفه إن حد حيستحملىن، ميكن أقدر: سوزان
 .وساعتها آنت حاآون على راحىت وعلى مسئولييت.. أسيب نفسى 
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 سوزان بني املسئولية وبني أن تكون على راحتهاَأْن جتمع
 أو غري متوقع، إذ حنن نتصور عادة أن بدا أمرا غري مألوف،

الواحد إذا أخذ راحته ىف حضور من يتحمله فإنه يرتك
ملسئولية على هذاالذى يتحمله، لكن أن جتمع سوزان بني محلهاا

املسئولية وبني أن ترتك نفسها على راحتها ىف حضور من اطمأنْت
لتحمله إياها، جدير بأن نتعلم منه أن الطمأنينة الىت
تّولد الثقة غري الطمأنينة الىت تغرى باالعتمادية، وىف نفس

عبة، وآأا رمبا اآتفت، ىفالوقت نالحظ أا مل تعقب بعد الل
 .مساحة ما من وعيها، مبا اآتشفناه حاال

يا أستاذ فوزى لو عارفه إن حد حيستحملىن، ميكن: مىن
 .أقدر أسيب نفسى وساعتها ِيْتحمل اللى جيراله بقى

 ىف اللعبة مل تزد عن اإلشارة بلطف غامض إىل أن َمْنمىن
ستوى ما تصدىيتصدى للقبول والتحمل عليه أن يكون على م

 ." يتحمل اللى جيراله بقى"له 

مث جاء تعقيبها بعد اللعبة، دليال على فرحتها باحتمال 
وجود مثل هذه الفرصة الىت تسمح هلا بأن ترتك نفسها مبا هبا

ُ احلب مع االحتواءوْمجع: حيبها وحيتويها"ملن ) باللى جواها(
 .على بعضهايبدو ىل هنا إجيابيا خصوصا إذا انتبهنا للجملة 

يا دآتور حييى لو عارف إن حد حيستحملىن، ميكن: فوزى
وساعتها ذنبه على جنبه بقى ، يعىن.. أقدر أسيب نفسى 
 .هايشوفىن على حقيقيت

 أن حقيقته قد جتعل َمْن يستحمله مسئوال عنإعالن فوزى
يتحمل "، يذآرنا بقول مىن"ذنبه على جنبه"تصديه لذلك 

قيبه جاء أطول وأهم، فمن ناحية أعلنلكن تع، "اللى جيراله
عن اآتشافه حاجته الشديدة ِملْن يتحمله، ومن ناحية أخرى شّك
ىف أن أحدا ميكن أن يتصدى هلذه املهمة، وبالتاىل عاد يتشكك ىف

حسيت إن ِنفسى حد يستحملىن فعًال، أنا.. وجود من يتحمله 
لو سبتيه، فعًال حاسس إن مافيش حد بيستحملىن فعًال مش عارف ل

 .شاآك ىف دهنفسى مش عارف حايستحملىن وال أل، 

يبدو أنه يوجد تناسب ما بني شدة احلاجة إىل آخر يتحمل،
.وبني الشك ىف السماح بذلك، حىت إن وجَد مْن يتصدى للتحمل
رمبا حترآت االعتمادية داخل فوزى بشكل مهْدد حىت أنكر وجود

صال، وبالتاىل، وبرغم شدةمن يستطيع أن يقوم هبذه املهمة أ
فقد فّضل أن يسرت نفسه) أو بسبب شدة احلاجة(حاجته، 

 باستبعاد من يتحمل حىت ال تنطلق اعتماديته بال حتجيم

عزيزى املشاهد لو عارف إن حد حيستحملىن، ميكن: هاىن/ د
 .وساعتها حاطّلع الطفل اللى جوايا.. أقدر أسيب نفسى 

ه الداخلى حتت رعاية هذا الذى اآتفى بأن يطلق طفلهاىن. د
سيتحمل، ورمبا هو يتصور أنه ميكنه أن يعتىن به بنفسه، ورمبا
دّل ذلك أيضا على أنه شخصيا ال حيتاج من يتحمله حىت يسيب

 نفسه، لكنه سيتخفف من مسئوليته عن الطفل بداخله 
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 طبيب نفسى–وجيوز أن آل ذلك ناتج نسبيا من وصاية مهنته (
 ) على تلقائيته–صغري 

تور هاىن لو عارف إن حد حيستحملىن، ميكنيا دآ: حييى/ د
 .وساعتها أفرح جبد، حابقى مش مصدق .. أقدر أسيب نفسى

 بدت فرحته حقيقية، مع أنه يكاد ال يصدق أن هناكحييى. د
من يستطيع أن يقوم هبذه املهمة وهو يعرف مدى ما ميكن أن

 .يكبده من عبء، لكنه مل مينع فرحته حىت لو مل يَكْد يصّدق

*** 
 اللعبة الثالثة

 ....ده أنا حىت .. ؟ !أسيب نفسى بتاع أيه

ده أنا.. يا دآتور هاىن أسيب نفسى بتاع إيه : فوزى/ أ
 .حىت مش عارف أسيب نفسى أصًال

ده.. يا أستاذة سوزان أسيب نفسى بتاع إيه : هاىن/ د
 .أنا حىت بقاىل آتري ماسبتهاش

ده.. إيه يا دآتور حييى أسيب نفسى بتاع : سوزان/ أ
 .أنا حىت لو فكرت ماحدش هايغفرها ليا

 أنا حىتده..  يا مدام مىن أسيب نفسى بتاع إيه :حييى/ د
 .متغطى بالعافية ويا دوب

ده أنا..  عزيزى املشاهد أسيب نفسى بتاع إيه :مىن/ أ
 .حىت يدوبك الواحد بيعرف ميشى نفسه بالعافية

 آراء بعد اللعبة

ة من اللى قاله او اللى مسعه أو حد وصل له حاج:حييى/ د
 .الفكرة نفسها

 أنا الفكرة اللى وصلتىن ان الناس دلوقىت مش:سوزان/ أ
 . بتغفر لبعضها

زى مايكون قلة السيبان دى زى ما) تعقيب (:حييى/ د[
 بتحمى، بتحمينا من )اللعبة األوىل(قال األستاذ فوزى 

 ].بعضنا، بس الظاهر بتحمينا حلد ما نبعد عن بعض

دا اللى آان حيبقى تعليقى فعًال، هو ده اللى: فوزى/ أ
حسيته فعًال، إن اإلنسان اللى مش سايب نفسه بيبعد عن اللى
حواليه آلهم، وبالتاىل آلنا مش سايبني نفسينا، فبالتاىل
بنبعد، يعىن أنا لو سيبت شغلى مش عارف أعمل إيه ىف اللى

لىن واللى واللى،مسئول عىن وعن اللى حتت إيدى واللى مشغ
 . وأنا باتكلمثانيةمواويل آتريه حسبتها ىف 

 اللعبة الثالثة دى، أنا حسيت إن )بعد ....(:حييى/ د
 .ده جيد، دا موجود ودا موجود

  هى حمتاجة حكمة ىف إن االنسان يبتدى يوازن :سوزان/ أ
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 .أموره إمىت يسيب ومع مني

إمىت يسيب) "اللى بتتكلمى عنها دى( نفس احلكمة :حييى/ د
....قلة سيبان) نفسها(أنا أظن دى " يبشوإمىت مايس

 !السيبان سيبان

 املالحظات والتعقيبات

 :املالحظات العامة: أوال
 إن مقارنة السماح الذى عّم اجلميع أثناء اللعبة-1

لوعارف إن حد حيستحملىن، ميكن أقدر أسيب"الثانية 
مقارنته بالرتاجع الذى آاد يعم اجلميع من  ..."نفسى،

ميكن أن" أسيب نفسى بتاع إيه" الثالثة، هذه اللعبة
نستنتج منه أن الوقوف عند لعبة واحدة أو التعجل
بالتفسري بعد لعبة أو اثنينت قبل أن نتناول القضية من

ذا ما رددنا بهوه(أآثر من جانب، هو اختزال غري مفيد 
5على الصديق حممد آامل ىف بريد اجلمعة املاضية يوم 

   )2007أآتوبر 

ليس جمرد" التحكم" أظهرت هذه اللعبة عند البعض أن -2
 أسلوبا يصبح- مع طول استعماله–محاية آنية، لكنه 

بقاىل(،فوزى. هاىن ، أ. راسخا ىف التعامل مع الذات د
 فحىت لو صدر) مش عارف أسيب نفسى أصال-آتري ما سبتهاش

ىف ظروف أفضل من الىت أجلأت الواحد منا" السيبان"قرار 
، فإن التعود)دون أن يدرى ىف األغلب(إىل فرط التحكم 

 عائقا ممتدايصبح) بالمربرات آافية(على التحكم ىف ذاته 
 .ضد النمو

حييى ،. د( بدا عند آخرين أن التحكم مستمر بالكاد -3
–ده أنا حىت متغطى بالعافية ويادوب : هاىن بالتتاىل. أ

وهذا يشري إىل أنه) يدوبك الواحد بيعرف ميشى بالعافية
إذا أضيف إىل أى منهما مساح جديد، لكان أآثر خماطرة،

 وأنه ال داعى،" السالمة أوالأن"وبالتاىل تقفز املقاومة 
للسيبان الذى بدا أن اللعبة تغرى به املشارآني، هذا

أسيب نفسى(علما بأن آشف ذلك ىف ذاته يقلل املقاومة 
 )إخل... بتاع إيه 

 مناقشة ما وصل من اللعبة بعد اللعبة آانت أآثر-4
ثراء مما حدث ىف اللعبة املاضية ، صحيح أن اثنني فقط مها

 شارآا ىف املناقشة، لكن األمور اتضحت أآثر باألخذاللذان
 والرد

 املناقشة واحدا واحدة: ثانيا

ده .. يا دآتور حييى أسيب نفسى بتاع إيه: سوزان/ أ* 
 .أنا حىت لو فكرت ماحدش هايغفرها ليا

 بعده  أثناء اللعب، مع تعقيبهاسوزاناتفق ما قالته 
الناس":  اللعبةمث تعميما بعد" ما حدش حايغفرها ليا("

 أشار إىل : حييى.  إال أن تعقيب د")دلوقىت مش بتغفر لبعضها
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إنه"حني قال عن التحكم    اللعبة األوىلاستجابة فوزى ىف
)حييى.د: (، حيث أضاف"بيحميىن من عالقىت او بيحمى غريى مىن

.، لكن د"قال األستاذ فوزى، بتحمينا من بعضنازى ما "... 
بس الظاهر بتحمينا حلد ما"..حييى أآمل مبا مل ُيقل حني نّبه 

 ".نبعد عن بعض

يالحظ هنا أن هذا الربنامج مل يقصد به جمرد التسلية أو
الرتويح واملفاجأة، وال حىت قصد به شرح ماهية النفس فقط، بل

ر آانت به جرعة غري نصائحيةلعله بطريق مباشر أو غري مباش
على) حييى. د(للوقاية، هلذا علينا أن نأخذ تعقيبات املسئول 

أنه ال مانع من: أا قد تقوم هبذا الدور أحيانا، وآأنه ينبه
أن حنمى أنفسنا من بعضنا البعض بدرجة من التحكم، لكن ليس

  .لدرجة الزيف والسطحية" نبعد عن بعضنا البعض"إىل درجة أن 

الناس"حييى آان على آالم سوزان من أن . ومع أن تعقيب د
مش بتغفر لبعضها، الذى مل تكن فيه إشارة إىل ُبْعد الناس عن

حييى آان إشارة. ، إال أنه يبدو أن ما أضافه د"بعضها
آيف: ضمنية إىل أن عدم الغفران هو نتيجة هذا البعد، مبعىن

 ال أعرفك وحنن حنرصأغفر لك أو تغفر ىل وأنت ال تعرفىن وأنا
 !!آل احلرص على آل هذه املسافة بيننا حتسبا وحتكُّما؟

ده.. يا دآتور هاىن أسيب نفسى بتاع إيه : فوزى/ أ* 
 .أنا حىت مش عارف أسيب نفسى أصًال

.جاء تعليق فوزى مباشرة باملوافقة على ماقاله د: فوزى
للىده إللى آان حايبقى تعليقى فعال، هوا ده إ: "حييى

اإلنسان إللى مش سايب نفسه ، بيبعد عن) إن(حسيته فعال 
  -"اللى حواليه

حييى، لكن ما أْآَمَل. إىل هنا وجاء آالمه متفقا مع رأى د
به آان بعيدا عن هذه الرؤية بدرجة مل أفهمها، حني تكلم عن

إخل، هل يا ترى آان ميحو هذه الرؤية..أنه يسيب الشغل 
احنرف مسار الكالم بعيدا عن هذه الرؤيةاألوىل الىت أقلقته ف

خصوصا وأن استجابته!. والسالم؟ جيوز" أى سيبان"لنفسه إىل 
دا انا حىت مش عارف"ىف اللعبة نفسها آانت على هذا املستوى 

 لكن ليس هذا هو آل ما هنالك، تعالوا،"أسيب نفسى أصال
 :نرى آيف أى تعليقه قائال

 "ىف ثانية وانا باتكلممواويل آترية حسبتها .."...

