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ىف أسبوع واحد أجريت مقابلة متعددة األطراف، وحوارا
برنامج نأسف: 2درمي(منفردا عن احلياة الزوجية أساسا 

جيدمها ىف املوقع) برنامج سيدتى :الفضائية املصرية، مث لالزعاج
 .صوتا وصورة: من شاء من الزوار

خرية تكرار طرح هذا املوضوع بشكل ملح،الحظت ىف اآلونة األ 
حىت امتألت الفضائيات واألرضيات بالنصح واإلرشاد والوصفات
والتوجيهات، وال مانع من االستشهاد خبواجة من هناك أو

 إحصاء من هنا،

مهما-وبرغم مشارآىت ىف هذا اجلارى إال أنىن ال أخرج  
ضوع، حيث الراضيا من أى لقاء أو حوار حول هذا املو -حاولُت

أشعر أنىن استطعت توصيل ما أريد، أو بعض ما أريد، إىل من
 .يهمه األمر، بطريقة ميكن أن تبقى

 :املؤسسة الصعبة الضرورية

لن أمهد عن ترديد أن املؤسسة الزواجية هى من أصعب
املؤسسات االجتماعية احلديثة، وىف نفس الوقت هى من ألزمها

 . التاريخعرب: اآلن، ورمبا إىل درجة ما

حتريررجعت إىل أوراقى، وبالذات ذلك البحث الباآر عن 
ألجد تصنيفا استلهمته من )1975(املرأة وتطور اإلنسان 

ئية بنيالتطور البيولوجى لألحياء وأنواع املعايشة الثنا
بعضها البعض، فوجدت أنه ميكن وضع فروض تسهم ىف إعادة
النظر ىف العالقة الثنائية بني البشر من خالل تصنيف هذه

 التنويعات بني األحياء

 :البداية

بدأت االنتباه إىل فحص ومراجعة ظاهرة هذا التعالق
بدافع البحث عن أبعاد مضاعفة معطلة  symbiosisالثنائى

االزدواجية"الج اجلمعى، حني آنا نرصد ما يسمى نسبيا ىف الع
pairing موعة ارتباطا خاصا جداحني يرتبط أحد أفراد ا

بآخر أو أخرى، وذلك أثناء العالج، إما ألنه يشبهه، أو ألن
 دفاعات أحدمها تدعم دفاعات اآلخر وبالعكس، آنا نسمى ذلك 
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"ُسْنَبَطهْْ"أو التعرية لإلفاقة ) العالجية(من باب الفكاهة 
وننظر إليها نظرة ذات داللة، وتتعامل Symbiosisمن 

مع هذه الظاهرة -) أو أآثر(حتت قيادة املعاجل  -اموعة 
وهى هتدف إىل فض هذا الرتابط السلىب عادة، إىل أن نتأآد أنه
مل يعد يعوق انفتاح هذين العضوين على اموعة، مبا يدعم

 .أساسا مسرية منومها واموعة الذى هو هدف العالج

أثناء  symbiosisمث أىن اضطررت أن أرجع إىل أصل آلمة 
حبثا 1975رير املرأة وتطور اإلنسان سنة عن حتآتابة أطروحىت 
، فلم أستطع أنً عند ّخمتلف األحياء"العيش معا"عن تنويعات 

أحصد التباديل والتوافيق بسهولة من املراجع األوسع، فلجأت
إىل القاموس الطىب دورالند ، وإذا ىب أعثر على مخس تصنيفات
متنوعة، بلغْت من الوضوح والتمايز أن أوحت ىل أن أحاول
أنظر ىف العالقات البشرية الثنائية، خصوصا بني الرجل

 .نظورواملرأة، من خالل هذا امل

بصفة أساسية، وبإجياز أرجو أال يكون خمًال، وجدت أن تقسيم
التنويعات يعتمد على مدى الضرورة أو الفائدة، أو عدم
التأثر، مما يعود على آل طرف من الطرفني نتيجة هلذا

 ".التعايش معا"

قد يكون أآثر ىف جدولوقد وجدت أن عرض هذه التنويعات 
 :وجه التاىلفائدة وأوضح للمقارنة على ال

الكائن نوع االرتباط
 األول

الكائن
 الثاىن

املقابل البشرى 
 الثنائى

 )الزواج: مثال(

االرتباط 
 التكافلى
Mutualism 

  

يستفيد 
وينمو مبا
هو، ملا هو
من خالل
مواآبته 

 .لآلخر

يستفيد 
وينمو 

مباأيضا 
هو، ملا هو
من خالل

  مواآبته
 لآلخر

  

العالقة الىت ينمو 
آلّ من  امن خالهل

الطرفني بالرؤية، 
والتكافل، والقرب، 
واحلرآة، والتقارب 
اجلسدى، والتباعد 

مع  احلميم،
مبسافة    االحتفاظ

   مرنة متغرية
. متجددة طول الوقت

االرتباط 
 التعايشى

Commensalism 

يستفيد من
خالل 

التواجد 
مع اآلخر،
وليس على

 . حسابه

ال يستفيد
وال يتضرر
مبا يفعله

، اآلخر
ويواصل هو
حياته وهو
يسمح هلذا
اآلخر ميا
يأخذه حسب

األحوال 
 .واملتاح

) الزواج(العالقة 
من جانب واحد، حيث 
يستمر أحد األطراف 

عادة، ) الرجل(
موافقا على ما 
يأخذه الطرف اآلخر 
منه، أحيانا ىف 
مقابل استعمال هذا 
الطرف استعماال 
طرْفيا برضًا نسىب، 

 أو بدون هذا 
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االرتباط 
 التعايشى

Commensalism   

–االستعمال، فتحقق 
املؤسسة    - مثال

الزواجية للرجل 
تأآيد رجولته 
ومواصلة إجنازه ىف 
حني متارس املرأة 

ربة  –) الزوجة(
املنزل دون عمل 
 - خارجه عادة

اعتمادها غري 
الطفيلى عليه، وهو 
ماض ىف سبيله 

وتقتصر    لنفسه
استفادهتا على 
احلصول على 
احتياجاهتا األساسية 

توقف منوها  برغم
 .نسبيا أو متاما

 االرتباط الطفيلى
Parasitism 

يستفيد 
ويعيش على 
حساب الطرف 
اآلخر معتمدا 

عليه، 
مستهلكا 
طاقته، 

ماصٍّا (
 ). غذاءه

يصاب بالضرر 
من هذه 

العالقة 
االعتمادية 

املاصَّة، 
 .املستهلِكْة

) الزواج(االرتباط 
االستعماىل، الذى 
تصل فيه االعتمادية 

لية إىل درجة الطفي
أن يستعمل أحدمها 
اآلخر لتفريغ 
شحناته على حساب 
انسانية هذا اآلخر 
ومنائه وحقوقه، 

الرجل    :فمثال
يستعمل املرأة أُمّاًً 
أو جماال للتفريغ 
على حساب آياا 
واستقالهلا، أو 
تستعمل املرأة 
الرجل آممول 
   للمصاريف أو

للجنس،    مُذَبْذب
فيعاق ويُستنزف 

 .فقط

رتباط بال اال
 دعم 

Amensalism 
آسف للرتمجة (

 )مؤقتا

يعاق أو
يصاب 

بالضرر 
نتيجة هلذا

 االرتباط

ال يتأثر ال
ضررًا وال

فائدة، 
وآأن أثره
السلىب على

الطرف 
اآلخر هو

نتيجة 
 ثانوية 

أو (مثل الزواج 
الىت تدفع    )العالقة

فيه الزوجة مثن 
العالقة دون أن 
يتأثر الزوج إذْ 

يقه ميضى ىف طر
الناجح (املستقل
 يستعملها ) عادة
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االرتباط بال 
 دعم 

Amensalism 
آسف للرتمجة (

 )مؤقتا

يعاق أو
يصاب 

بالضرر 
نتيجة هلذا

 االرتباط

ال يتأثر ال
ضررًا وال

فائدة، 
وآأن أثره
السلىب على

الطرف 
اآلخر هو

نتيجة 
 ثانوية 

أو(مثل الزواج 
الىت  )العالقة

تدفع فيه
الزوجة مثن
العالقة دون أن

أثر الزوج إْذيت
ميضى ىف طريقه

الناجح (املستقل
يستعملها ) عادة

االرتباط 
التحطيمى 
 التَّْهلُكى

Synnecrosis 

يتحطم 
ويعاق حىت
التهلكة 

من خالله
وبسبب هذه

العالقة 
 .الثنائية

يتحطم 
ويعاق 

حىتأيضا 
التهلكة 

من خالل
وبسبب هذه

العالقة 
 .الثنائية

مثل الزواج أو
العالقة الىت

عطل االثنني معات
حىت لو أرضتهما
بعض الوقت،
إرضاًء طْرفيا
يربر بعض
االستمرار حىت
التهلكة، ويبدو
أن هذا النوع
على خطورته حيقق
نزوعًا عدميا

 .لكال الطرفني

 تعقيب حمدود وتنبيهات هامة

خطر ىل ىف البداية أن أتوقف عند عرض هذا اجلدول هكذا،
تصرف رفضا وقبوال، وإعادةي) الزائر(ألدع خيال القارئ 

 تشكيل آما يشاء،

 :مث تدارآت األمر ألضيف ما يلى

  :أوال

، ليس أساسا"يتضرر"أو  ،"يستفيد"املقصود بتعبري 
الفائدة املادية أو النفع القريب الظاهر، ولكن املقصود هو
أن تكون هذه العالقة الثنائية هى أيضا لصاحل حياة، بقاء،

رد ىف ذاته لذاته، وىف األحوال األحسن الاو دفع مسرية منو الف
تقتصر الفائدة فقط ىف االسهام ىف أن يتحقق الفرد بذاته
لذاته من خالل هذه العالقة، ولكن أيضا هو ينطلق منها على

 .امتداد مسرية منوه، لتطوير ذاته إىل ما تعُد به

أما الضرر فهو عكس ذلك متاما، أى أن تكون العالقة على
اة والبقاء، وحتقيق الذات، مث متتد اإلعاقة إىل مسريةحساب احلي

أو) مثل االرتباط الطفيلى(النمو سواء آان ذلك حلساب اآلخر 
 ).مثل االرتباط التحطيمى(على حساب االثنني 

 :ثانيًا

 ال ميكن وضع حد فاصل بني أنواع هذه الرتابطات وبعضها،  
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ففى حني تتصف أحياء بذاهتا بنوع خاص من الرتابط، فإن
، وتتكرر دورات منوهالذى حيمل تاريخ آل األنواعاإلنسان 

خالل عمره آله،عدة مرات على مراحل متعاقبة، هو) تطوره(
آائن جدير وجاهز أن ينتقل من نوع من الرتابط إىل آخر،
تبعا حليوية جتربته، وتفتح مسار منوه، أعىن منومها، آل على

 "معا"حدة، و

أموت فيك ومتوت( ةهتلك، أو حىت طفيالفقد يبدأ االرتباط 
حىت إذا استنفد أغراضه يفيق أحد الطرفني أو آالمها) فيّا

 .فينقلب تعايشيا أو حىت تكافليا

والعكس صحيح، فقد يبدأ تكافليا لنفع االثنني آل على
مساره، مث ُينهك أو ُيستهلك، او ينتهى عمره االفرتاضى نتيجة

من -مثال– حني تنسحب املرأة: سوء تعهده، فينقلب طفيليا
اتمع األوسع، من العمل، من الناس، تلقائيا أو بفعل

استقالهلا، أو حني ُينهك الرجل أو يكسر فتتنازل عنفاعل، 
معتِمًدا: لسبب ما، فيرتاجع عن مسريته لتتبناه املرأة رضيعيا

 إخل...مطلقا فيصبح طفيليا عليها، وهكذا 

 :ثالثًا

ال يسري ىف خطى تصعيدية أو إن االنتقال من نوع إىل آخر 
، وإمنا هو يتذبذب تطورًا أو نكوصا حسبخطيةتراجعية 

املراحل، وحسب تأثري عامل الزمن سلبا وإجيابا، وحسب الوسط
 .احمليط، وحسب الظروف الضاغطة وبقدر الفرص املتاحة وتنوعها

  :رابعًا

إن فرص التحول من نوع من الرتابط إىل آخر تظل متاحة 
ار، وىف نفس الوقت هى تتأثر بثقافة اتمع احمليطباستمر

وأيديولوجياته وقيوده، ومساحة احلرية، والسماح بالتغري
 ).إبداع الذات خاصة(وفرص اإلبداع 

 :خامسًا

إن عالمات فشل نوع من هذه الرتابطات ُتعَلُن بأشكال
أو(خمتلفة، ليست قاصرة على إعالن االختالفات الزوجية 

الطريقة املباشرة، فقد تظهر ىف شكل َعَرض نفسىب) الثنائية
أو مرض نفسى، أو جسدى، أو رمبا يعلن الفشل من خالل تغّير

التواصل اجلسدى أو(ُمنذر ىف أى من جماالت التواصل بينهما 
آما قد يتجلى أو) إخل... الفكرى أو الوجداىن أو آل ذلك 

و تداخل بديليتفاقم اخلالف مع ظهور سلوك ُمَباِعد ىف ذاته، أ
حيرك مستوى آخر من التواصل ألحد الطرفني يبعده عن شريكه

 .بشكل مباشر أو غري مباشر

 :سادسًا

إن ظهور أى من إنذارات أو أعراض فشل أى نوع من هذه
إلعادة النظر،) على مفرتق الطرق" (مفرتقية"األنواع يعترب فرصة 

 ول عمرا، أو ومن مث إمكانية التقدم حنو نوع أآثر إجيابية وأط
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حيدث أنه بإعالن الفشل متاما رمبا تظهر ألى طرف من االثننيقد 
 .أو لكليهما فرص أخرى بشكل أو بآخر، فيبدأ مسرية أجنح

 :سابعًا

إن املطلوب ليس هو اإلصرار على البداية بداية جيدة
من أول الطريق، ألن ذلك أمر صعب، مث إنه) تكافلية مثال(

ا حسنة ال أآثر، أوحيمل خطر أن تكون املسألة خاضعة لنواي
لصورة نظرية مثالية معقلنة، دون توافر مقومات التكافل

 .احلقيقية لضمان ممارسة بّناءه على أرض الواقع

 :ثامنًا

–مع ضمان حرآية التطور من حيث املبدأ  –إن أية بداية 
بعد ومن(بأى نوع من الرتابط قد تتيح فرصة لتطوير العالقة 

إىل نوع أفضل) ومنو الطرفني أيضاخالل أزمات منو العالقة، 
 ...وأفضل حنو التكامل

 :تاسعًا

إن احرتام مسرية الواقع من خالل املمارسة املفتوحة لكل
االحتماالت هو الذى يسمح لدورات النمو والتصحيح باعطاء

وليس(أآرب فرصة حلرآية النمو باملراجعة والتصحيح الفعلى 
 )رتاجع إىل ما يشبه العكسجمرد إعالن اخلطأ أو االعتذار أو ال