أنتهزها فرصة هنا ألنبه على عدة مبادئ منهجية، ليس
رمبا) األطباء أو املعاجلني(فقط للقارئ العادى، ولكن للزمالء 

 وخصوصا الذين مل تتح هلم فرصة مشاهدة العالج–األصغر أهم 
 :اجلمعى مباشرة

 :ُأْجِمُل بعض هذه املبادئ فيما يلى 

ال ميثِّل مما "ما ال نعرف"حتِّرك عاب  إن مثل هذه األل-أ
 ، وأحيانا تكون بالضرورة ما ُأْعَلِن باأللفاظ إال أقله
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 ىف الوعى فعًال، وأحيانا تكون األلفاظ ىف عكس ما حترك
 .هامشية بالنسبة ملا حتّرك

"جمتمعا معا"قد يصل إىل صاحبه " الداخل" إن حتريك -ب
 )مواويل آترية(دون متييز التفاصيل 

 فيه هذا التحريك قد ال يستغرقالذى حيدث" الزمن" إن -ت
ورمبا أقل، وحنن ىف احلياة العادية" ثانية"فعال أآثر من 

 .ال نستطيع أن نضع ذلك ىف االعتبار أصًال

ما حيدث ال تتم شعوريا، وال بالتفصيل،" حسابات" إن -د
حسبة أو حساب مواويل آترية ىف"وال جيوز أن نسأل عن 

عقلـَنة املعطِّلة ليس هلا، ذلك أن تلك االسئلة امل"ثانية
إجابة، فمن ذا الذى يستطيع أن حيصر ما حترك ىف ثانية، مث

هى املهمة، مبا) أن َثمَّ حتريكا(آيف حيسبها، والنتيجة 
 .يرتتب عليها

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

حييى رضاه عن مستوى النقاش ىف هذه اللعبة. حني أضاف د
ما سبق مما يرصده اآلن بعدالثالثة، رمبا آان قد وصله بعض 

 أآثر من عام من عرض الربنامج،

لكن نالحظ آيف عّقبت سوزان على آل ما دار حبكمة 
، ميكن أن تقال من أى أحد بدون آل هذا الذى حدث،"عادية"

هى حمتاجة حكمة ىف إن االنسان يبتدى يوازن"وذلك حني قالت 
أللعاب، سواء ىفحني ختتم مثل هذه ا". أموره إمىت يسيب ومع مني

العالج اجلمعى، أم ىف مثل هذا التجريب مع األسوياء، باألمثال
فإنه جيب االنتباه إىلأو احلكم املعادة أو النصائح الراتبة، 

 ولقد الحظت ىف آثري من الربامجأن هذا ليس هو املراد،
التليفزيونية الىت ُأْدعى للمشارآة فيها أن آثريا من املذيعني

السخيف(حيبون أن ينهوا الربامج مبثل هذا السؤال واملقدمات 
إيه النصيحة اللى: "الذى دائما ما أستغربه) وال مؤاخذة

للشباب أو للمرأة أو ألى (؟"حتب ختتم بيها الربنامج
، فأنزعج، وأرفض أن منحو آل ما آنا نتناقش فيه..!!)أحد

 .هبذا التسطيح بالنصح واإلرشاد

لت قوال عاديا معادا، مل يفّوهتااملهم سوزان هنا حني قا 
حييى، فراح ينبه أن هذه احلكمة نفسها هى نوع من. هلا، د

التحكم، وأنه يوجد شىء قبل ذلك وبعد ذلك وهو ما ُيبحث ىف
 "!!السيبان سيبان "احللقة لعبة بعد لعبة ألن

مىن مبا ورد. حييى، ، أ.هاىن ، د. أآتفى بالتعقيب على د
 .ةىف املالحظات العام

 وإىل اليومية القادمة، لبقية اللعبات 

 )مازال هناك سبع لعبات ىف نفس احللقة( 

 !!إنتظرونا بعد التقاط االنفاس
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 حتت سفح اهلرم .... 
 :ما زلنا قبل اليوميات

 يعيد  األستاذ  وراح ،  اجلديد   بنظامها   راتبة   احلياة   رجعت
 العالج أخصائى   و  املمرضة،   مواعيد على    أوقاته   تنظيم 
 آان الثاىن    يتغيب   أو   األوىل   مواعيد   تضطرب   وحني ،  الطبيعى 
 آان   لكنه ،  ألحد   لوم   أو  صريح  احتجاج   دون ،  الضجر حىت    يقلق 
ىف الرعاية   آمريض   حقه   ينبه بالتزام هادئ إىل   آمن 

 بالغ   وال   رقته مدى    يدرآون   احمليطني   آل   يكن   ومل ،  فالنقاهة
 ذلك   آل   التقطُت ،  يومه   إيقاع   طوضب   الناس   وقت على    حرصه 
 االنتقال   جرعة   أضبط   وأن ،  شىء   آل   أثبت   أن   وحاولت   بسرعة، 
 أطمئنه   وأن ،  انقطاعها   أؤجل   وأن ،  املمرضة   على   االعتماد   من 
 وأْن ،  تأخري   بال   وستصلها   تصلها املستشفى    أتعاب   أن   على 

 الوقت   طول   يستوثق   أن   يريد   آان   ولكنه  .....    وأن ....... 
 من   يأخذ   ال   وأنه   أحد   على   ثقيال   ليس   أنه :  األول :  أمرين   من 
 التكاليف   وأن ،  لعالجهم   خصص   ما   وعائالهتم   الشرطة   ضباط   حق 
: والثاىن ،  أحد   حق   على   يعتدى   أن   عن   بعيد   آخر   مصدر   من   تأتى 
 واملتابعة   التأهيل    ىف   البسيط الطبيعيى    حقه   يأخذ   أنه 
  . والنقاهة   الطبية 

، العادية   روعته ىف    حمفوظ   جنيب   أخذت أآتشف أوضح وأعمق من هو
 آل   من   رعاية   بكل   الناس   أوىل   وهو   حىت ،  باآلخرين   اإلحساس   وصدق 
، أوال   واجبه   يؤآد ،  عادى   شخص :  "أبدا   إال  " الوقت،   آل   واحد 
   !! أقل   وال   أآثر   ال ،  له   مثيل   ال   حبياء   حقه   إىل   وينبه 

  قبل اليوميات:  ىف يوم آخر، أيضا 
 يوسف   فعل   ماذا : " ىل قال ،  الصباح   هذا   منزعجا   آان

انتظرت(،  "؟املستشفي   رجال   مع )  العقيد   يوسف   حممد   الصديق (
 لقد ، " شعورهم   آذى   قد  يكون    أن أخشى  " )أن يكمل فأآمل

:" قال   التفاصيل   من   مزيد   عن   استفسرت   وحني   "شغلىن   ما ُأْبِلْغُت  
 حني املستشفى    إدارة   وبني   القعيد   بني   قامت   مشادة   أن    يبدو إنه 
 املقرر التقريىب    املبلغ   بعض التفاصيل عن    اإلدارة  طلبت 
حمتجني على   اإلجابة   يرفضون    رسوله   أو   بالقعيد   فإذا ،  للعالج 

  املوقفجمرد السؤال أو شئ من هذا القبيل، مل أفهم بوضوح
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 أن ينبغى    ال   بالطل   هذا   إن "، !! األستاذ    أضاف حىت بعد أن 
 خياطب   أن   البد ،  متاما   ذلك   أفهم "  آموظف " أنا ،  أحدا   يضايق 
 مستواه ىف    هو   من   اإلدارة   وآيل   خياطب   وأن ،  مثله   مديرا   املدير 
 التعبري   هذ   أمسع   وأنا    وابتسمت ". وهكذا ،  اإلدارات   وآالء   من 
والذى ، !!!" أنا آموظف " دائما   عنه   مسعته لذى ا   الدال 
آما أعتقد أنه له ،  الرائعة   إبداعاته ىف    أسهم   أنه   أعتقد 

، الوقت   طول   الناس،   عامة ،  بالناس   التصاقه   ىف إدامة   الفضل 
ورمبا آان له الفضل أيضا ىف إحساسه بإيقاع الفعل اليومى 

 شخصيا   حمفوظ   جنيب   ما زال , يقدسه لذاتهالذى بدا ىل أنه 
، بعد و ..  وبعد ،  نوبل   بعد ، " آموظف   أنا: " هذا   آل   بعد   يقول 

" آموظف   أنا " املتواضع   البسيط   الوصف   هبذا   نفسه   يصف ، ..وبعد
 " . إخل  ..  موقفهم   وأفهم   أعذرهم .... 

 إن   الفهم   سوء   وإزالة ،  ولالعتذار   هملشكر   أذهب   أن   وعدته
 أثناء   طيبة   دعوة   منه   طلبوا   حني   أم   وذّآرته ،  أصال   وجدته 
)يفضلوا آده (، هم   آما   يظلوا   أن   اهللا   يدعو   أنه   أجاهبم ،  خروجنا 
 شهادة اعتربوها  وأم وصلتهم هذه الدعوة غري املألوفة ، و 
 ، وما منهم   ينتظر   ما   قمة إىل    وصلوا   أم تعىن    رائعة   تقدير 

  !.يرجوه هلم، ليكونوا للناس ، سائر املرضى، آما آانوا له 

، جديد   من   وطمأنته   معهم   فعلت   عما سألىن  التاىل    اليوم ىف 
 شرح   يؤآد   فعاد   وأن ما بلغه مل يصل إىل درجة سوء التفاهم،

 يبدو   مث ، " واحلر   املوظف   بني   الفرق   هو   هذا: " قائال   نظره   وجهة 
 من غموض، أو رمبا خشى أن أتصور أن  املقابلة ىف    ما   أدرك   أنه 

 وغري   املوظف   أعىن الفرق بني   :فاستدرك املوظف ليس حرا، 
 بانتقاء   عالقته   واستمرار   وعيه   بدقة   وفرحت ، ".. املوظف 
 يريد   ما   توصيل على    واحلرص ،  املستمع   واحرتام   املناسب   اللفظ 
  . حتديدا 

 مولده   يوم 11/12/1994  : اليوميات   وبدأت
ودهش وسأل، ،  مفاجأة   له   حّضرت أنىن    أمس   أخربته   قد   آنت

ا تطّل من بعيد خلفوأّجلت اإلجابة، وحملت فرحًة خمتلطة بدهشة م
 التوجس   يشبه   ما هذه  أنىن ختايلت وراء فرحته    مع وجهه، 

 العقيد   يوسف   مع   اتفقت   قد   وآنت ،  غلبت   الفرحة   لكن ،  الطيب 
 إىل "  األحد"   اليوم   هذا   صباح   خنرج   أن   سامل وزآى  الغيطاىن    ومجال 
 ليستعيد ،  احلادث   بعد   له   خروج   أول   ذلك   ليكون   الشمس 
 . ذلك   أمكن   ما   العادية   حياته   إيقاع   بالتدريج 

مل يرتدد ىف اخلروج برغم املفاجأة، وآنت أحسب أنه سيقاوم
أآثر، لكنىن حملت وراء استجابته للمفاجأة الىت مألت وجهه فعال

س، لكن ما إنبفرحة طفل يوم اإلجازة، حملت ظال من توجس أم
احتوتنا السيارة حىت تنفس بعمق وآأنه ال يصدق أن هذا هو

 .هواء الشارع من جديد

 املدرسة ىف    التلمذة   رحالت   أيام   وتذآر ،  اهلرم إىل    ذهبنا  
، ها عاما   مثانني   من   أآثر   منذ )  األسرة   مع   ورمبا  ( االبتدائية 

آما!!! التاسعة   أو   السابعة   سن إىل     تعود به الذآريات   هى 
 أملح إىل زيارته املتحف املصرى مع املرحومة والدته، مل
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 الدائمة   بالطفولة   االحتفاظ   رائع خيطئ ظىن ىف حتديد سن فرحته، 
، آان)  مييزه   ما   أعظم   من   هو   هذا   أن   بعد   فيما   تأآدت (،  هكذا 

معى ألّفه هبا خشية الربديلبس عباءة املرحوم محاى الىت أحضرهتا له 
ومل يطل مكوثنا ىف سفح اهلرم، التقطنا صورا)  ديسمرب11حنن (

 .ميناهاوس، وهو ال يكاد يصدق   قليلة للذآرى، مث توجهنا إىل

ما زلت برغم تصاعد دفء العالقة وإزالة احلواجز، ال أعرف
 مل أحضر جمالسه- آما ذآرت–آيف يتحاور معه املريدون، فأنا 

 قبل ذلك أبدا، وآل لقاءاتنا منذ شرفىن مبتابعة أيامهمعهم
آانت باملنزل، آما آانت معظم أحاديثنا حول مواضيع

آنت أجلس جبواره ىف. النقاهة والرعاية مثل الىت ذآرهتا حاال
امليناهاوس، أميل على أذنه آما تعودت، وقد مسح ىل األصدقاء

 أعرف مىت ُينهك،أن أتوىل ضبط جرعة اجللسة، رمبا لظنهم أنىن
مل أجد ما أقوله ىف هذا املوقف. إخل.ومىت نتوقف ومىت نعود

، ذات يوم آيف أنىن ) وهلم(الذى مل أعتْده، فرحت أحكى له 
 جناح "ىف    ينزل   مهما ىف هذا الفندق، وأنه آان   مريضا   ُعْدُت 
 أثناء   فيه   نزل   هبذا االسم ألن مونتجمرى مسى  والذى  " مونتجمرى 
 ووجدت   للحمام   ذهبت   حني أنىن    وآيف ،  الثانية   العاملية   احلرب 
أدواته وحمتوياته وحوائطه من خشب شديد الوقار   أغلب 

وأنىن دخلت خطأ، فاجتهت ،  نوم   حجرة   واجلمال، خيل ىل أا 
إىلحاجيت، لكنىن شككت ىف نفسى وتراجعت  أقضى    أن   دون   للخروج 

،!فاْنَشّد" السيفون"املرحاض، وشددت ) وال مؤاخذة(ما يشبه 
فتأآدت أنه احلمام، ومع ذلك فقد أبت أجهزتى الفسيولوجية
أن تصدق، وخرجت آما دخلت وأنا مل أخدش حياء آل هذا اخلشب

 تعودت   قد   أآن   عاليا ومجيال، ومل   األستاذ   وضحك   األنيق،
 .  بعد   القرب   هبذا   هذه   اجمللجلة    ضحكته 

وهو يأخذ شهيقا عميقا آأنه يتأآد أنه   األستاذ     نظر إىل
مع أننا آنا داخل) خارج البيت(ما زال هو هو هواء اخلارج 

الفندق، نظر مرتددا فعرفت أنه يريد أن ينتهزها فرصة
سألىن مرتددا، مبناسبة هواء احلرية،: ويتخطى احلواجز، وفعال

هل تضر سيجارة واحدة ال أآثر؟ وحني وافقت حملت) الهكذا ق(
مل يتوقع وجهه يشرق وآأنىن أمام تلميذ يطلب إذنا من املشرف 

 - رمبا خوفا من أن أرجع ىف آالمى–االستجابة له، أسرع 
 سرية ىف     جيبه ىف    هبا   حيتفظ   سجائر آان   علبة وأخرج سيجارة من 

وفوجئنا وتساءلنا فضحك وهو خيربنا ،  تالوق   هذا   طول   تامة 
أنه مل جيد داع لإلعالن عنها خشية أال يؤذن له، أشعل له

، وهو ال)أعتقد أنه اإلبن زآى سامل(السيجارة أحد األصدقاء 
يكاد يصدق، وراح يأخذ منها نفسا عميقا بطيئا، مث يديرها

ضى وآأنه التقى حببيبة بعد طول غياب فم هبدوء بني أصابعه،
يتأمل وجهها، وميلس على شعرها ليتأآد أا هى، وأا عادت،

 هبذه السيجارة الىت مل يدخنها منذ–أحسست ساعتها أنه 
  . الطبيعية   للحياة   عودته   من    قد تأآد -احلادث

 بوصف   مقرونا   الصحف ىف  امسى    بذآر التاىل    اليوم ىف    فوجئت
" املرافق   الطبيب"بوصف آخر هو    ذلك   وتتاىل "  اخلاص   طبيبه"
    صرحت أنىن  لساىن  على    ذآروا   آما   طبية،   صفات   من   ذلك   وغري 
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 من   له   أساس   ال   ذلك   وآل   آيت   يستطيع   وال ،  آذا   يستطيع   بأنه
ألستاذى   ما   َجْرُح   به   أن   شعرت إنىن    بل ،  فقط   هذا   ليس  ، الصحة

، وأيضا حرج ىل بشكل آخر، من حيث أنه يعطيىن اهذ وشيخى  
دورا أقل مما أمتناه ىف صحبته، وأآرب مما أستطيع خبربتى

 مرات   خفت وأنىن  ،  عيبا   ليس النفسى    املرض   أن   صحيح   احملدودة،
 مثال–عاىن  حىت    شخوصه   َتَقمََّص   قد   يكون   أن أستاذى  على    متفرقة 

 تلك   بكل ىف الشحاذ " عمر احلمزاوى" حالة  وصف   تاح له أ  ما –
وقد ذآرت خماوىف هذه ىف نقدى األول،  والتفاصيل   الروعة 
  :ما يلى" حيث قلت الشحاذ " لروايته  )1970(

ألا من الناحية النفسية متثل" الشحاذ"منا اخرتت وإ
فهى تصف نوعا من.. وضوحا وصراحة ىف األعراض ال مثيل هلما

املرض النفسى وصفا ال أآاد أصدق أن إنسانا يستطيع وصفه إال
 . إن مر به وعاناه

والبد أن أعرتف أنىن أشفقت على آاتبنا الكبري أن يكون
زعت حني خطر بباىل هذا اخلاطرقد عاش بعض هذه اآلالم، وج

برغم ما داخلىن من راحة حقيقية، إذ أن هذا االحتمال
. هذا الوصف الذى اليقدر عليه إال هو   قراءه نفحنا حنن

 استبعدت ذلك جدا، وراجعت- حبا فيه ثانية–إال أىن . 
نفسى وقلت لعله صديق صادق، اندمج معه آاتبنا العظيم،

استطاع ببصريته أن يرتجم خلجاته إىلحىت قامسه مشاعره، مث 
  .ما أقرأنا من فن صادق

ولكن الذى استبعدته متاما هو أن تكون هذه القصة
 برمتها حمض خيال

فعال رفضت وصفى بأىن طبيبه اخلاص خشية تصور أنىن أقوم
بدور التطبيب النفسى، ولعل هذا النفى، بل وتبادل

ىف أحد أعياد ميالده حنياألدوار، هو الذى حضرىن ىف شعرى الحقا 
 طول- نفسيا -أن شيخى هذا هو الذى آان يعاجلىنأثبت فيه 

 2003-12-15األهرام " صاحلتىن شيخى على نفسى". الوقت

 " 92 " الـ   ميالده   عيد قلت ىف 

  من   تيسََّر   مبا    النفوَس أِشفى     قادُر بأَِّنَى    زعموا ...  
 صناعْة   أو   آالٍم   أو   علوٍم 

 ، الرَؤى   ختتلُط   حني َنْفِسى  ُيشفى    ذا   ومن ،   عفوا
 أطيْق؟   فال   الصديُق   احلزُن   ذلك حيتويىن    أو 

 ، سيدى   لقيتــَك حىت 
  .  رحابْك ىف  طفلى    فوضعُت 

 .  عنيْد   طفُل
  . جديْد   من    يوٍم   آلَّ   يُدَهُش   مازاَل 

............... 
  ، فينـَا   إليه   أآوُن   ما   ربأق   صرُت حىت  َنْفِسَى  على  شيخى  صاحلتـَِنى 
  اجلماعة   بــََلِه ىف    أشكُّ   وآُنت ،  ناسَى على  شيخى  صاْحلَتـِىن 

  . ُهـْم   ما   لغري   ُيْخدُعوَن 
  .غريى   بظلِّ   أضيع   أن   أآثر   زخم اجلمِوع َفِخْفُت على  شيخى  صاحلتـىن    

  .  ِمْنها   آان   مهما   رِةاملَّ   أيامنا على  شيخى  صاحلتىن 
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  حنمُل    واملرارة   للحالوِة   خـُلقنا   قد   بأنا شيخى  علََّمِتىن 
  . إليه َآْدحًا    نكوُنـه   الثقيَل الْوَعى  

. . . . . . . . . 
 .. . . . . . . . 
  : خاليا داخلى   نشطت  - سيدى  - النقاهة   أحالم وحى    من

 ، حامـُل َأنَِّى     فحلـمـت"  
 . اجلنني   وعد   وآأنه     حاِنيا   دقَّــا   ُتومسع 
 ، عسريا   أبدا   يكن   ومل   املخاض   جاء 
 ،   طيبة   أما   صرت أىن    وفرحت 
  ،  الوليد   الطفل   ذلك   أيضا   آنُت   قد لكنىن  

 ، أمومىت َثْدَى    فلقفُت
 . خافتا   ضحكا   ومسعت 
  . ولكْن    سخريًة   ليس .. ، ال 
 : يقول أعماقى    عمق ىف      واثقا   صوتا    ومسعت ....  

  ".  بنـا   "اآلن"   املمكن   النبيل   هو   املستحيل"
 ، وْعيي   بعض   من     جانبا   الرقيقُة   عباءتــك   َلَمسْت

  ". آـُْنـَتـُه   أنــَّـَك   فـعـلـمـت 
  . أحلْم   آنت   قد أنىن    أندم   وصحوُت

حني قرأت له هذا احللم شعرا الحقا، وقال فيه آالما طيبا،
عرجت إىل رفضى لتفسري األحالم الفرويدى، وتكرر ىف لقاءاتنا
الالحقة ألآثر من عشر سنوات عرض نظريىت عن األحالم حىت شعرت أىن
أضجرته، لكن أبدًا، آان دائما يستزيد مبا يشجعىن حىت بدأت ىف

 .، ولنا ىف ذلك عودة فعودة....اهته نقدًا قراءة أحالم نق

 * * *  
سألته عن آيف اعتاد أن حيتفل هبذا ،  امليالد   عيد   ذآر على 

 وإنه ال ،  ميالده   بعيد   عادة   حيتفل   ال   إنه ىل    اليوم؟ فقال 
 تصادف   إذا   اللهم ،  احلرافيش   مع حىت  ،  االحتفال   هلذا معىن    يعرف 
 ال   مث ،  لقائهم   يوم  بالصدفة، وهو  مخيس   يوم   اليوم   هذا   جاء   أن 
حسب: قال ،  "تورته  " وال حىت : بعد ذلك، قلت له   شيء 

وجهة   له   التساهيل، زمان مل يكن هناك طقوس آهذه، وذآرت
   فضال ال أرى ىل    ذلك أنىن : نظرى ىف فكرة االحتفال بعيد امليالد

 ىف يوم آذا فيحتفلون ىب ، وقلت له أنىن سجلت ولدت أنىن  ىف  
 هاشم .  د . أ) املرحوم(العيىن    قصر   طب   رأىي هذا لعميد آلية 

مبناسبة عيد   ورد   باقة يرسل ىل حىت عيادتى    أن   آصر   حني ،  فؤاد 
، وآان يعّد بذلك النتخابات دورة ثانية للعمادة، ميالدى
 لكل الزميالت والزمالء مثل ذلك، ولكن سيادة العميدةويرسل

األدب قبل  التشجيعية ىف  الدولة   جائزة على  حبصوىل    مل يهنئىن 
، فكتبت إليه، وعاتبته أنه )على ما أذآر(عام أو أثنني 

اّطلع على تاريخ ميالدى من أرشيف الكلية دون إذىن، ىف حني
ى ملفه أل رّد له التحية ىف عيدأنىن ليس ىل احلق ىف االطالع عل

ميالده، وأنه حني فعل ذلك مع زميالت ىل قد ختطى آل احلدود، فال
أظن أن أيا ِمنُهّن تريده أن يعرف سنها، مث إنه مل يهنئىن

 شتاء   ليلة ىف  والدّى    بإجنازى أنا ىف نفس العام، وهنأىن بفضل
 فضل ىل    وهو أمر ليس   ،)ولدت ىف نوفمرب ( ما   عام   من   ينايرية 
  سبقىن    إْذ   أخ   رابع ألىن    أصال   والدّى   ينويه   يكن   مل   رمبا   بل ،  فيه 
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قلت ذلك لألستاذ وآان يستمع بامسا، لكنىن ،  ذآور   إخوة   ثالثة
حملت ىف وجهه قرب اية حديثى ما يشبه االحتجاج املهذب، بل

ذآرتالرفض، وفعال، أحسست أنه يريد أن يقرص أذىن ألنىن 
والدّى هبذه االستهانة حىت ولو آان على سبيل الفكاهة،
وخجلت، وحني تراجعت بعد ذلك عن رفضى لفكرة أعياد امليالد
خاصة للصغار، وذآرت ذلك لألستاذ الحقا، سألىن آيف عّدلت
رأيك، وآان يفرح مبثل ذلك آأنه يطمئن ملرونتنا حوله، فقلت

 رسالًة ما لألوالدله إنه بدا ىل أن هذا االحتفال يؤدى
والبنات أساسًا، فهو يبلغهم أن والديهم غري نادمني على

 واسعًا، فعرفت قدومهم ، برغم ما يفعله الصغار هبم، فضحك
أنه عفى عن خطئى األول وجتاوزى حدودى جتاه والدّى، فأضُفت

 وأنا أشرح له رأىي اجلديد، أن هذا- أيضا –أنه حضرىن اآلن 
 اعتذارا هلم عن أننا أجنبناهم - أيضا–ن االحتفال رمبا آا

 قسرا ىف هذا العامل دون استئذان،

 على عمر اخليام وأىب العالء- األستاذ وأنا -وترمحنا 
 .املعرى معا

ق أن حددت فرتة هذه اليوميات منسب:  تصحيح وتوضيح- 
 وهذا صحيح، لكنىن وجدت أنىن]1995-8-17حىت   11-12-1994[
،"قبل اليوميات" آتبت حواىل مخس عشرة صفحة بعنوان  قد

ويبدو أن التاريخ الذى أثبته لليوميات، هو تاريخ بدء
الكتابة، مبعىن أن الفرتة السابقة لذلك مل أآن أآتب فيها

يوم عيد ميالده( ديسمرب 11دأت الكتابة يوم شيئا، وحني ب
الذى سوف!!!) أى واهللا " أطال اهللا عمره" آدت أضيف اآلن -

 من الذاآرة،يأتى ذآره حاال، قررت أن أآتب ما فاتىن
.د.وقد حدث خطأ ىف احللقة األوىل حني سجلت أن مكاملة أ

 نوفمرب،11 ديسمرب، إذ يبدو أا آانت 11سامح مهام آانت 
 .لكل هذا لزم التنويه

مث ) 1970(ءة األوىل ىف جملة الصحة النفسية نشرت القرا - 
 القاهرة دار الغد –ىف آتاب حياتنا والطب النفسى 

حييى الرخاوى، . د. قراءات ىف جنيب حمفوظمث ىف آتاب ) 1972(
  .170، ص 1992اهليئة العامة للكتاب، 

"92 " الـ   ميالده   عيد ىف [ 15/12/2003: نشرت ىف االهرام -
  ..] نفسى على  شيخى  صاحلتىن 
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א/א−42

 ة والرباءةعن التواصل والطفول
 مقدمة 

مازال احلوار جيرى بني نفس األصدقاء تقريبا، وهو شئ طيب
ألنه جيعل احلوار حوارًا، لكنه يقلقىن ىف نفس الوقت ألنه ال
يساعدىن على التعرف على بقية الذين أآتب هلم، سواء بصفة

 .عامة أم ىف هذا احلوار األسبوعى

 يكتب ىل االبن آرمي شوقى
 بريد اجلمعة من اجلمعة للجمعة، ألنه أنا بقيت استىن-

 ".خد وهات"مجيل إن حد آبري يسمع ويرد، يبقى فيه 

 حييى. د

أن املسألة) أو آثري(شكرا آرمي، ولو أىن آمل بعد قليل 
حد آبري يسمع"أآثر فأآثر، ألن حكاية " خد وهات"تصبح 
 .ال تطمئنىن آثريا، مع أننا حنتاج االثنني معًا طبعا" ويرد

 دوبعـ

 )بني البشر: عن التواصل(اخلوف من احلب : أوًال
بعنوان" التواصل البشرى"حني آتبت هنا عن صعوبة 

)2007-9-26بتاريخ " رية زيف واغرتاب التواصل البشرىتع("
آنت فعال مرتددا وخائفا من أن أفتح ملفا ال أستطيع أن
أغلقه، وأن أطرح أسئلة ليس عندى هلا إجابة، وألَوح بعالقة
أرقى وأبقى تكاد تكون مستحيلة اآلن، وقد حاولت أن أهرب

ل عملى ىف مهنىت،فعًال بعد هذا املقال األول، لكنىن فوجئت أن آ
وال أقول أغلب عملى، هو يدور ىف هذه املنطقة، وأن معظم
آتاباتى شعرا وقصَّا وعلما هى ىف هذه املنطقة أيضا، فأى مربر
أخالقى أو موضوعى يربر ىل اهلرب؟ هل ألىن عجزت عن أن أحقق ما
أراه، َأْفَضَل وأْبَقى حيق ىل أن أعزف عن قول ما أتصور أنه

يكون؟ ومع ذلك فقد آان امليل األرجح هو أن أقفليومًا ما س
ومع ذلك! هذا امللف حىت ال تنقلب املسألة آالما على الورق

 .عدلت عن تراجعى آما تشهدون

 تّعرت)10-8 ـ 10-7(اخلوف من احلب حني نشرت مَقالَتْى 
 املسألة أآثر وأصعب، ولقد آنت صرحيا منذ البداية حني أيت 
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إىل نفسى على لسان  بالرد على سؤال وجهته 9-26املقال األول 
 :القراء

 :هل حللت أنت شخصيا هذا اإلشكال

 " طبعا ال: "ورددت
 :مث أردفت على لسام

  إذًا ماذا-
 :ورددت

 ! إذن هذا -

 أيته بإعالن10-7" اخلوف من احلب"وىف املقال التاىل عن 
خماوىف وحماذيرى بشكٍل واضح، ويبدو أا وصلت إىل آثري من

أما.  أسامة عرفة والصديق حممد آامل.األصدقاء وخاصة د
 : فقد ايته أيضا بسؤال يقول8/10املقال الثالث 

 ُترى هل أصبحت املسألة أسهل أم أصعب؟
 .أسامة أا أصبحت أصعب. ويبدو من تعقيباتك يا د

  أسامة عرفة. د

 صّعبتها علينا يا موالنا، ربنا أمر بالسرت. . . . 