 :عاشرًا

 .إن هذه آلها فروض قابلة للمناقشة واالختبار مع الشكر

 :اخلالصة

انطالقا من التذآرة بأن اإلنسان حيمل ىف ترآيبه احليوى -
البيولوجى أغلب أنواع األحياء، ومن مث أغلب تنويعات
العالقات، فمن احملتمل أن تكون معظم هذه الربامج العالقاتية

ومن مث فإن جناح أو فشل مثل هذه. الثنائية جاهزة ىف ترآيبه
العالقات الشديدة الصعوبة قد يتوقف على تنشيط حرآية
النمو بصفة عامة، أآثر مما يتوقف على انتقاء وتفضيل نوع
بذاته غري حاضر بالضرورة ىف وقٍت بذاته وغري مضمون

 .استمراره

وتطور، اقرتابا إن حرآية النمو ذهابا وجيئه، نكوصا -
وابتعادا، هى الىت تسمح لكل هذه التنويعات أن تدخل
التجربة وخترج منها بشكل مرن واعد، مرورا باآلالم املصاحبة،

 .وتعرضا للمضاعفات احملتملة

إن الذى يسمح باحلفاظ على األمل ىف هذه العالقات -
الثنائية الشديدة الصعوبة والضرورية ىف آن، دون أن يعاق

هويضار أحد الطرفني أو آليهما بشكل دائم أو متزايد، أو 
، وحنن نضع ىف االعتبار حتميةدعم حرآية النمو هذه ألطول وقت

الىت تساعد على ذلك، ليأخذ آل طور اإليقاع احليوى وقوانينه
مبعىن  -البسط اإلبداعىمع  املمارسة املستْوِعَيْةإْذ تتبادل –حقه 
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ت احلسنة وغري ذلكأن املسرية حتتاج إىل وقت لالمتالء باخلربا
املمارسةوهو ما أمسيته هنا  Filling Phaseطور امللء (

، حىت إذا امتألت مبا ال ميكن اإلضافة إليه، فإن)املستْوِعَيْة
الذى Unfolding phase البسط طورالنبض احليوى يطلق 

تصاحبه عادة أزمة منو، لو أحسّنا معايشتها، فإا تعيد
 ،..أعلى آما ذآرنا تشكيل العالقة على مستوى

 .وهكذا

- Dorland's Medical Dictionary (24th Edition) W.B' 
Saunders Co. Philadelphia and London، .1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ــىــــــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1836



א  I04I2008>16א –א
 

I04<I2008>16א

א−229 א א:א "א"""מא

 .الشعر ليس له حمتوى

 .الشكل هو نفسه احملتوى

 ال جيوز أن تبحث فيه عن رسالة أو معىن،  

 الشعر يكون شعرا إذا جنح أن حيرك وعيك إىل ما حترك إليه،

 .ال أآثر

 ، "هذه هى"أنت تستقبل القصيدة فتقول 

 أو تصمت وتكتشف أن َثمَّ شيئا قد حترك داخلك، أو خارجك،

 أو لعلك ترفضها، 

 .ستئذانلكن رحيها يعاودك دون ا

 عثرُت على هذه القصيدة، وال أذآر هل ُنِشَرت من قبل أم ال 

 غالبا ال

 فأنا ال أنشر شعرى

 وال أحد يطلب نشره

ىف، "آرمي شوقى. د"سألت نفسى السؤال الذى سأله ىل اإلبن 
أين أصنف حماوالت إبداعى، هل هى 2008- 3- 28 اجلمعةبريد /حوار

وآنت قد عجزت عن   من النوع اخلالقى أو من النوع التواصلى؟
عليه، وقلت له عليك أنت أن تقوم بذلك وختربىن إن جنحت،   الرد

وآنت أآاد أعلم أنه لن ينجح، وحني عثرت على هذه القصيدة ،
ينشر أصًال، رحت أحاول الذى مل" مقامات"وهى آخر قصائد ديوان 

أن أصنفها فعال آما طلبُت من آرمي، وفشلت، مع أنه خيل ىل أنىن
صنفت املقامة األوىل من النوع األول واخلامسة من الثاىن، مث عدت

 .فنظرت ىف التصنيف، وتراجعت

اآلن هبذه املقدمة الىت آمل  قلت أنشر هذه القصيدة هنا
التقسيم ألنواع اإلبداع، أن يكون فيها اعتذار آاٍف عن هذا

مع أنىن ما زلت ال أتنكر له، أو للفكرة من ورائه، لكنىن
أشعر بعد آل االعرتاضات الىت وصلتىن أّن علّى أن أراجع األمر،
وىف نفس الوقت أشعر أنىن لن أتراجع عنه إال من حيث آلمة

بنوع خمتلف ، رمبا ينتهى األمر إىل توصية"تقسيم أو تصنيف"
 لنقد ال أآثرمتنوع ل
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ق آل من اعرتض، ومن واقع هذه التجرية، أن األمرأواف 
حيتاج إىل إعادة نظر، أو إعادة تسمية أو إىل مزيد من

 .اإليضاح، أو غري ذلك

مث لعل إقدامى على نشر مثل هذه القصيدة ىف هذه النشرة
هل: الصديق فأسأله) الزائر(يشجعىن أن أستسمح القارئ 
 .أعاود مثل ذلك بني احلني واحلني؟

مبدعو"يتفضل  آمًال ىف أنبدون عنوان قصيدة أيضا ال
بوضع العنوان الذى يرونه مناسبا؟ فكم أْثَرْتِنى" التلقى

تلك العناوين الىت وصلتىن تعنون تلك القصة القصرية الىت
برجاء وضع ما تشاء من"رية جديدة قصة قص(نشرهتا مؤخرا 

، حيث وصلتىنمجال الرتآىوخاصة عناوين الصديق  ،)عنوان
وآأنه أعاد آتابة القصة باعتبارها نقدا إبداعيا متميزا،

 من جديد آما وصلته، فنبهىن إىل ما آتبُت ، 

 ؟!!أليس هذا دور النقد

  
 )1( 

 آلُّ البشْر، مثل البشْر،
 فيض ر التافهْني،آل التفاهِة ترتوى من 

 آل األماىن الطيبة، هى طيبْة،
 إال األماىن الطيبْة،                 
 والناس أيضا طيبون،

 ...إال أنا             
 إال قليال حنرقٌُْه
 أو نسـرقٌُْه

 إال آما الح األزْل
 إال آما عاد األمْل
 إال آما قال املثْل

  
 "!آذا" "آذا"إال خرافة أننا حنن الذيَن 

 من قبل أْن قاَل القدْر
)2( 

 وتفتحْت آفاُق ما بعد األفْق،
 وترعرعْت أشجاُر سهل اخلالديْن،
 وامتد وعُى الناِس حنو اُملنتَهى،

وترددْت أحلاُن آون الكون حىت ُزلزلْت زلزاُلَها، ىف جوف ليل
 متاِمها،

بشْر،وتكامل اهوُل ىف املعلوم ىف املنظوِر ىف اخلاىف على آلِّ ال
وجتّمع التاريُخ ىف أعماق خلق اهللا قبل َتشَوهوا،
:وختايلْت أشواُق أنــَّـا مثلهم 

)3( 
 مضى حثيثا ىف ثنايا نبِضَهاـن

 تقسو، إذا سّد اُملحاُل طريقَََها
 وتلُني عنَد املقصلةْْْ             
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 يرنو إليها جوَع آلِّ الطامعْني  
 إال الذى عاش األنَني فارتَوى               

 على العرش استَوى  :ثـُـمَّ                   
 : لكّنُه                                 

 ... ليس آمَا                                     
  
       )4 ( 
 ما زلُت أخطُر ىف بقايا ِذْآِرَها
 ما زلت أنتظُر الوفاَء بوْعِدَها
 ما زلت ألتمُس الطريَق لُوّدها

 وقوَف بباِبَهامازلت أحتمُل ال
 ما زلت أفزُع من بوادر صدِّها

 َحْسَب ِمزاجها،  فتـُوزِّع الربآاِت
 وينال آلُّ الناس منها ما تيسر من عطايا ُحبِّها

 لكنهم ال يرتُوون بفعل فاعٍل هبْم                   
 ... إال إذا                                      

)5( 
 "أنا"هى ما ": األنا"ال مل تكن تلك 

 اُملىن  أحالم  آان إال ظـلُّ ظنِّ الوهم  ما
   دْعهْم آما َحِسبوا بأّنا مثلما نبدو َلُهْم،

 ".....آذا"ولُيقِسموا، أنا 
 ،"قد قاَلُه...... "أو أّن من قال الذى هو قاله،

 ...".أننا  أّنأ" :الح  و أننا لسنا سوى ماأ             
عرائس الظل الىت قد علَّـقوها منآمثِل " معه"ولْريقـُصوا 

   خيوٍط، خافيْة،
 ....حىت إذا  

      )6(   
 .....أّما أنا ،  

 "أنا: "فـلسوف أرفض أن أآوَن أنا       
 "لنا" "عنها"ولسوف أمضى باحثا       

   سأظلُّ وعدًا غامضًا،
 ،"أنا"ليس                      

  
 لكّنه،   ،لكّنه                         
 " .أنا"هو ليس إال ما أآوُنه                          

  
)7( 

 إال آما طارْت وّملا تْنَجِلى
 إال آما عادْت، آما خـُـيِّل ِلـى

 إال آما هَى أينعْت،     
 فرتعرعْت،                

 وتكاملْت،                          
 ومتايلْت،                                       

                               
 .فتماوجْت                   

  
               "جـُـنَّـِت: ُجـنَّ إنساٌن مَن اُحلْسنِِِ  فلْو"
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ىف صدر البهو جلست السيدة: األبيض األنيققصدت املبىن
اجلميلة، واجتمعنا إليها فراحت تتحدث عن شرآة اإلنتاج

ورحبنا بالشرآة وصاحبتها ومضى. الفىن الىت قررت إنشاءها
ومل خنتلف إال حول. آل منا يدىل برأيه ىف اإلنتاج والعمل

.فقد آان رأيها أن حيدد األجر تبعا لالتفاق معها. األجور
وآان رأىي الذى أيده البعض أن حيدد األجر بنسبة ثابتة من

.وأجلت املناقشة إىل جلسة أخرى. تكاليف الفيلم أو املسرحية
وقلت لزمالئى إن األخذ برأيها جيعلنا حتت رمحتها وإن النسبة

 .توضح األمر وتغلق الباب أمام االنتهازية

قيمتوبعد العشاء أ. ودعتنا السيدة مع آخرين للعشاء
وما ندرى إال والسيدة تتجرد من ثياهبا. حفلة موسيقية

 . وترقص عارية وبصورة غاية ىف اإلثارة

قررت أن أبتعد عن الشرآة. واستقر رأىي بصفة هنائية
 .وصاحبتها

***** 

 القراءة

وقد -على ندرهتا –هذا حلم من األحالم الىت تصلىن فاترة 
مثلما حدث(ر، تعلمت من املشارآة، واحرتام رؤية اآلخ

أال أتعجل ىف إصدار مثل هذا احلكم فالفتور) 40بالنسبة حللم
بقدر  -أنا  –قد يكون سببه املتلقى  -آما اعرتفت من قبل –

ما قد يكون دليال على حق املبدع أن ترتاخى حدة إبداعه
 .أحيانا

وصلىن هذا احللم باعتبار أنه قام بتعرية هذه السيدة
اجة الناس للعمل واملشارآة واإلنتاج،اللعوب الىت تستغل ح

تستغل ذلك لصاحلها املادى، دون اعتبار ال للفن وال للعدل وال
وهى تضرب عرض احلائط بأى رأى إال رأيها، آما أا  لألخالق،

قد تلجأ لكل الطرق لتحقيق مأرهبا، هذا النوع من
نساء األعمال ال يتورعون عن استعمال آل الوسائل/رجال

أغراضهم، وامتام الصفقات سواء على موائد العشاء لتحقيق
 .أو ىف أماآن أخرى
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مل يصلىن التعرى هنا آنوع من اإلغراء لتمرير الصفقة
بشروطها، إذ لو آان االمر آذلك، ألخذهتم الواحد تلو اآلخر
سرا، آل مبا حيتاجه حسب شخصيته، لكن أن تتجرد هذه السيدة

اإلثارة متاما هكذا من ثياهبا مث ترقص عارية وبصورة غاية ىف
 .، فهذا تعرٍّ آخر، حيتاج لنظرة أعمق

أما النهاية، فقد رجحْت ىل ذلك االنطباع الفاتر األول
أآثر ، هذا االنسحاب اهلادئ احتجاجا أو حبساب املكسب

ليس من" قررت أن أبتعد عن الشرآة وصاحبتها"واخلسارة 
ةطبيعة هذه األحالم عامة، وال هو من طبيعة أحالم فرتة النقاه

الىت بلغت" اإلثارة"خاصة، ُترى ماذا تبقى من آثار تلك 
غايتها، وهو ينسحب، هل انسحب وهو أآثر إثارة، أو رمبا
تنقلب االثارة إىل ثورة، وقد حتدث نقلة أآثر غموضا،
وبالتاىل أآثر تنشيطا وحتوَّال، وُحْلمًا، ترتك لنا اية احللم

 .ف شاءآي... مفتوحة ينهيها آلٌّ مّنا مبا شاء

.......... 

.......... 

أن املسألة آلها ليست صفقة فنية وال اتفاقا فجأة خطر ىل
 .وال اختالفا على طريقة األجور

خطر ىل ما آاد يصاحلىن على احللم، لكنىن خفت من استسهال
 . قراءته رمزًا خالصا

 ،البيت األبيضليس سوى  املبىن األبيضخطر ىل أن 

غري ممثلة ىف آونداليزا" (أمريكا"وأن السيدة ليست إال  
 )...رايس بالذات، فهى ال تصلح هلذا احللم حتديدا

العْوملىبعد طرح مشروع االنتاج الفىن  –هنا يصبح التعّرى 
هو -مقابل معونة ثابتة بعد االتفاق معها ألْمَرَآِة األتباع

تبجح أمريكا دون حياء ىف عرض وفرض شرآتها اخلاصة بشروطها
دارة شئون عموم البشر، وحيدد األجر حسب االتفاقاخلاصة إل

معها مبا يسمح هلا مبواصلة نشاط فرقتها من خالل التحالفات
الثنائية، وغريها، ومن مثَّ الغزو املسلح دون قرار دوىل،
وتروجيها ملبدأ القتل الوقائى آحق مشروع لألقوى، ورفضها

ها ىف فرضتوقيع معاهدة آيوتو للحفاظ على البيئة، ووقاحت
استثناء رجال قواهتا املسلحة من احملاآمة أمام احملكمة

إخل، آل ذلك هو نوع... اجلنائية الدولية على جرائم احلرب
من التعّرى الفاضح، المرأة قوية وفاجرة وظاملة ومتبجحة،
تأىب إال أن تكون هى صاحبة الرأى األوحد وهى تعرض بضاعتها