 :حييى. د

عتذر، وال اريد أن أمتادى أيضا، أالبصراحة، نعم، وال أ
تذآر يا أسامة أنىن قلت ىف املقال األول ىف سلسلة اخلوف من

قد يرتتب على فهٍم طيٍب أمني،: " ، أنه7/10احلب بتاريخ 
تقليب غري طيب لعالقة سلسلة متواضعة، آان يتمىن صاحبها

آنت، ومازلت أخشى يا أسامة. أن تستمر مستورة والسالم
ل آالمى إال إىل عدد قليل على املستوى العقلى، أماأال يص

 .على املستوى الواقعى فها أنت حتدد الندرة بوضوٍح شجاع

  أسامة. د

مني وآل آام واحد حايقدر على ده، أعضاء اجمللس) فعال... (
املوقر؟ وال الراجل وال الست الغلبانة بياعة الفجل على

 رفني راضينيوبعدين الط............. رأس شارعنا 

 حييى. د

لكن! يا سيدى ربنا ميألها هلم برآة، وهل حنن قلنا حاجة
 ماذا أفعل ىف حتم الرؤية وضغط الرسالة، ماذا أعمل؟

  أسامة. د

شوّية َعَمى، على شوية ِعشرة، على شوّية موّدة،. . . . 
، مش هوه ده اإليقاع إللى ممشى الدنيا حلدعلى شوّية مناآفة

 دلوقىت؟

 يىحي. د

، ربنا يسرت، لكن احلكاية يا ونصف  نعمبصراحة مرة أخرى،
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أسامة، وأنه مع مرور الزمن، وإذا مل تكن هذه الشويَّات متجددة 
شوية تفويت، على شوية : أوال بأول، تنقلب املسألة إىل" وصاحبة"

 تطنيش على شوية برود، على شوية انطفاء، على شوية انسحاب،
 أن أقول إن ، ال تضطرىنوالذى نبات فيه نصبح فيه وسالمتك وتعيش

مثل دورة حياة دودة (، "التواصليةدورة حياة الدودة "هذه هى 
ونتمىن للجيل القادم ما هو . مث حنمد اهللا على السرت) البلهارسيا

أفضل، طيب، ما املانع أن نقدم للجيل القادم بعض معامل بعض 
حماوالتنا الفاشلة، ليبدأ من حيث انتهينا، نلقى الكرة ملتهبة 

 أال جيوز؟. م حيولوا إىل طاقةنارًا، وه

  أسامة. د
..مانستأذنشى بعض : اقرتح عقد ميثاق شرف ابتدائى للحب

وبعدين احلب.. حنرتم بعض شوية، التزام شوية مسئولية، 
 بقى حسب التساهيل

 حييى. د
، وأيضا حكاية"حنرتم بعض"أيضا موافق خصوصا حكاية 

تعريف احلب، أنت تعرف طبعا يا أسامة أن "املسئولية
، وقد أضفت أنا توضيحًا له"رعاية ومسئولية"العلمى هو 

القدرة على"و" حتمل االختالف"و" متبادلة"أنه رعاية 
جتديد العالقة وإعادة: "ومل أضف على أن يشمل ،"االستمرار
 فزاد األمر صعوبة، وآان علّى أن أتراجع، لكن،"التعاقد

أقدم ما أعرف، حىتبرغم آل ذلك مل أستطع أن أهرب من أن 
 .لو مل أآن قد جنحت أنا شخصيا ىف حتقيقه

  أسامة. د
 إىل آل)أنا(ال أدرى يقينا ملاذا جلأُت .. ) أنا أيضا(

هذه املراوغة، أو حماولة التملص مما ألقَيُته ىف وعيى،
 عذرا سيدى على مشاآستك ىف حمرابك

 :حييى. د
راب، احلب أوياعم حمراب من؟ ومشاآسة من؟ احلب ال يعرف احمل

حماولة السري ىف طريقه حيتاج إىل آل ما حناوله، وهو يلقى ىف
وعينا ما يقلِّبنا، وقد يلهمنا إىل حلٍّ ما، يوما ما، خاصة
لو بدأنا حبكاية احرتام حقيقة تعدد مستويات الوعى،

 .مما حيتاج إلفاضة الحقة". االتفاق املتعدد املستويات"وبالتاىل 

 : أسامة. د
أتفق متاما مع رؤية مستويات الوعى، وهريارآيتها... 

:وسؤاىل هو) عن اخلوف من احلب" 2"الىت جاءت ىف املقال (
أليست مستويات الوعى املختلفة فاعلة نشطة بتلقائيتها

 .حىت بدون وعى مستوى الشعور الظاهر

 :حييى. د
طبعا، وهل يقدر أحد أن مينع تلقائيتها، سواء وصلت إىل

 ال، عليك نور يا شيخالشعور أم 

  :أسامة. د
وأن ما يصل لشعورنا الظاهر أو ما يظهر على شاشة .... 
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الوعى هذا ليس جمرد تسطيح، وبقية املستويات خارج
لتفاعل مستوياتاحملصلة النهائية  هواحلسبة، وإمنا فقط 

الوعى املختلفة فيما بيننا ومع مستويات وعى اآلخر سواء
 .وعينا بذلك أم ال

 حييى. د
يا"!! (ياليت: "ولكنىن أضيف! الضبطاهللا يفتح عليك، ب

 )من بقك لباب السما: ريت

  أسامة. د
هل حنن نعى بكل العمليات التحتية ملستويات الرتاآيب.. 

املخية ىف بقية الوظائف احليوية حىت يكون من الضرورى
 الوعى هبا أثناء التواصل مع اآلخر؟

 حييى. د
آية الظاهرة،طبعا ال، آالمك آله صحيح، حىت العمليات احلر

جترى متناسقة دون تدخل شعورى، بل إن التدخل الشعورى
بس انت لو بصيت"..يا أخى، أال تذآر صالح جاهني . يفسدها

 ".لرجليك تقع

  أسامة. د
ىف عملية النمو والرتبية تغذية هذه) إذن(علينا .. 

املستويات املختلفة، وفتح املسام هلا بطريقة غري مباشرة
 وبلغة أقرب للعاديةوغري معقلنة، 

 حييى. د
بائعة الفجل"أوافقك مائة ىف املائة، بل إنك حني قلت ... 

تصورت أا أقدر على حتقيق ذلك" على ناصية شارعنا
ىف.  واحد متفذلك منّظٍر من أى. التواصل املتعدد املستويات

من: اجلزء الثالث( "ملحمة الرحيل والعود"روايىت اجلديدة 
"وردة" توجد شخصية أمية امسها )ثالثية املشى على الصراط

تعد شايا وقهوة ومشاريب ىف رآن جبوار مزلقان أبو النمرس،
وأظن أنىن تعمدت برسم هذه الشخصية أن أقدم منوذجا لتواصل
متعدد املستويات، يفوق آل شخصيات الرواية مبا ىف ذلك

اخل، ورمبا ُأضطر يا....املثقفة، واألجنبية، والربجوازية 
ثالثية جمتمعة أن أعود لنقد هذه ال– وآلى أسف –أسامة 

بعد اآتماهلا ألا تدور حول إشكالة التواصل البشرى من
ناحية، مث أظن أا ترسم سهمًا ما ملا أود توصيله وأؤجل

 .احلديث عنه من ناحية أخرى

من أصعب ما يؤملىن أحيانا يا أسامة أن أضطر لنقد أعماىل
، لكن ماذا أفعل باهللا"شرح على املنت"اإلبداعية مبا أمسيه 

عليك والنقد احلقيقى بالنسبة إلبداعى ُهْس ُهْس، دعنا
، وقد بلغه ما نتحدث"حممد آامل"نستمع لصديقنا الطيب 

عنه بطريقته الطيبة اهلادئة األمينة، وهو مل ينف دهشته،
 .الىت واحلمد هللا، مل تصل إىل حد االنزعاج

  :حممد آامل
  مكشوف يا خرب ابيض، ده الواحد ِمْن جّوه!! .... ياه 
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سس بغري آده، حسيت بكل ده وأنا بقرأقوى، أنا آنت حا
  )1اخلوف من احلب (اليوم 

 حييى. د
...، ليس متاما، طيب .. ..، يعىن...واهللا أنا آسف يا حممد

 "أنا شاآر يا حممد: "خّلها

  حممد آامل
يبدو أا ليست هى ما متيز الفطرة البشريةومع ذلك .. 

 السليمة، غاية تواصل اإلنسان آما أآرمه اهللا

 حييى. د
؟ ال"تقصد ماذا.. "هى" ليست"مل أفهم ماذا تعىن بـ 

القصيدة وال املقال قدمتا منوذجا ملا هى الفطرة البشرية
السليمة على ما أذآر، وإمنا اليومية آلها آانت تريد

وجود، أما الفطرة السليمة، الىت جاءتأن تّعرى امل
األديان لتنميتها، فقد انقضت عليها السلطات الدينية

 .وغري الدينية تفسدها مع سبق اإلصرار

  حممد آامل
نواميس الدين تنسق صراعاتنا الداخلية، وصراعاتنا... 

 الداخلية األخرى هى ما تساعد على تنفيذ نواميس الدين

 حييى. د
 أن نؤجل احلوار ىف هذه املسألة حىت تظهر جوانبامسح ىل...

أخرى هلا، خصوصا ىف هذه املنطقة الصعبة، لكن دعىن أعرتف
أن نواميس الدين تنسق"لك أنىن فرحت بتعبريك 

، تصور أن النظريات األحدث للرتآيب البشرى"صراعاتنا
حىت أصبحت فكرة أن تتجنبتقبل وتعمق صراعاتنا هذه، 

أصبح هذا" حل الصراع "ن آل مهنا هوالصراع وأن يكو
إن املطلوب هو إعادة فهم طبيعةوذاك تسطيحا خائبا، 

الصراع وضرورته من منطلق النمو، وأنه ضرورى للحفاظ
على احلرآة والدفع إىل جدل خالق، وآل هذا هو ألف باء
قوانني الفطرة الىت خلقها اهللا ليكرمنا هبا إذا حنن

، يارب يا حممد"ُنحاوله إليه"ا استوعبناها وآرمناها مب
تنتظر معنا، وحتاول معنا، وحنن نكمل، من يدرى لعلنا

 حنصل على شعاع يهدينا للوجهة الصحيحة؟ 

  حممد آامل
 ىف انتظار التكملة حىت تتشكل صورة تعليقى جيدا) أنا... (

 حييى. د
، إن أمانتك"تتشكل جيدا"والنىب يا حممد دعك من 

 أمل تالحظ أىن أحاول من آل جانب، ومعوتلقائيتك تكفيان،
ذلك مل تتشكل الصورة عندى بعد مبا يكفى أن أقول إا

 جّيدة أو غري ذلك؟

يا أخى،" إليه"احملاولة واجلدية واالستمرار هى زادنا  
 تعاىل يا حممد خنفف اجلرعة قليال باستدعاء االبن آرمي شوقى 
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،)1اخلوف من احلب (لريد على السؤال الذى أيُت به مقاىل 
 وآنت أطلبلت القراء الزّوار مارأيكم دام فضلكم،سأحني 

الرأى فيما إذا آنت أآمل التعرية، أم أخاف على الناس
 .وأتراجع، نسمع آرمي

 آرمي . د
أنا مش عارف رأينا ىف.. حضرتك طلبت رأينا ىف أخر املقال

بس من غري قلة(أنا عن نفسى باحب ألعب حب: إيه بالظبط
أحسن.. مع وعندى حبة ضمري عشان باخاف من اجملت) أدب

حاجة ىف لعبة احلب إنك وقت ماتعوز ختلع حتخلع ومش حتتعب
مرة آنت بالعب حب.. آتري أو خليىن أقول مش حتتعب خالص 

ولقيتها قلبت جد وتعرضت لتجربة الرتك وبادفع الثمن حىت
..عشان آده باخاف من احلب احلقيقى طبعا .. هذه اللحظة 

 !!!يعىن إمال حخاف من إيه 

 حييى. د
عليها تلك الىت قلبتها جد،" برافو"بصراحة اهللا ّنور، مث 

مث دفَّعتك مثن لعبة يظن الرجال أم هم الذين يتقنوا
إدفع يا بوآرم، ولو إنه يظهر عليك مازلت.. وحدهم 

 .آخذا املسألة بروح رياضية، لكن أملك ظاهر، ميكن تكرب

 آرمي
جتهادك أن احلب الذى خلقه اهللاأنا مصدقك متاما وباحرتم ا

و احلب املتعدد املستويات بس أنا أخاطر ليه ومني يستاهل
مش آدا.. إللى حيضر العفريت الزم يكون أده ... أساسا 

مافيش احسن مالّضْحِكة العَريْة، واحلب": وال إيه عاوز رأىي؟
 ".اللى مالوش تسعرية

 حييى. د
لكن" ة يدفع مهرهاواللى عايز اجلميل"هذا هو الكالم، 

 .أظرف" اللى حيّضر العفريت الزم يكون قده"حكاية 

أّما أن ينتهى رأيك آما انتهت األغنية، فرمبا يكون عندك
إبق: ، لكن"البضاعة احلاضرة"حق اآلن، طاملا أن هذه هى 

 من يدرى؟.. معنا حناول،

  عن األطفال والرباءة والفطرة: ثانيًا
ا حتت بعضها على عدة أسطر سجلْتبعد أن آتبت أمساء ُشَرًط

 :قائلة" هجاء الرباءة"اية قصيدة ىف 

 أمساء
 تغوص ىف اشتياق 
 ىف الطني والعفن

 حييى. د
جحافل" ملاذا مل تذآرى النهاية على بعضها  يا أمساء

آالدود اجلذور، تغوص ىف اشتياق، ىف الطني، "البشر
ر من آلياشيخه لقد أزعجتْنى هذه النهاية أآث"والعفن؟ 

 صدمة القصيدة، ولكنىن مازلت متمسكا هبا،
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صغريًا، آنت اصطاد السمك ىف مصرف بلدنا، وآنا نفحت ىف
لنخرج دودة األرض جنعلها طعما للسنارة،) الننت(الطني 