 .وتفرض شروطها الىت ال تناقش

الذى منعىن أن أمتادى ىف هذه القراءة الثانية هو ما حدث
، فتعرى أمريكا مبا سبق ليسغاية ىف اإلثارةعِاِر " رقص"من 

رقصا، وال هو غاية ىف اإلثارة، وإمنا هو وقاحة مقززة، غاية
ىف إثارة االمشئزار والغثيان، قبل تفجري الثأر فالقتل

 . القصاص، أو ما شابه
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اية احللم باللجوء إىل ُثم إىن مل أستسغ طريقة االحتجاج ىف
االبتعاد عن الشرآة وصاحبتها، مل أَر أا الرد املناسب على

 .مثل هذه الوقاحة القارحة، وال حىت الرقص العارى املثري

أن تعيد قراءة احللم والنقد من -عزيزى القارئ–أدعوك 
 .جديد على هذا األساس أيضا، أو أصًال

 ءتني وصلتك أقرب؟يا ليتك تفعل وتقول ىل ، أى القرا

 .أو لعل عندك قراءة ثالثة أو رابعة

***** 

 50حلم 

آنت أتطلع إىل امرأة فاتنة تسري ىف الطريق، فاقرتب مىن
آان براق العينني. جبرأة ومهس ىف أذىن اهنا حتت أمرى اذا أمرت

واتفقنا على مبلغ وأصر على أن يأخد. منفرا ولكىن مل أصده
وضرب ىل موعدا ولكن عند. نصفه مقدما فأعطيته النصف

اللقاء آان مبفرده واعتذر بتوعك املرأة وآان على أمت
وآان يقابلىن. استعداد لرد املقدم ولكىن صدقته وأبقيته معه

وخشيت أن تسئ هذه املقابالت. ىف حلى وترحاىل ويطالبىن بالصرب
مسعىت فأخربته أنىن عدلت عن رغبىت ولن أسرتد املقدم ولكن عليه

ومل يعد يقابلىن ولكنه آان يلوح هبا ىف أآثر. يقابلىنأال 
وضقت به آما آرهته وقررت. األماآن الىت أختلف إليها

سيدى جابر رأيته واقفا  وىف حمطة . االنتقال إىل االسكندرية
 . وآأنه ينتظر

***** 

 القراءة

الراوى احلامل هنا ال يرتدد ىف السماح للطبيعة الفجة
ىل ما تتوجه إليه، املرأة فاتنة ، وهوبداخله أن تتوجه إ

جاهز، لكن األمور تتطور إىل شىء آخر، وسيط دخيل يقفز
بينهما ليتمم الصفقة، انقلبت املسألة من نداء واحتمال
:استجابة إىل صفقة هلا مثن ومقدم ومؤخر، ومثل آل الصفقات

 َتحتمل التالعب والتأجيل واملغالطة وآل شىء،

جل ذو الربيق املنفِّر ىف عينيه، النالحظ أيضا أن الر 
يعتذر بتوعكه هو، ولكن بتوعك املرأة، وأتصور أنه حني آان

مل يكن جادا، وأن  آان على استعداد لرد املقدم يزعم أنه 
صاحبنا حني صدقه مل يكن يصدقه فعال، وأنه آان يتصور طول
الوقت أنه ميكن أن حيصل على مطلبه بشكل ما ولو تأخر مهما

خر، وحني طال الزمن مل يعد مثَّ مفر من تبني احلقيقة والرتاجعتأ
ىف حله) ال يالحقه(والتضحية باملقدم، ظلَّ هذا املنفِّر يقابله 

 .وترحاله، ويطالبه بالصرب

اللصيقة ىف احلل والرتحال، حمل" املقابلة"إحالل آلمة 
ىلىف أحالم أخرى، جعلىن أميل أآثر إ" املالحقة"أو " املتابعة"
 من الداخلأن أقرأ هذا الوسيط الدخيل  
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هذا التفسري جاهزا آلما الحت ىل ) من الداخل(يقفز ىل 
تنويعات املالحقة ىف اإلبداع واملرض على حد سواء، حيضرىن هذا
التصور بشكل خاص حني أآتشف أن املالحقة تتواصل حىت بدون سبب
واضح ظاهر، أو حني نتابع املالحقة وهى تظهر ىف أماآن ال

ملالحقة، أو حني ختتلط املالحقة باملقابلة أو اهلمسنتوقع فيها ا
 .اخلفى

مث إن املفروض أن الذى يالحق هو صاحب احلاجة دافع املقّدم
وليس العكس، إذن حنن هنا بإزاء تتبعٍّ غامض أآثر منها
مالحقة آتلك الىت أحملنا إىل ضرورة العودة إليها ىف الدراسة

 ).47حلم (الشاملة 

"الواحدية"خلنا حني ينفصل عن حرآية هذا اآلخر بدا 
ONENESS يظهر لنا ىف املرض ىف صورة أعراض معروفة هى بعض
أصوات ُتعقِّّب، أصواتمن املرتبة األوىل، " شنايدر"أعراض 
هذا الداخل اآلخر" اخل..أصوات تالحق، )أحوال املريض( ُتناقش

فسخهو ذات مالِحقة ملّوحة، مىت انفصلت قبل التمادى ىف الت
فإا متضى تعرى املسائل، وهى تظهر هنا ُمسقطة ىف صورة هذا

اإلعجاب بامرأة فاتنة هو عرض  القوّاد املقزز، فهو يعلن أن
للمضاجعة، مث هو يدفع صاحبه أن يتقدم إلمتام صفقة حمددة
املعامل، وهو يكشف أن العزوف عن تلك الرغبة ليست زهدا

هو يأس من حتقيق الصفقة،حقيقيا أو تغريا ىف املوقف وإمنا 
وهو يريد أن يتخلص من إحلاح الرغبة ىف املرأة، وأيضا من
تعرية نفسه أمام نفسه، خببطة واحدة، فيتنازل عن املقدم،

للداخل،  ويعلن العزوف، ليتخلص من هذا االنفصال املزعج
 .وما ترتب عليه

هذا التفسري من داخل الذات يرجحه أيضا أن احللم ينتهى 
 ور الرجل ىف حمطة سيدى جابر وآأنه ينتظربظه

 ينتظر ماذا؟ 

 من هو املفروض أن ينتظر؟

هذا الذى دفع املقدم بدون مقابل؟ أم ذلك الذى آنا
نتوقع أن يزوِّغ من صاحب احلق، خشية أن يقلبها جدا ويطلب

 املقّدم؟

 .البد أن هذا الذى ينتظر إمنا ينتظر شيئا آخر

***** 

 من هنا نبدأ

.........                                         

.......... 

 وبعد، 

 بعيدا عن احللمني
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 :خطر ىل ما يلى ) 50(حني الحظت أنىن قد وصلت إىل احللم رقم 

أن أتوقف عن قراءة األحالم –دون استئذانكم  – أن أقرر 
 ،)قد متتد غصبا عىن(نقدًا لفرتة حمدودة 

تاج ملاأح أما أسباب هذا القرار فهى أنىن اآتشفت أنىن  
مبا ىف ذلك من اآلن لكى أى قراءة آل األحالم   يقرب من عامني

،)أسبوعا ال أآثر 52السنة (مناقشة بعض ما يصلىن حوهلا ، 
إن آان رىب سوف يسمح ىل هبذا -بداهة -وأنا لست متأآدا

الوقت أم ال، وىف نفس الوقت وجدت عندى مسودات نقد ألعمال
ليست أقل أمهية، من بينها تكملة حتتاج لإلاء، وهى حمفوظ 

القراءة اجلامعة لألصداء، وتكملة الوعود الىت جاءت ىف اية
قراءتى البادئة ىف ملحمة احلرافيش، مث إعادة قراءة السراب،

قراءة ابن فطومة مقارنة بساحر الصحراء لكويهلو، وآذلك 
ورمبا أهم من آل هذا حتديات قراءة حديث الصباح واملساء، بل
وأهم من األهم هى دراسىت حلضرة احملرتم، آل ذلك جاهز فعال أو

 آاجلاهز، فماذا أفعل ؟ 

 هل أواصل قراءة األحالم على حساب آل ذلك؟

أم أنتهى أوال من توصيل هذه الرتآة وفاء لصاحبها، 
 لعلها تصل إىل اصحاهبا قبل أن أقضى؟

ساؤلال يقتصر األمر على إشكالة الوقت، وإمنا ميتد إىل ت
حول موقع النشر وطريقته، فهل تستوعب هذه النشرة

تلك األعمال النقدية املطولة الىت -آما أحملت سابقا -اليومية
سوف أضطر إىل تقسيمها على حلقات اعتبارا بطبيعة مثل هذا
النشر اليومى من جهة، ولصعوبة املتابعة من قارئ مزدحم من

 جهة أخرى؟

 .ال أعرف 

 أنتظر آراءآم

 )آما عودتكم(أعد أنىن سوف آخذ هبا وال 

- Schneider's First Rank Symptoms: Voices 
commenting voices arguing…etc. 
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 :مقدمة

أعلم، أنىن على وشك التوقف عن إصدار هذهاألرجح، واهللا 
النشرة اليومية، رمبا حني تكمل عامها األول، وهذا ما حدسه

الصديق واالبن مجال الرتآى منذ البداية، لست -آِمًال –
متأآدا، ومازلت ىف حاجة إىل آراء آل من يهمه األمر، جبد واهللا

ية ألتفرغالعظيم، اإلشكال هو أنىن لو ترآت هذه املهمة اليوم
ملا هو أهم حسب ما يقوله الذين حيرتمون جهدى فعًال، هل سأآون
عند ُحسن ظنهم وأتفرغ فعال ملا هو أهم؟ أم سأظل أتنقل من
شجرة إىل شجرة، بل من غصن إىل غصن، دون أن أبىن عشًا أضع
فيه بيضى لرتعوه حىت يفقس، وقتما يشاء سبحانه والقدر

 والزمن والناس؟

خلطأ قد يكون سبيال لتصحيحه، وقد يكون دافعااالعرتاف با
لو آنت قادرًا على الرتآيز. لتطويره للحفاظ على إجيابياته

على -والفضل للنشرة  –ىف عمل أساسى حىت يتم، فلماذا عثرت 
آل هذه األعمال الناقصة هكذا، عشرات األعمال فعال شبه

 . آاملة، وهى مل جتد طريقها إىل أصحاهبا أصًال

ا ترى أستطيع أن أستغل النشرة وأحتايل إلصدار بعضهل ي
 ذلك مسلسًال مثال؟ 

 وهل سيحتمل ذلك الزائر أو القارئ؟ 

ليست عندى إجابة، ومن َثمَّ فهو استمرار االستمرار، ىف
 .ىف وقٍت ما –حالة انتظار لقراٍر ما، يفرض نفسه 

 . بعض بريد اليوم يقرتح اقرتاحات حمددة ىف هذا االجتاه

 . ونا نثبتها مث نرىدع

**** 
 2008-4-10) 222العدد : (أسامة عرفة. د

 :أقرتح ما يلى
 النقاهة يوم ألحالم فرتة  ·
 مرضا وعالجا: يوم للطب النفسى  ·
 يوم الستكمال آتاب الوجدان  ·
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 للنقد األدىب وأعمالكم األدبية يوم  ·
 يوم ألحوال الدنيا والبالد والعباد  ·
 مفتوح يوم  ·
 حوار اجلمعة  ·
 كن داخل هذه األيام املتخصصةومن املم

أولويات الستكمال موضوعات ترون استكماهلا أن تكون هناك
ملقالة يوم السبت أما عن مقالة التعتعة فتكون ملحق فقط

 وليست بديال عنها

 :حييى. د

"تنهيده"شكرا يا أسامة، ولكن أليست مقالة التعتعة هى 
 حاولت من خالهلاأسبوعية تنظر ىف أحوال البالد والعباد، مث أنىن

أن أوفر يوما ألهنا هى هى الىت تصدر ىف نفس األسبوع ىف
 . ، وإن آانت نشرة اإلنسان والتطور هلا األولوية"الدستور"

 : أسامة عرفة. د

آما أقرتح أن يصدر آتاب سنوى بكامل أعمال النشرة يكون
 .يصاحبوا أو ميلكوا التكنولوجيا بعد بني أيدى من مل

 :حييى. د

مجال الرتآى منذ أنشأ. ذآر أن هذا آان هو حْدس الصديق دأت
–الذى ظل خاويا على عروشه  Forumاملنتدى اخلاص هبذه النشرة 

حىت اآلن، وأنا شخصيا لست آسفا على ذلك، ومازلت - تقريبا
شاآرا جلمال محاسه واحرتامه ملا أفعل، بل لعل اهللا أراد ىب خريا إذ

د على بعض من يدخل املنتدى مشارآامن أين آنت سأجد الوقت ألر
جبد مثلك أو مثل مجال، ولو بإجياز آما أفعل يوم اجلمعة ىف حماولة

 للحوار احملدود مع املشارآني األفاضل؟ 

ريغ ىفوبعد التفبعد أن مضى ما يقرب من مثان أشهر، 
أظن أن الكتاب هبذا املنظر سوف يكون معيبا، 222يومية 

اللهم إال إذا تعهده من جيمع املعلومات ىف آل موضوع على
 ! بعضها على مّر السنني، يا ترى َمْن يعش

**** 

  2008-4-9) 222العدد : (أسامة فيكتور. د

مجال الرتآى املنشور ىف بريد اجلمعة. أوال أنا أوافق رأى د
إال وهو آثافة سيل املعلومات واخلربات الغزيرة 11-4-2008

املوجودة ىف هذه النشرات اليومية، لذا اقرتح إعادة بعض
ايام من االسبوع، 4النشرات اخلاصة بالفصام واإلدمان خالل 

أما الثالثة الباقية فإىن أرى أن تستدمي آما هى، خاصة حوار
اء ىف ما سبقه منبريد اجلمعة الذى يعطى فرصة هلضم ما ج

 .نشرات خالل األسبوع

 :حييى. د

 اقرتاح متكامل يا أسامة، سوف أضعه حتما ىف االعتبار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1846
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 .وأنا أحاول إعادة تنظيم حياتى مبا ىف ذلك النشرة اليومية

**** 

 2008-4-11) 222العدد : (يوسف عزب. أ

انىن متأآد من ان هذا علم، وعلم متقن إال أنه...... 
شديد التكامل، فقد بدا هو -واألهم من ذلك- شديد االتقان

 فينا  شديد السهولة، شديد االقرتاب من نفس الواحد

 :حييى.د

أنا أخاف من حكاية -آما تعلم  -بصراحة يا يوسف 
هذه، ألن هذه الصفة بالذات ليست مما يفخر" شديد التكامل"

 !!؟"الاليقني"هبا العلم دائما، أين روعة ومصداقية 

 : يوسف عزب. أ

على والتصنيفات الىت أجريتموها") 222دد الع("مبناسبة 
 :أعمالكم ىف النشره دعىن أقرتح ما يلى