ومازالت الرائحة تزآم أنفى ، وحني آنا نفعل آانت جذور
الشجر واألعشاب تقابلنا ، ومن يومها وأنا أصاحب هذه

رى مجال ما هو فوق األرض منالرائحة وأحرتم اجلذور ، وأ
اخل نابعا من هذه الرائحة.. زهور وأوراق ومشوخ أشجار 

وتلك اجلذور، وأهلمىن ذلك أصل اإلنسان الرائع وآيف يغوص
ىف اشتياق هكذا، إن اإلنسان حني ينفصل عن هذا األصل يصبح

 . ماسخا بال طعم يا شيخه 

 أمساء
 .الحول وال قوة إال باهللا العلى العظيم 

لعلى أجد أحلى ما ىف الكون براءة األطفال، ولكن هذه
آلمة براءة ىف حد ذاهتا ختربنا.. ليست براءة، هذه جرمية 

 .أن الدنيا لسه خبري، الرباءة للكبري قبل الصغري

 حييى. د
بصراحة يا أمساء عندك حق، وآل الذين اعرتضوا على

رلكن الشع. عندهم حق" هجاء الرباءة ىف"قصيدتى هذه 
وليس(وأعّريها " الرباءة"شعر، رمبا قصدُت أن أمسك بكلمة 

، ألن هذه الكلمة قد أسئ)أن أهاجم الرباءة نفسها
استعماهلا مثل آلمة احلب، وآلمة الرباءة حني تفرغ من

 ذات بعد الفطرة الىت حتتويها، تصبح شظية شائكة خبيثه
،)قاتلة سلبا أيضًا(واحد، وتصبح ماسخة، وسلبية، ورمبا 

"العّمال على البّطال"على " آلمة الرباءة"واستعمال 
َيْكُثر عند الضعفاء واملّدعني الذين هبذا االستعمال امللتبس

 يقتلون الرباءة الفطرية الىت خلقها اهللا، ويشوهوا،

 حنن البد أن نقبلها آلها بزمخها،الفطرة شئ آخر، 
ووعودها، وفجورها، وتقواها، وهنا تتاح الفرصة

 آما ذآرُت حاال–للصراعات الىت ال ُتَحل بإلغاء أحد شقيها 
 وإمنا بدفع بعضها ببعض إىل ما بعدها،-للصديق حممد آامل

وآل ذلك يا أمساء أفتقده وحنن نتحدث عن الرباءة
الساذجة، فينتهى بنا احلال إىل ذلك االستعمال السلىب

اءةللرباءة ، وهو ما هجوته ىف القصيدة، إننا خننق الرب
، برباءة االبتسام اجملامالتى، أو حني)الفطرة(احلقيقية 

نفرض على األطفال السجن ىف منظومات جاهزة وصلبة
 .وجامدة، بقصد محايتهم أو تقوميهم

 )"العقلة واإلصبع"قصيدة إشارة إىل صداقىت لطفَلْى : (أمساء

هو حضرتك عاوزنا نفهم إيه من آلمة أحدمها اآلن... 
 ..مهندس وزوجته منقبة

 حييى. د
واآلخر استشارى جراحة عظام ىف"يا أمساء ، ملاذا مل تكملى 

أنا ال أقصد إال ما وصلك، أو رمبا ال أقصد شيئا،" اجنلرتا؟
آانا أصدقائى، مثل أحفادى) أمحد وعلى(هذين الطفلني 
  اعتدت منذ حواىل ثالثني عاما أن نذهب اآلن، وآنت قد
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وقد اصطحبتهما ىف جولىت) ال أفسحهم" (نتفسح معًا"
، ىف تلك1980مبيكروباس مع بقية أسرتى الصغرية سنة 

الرحلة الىت سجلتها مع سريتى الذاتية ىف ترحاالتى الثالثة
الرتحال الثاىن(ـ ) "الناس والطريق"الرتحال األول (
،)"ذآر ما ال ينقال"الرتحال الثالث  (– )"املوت واحلنني"

وآان آخر لقاءلنا حنن الثالثة منذ حواىل مخس عشرة عاما ىف
"بعزومة"ىف مصر اجلديدة، حني وعداىن ) األمفرتيون(قهوة 

على حساهبما حني يتخرجان، مث تفرقت السبل، واحد إىل
شهادات فاستشارى هناك، واآلخر ىفاخلليج فإجنلرتا فأآرب ال

مصر إىل عمرو خالد، إىل إطالق اللحية وتنقيب زوجته،
وانقطعت صلىت الظاهرة بني هذا وذاك، وإن ظلت املودة

ترى هل هذا. باقية، ومها مل يوفيا بوعدمها أبدًا حىت اآلن
 يرّد على تساؤلك ؟

 ال أظن، أنا أغيظك آما أغظتىن 

 مازلت طفال أحبث عن أطفال- عنك غصبًا–أنا يا أمساء 
أصاحبهم وأتعلم منهم ومعهم، أطفال يكربون دون أن

أصدقائى) أو معظم(يتنازلوا عن طفولتهم، إّن آل 
األطفال يتجاوزونىن ويتجاوزون طفولتهم ويشيخون، فأنتقل

 .للجيل التاىل، وهكذا

أصدقائى األطفال جدا، مل يعودوا أطفاال أصًال، ترآوىن طفال
 ريبا معك، هل هذا يرضيك؟غ

  أمساء
هل رأيتم طفال يقضم رقبة: "آملتىن جدا هذه الكلمات

 "عصفور وهو يضحك؟

 حييى. د
هل آملتك ألا حقيقة تريدين إنكارها؟ أم ألنك تأملت
للعصفور الربئ براءة الطفل، وال ذنب له إال أن هذا

 الالطفل ليس بريئًا متاما آما حنب أن نتصوره أو نصّوره؟
نريد أن خنلط بني الرباءة، والفطرة، والبدائية، تعاْىل

 ..نسمع اإلبن أسامة وهو يتساءل

  أسامة عرفة. د
هل هو الطفل؟ أهى الفطرة؟ فطرة امليالد قبل أن نطمسها

 ؟....؟ آل مولود يولد على الفطرة مث يأتى أبواه فـ ...

 حييى. د
ى إخواننا أهلملاذا مل ُتْكِمل يا أسامة؟ هل خشيت عل... 

، فأهله يهّودانه أو ينصّرانه..الكتاب؟ ماذا لو أآملت
أمل يكن هذا أشجع؟ مث إىن أعتقد أن) من اجملوس(أو ميجسناه 

 وإمنا املقصود هو– دينا بذاته -احلديث الشريف اليقصد 
أى جيعلونه تابعا ملؤسسة دينية) من املؤسسة" (ميْؤِسَساِنْه"

وحني انقلب اإلسالم أيضا إىل مؤسسة،وليس ساعيا إىل اهللا، 
:فيمكن أن نضيف دون أن حنشر ما نضيفه ىف احلديث الشريف

، هذا يتفق أآثر مع قراءة أمينة لآلية"ُيَمْسِلَماِنه"أو 
 قل مل تؤمنوا ولكن قولوا ...الكرمية الىت ختاطب األعراب 
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 أن األديان جاءت ترعى- يا أسامة–  املفروض".. أسلمنا 
 إبداعا لذاهتا–وجه اهللا  –الفطرة لتنطلق إىل غايتها 

وتعمريًا لألرض وترامحا بني خلقه، إن من حيمل مسئولية
 ...الفطرة، هو القادر على تنميتها

  أسامة. د
هل ما حنتاجه فعال هو تنميتها أم فقط عدم تلويثها... 

 وهى قادرة على إدارة صاحبها

 حييى. د
كبصراحة سؤالك صعب وجّيد يا أسامة، ولكن دعىن أعلن ل

، البد ألى آيان مهما"اإلدارة الذاتية"خماوىف من حكاية 
من مساحٍة، ومساٍح،: بلغ نقاؤه وسالمة أصوله ال بد له

حىت ميكن أن يدير أمره بنفسه،ومعاٍمل، وحدوٍد، وقوانَني 
علينا أن نبحث عن ما يسمح بكل. ناهيك عن إدارة صاحبه

قع اجلارى،هذه الظروف استلهاما من األصول ىف ظروف الوا
وليس تطبيقا للحروف املعجمية اجلامدة، وعلينا أن يكون
املقياس هو ما ينفع الناس وميكث ىف األرض ال ما ُيْرِضى

 .املعاجم ويكّبل الفكر

نبحث عن معناها ىف القاموس، حىت ىف" طفل"حني نأخذ آلمة 
قاموس العلوم النفسية، جند أن هلا معىن حمددا ىف سن حمددة،

 نقرأها ىف سياق تنزيل متكامل واضح األهداف، جلىأما حني
التوجه، فقد تلهمنا معان ومعان، سواء ما ذهبُت إليه ىف
قراءتى للطفل الذى قتله موالنا اخلضر، واختالفه عن
الصغار الذى بىن هلم اجلدار، أو ما جاء عن أى طفل ىف
التنزيل أو غريه، إن إشكالة قتل هذا الطفل ظلت تؤرقىن

 قلت ىف املقال، حىت اهتديت إىل ما ذآرُت هناك، لكنآما
 .تعاىل نسمع أوال رأى حممد ابن أخى ىف هذه املسألة

  حممد
لقتل اخلضر الطفل أنه َقْتٌل للطفل(مل أقبل تأويلك 

 )الناشز داخلنا

 حييى. د
 عندك حق

  حممد
لكنىن أقبل طالقة العلم الّلُدّنى الذى أباح للخضر قتل

 سريهق أهله طغيانا وآفراالطفل الذى 

 حييى. د
لعلك الحظت يا حممد دفاعى عن آل مناهج العلوم واملعرفة
دون استثناء، مبا ىف ذلك العلم اللدىن، وهو مفهوم حيتاج

 ليست تقليدية–التأىن ىف األخذ به آما حيتاج إىل حمكات 
أما وقد جاءت هذه األقصوصة بذلك.  يقاس هبا–بالضرورة 

لكرمي فليس من حقنا أن ننكر ألفاظ احلدث،ىف القرآن ا
ولكن من حقنا أن خناف من سوء تلقى العامة ملغزى رواية

 .احلدث، دون توخى احلذر ىف استعمال هذه اخلصوصية
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إن فتح الباب للتسليم الغامض الذى يصل إىل قتل طفل
جملرد آشف عبٍد صاحل من خالل عالقته اخلاصة بربه أنه سريهق

عى الناس مث نقولأبواه آفرا، أقول أن نلقى بذلك ىف و
هلم إياآم أن تعملوا هكذا مثله ألنكم لستم مثل هذا
العبد الصاحل قد ال يكفى، ومن أدرانا أن قاتلى األطفال،
والكهول، والنساء ىف قرى اجلزائر، مل خيدعهم من أومهوهم
أن عندهم مثل هذا العلم اللدىن، وأن هذا العلم أوحى

ء إمنا يفعلون ذلك حىتهلم أم بقتلهم آل هؤالء األبريا
َيحُوُلوا دون هؤالء املساآني العزّّل أن يبلغوا عن اجملاهدين

 .جتسسا وفتنة، من هنا يأتى اخلطر للعامة

فإذا وصلىن أنا معىن آخر للَحْدث فقرأُته قراءة أخرى من
خالل خربة اجلنون الذى أواجه فيه هياج املخ البدائى

ساىن ناضج، وأرىعلى آل ما هو إن" الطفل املتوحش"
انفصال هذا املخ عن هارمونية الذات، والكون، ومن مث
إعاقته ألية مسرية تكامل حنو الكون إىل اهللا، إذا أنا رأيت
أن هذا املخ الطفلى البدائى، أصبح شديد القوة واخلطر

-طبيا–حىت يستحيل معه أن تتم عملية التكامل، فمن حقى 
هدئات العظيمةبامل) أقتله(أن اثّبطه حىت أشله 

مث أعود ألروضه، وأنا أحييه حىت ال يعود) النيورولبتات(
طفال منفصًال وإمنا جزءًا من آياٍن ناٍم يتخلق، ال أخفى عليك

 ممن ليسوا بالضرورة من-رمبا آما تعلم-أن بعض األطباء
عباد اهللا الصاحلني، يستعملون هذه النيورولبتات طول

خر مع سبق األصرار، دونالوقت طول العمر، فهو قتل آ
احتمال أن: أمل ىف إحياء، لقد رأيت من خالل آل ذلك

إذا هددت" قتل البدائية فينا"يكون املقصود هو 
، وشئ قريب من)ننميها(باالنفصال، ورفضْت أن ُنَزّآيها 

هذا، قرأت به طاعة امساعيل البراهيم عليهما السالم وهو
 األضحية، مث ِفْديتهينفذ ما أوحى به إليه ربه ىف رواية

 .باألضحية مما ال جمال لتفصيله اآلن

أنا ضد،  هذا ليس تفسريا علميا للنصمرة أخرى ليست أخرية،
 خلط األوراق آما تعلم، وبالذات ضد التفسري العلمى للقرآن،

هذه جمرد وجهة نظر من حقك أن تأخذ هبا أو ال تأخذ، ويا
 .حبذا لو لديك وجهة نظر أخرى

  دحممد أمح
هم الذين سيطغون) الوالدين(أم ) عندى(األرجح 

ويكفرون بسبب ابنهما هذا، وليس العكس، مل يصمد الناس
 .لفتنة األوالد إال عباد اهللا املخلصني

 حييى. د
يا حممد يا إبىن أنت ذهبت الناحية األخرى جدا، األوالد
فتنة فعال حىت الكفر إذا عبدناهم من دون اهللا بشكل مباشر

 غري مباشر، لكن ليس معىن أن ُيْفَتن الوالدان عنأو
التوحيد شرآًا بأبنائهم أن نقتل هؤالء األوالد لكى ال

 موضوع "إن تفسريك جيعل أن ! يفتنوم، ما هذا يا أخى؟

 
 ـــــى الرخــــــــــاويحيـيـــ  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور    "  يــــوميــــــــا "   245



א  12I10I2007א –א

هو املسئول عن شرآنا، فإذا آان املوضوع هو" الشرك
األوالد، فلتتخلص منهم، ما هذا؟ إنك هكذا تتجاوز حىت

 .دىمربر القتل العادى للشخص العا
مث دعىن ىف النهاية أبلغك تعاطف صديق للحوار معك وهو

آرمي. يطلب مىن أن أخفف غلوائى عليك وهو الصديق د
 .شوقى

 :آرمي. د
حممد أمحد الرخاوى ونفسى،. أنا مبسوط أوى بكالم د

أستاذنا حييى خيفف عنه شوية ىف الردود ألن السبب اللى
 اللى حاميشيىن منخاله يسيب مصر السرتاليا هو غالبا السبب

مصر، وأنا باتفق مع الدآتور حممد إن مصر بلد بنت
"..............." 