امتىن ان يكتمل ماجاء حتت حرآية االبداع وجتلياته: أوال
 وامتىن منه املزيد 

"ىف النقد" استطع االنسجام مع ما وضعتموه حتت بند مل: ثانيا
 هودآمالحيتاج إليكم او جم ىف رأىي انه - فقد أظهرت نتيجته

 :حييى.د

لست فامها، مع أن النقد هو أحب إجنازاتى إّىل، حىت أنىن
فرحت مؤخرا حني اآتشفت أنىن أمارس مهنىت من خالل ما أمسيه

 "نقد النص البشرى"

 : يوسف عزب. أ

ماجاء حتت بند احالم فرتة النقاهة هو ابداع امتىن: ثالثا
 .له التكملة

جنيب حمفوظ هو ماجاء بالنسبة لبند ىف صحبة: رابعا
بالنسبة ىل عامل خراىف امتىن معايشة آل حلظة فيه وىف آل مرة

  اقرأها آنت اشعر بضيق النتهائها آنت

 :حييى.د

"ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ"يا يوسف، لقد ترآت هذا املوضوع 
بعد حلقتني أو ثالثة، ولن أرجع له إال بعد انتهاء نقدى

أخرى نقدا ألعماله أيضا، هذالألحالم، بل رمبا إهناء، مسودات 
برغم أنىن آسف هلذا التأجيل، ألن املادة الىت حتت يدى شديدة

 .الثراء فعال، ربنا يسهل وأرجع هلا يوما ما

 : يوسف عزب. أ

املسائل ماجاء حتت بند الفصام واحلاالت هو من اشد: خامسا
 غرابة علىَّ وبعدًا عىن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    ســـــــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�"  يــــوميــــــــا "   1847
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 :حييى.د

حاضر، سوف أراجع طريقة العرض، ولكن أذآرك أن هذا
 موضوع يهم األطباء واملعاجلني، واملرضى وأسرهم، بشكل فائق

 : يوسف عزب. أ

أرجو أن تكمله فهو يعرض بطريقة: اإلدمان: سادسا
 . خمتلفة

هذه ترمجة ما قال يوسف وليست ألفاظه الىت خجلت من(
 )إثباهتا ملا فيها من مبالغة ىف الرتحيب بل واملديح

ذلكن بعد وصلىن بعض العالج النفسى والتدريب ع: سابعا
 تكتمل ولكن مقتطف وموقف من االعمال الرائعة الىت امتىن ان

 :حييى.د

أظن رأى األطباء واملعاجلني هو غري ذلك، ألن هذا املوضوع
ىف العالج –آممارسني  –بالذات هو موضوع عملى يفيدنا مجيعا 

 .بشكل مباشر

 : يوسف عزب. أ

مت حذف املديح(يضا االلعاب، هى شديدة األمهية أ :ثامنا
 )هنا أيضا

العواطف والغرائز أعتقد، انه علم حمض وهو علم: تاسعا
 يصلىن بشكل خيتلف عن الذى ذآرته لسيادتكم ىف بند أوًال، وال

 استطيع تقييم موقفى منه، أو الدعوة لتكملته من عدمه

 :حييى.د

 .مع أن هذا يا يوسف من أهم ما يشغلىن، أى واهللا

 : يوسف عزب. أ

"أوال"هى من نوع البند  رؤى وأراء وفروض وتنظري: عاشرا
 فال تتوقف

، ال استطيع ان اطلب من"إبداع خاص"و" أخرى: "حادى عشر
 سيادتكم االآمال فيه

 :حييى.د

 ملاذا يا ترى؟ هل هى سيئة إىل هذا احلد؟

 عمومًا شكرا، وسوف أضع آل ذلك ىف االعتبار، 

 .شكرا 

 : يوسف عزب. أ

 اجلمعة امتىن من آل قلىب توقفه حوار: أثنا عشر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1848
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 :حييى.د

 !!من آل قلبك يا رجل؟

 !! من آل قلبك –مل أفهم هذه الرغبة 

فكيف ميكنىن أن أوصل -من آل قلبك-لو أنا أوقفته ! طيب
 !لك رأىي الذى آتبته اآلن يا أخى؟ سبحان اهللا

**** 

 )2008- 4- 9(االموات االحياء ذلك املوت االخر : طلعت مطر. د

  رمبا ألا مسألة ختصىن شخصيا مقالة األموات االحياءأود التعليق على 

 :حييى. د

يا خرب يا طلعت، أنا أذآر أن هذه املقالة قدمية جدًا
ما الذى أعادك إليها اآلن والدنيا )2008-1-23بتاريخ (

 تضرب تقلب ىف مواضيع أخرى ال أآاد أالحقها آما ترى، 

 . عموما أهال بك أو حشتنا 

 : طلعت مطر. د

هل أشكرك أو أعاتبك على تذآرينا أو تذآريى أنا ال أدرى
لقرب وآأىن بكمن خارج ا شخصيا باملوت، فلماذا تنادى علينا

  أليعاذر هلم خارجا: املسيح وهو ينادى 

 :حييى. د

 !لست متأآدا

 . أنادى من خارج القرب أم من داخل القرب 

   :مطر طلعت. د

وأوجعىن وصفكم حلاالت املوت اجلمود، واإلحبار من شطى أعجبىن
تلميذ الستاذه وليس للنقاش لشطى، وعندى بعض التساؤالت من

  او التحاور

 :حييى. د

إذا آانت تساؤالتك! هل هناك خطأ مطبعى؟!! لست متأآدا 
ليست للنقاش أو للتحاور، فلماذا تطرحها عالنية هنا اآلن؟
أنا أحب ذآاء السؤال آما تعرف، خاصة إن مل تكن له إجابة،
وأسئلتك أغلبها يا طلعت هكذا، أما أن حتظر علّى أو على

أفهم ما تعىن غريى النقاش، ولو بطرح سؤال آخر، فلم
بصراحة، هلذا سوف أُُِقّل قدر إمكاىن من التعليق ما أمكنىن، حىت

 . يتضح األمر

 : طلعت مطر. د

  هل املوت بالضرورة هو التكرار؟

  
 اويــــالرخــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1849
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أليست الشمس تدور ىف مدارها آل يوم منذ بدء اخلليقة
الفصول تتواىل بنفس الوترية مند لتحافظ على احلياة؟ أليست

نافع التكرار ماهو االزل حىت تستمر احلياة؟ وان آان ىف
ومفيد، فلماذا املخاطرة وطلب التغيري؟ ونبض القلب إليس هو

  تكرار منتظم، إذا اختل آان املوت

 :حييى. د

"االيقاع احليوى"أرجوك يا طلعت أن ترجع إىل ما آتبُت عن 
لذى يبدو تكرارًا بالضرورة، مثل دورات القلب آما ذآرت،ا

ومثل دورات األفالك ىف مدارها، لكن بالنسبة إليقاع الدماغ
احليوى، وإيقاع الكون احليوى، والعالقة بينهما وبني) املخ(

دوائر أخرى ممتدة إىل املطلق، فإن التكرار يأخذ شكال آخر،
وغامضة حلتمية التغري،ويقوم بوظيفة أخرى تعطى فرصا واضحة 

مث إن التغيري ليس مطلبا ىف حد ذاته بقدر ما هو قانون لو
 .خالفناه أو عارضناه تتوقف احلياة 

 : طلعت مطر. د

  هل االحساس باملوت يعىن املوت؟ 

إىن أعرفه متام املعرفة ومنذ عرفته مل يفارقىن أبدا هذا
وينشر اضرإنه يقرأ ويشارك ىف الندوات ويتعلم وحي, االحساس