 وده رأىي بصراحة وأرجو ما حدش يزعل مىن

 :حييى. د
يا آرمي ، لن أقبل شرطك هذا ، أنا من حقى! يا آرمي... 

 ال أنت والحممد وال اجلن أن أزعل ونصف أنت ال تستطيع
اعرى ، وأنا ال أزعل من أجل مصر ،األزرق أن حيجر على مش

ألا لن تستفيد من زعلى شيئا، وميكنك أن ترجع إىل يومية
 آلخرها  وآلها من أوهلا"ما يثور يِفّن بدال" 7-9-2007

    ".ما هو الزم إىن أزعل"تقول 

أنا ال أختلف يا آرمي مع حممد فيما يراه من اغرتاب العلم
 الوقت رؤيته للتخلف  وىف نفس الغرىب واملنهج الغرىب

واجلمود والوثنيه فيمن جيمدون االسالم عندنا ىف أصنام
 نؤجل هذا املوضوع إىل األسبوع القادمفكرهم، ولكن دعنا

وأآتفى اآلن باإلشارة لك إىل أن ترجع إىل موضوع آتبته
   ونشر ىف األهرام وجتده ىف املوقع1999سنة 

 هوامش ضرورية: ثالثًا
نبدأ بالدآتور زآى سامل بعد شكره عن رأيه الذى ميدح

 .."طريقة عرضك للحوار بيننا حول التصوف: "فيه

ولعلنا نتمكن من استمرار هذا احلوار"... ف مث إنه أرد
 ".املثمر

 حييى. د
طيب يا زآى ربنا خيليك، آيف نتمكن من االستمرار، وأنت
مل تفتح ملف أية قضية جديدة بذاهتا، أو تكتب تعليقًا
على ما بدا أنه االختالف بيننا، أو تعّلمنا بعض ما

رين الذينعندآم مما مل ُيَثر أصًال، أو تشارك بعض احملاو
سامهوا ىف فتح ملف التصوف عامة؟ أنا ىف انتظارك، أنا
وآل مريدى شيخنا غالبا، وذلك ىف مسألة التصوف وغري
التصوف، أنت الذى آنت تعترب أن شيخنا هو املتصوف األآرب،
دون أن يعرتف هو بذلك، وأيضا ضد إصراره على أن التصوف

غلب الناس، أعىنليس حال، باعتبار أن احلل الذى ال يصلح أل
 .لكل الناس، ليس حال
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 حنن ىف انتظارك

أما عن إشارتك ملا نشر ىف أخبار األدب هذا األسبوع
فيما خيص االستاذ واألوراق، فشكرا لتنبيهى،) املاضى(

ولكنىن اعتدت أال أصحح مثل ذلك، والكراسات الىت أشار
جابر عصفور رمبا هى الكراسات الىت آان يدرب. إليها د

الكتابة، وقد سلمتها آأصلهبا األستاذ يده الستعادة 
لألستاذ الدآتور جابر عصفور بصفته رئيس جلنة احلفاظ على

لعمل دراسة(تراثه، وأستأذنته ىف االحتفاظ بصورٍة منها 
، وقد أذن ىل بذلك ونشر هذا بدقة ىف صحيفة)حمتملة الحقا

عماد. د.احلياة اللندنية منذ شهور، مث إنه قد آلف أ
منها ملن شاء أن" ميكروفيلم"أبو غازى أمامى بعمل 

يطلع عليها الحقًا، أما أن هذه األوراق حتوى آراء األستاذ
ىف بعض الشخصيات الىت عرفها، فهذا ليس له أى أساس، ال
أنا قلته، وال هذا طابع األستاذ أصًال، وال أظن أن هذا ما

جابر عصفور مقارنة مبا نشره سابقا ىف احلياة،. قاله د
 فأنا مل أعتْد ذلك وهذا  لن أرسل تكذبيا،وعن نفسى أنا

، هو متاح ملن"املوقع اخلاص ىب"الكالم الذى أنشره ىف 
يشاء، أو إن شئت أنت أن ترسل ما تراه منه ضروريا ملن

 .ترى، فلك آل احلرية أن تفعل ما بدالك

مث أنتقل إىل اإلشارة إىل ما وصلنا عن مقاالتى عن األستاذ،
وتعليق. مل يأتىن غري تعليقك األولفأفيدك يا زآى أنه 

الذى أتردد آثريًا ىف نقل آرائه حرفيا" رامى عادل"االبن 
رمبا لفيض طالقته، لكن دعىن أثبت جانبا مما قال، فله

 : داللته

  رامى عادل
وصلىن(حمفوظ رحل عنا من غري أن يستأذننا، وعتابك .... 
)معا(تما هل عش) ولكن(اية عالقتكم املتينة، ) معلنًا

آل هذا احلزن واألسى، وهل أعمل مشرطه بداخلك آما تفعل
البعث أين هو.. ، وآأنك ختاطب املوتى ....أنت معنا 

 .وأين حنن منه

 حييى. د
دون" عتاىب ألستاذنا إذ رحل"لعلك يا رامى تقصد بقولك 
ِلَم ُقْلَتها شيخى(" ىف رثائه  أن يستأذننا تقصد قصيدتى

 أحسب انىن قلت فيها ما يؤيد)6/9/2006الدستور " آفى"
رؤيتك، أما مسألة أنه أعمل مشرطة ّىف يعاجلىن، فهذا

احللقة الثالثة" حتت سفح اهلرم"صحيح، وجتدها ىف مقال أمس 
 القصيدة بأآملها جتدها ىف،)ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ

 عشنا احلزن- األستاذ وأنا–املوقع، وأنا ال أعتقد أننا 
معًا إال على أحوال البلد، فقد آانت حكمته ترياقا له

عفوا ومن ذا يشفى نفسى حني"ة ولنا، أما قوىل ىف القصيد
فهذا" ختتلط الرؤى أو حيتويىن ذلك احلزن الصديق فال أطيق

صحيح، وهو يدل على أنه أعمل مشرطه بداخلى فعال بكل
مهارة ومسئولية وحذق، لكنىن ال أدعى أننا عشنا معًا

 . األسى الذى تقصده واحلمد هللا
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مث إن عالقتنا املتينة مل تنته حىت بعد رحيله يا أخى، وإال
لذى تقرأه اآلن وأمس، أليست هى هى عالقتنافما هذا ا

 ؟ من قال هذا؟..املتينة؟ قال رحل قال

أما بقية خطاباتك يا رامى، فأعذرىن أنىن ال أستطيع
نشرها آلها ألسباب أنت البد تعلمها وهى الىت جتعلىن أضع
نقطا آثرية مكان ما أحذفه من رسائلك، وأضيف آلمات بني

ا حىت أستطيع أن أالحق آالمكأقواس آثرية هى الىت أضعه
 ..وأوصله للناس

 . خبري، ما أمكن ذلك- والناس–وآل عام وآل املتحاورين 

وهى) املشى على الصراط( وهى اجلزء الثالث من ثالثية -
املوقع وستصدر هذا الشهر من اهليئة العامةموجودة ب
 !للكتاب؟
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!..א..א..א−43

ألن اليوم هو العيد، وآل عام وأنتم خبري آان البد أن
 أن أهديكم هذه األغنية- استثناًء –ررت أعّيد عليكم، فق

، الىت تربط بني العيد وبني إشكالة التواصل"لألطفال داخلنا"
هى حقكم ىف": العيدية"بني البشر الىت نواصل احلديث حوهلا، و

السبق، ألا هى هى التعتعة الىت سوف تنشر ىف الدستور
 من -سا  ىل أسا–األربعاء القادم، إن ما حتمله هذه األغنية 

احتمال عرض ما نتصوره حًال هلذا اإلشكال عن التواصل البشرى
 .هو فتح باب أبسط ورمبا أرحب ملا ميكن أن يكون

 .وآل عام وأنتم خبري، وحنن ىف حماولة مستمرة 

 ]أغنية لألطفال داخلنا[ 

 الناس للناس 
 والعيد بالناس
 والناس بالعيد 
 وجديْد ىف جديْد

  سعيد؟طب ليه مش عارف أبقى
............. 
 ُبوَسْه وُحْضن: أصلها مش لعبة

  لّت وعجْن " إزيك إنَت"وال 
 داحنا علينا نستحمل بعض،

 .وناخْدها جدّ 
 ماذا وإال، مش راح تبقى

 غري ضرب وعض
 أو حضن قواَمْك رْزع وهبد

........ 

........ 
 زى ما عايْز إنك تبقى جنىب وّطيْب

 قّريْب  الزم أفهم إنك بتعوزىن قوى
 ،"عايشني"يا آدا يا بالش نلعب خالص لعبة 

  مش بىن أدمني .وحاتبقى املسألة آْر وفّر
*** 

 أنا حمتاج لْك واقف آَدُهْه ماسك روحك
  وانت آمان عايز إىن امسع ُبوَحْك ْآه،
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  لكْن شايْف أنا حمتاج لْك تفضل َبرَّاَيا
 آه، وانَت آمان عايز مىن ما ابقاش ناشف

*** 
 !! إيه؟ ْل ِبَدْهمش جوايا، حاْعِم: أنا حمتاج لْك

 ؟!!!آه وانَت عايزىن افَضْل بّراك، وحاموت فيك ليه
*** 

 يالال نقّرب
 يالال جنّرب

  خنرج آْمِنْني–ندخل خايفني 
  خنرج خايفْني–ندخل آْمِنْني 

 !!طب خاخناف ليه لو ربنا فينا احنا ِالْتِنْين؟؟
*** 

 ربنا دا َخَلْقَنَا ْلبعضيَنا 
 ، فوْق يا أخينا"يهعل"، ننفَض "عليه"نتلم 
*** 

 ياّال جنرب تاىن وتاىن،
 طب ليه ألّّه ما ُهو حلواىن

 قال لك مني دا الّلى جوه القصر؟
 !ِإللى َبَنى مصر: قال لك هّوا

*** 
 آه يا حالوة وبقينا حلوين  

 أل مش خايفني وحانعملها، أل مش سائلني
*** 

 لكن نرجع ما طرح ماْحنا إال حتة
 دة، وآمان حتْهتفضل حتْه، حتْه زيا

*** 
 .يا خرب يا جدْع

 دا ْحنا ْآِبْرنا ، 
 .وما آانشى دلْع

***** 
  آل سنة وأنت طيبة:قال الشاب ألخته

  يعىن ماذا؟:قالت البنت

  ماذا جرى لك؟ يعىن هذا:قال الشاب

 طيب، ملاذا ذآرتىن هبذه األغنية بالذات هكذا اآلن؟:قالت
 .لقد تأملت بدال من أن أفرح

ِت الىت جعلتيىن أحفظها، مث إا األغنية الوحيدة أن:قال
 .الىت جاءت فيها سرية العيد، مث أمل تالحظى أن فيها حاجة

  حاجة ماذا؟:قالت

  أليست هى لألطفال داخلنا:قال

  حصل:قالت

 ؟"حاجة ماذا" يقولون لك   إسأليهم،:قال

  أسَأْل َمْن:قالت

  األطفال داخلنا:قال
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خارجنا، ما الفرق بني األطفال داخلنا، واألطفال :قالت
 لقد تلخبطت

  إيش عرفىن، الظاهر إن األطفال داخلنا ليسوا أطفاال:قال
  إذًا مْن هم:قالت
"احلرآة"، و"إحاطة ربنا"، و"املسافة" أمل تالحظى :قال
 "حوالْينا"و" خارجنا"و" داخلنا"

  ماذا تقول، أين هذا آله؟:قالت
  ىف األغنية:قال
 . أنت ّخترف:قالت
اجتمعا عليه،"أمل تالحظى مسألة :  بل أآثر من ذلك:قال

 ".وافرتقا عليه
  هذا حديث شريف، إيش أدخله ىف األغنية:قالت
ربنا دا خلقنا ْلبعضينا، نتلّم عليه" أمل ترددى :قال

 "فوْق يا أخينا... ننفّض علْيه، 
  فوق أنت وبطّل تدّخل املسائل ىف بعضها:قالت
ندخل ":واألآثر من هذا، هل أخذِت بالك .... :قال
 .وبالعكس" خنرج َخايفْني... آْمِنْني
 !! هّى ماذا؟ حمطة ميكروباص:قالت
  أنا تأآدت اآلن أن احلرآة هى األصل:قال
  وافرْض دخلنا ومل خنرج؟:قالت
  يبقى البقية ىف حياتك:قال
  طيب إفرض خرجنا ومل ندخل؟:قالت
  يبقى البقية ىف حياة احلب:قال
  طيب ، نعمل ماذا؟:قالت
  نبىن أنفسنا، مثل الذى بىن مصر:قال
 . حنن ىف العيد، طيب هات حته:قالت
 ماذا؟" حتة ":قال
  حتة حالوة:قالت

 "تفضل حتْه، حّته زياْدة، وآماْن حّتة: "قال وهو يغىن
يا خْرب يا َجَدْع دا ْحنا ْآِبْرنا، وما آاْنِش: "قالت وهى تغىن

 "دلع
 ؟! هل رأيِت آيف يكون النمّو والتطور:قال
، احلمد هللا أنك مل تلعن"تبوظها" إخرس خالص، سوف :قالت

 أبو احلكومة هذه املّرة
  حنن ىف العيد حرام عليك:قال
 عليهم ما يعملونه بنا، حىت ىف  يعىن أليس حرام:قالت

    !العيد، هكذا؟
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אא−44  )3(מ،

 اللعبة الرابعة
 )"أآمل...... (، أنا ممكن إىن ..سيبان بسيبان "

 اللعبة اخلامسة
...حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيب نفسى على راحتها 

 )أآمل.. (َلْحَسن

عرضنا) 10-10 / 10-3بتاريخ (ىف احللقة األوىل والثانية 
  )لعبة التحكم واخلوف من فقده( حللقة اللعبات الثالث األوىل

 )10- 3: يومية( وآانت اللعبة األوىل 
 .... .... ميكن  يا خرب دانا لو سبت نفسى) 1(

 )10- 10: يومية(مث الثانية والثالثة 
لو عارف إن حد حايستحملىن ميكن اسيب نفسى وساعتها) 2(

....... 
 ....ده انا حىت .. أسيب نفسى بتاع إيه ) 3(

*** 

 :آيف الحظنا ما ميكن تلخيصه فيما يلىولعل املتابع معنا يذآر 

إن املشارآني اآتشفوا ىف أنفسهم، وعنها، أآثر مما) أ(
 آانوا يتوقعون، ومما آنا نتصور

إن األقنعة الىت نغطى هبا أنفسنا ليست شديدة اإلحكام) ب(
 .آما نتصور

)حيدث من وراء ظهورنا" (ال إرادى"إن ما نتصور أنه ) ج(
 .هو إرادى نسبيا

 إن التحكم بدا ضروريا حىت على حساب أشياء آثرية)د(
 نعرف بعضها فقط

حنتاج أن نطمئن أن" من التحكم"إننا لكى خنفف ) هـ(
 .هناك من يسمح لنا، ومن يتحمل معنا، أو يتحملنا

 "حق طبيعى"خميفة بقدر ما هى " االعتمادية"إن ) ز(

، ميشى جنبا إىل"السيبان"إن اخلوف على اآلخرين من ) ح(
 ، منه أيضا "اخلوف على الذات"جنب مع 
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 هو استعادة ملساحة- جزئيا -إن السيبان اإلرادى ) ظ(
 أآرب من احلرية

هو مشجع للسيبان" السيبان" الرتاجع عن ضمانإن  )  ط(
 آمرحلة مؤقتة، أو طور متناِوْب

إن التحكم ىف الذات هو دفاع طبيعى جيد، لزوم )  ك(
 التعامل مع اآلخر ومحاية الذات أيضا

هذه، قد" حماوالت الكشف" التغري الذى حيدث فينا ىف إن)  ل(
يكون مكثفا ىف زمن قصري جدا، وهو غري واضح املعامل، لكنه

 .حمتمل دائما

*** 
 " التحكم واخلوف من فقده"مازلنا مع نفس الضيوف ىف نفس احللقة 

 لية الفنون اجلميلةمىن، آ: السيدة
  فوزى، مدرس تربيه فنية: األستاذ
  سوزان، صحفية: األستاذة
  أآتوبر6جامعة ) طب نفسى(هاىن مدرس مساعد : والدآتور

للمتابعة، خاصة ملن مل يشاهد اللعبة األوىل ميكن: ملحوظة(
.. يا خرب دانا لو سبت نفسى ") 10-3(الرجوع لألرشيف ليومية 

، "من لعبة التحكم واخلوف من فقده") 10-10(، يومية .."ميكن 
 )وآذلك احللقة بالفيديو ىف املوقع

*** 
 .....أنا ممكن إىن  ..سيبان بسيبان : اللعبة الرابعة

أنا ممكن إىن .. يا دآتور حييى سيبان بسيبان : سوزان/ أ
 .أسيبها على األخر

أنا ممكن إىن أعمل .. أستاذه مىن سيبان بسيبان : حييى/ د
 له اللى عمرى ما اتصور اىن آنت أعم

أنا ممكن إىن أخذ .. يا دآتور هاىن سيبان بسيبان : مىن/ أ
أتكلم براحىت ، أغلط براحىت، أعمل اللى . راحىت من آل حاجة بقى

 .أنا عاوزاه

أنا ممكن إىن .. يا أستاذ فوزى سيبان بسيبان : هاىن/ د
 .يفلت مين

أنا ممكن إىن .. عزيزى املشاهد سيبان بسيبان : فوزى/ أ
 .ا على دماغى أناأطربق الدني

 حوار بعد اللعب

 انا شايف ان مساحة احلرآة فعال أوسع مما آنت:حييى/ د
 .حد وصل له حاجة جديدة؟.. احلمد هللا .. اتصور 

  أنا وصلىن شك:فوزى/ أ

  شك ْف ايه :حييى/ د
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 شك ىف نوعية السيبان اللى أنا حمتاجها فعًال:فوزى/ أ
طب إيه السيبان اللى أنا عاوزه: يعىن ىف حلظة آدة شكيت

مثال؟ أعيش آآل واشرب وما اشتغلش مثال؟ ومش عاوز يبقى ىف
ضغط آده ىف احلياة والدنيا تبقى سهلة آلها ومفيش مذاآرة
ومفيش إمتحانات ومافيش شغل؟ طب إيه نوع السيبان اللى
انا عاوزه؟ أقول رأىي ىف نوع السيبان وال مش هو ده السيبان

 . اللى أنا عاوزةاللى هو مطلوب يعىن؟ شكيت ىف نوع السيبان

  انت بقى وشطارتك:حييى/ د

، وصلىن....أنا وصلىن إحساس خمالف أو معاآس : سوزان/ أ
أنا حسيت إن السيبان ده حاجة خطرية) إىن(فعًال ىف اللحظة دى 

ممكن تبـوَّظ آل نظام، ملا الواحد يعرب عن إحساسه حبرية تامة
 . بعضهاوسيبان تاِم، أنا حاسة إن آل احلاجات حاختش ىف

 بيىن وبينك هو حاجة خطرية فعال، برغم احلرآة :حييى/د
والفرحة واملساحة، هو باين ىف عمقه حاجة خطرية، بس حلو

 ).عليه(باين 

 أنا أآون على حريىت،)إىن(هّوا حلو، هو لذيذ : سوزان/ أ
بس أنا أعتقد إن أنا حاخش ىف نطاق األخرين، يعىن أبتدى

 .أجرح حرية األخر ممكن

حريىت تنتهى عند بداية حرية" إنِت عارفة حكاية :حييى/ د
، أنا ما باحبهاش أوى، هى طبعًا مجيلة جدًا إمنا فيه"األخر

 .عالقة أعمق من آده شوية

 . دى بتبقى احلب:سوزان/ أ

أقتحم حرية األخر على) أقدر(يعىن أنا ) قصدى (:حييى/ د
تداخل بطريقةشرط أمسح له إنه يقتحم حريىت، حاحيصل دوائر ت

،"سيب وانا اسيب"فيها نور، وفيها حتّمل وفيها أمل، امنا 
عارفه حكاية حريتك تنتهى عند... وخالص؟ يبقى حنبقى ايه؟،

بتبقى عامله زى ِبلْى الطساسات، أو بلياردو: حرية اآلخر دى
ُآَوْر البلياردو، يروح خيبطوا ىف بعض ويروح باعدين، خيبطوا ىف

 ).ىف ده(دين أنا موافق على اجلانب اإلجياىب بعض ويروحوا باع

 واجلانب السلىب؟ يعىن حرامى مثًال يدخل ىف حرية:سوزان/ أ
 األخرين يسرق وقتهم، يسرق ممتلكاهتم هاتبقى آارثه

 أل أنا مابتكلمش على السرقة دى، أنا بتكلم إن:حييى/ د
حفيه عالقة محيمة تسمح أن يقتحم الواحد حرية اآلخر، حىت يصب

 .من خالل ده) لالثنني(أآثر حرية 

 ! بسماح مّنك؟)يعىن: (سوزان/ أ

. إفرضى إىن جبان وهو بيحبىن أوى،)ظاهر(مش ضرورى  :حييى/ د

 . دا آده بيقتحمك:سوزان/ أ

 بيقتحمىن ليَّا، النتيجة إنه يقتحمىن ليا،:حييى/ د
فأقتحمه له، فنكرب إحنا اإلتنني، تبقى مساحة حريتنا أآرب زى 
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ن، لقينا الدنيا رحرحت، لكنما لعبنا سيبان بسيبا
 مافقدناش حريتنا

أنا.إحنا حسينا بالسعادة ساعة السيبان: سوزان/ أ
باقول القانون هوا اللى بيحكمنا، إحنا ساعات بنرفض

 .القانون

 يا دآتور إنت أّثرت ىفَّ، فيه سؤال برضه من آالم:فوزى/ أ
 هل التحكم ىف النفس جنب؟: حضرتك دلوقىت

كن يكون منتهى احلكمة، مث يا أخى أوال إحنا أل مم:حييى/ د
هنا مابنصدرش أحكام وال ِحَكْم وال بنستشهد بأشياء تكتم على

"لتحريك الوعى"الربنامج ده فكرته األساسية /حرآة الوعى
وليس إللقاء املعلومات أو التغطية أو الوصايا، هو لتحريك

شتغلالوعى، فأنا ماقدرش أقولك ده غلط ودا صح، عمالني ن
 .حبيث آل واحد ىف النهاية يبقى مسئول عن السيبان وعن قلته

 أا ممكن"دى سيبان بسيبان" أنا وصلىن من حكاية :مىن/ أ
 .تعمل نوع من اهلرجلة وعدم اإلنضباط

 بس آان واضح إن الوعى مبساحة احلرآة والقدرة:حييى/ د
عليها ده بيخلى التحكم أمجل وأسهل، غري ملا ييجى من برة

ملا باحس آده أنا رايح فني أقدر/ طول الوقت، طول الوقت
 ".مش دلوقىت"، آفاية آده، "أله"أقول 

*** 
 املالحظات والتعقيب

 نالحظ أنه أثناء اللعب بدا أن مساحة احلرآة قد ختطت-1
.د( – )أسيبها على اآلخر: سوزان) (عموما(حدود املتوقَّع 

آخذ: مىن (–) عملهاللى عمرى ما اتصور أىن آنت حا: حييى
 )راحىت، من آل حاجة بقى

 آما لوحظ أنه مع متاِدى االنطالق ظهرت بوادر احلذر-2
 )أنا ممكن أىن يفلت مىن: هاىن(

مبا ىف.  وحني ينطلق الداخل أآثر نتيجة هلذا السماح-3
ذلك من احتمال عدوان أو حتطيم، يظهر ميكانزم االرتداد

 ) على دماِغى أناأطربق الدنيا: فوزى(إىل النفس 

 مل تكن آرًاء تلك الىت عرضها الالعبون بعد اية-4
بل آانت أقرب إىل مناقشات ساخنة/ اللعبة مباشرة

 .نسبيا، وصرحية، وشارحة أحيانا

ىف املناقشة ما يدعُم ما أشرنا إليه ىف" فوزى" ذآر -5
أن ما يتحرك ىف وحدة الزمن الصغرية: احللقة السابقة، من

هو أآثر مما نتصور، فقد مّر) ء اللعبة أو بعدهاأثنا(
"إيه السيبان اللى أنا عايزه"أمامه شريط التساؤل عن 

حىت حرية) األآل والشرب(من أول حتقيق احلاجات األولية 
إبداء الرأى، مرورا باملذاآرة واالمتحانات، وأيضا فوزى

 ".نوع السيبان"تساءل عن 
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لوفة،حييى لدرجة غري مأ.  طالت املناقشة بني سوزان، ود-6
إال باعتبار ما) وغري مفيدة غالبا لشدة املباشرة فيها(

 !! ميكن ان يصل للمشاهد من تلك املناقشة النظرية، جيوز
حاجة خطرية" بالشعور باخلوف من السيبان، سوزان بدأت -7

يعرب عن" فقد امسته  ، ومع ذلك"ممكن تّبوظ آل نظام
 آل احلاجاتأنا حاسه: "، لكنها أحلقت بذلك"إحساسه حبرية
 ".حاختش ىف بعضها

مث ىف اية النقاش عقبت عن الشعور بالسعادة ليس
إحنا حاسينا بالسعادة"بالنسبة هلا فقط، وإمنا للجميع 

القانون اللى"أنا بأقول ) مث أعقبت" (ساعة السيبان
آانت وآأا تلحق" بيحكمنا، إحنا ساعات بنرفض القانون

 .نفسها بتذآر القواعد احملكمة

 ما بني بداية مناقشة سوزان وتعقيبها النهائى، دار-8
حييى آيف أن ما هو خماطرة. احلوار حول احلرية، فنبه د
مافيش حالوة من: شئ اشبه بـ(ميكن أن يكون هو هو حلوًا، 

 فُتواِفُق سوزان بسهولة تبدو إشارة أقرب إىل ما،)غري نار
 مث تتحفظ"هو لذيذ أن أآون على حريىت"هو حرية الطفل 

 .خشية جرح حرية اآلخرين
 يعلن موقفه الشخصى،– حمقا أو خمطئا – حييى. دوهنا ينربى 

ويشبهها بعالقات"  : "فهو يرفض تلك املقولة الشائعة أن
 .آرات البلياردو

"التحكم"اإلشكال األخطر مل حتّله املناقشة بوضوح وهو عالقة 
ن توضع لضبط تناسبوما هى احلدود الىت ميكن أ". باحلرية... "

 .اجلرعة بينهما، مع الوضع ىف االعتبار آف إيذاء اآلخر

الذى مل يتضح ىف املناقشة هو مسألة اقتحام حرية اآلخر -9
بإذن خفّى منه، ىف مقابل السماح هلذا اآلخر ان يقتحم حريىت

إن. هذه مسألة ليس هلا حل سهلىل، سعيا إىل عالقة أعمق، 
 تضع احلدود املعلنة ليست هى آلالىت" احلرية الظاهرة"

احلرية، آما أن حرية الداخل الغامضة، ليست مضمونة حبال،
،"مبعىن التنازل عن التحكم"نستعمل آلمة احلرية هنا ليس 

، الىت تنشط ىف مستوى"حريىت األخرى"وإمنا أيضا مبعىن احرتام 
آخر، غري الوعى الظاهر، ىف هذه احلالة عادة ما ال تنتهى

رية عند حدود حرية اآلخر، بل تتجاوز هذه احلدود، إىلاحل
حرية حمتملة أعمق، حرية تنادى هذا اآلخر بتجاوز حدود

أنا اقتحم حرية اآلخر على شرط"حييى . الظاهر، وىف تعبري د
 لكن مل يظهر بوضوح أن هذا،"امسح له أن يقتحم حريىت

ريةاالقتحام هو اقتحام للحرية الظاهرة فحسب، وليس للح
 الذى–املطلقة بكل مستوياهتا، والذى قد حيل هذا اإلشكال 

 هو السماح املتبادل باقتحام حريىت الظاهرة–ليس له حل 
حاحيصل"حييى هى أنه . أيضا، نتيجة املغامرة آما يصورها د

" أملدوائر تتداخل بطريقة فيها نور، وفيها حتّد، وفيها
بتبقى"...سري ورمبا هذا هو ما التقطته سوزان دون تف

حييى وجهة نظره هذه، لكن سوزان. قبل أن يشرح د" احلب
ما" سرقة"ترتاجع خوفا من حكاية االقتحام هذه، بأا 

 .دامت دون إذن صاحبها
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يرفض الدآتور حييى أن يعتربها ببساطة سرقة، ألن هناك
مساح ضمىن متبادل، بل إن د حييى يضع احتمال أن تكون

،"آلخر باقتحامىترددى اخلارجى وأنا امسح ل"مغامرة تكسر 
بيقتحمىن ىل) هو"(آما مسح ىل باقتحامه، يبدو هذا ىف شرحه 

احنا...... النتيجة إنه يقتحمىن ىل فأقتحمه له، ) لّيا(
)ساعة(، زى )أوسع(تبقى مساحة حريتنا ) نتحرك(االثنني 

 ..."سيبان بسيبان لقينا الدنيا "ما قلنا 

املون معللذين يتع" عادة" ال يصل هذا املوقف -10
،"تواصل على مستوى واحد"الرتآيب البشرى على أنه 

"احلرية"املستوى الظاهر فحسب، إن تنظيم قواعد ما يسمى 
"ألفاظ القانون"بالنسبة للمجموع إمنا يتم على مستوى 

، وبديهى أنه ال القانون"آلمات املواثيق املكتوبة"أو 
 تسمح بأنوال املواثيق تسمح هبذه املخاطرات احلميمة الىت

من مستوى حرية، إىل مستوى" اختاذ القرار"تنتقل عملية 
تواىلآخردون صراع مباشر، حىت تتحقق حرية أمشل من خالل 

،وجدل قرارات املبادأة من مستوى إىل مستوى بنشاط متصل
إن هذا املستوى االقتحامى ظاهرا، يبدو نوعًا من مساعدة

ا من خطر السيبان،اآلخر ىف آسر فرط حتكمه ىف ذاته، خوف
 .الذى قد يظهر اإلرادات األخرى

 هنا ليعلن هذا االحتمال ىف سؤالفوزى يأتى تدخل -11
حييى.  د فيأتى حتفظ" ؟هل التحكم ىف النفس ُجْبن"يقول 

باإلمتناع عن إصدار األحكام ليؤآد أن اهلدف من اللعب
 .أساسا هو حتريك الوعى

ن هذه املخاطرة من حيثحتذيرا م" مىن" مث يأتى تعليق -12
من"هو ليس إال نوعا " سيبان بسيبان"أن ختطى احلواجز 

 ".اهلرجلة وعدم االنضباط

العالقاتحييى ما يشري إىل أن إشكالة حرآية .  يضيف د-13
َحّدى و" هذه، ليست ىف االلتزام مبا هو املتعددة املستويات

رآة،مبساحة احل وإمنا هى أعم وأعمق، فهى ترتبط ،"َحّدك
غري"، "أمجل وأسهل" وأن هذا جيعل التحكم والقدرة عليها

، مبعىن أن يصبح"ملا ييجى من بّره طول الوقت، طول الوقت
التحكم هو نتيجة للسماح وليس استجابة للقهر، رمبا

ملا باحس"حييى املناقشة . يكون هذا تفسري ما اختتم به د
أقول) "امبساحة السماح والقدرة على احلرآة مع" (بكده

 ".أنا حاروح فني بقى، أل آفاية آده دلوقىت
 تعقيب ختامى

طبعا هذه املنطقة آلها من أصعب ما ميكن، فاالستسهال
جاهز، والتربيرات بال حصر، لكن إذا آنا نريد أن حنرتم
الطبيعة البشرية آلها بكل مستوياهتا، فعلينا أن نواصل

لسماح باإلنصاتالسعى إىل احرتام تعدد املستويات، وذلك با
إليها معا، بديال عن اختزال الوجود البشرى، إما إىل

أو استقطاب" الظاهر/االجتماعى/القانوىن/اللفظى"املستوى 
الرتآيب البشرى إىل صراع تقابلى، البد أن ينتصر فيه أحد

 .طرفيه، فينفض االشتباك على حساب النمو اخلالق
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إن تفاعل حريات أربع أو ست أو أآثر مع بعضها ىف مساحة
 من السماح واملسئولية، ميكن أن يكون هو الذى يسمحآافية

حبرآية فطرة الكيان البشرى ىف حماوالته للتواصل الواعى
املتداخل، الذى تنمو معه احلرية احلقيقية بقدر ما تتسع

 .مساحة السماح املسئولة

 اللعبة اخلامسة
...حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيب نفسى على راحتها 

 )أآمل.. (َلْحَسن

يا دآتور حييى حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيب: مىن/ أ
 .حلسن أنفّذه ىف احلقيقة... نفسى على راحتها 

يا دآتور هاىن حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيب: حييى/ د
حلسن أحلم باللى مش عاوز أحلم بيه... نفسى على راحتها 

 .وأشوف أآرت ، ميكن ماستحملش

 سوزان حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيبيا مدام: هاىن/ د
حلسن أبقى حمتاج آل شوية، أبقى حمتاج... نفسى على راحتها 

آده ماسيبش.احللم زى مايكون احللم بقى إدمان يبقى موجود 
 .نفسي

يا أستاذ فوزى حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش: سوزان/ أ
 .حلسن أصدقه... أسيب نفسى على راحتها 

ى املشاهد حىت ىف احللـم، أنا مابقدرش أسيبعزيز:فوزى/ أ
 .حلسن أصحى من النوم... نفسى على راحتها 

 حوار بعد اللعب

 .حد وصل له حاجة جديدة: حييى/ د

انا فعال أآتشفت إىن ماباسيبش نفسى على: فوزى/ أ
 .راحتها إال ىف احللم بعكس اللعبة

نفسىىف احللم أنا مقدرش أحتكم ىف نفسى، أسيب : مىن/ أ
 .بالعافية

 إيش عرفك؟: حييى/ د

إن احللم... اللعبة فقست حاجة علمية صغرية، ) عموما(
 إمنا اللعبة سرقْتنا احنا،)بتشكله(إهتيأ لك إنك انَت مش 
، وحدودإن ُجّوه احللم فيه إرادة مااخلمسه علشان تورينا 

 .ما، ومساحة

 مسألةحييى ىف. امتألت املناقشة بعد ذلك بشرح وجهة نظر د
األحالم، وآيف أن ىف احللم إرادة ما، وقد فضلنا أال نثبت هذا
التنظري املطّول، إْذ ليس من املألوف ىف اللعبة، وال هو مفيد،
أن جيرى التنظري هبذه اإلطالة، مقارنًة مبا ميكن أن يصل إليه
املشارآون من إضافة للوعى من خالل تفاعلهم، هذه اإلطالة ىف

 . اآلن أشبه باحملاضرة فحذفتهاالتنظري بدت ىل
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نكتفى هنا بالتعليق على اللعبة نفسها دون التوقف عند
 :املناقشة فنالحظ

له حق املثول مثل" واقع آخر" اعتربت أن احللم ُمَنى أن -1
واقع اليقظة، وعلى ذلك فقد خشيْت منه أنه إذا جتاوز

وهذا!! حدوده، أن خيرج إىل حيز التنفيذ ىف حالة الصحو
 "!واقع آخرآ"احرتام ضمىن للحلم 

 اعترب ىف استجابته أن احللم هو عملية آشُفحييى. د -2
 ىف-ملساحة البد أن خنطو فيها بَقَدْر، حىت ال تصل الرؤية 

 . إىل أآرب من قدرة بصريتنا أن تتحملها- ومن احللم  احللم
 احرتم دور احللم ىف حتقيق اجلانب اآلخر من وجودههاىن. د -3

وضع حدًا لذلك، حىت ال حيل وعىأو آيانه أو غائيَته، ف
احللم حمل وعى اليقظة الواقعى ويأخذ مساحة ويتكرر

 .بدرجة أآرب من القدرة على استيعابه أو اجلدل معه
 اعطت احللم قوة احلضور الواقعى أيضا، تلكسوزان -4

"القوة الىت قد تصل إىل درجة قبوله واقعًا صادقا آخر 
 ".حلسن أصدقه.. 
أن يسمح للحلم أن يتمادى براحته، حتت أراد فوزى -5

السبب ىف إجهاض احللم) فوزى(مظلة النوم، حىت ال يكون هو 
 .ولو بقطع النوم

 التعقيب
طبيعة"لو أننا أمهلنا آل هذه اإلستجابات الىت تشري إىل 

قبل أن يكون حمتوى، فلرمبا ترآز اهتمامنا ىف" احللم آعملية
ه، وآيف، مث رحنا نبحث عنأن نسأل عن حلم بذاته، وماذا في

تفسريات تقليدية له، إذن ملا أمكن أن خنرج من آل ذلك
، آماظاهرة احللم ىف ذاهتابإضافة معرفية هلا قيمتها ىف فهم 

مت الكشف عنها من خالل هذه اللعبة البسيطة باعتبار أا
حياتنا األخرى الىت هلا حضورها وقوانيها ودورها ىف اإليقاع

 .جوداحليوى والو

 تشري"حييى عن األحالم. فرض د"إن االجتاهات الىت يتبناها  
أن احللم ليس هو أساسا الذى حنكيه عندما نستقيظ، وإمناإىل 

هو النشاط التشكيلى الدورى الذى جيرى فعال أثناء طور
يتم بنوع من اإلرادة ال جمال لتفصيله به، أنه لنوم اخلاصا

، وقد جاءت هذه االستجابات آلها تتكلم عن احللم آممثلهنا
هلذا النشاط دون أية إشارة إىل حمتوى حلم بذاته له أحداث،

 .ومسرح، وصور، وتسلسل

ميكن أن نستلهم من هذه اللعبة ما نكرر الرتآيز عليه من
ر ىف الوقوف عند احللم احملكى، وبالتاىلضرورة إعادة النظ

االستغراق ىف تفسريه سواء التفسري الشعىب، أو التفسري الديىن،
 ).الفرويدى خاصة(أو التفسري التحليلى النفسى 

حرآية الوجود(وميكن الرجوع إىل شرح بعض ذلك ىف املوقع ىف 
")فصل اإليقاع احليوى ونبض اإلبداع –احليوى وجتليات اإلبداع 

احللم"وقد عرض أيضا بالشرائح فقط لألسف، شرائح ليست حمكيه 
 ".واجلنون) الشعر: مثال(ع واإلبدا
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 وبعـد
إننا لو سألنا أى من املشارآني آيف اُسْتِدرج إىل اإلجابة

 على مستوى ما من- باعتبار أن له دورًا إرادياهكذا 
 ىف توجيه مسار احللم، أو تشكيله، أو وضع حدود له،-الوعى 

ألنكر اجلميع أنه لهأو ضبط جرعة السماح الىت تنطلق منه، 
للعبة أظهرت بطريق غري مباشرأى دور ىف أى من ذلك، لكن ا

، وليس فقط احللمطبيعة دورنا ىف صناعة وتشكيل احللم احلقيقى
الذى نؤلفه حنن أيضا ولكن مما تبقى من حرآية(احملكى 

 )التشكيل على سطح وعى احللم حلظة االستقياظ وقبلها وبعدها

            والتحدى واالعتذار املأزق
ء إعداد هذه اليومية،طبعا، وجدت صعوبة شديدة أثنا

وأنا أحاول أن أحدد املتلقى الذى أوجه له اخلطاب عن ما
وصلىن من مغزى هذه االستجابات التلقائية البالغة الداللة،
هل أنا أقدمها أساسا للزائر العادى غري املتخصص، وهل هذه

ومن قال إن حمتوى: "اللغة مناسبة؟ حينئذ قفز ىل تربير يقول
 أو حىت هذه النشرة–ة اإلنسان والتطور أو جمل(املوقع 
هى أساسا للزائر غري املتخصص، فسألت نفسى، فهل) اليومية

ىف الطب النفسى أو علم النفس أو(أنت تقدمها لزائر متخصص 
؟ وإذا ىب أنفى ذلك أآثر وأنا أتصور أن الصعوبة)ما شابه

تزداد، أضعافا مضاعفة، فقد تعلمت من واقع حماوالتى
دة األشكال أن الشخص العادى هو أقرب إّىل آمتلق من أىاملتعد

 .متخصص إال ما ندر

وحىت اآلن، أنا مل أجد حال إلشكاىل هذا إال أن أعتذر هلؤالء
 وأولئك

 مث أروح أآرر واشرح أآثر آلما أتيحت ىل الفرصة،
 .وأستمر 

 هل عندآم حل آخر؟
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آليـة: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار املقط ــبري مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
مجعية الطـبيس جملس إدارة    رئ  

النفـــسي التطــــوري والعمـــل
   اجلماعي

ـة  ـحاث النفسـي  األـب
ـداخالت  عديد األحباث وأوراق باإلجنليزية و عديد الفروض والنظريات وامل

ـرفبالعربية إضافة إىل ع    ديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واش
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــامل  ــ ـاتــؤلـف  ـ
ـصراط      املشي علـ    - حرية طبيب نفسي    ـة  1ج( ى ال 2ج.  الواقع

ـي          -) مدرسة العراة  ـسي اجلمع ـة يف  -  مقدمة يف العالج النف دراس
 العمل احملوري الذي ميثل)سر اللعبة : شرح  (علم السيكوباثولوجى   

ـسيكويا     ـنفس    -ثولوجيا  تنظريه لألمراض النفسية وال ـوار ال - أغ
ـم-  حكمة اجملانني    النظرية التطورية اإليقاعية وأساسيات من عل

ـةتشمل اخلطوط ا  ( النفس   ـسية البيولوجي ـة النف ـة للنظري لعام
ـل  - قراءات يف جنيب حمفوظ    -) للمؤلف ـوال .. مث ـات يف- وم  مراجع

ـتلهام      -لغات املعرفة    ـاالت-مواقف النفري بني التفسري واالس   ترح
ـسية       -) ثالثة أجزاء (حييى الرخاوي    ـراض النف ـم- مبادئ األم  عل

ـاء   ) -  علم النفس حتت اجملهر       -النفس يف املمارسة الطبية      .ألف ب
ـسي       - حياتنا و الطب النفسي      - الطب النفسي  ـب نف ـرية طبي - ح

ـب - عندما يتعرى اإلنسان   دليل الطالب الذآي يف علم النفس والط
ـت  - أفكار وأمسار حول القصر العيين      - جملدات     3: النفسي البي

ـسية- )شعر. (الزجاجي والثعبان  ـوم النف  اللغة العربية والعل
ـسي       -احلديثة     ـب النف ـية للط ـسي- املفاهيم األساس ـب النف   الط
ـنفسوموال  .. مثل -قراءات يف جنيب حمفوظ     - للممارس ـراءة يف ال ق

هيا بنا نلعب يا جدي سويا  -  رباعيات ورباعيات   -اإلنسانية  
  أصداء األصداء  – تبادل األقنعة – مثل أمس

ـات  ـاء إىل اجلمعي ـة االنتم  النفسي
  اجلمعية املصرية للصحة النفسيةعضو  
 عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . اجمللة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
  مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب- جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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