أحباثا ويقرأ الشعر ويذوب مع النغم وحيب ويكره ويتأمل بل
يوم وال يستطيع النوم إن تعثر أحدهم ، وحيمل مهوم الناس آل

وبرغم آل. وحيمل مهوم الكون آله وآأنه قد شارك اهللا ىف خلقه
 ذلك اليفارقه اإلحساس باملوت وآأن لسان حاله يقول مع حممود

 درويش

 رب حياتى ألىن اعيش بق

  فال شئ يثبت أىن ميت

  والشئ يثبت أىن حى

 :حييى. د

ىف رأىي أن االحساس باملوت ال يعىن املوت، بل إنه الباعث
، لكنىنفيش جنيب حمفوظمللحمة احلراللحياة آما بينت ىف نقدى 

تراجعت عن ذلك جزئيا حني صاحلت املوت من خالل رؤيىت للعالقة
بني الوعى الشخصى والوعى الكوىن، وللنقلة بينهما، وعليك
الرجوع إىل بعض ذلك حىت فيما نشرت هنا ىف نشرات اإلنسان

 )األرشيف( 2008-1-5،  2008-1-23 ،  2008-2-10والتطور 

**** 

 2008-4-15) الزواج(حممد أمحد الرخاوى . د

 بس بيعيشوا 3زوج وزوجة  100آل   يا عمنا مازال ىف
 .العالقة املواآبة املكملة املتطورة

 :حييى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1850
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أرجوك يا حممد ال تثق آثريا ىف هذه األرقام املصمته، مث إن
التعميم، هلعلينا أن نتفق على تعريفات إجرائية قبل 

العالقة املواآبة"أبعاد : اتفقنا مثال عن ما تعىن حني تقول
 .مث لعلك تقصد التكاملية وليس املكملة ،"املكملة املتطورة

 حممد أمحد الرخاوى . د

يكتمل مع نفسه، ومع اعتقد أن الفرد ال بد ان حياول ان
 آثري من الناس الكون قبل وبعد الدخول ىف عالقة مع اخرى،

 قبل ان يبدأ  يقف

 :حييى. د

يا ابن أخى باهللا عليك، آيف يبدأ الفرد مع نفسه دون
فْرضًا - ؟ مث "إليه"آخر، آيف جيد نفسه إال وهو ىف رحاب آخر 

، آيف يبدأ ىف التحرك حنو آخر بعد ما"ماهو"بعد أن حيقق  -
 يكون قد حتقق والذى آان قد آان؟ 

ن البداية للنهاية،يا حممد، لقد ُخِلقنا لبعضنا البعض م
لنتخّلق من خالل ذلك، لنكون ىف حرآية دائبة بأخطائها

مستوياتوحسناهتا بال توقف، هل الحظت احتماالت التنقل بني 
 .التعايش طول الوقت

 حممد أمحد الرخاوى . د

رأة أصال اآثر احتياجا للتكامل، فعندما يقفامل ....
حتتويه فتلتهمه وإما ترفضه فتحتقره وتستعمله الرجل أما

اعتقد ان اللولبية، من الظاهر، وتتكون آتل من التعاسة
 آل ذلك مرتبط بالتنشئة والبيئة ودرجة االستقالل النفسى من

و منالعملية املعقدة، ومن َعَبر ه السنني االوىل ىف احلياة
 .القالئل جدا على مدى التاريخ آله لالسف

 :حييى. د

واحدة واحدة، ملاذا آل هذا التعميم؟ من قال!! يا شيخ،
لك حكاية أن املرأة أآثر احتياجا، وأهنا تلتهم، وترفض
وحتتقر، يا رجل صلى على النىب وخّلها ىف سّرك وامسع معى آالم

 .رامى وقد حضره إهلام آخر

**** 

 دلرامى عا. أ

هو منتهى –إن جرؤنا  –أن نصغى جيدا للمرأة لنواآبها 
 احللم الواعى النابض،

 تثرى آدميتنا،
 حتمينا من التفكك،

 ترّوضنا 
 تغمرنا،  

 تؤنسنا،

  
 اويــــالرخــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1851
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 تسندنا، 
 !هى البحر اهلادئ 
 أْم أن جهلى أغراىن بفهمها يا عم حييى؟ 

 :حييى. د

جهل ماذا يا عم رامى، ياليت آل جهل يكون مثل هذا
ن تصل رسالتك البن أخى، أو حىت لك يا أخى،اجلهل، أدعو اهللا أ

 لكن هل أنت بقدر ما تقول؟ 

 !وال أنا يا شيخ

لكن إيالك أن حيمل آالمك معىن االعتمادية أو الرضيعية،
 هذا ظلم آخر يلحق هبا؟

مث إىن أحذرك من البحر اهلادئ حني يثور، أو حىت دون أن
 دعىن أمهسيثور، ولنحذق العوم جيدا، حىت وموجاته حتضنا، مث

، فقد رجحت"حوار مع موجة حانية ىف حبر هائج"لك بقصيدتى 
 أهنا موازية لقصيدتك

 تُغمُرىن

  ،  ببحرَها قطرتى    تذوُب

 َمَداِرَها ىف    أغوُص

....... 

  تدفَعُنى، 

 َفَتْنَحَنى،  ،  صَدها   رحاِب ىف    أتوُه

  . َلَها َفَاْنَحىن   

........ 

  تلُطُمىن، 

  ِنى،تردُّ

 احلنون؟ أّمَى  تراىن  مىت 

...... 

 الِوَسادْه   حتت   من     أطل

 تبتسْم

 والزبْد   الرَذاَذ   فألثم

 23/9 /1985  

**** 

              2008-4-11) 48حلم : (مدحت.د

بدأت املشارآة على استحياء وقد آنت أفضل الصمت فرتة 
 أطول من ذلك 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1852
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 :حييى.د 

تيسر من رسالتك أبدا، أهال بك، ولتعذرىن أنىن أقتطف ما
 . حىت أوىف األصدقاء اآلخرين بعض حقهم بشكل متوازن

 2008-4-9) 47حلم : (مدحت. د

 لكىن ال أطيق أن أصمت معذرة أنا رجل مبتدئ ىف املوقع
:قال ىل 47احللم  .وأفضل تعلم القواعد باملمارسة, طويال 

أحتفظ بطفولىت وأرى طفولة اآلخرين وقد أنا طفل طيب ومازلت
البقالوة فيها, بحت مشوهة، فأحن إىل طفولة قدميةأص

آان والكنافة ورمبا نبوت الغفري تأصيال لطفولة قد افتقدهتا،
يكورون قبضاهتم زمان، وآانوا يكتفون بأن يطرحوك األطفال

بذلك بفروسية مل تعد موجودة أرضا فإذا سقطت اآتفى غرميك
 .اآلن

 :حييى. د 

، أو عالمة آسب"فرش حصري" لعل هذا هو بعض ما يعىن.... 
–اجلولة ىف املصارعة، أن تلمس آتفا اخلصم األرض معًا، لكننا 

الىت ميارسها أفراد" عالمات اإلذعان"ال حنرتم ما يسمى  –آبشر 
نفس النوع حىت ال يقتل بعضهم بعضا، ميكن أن تراجع يومية

 .لتعرف رأى إريك فروم ورأىي ىف مثل ذلك  والعدوان اإلبداع

**** 

 على سليمان الشمرى. د

استمتعت واستفدت آثريا من ألعاب التغري، او لعبات
اختلف آثريًا مع التعقيب الذى َشنَّ محلة علىالتغري ، لكنىن 

 املوجَّه التغري

 :حييى.د

 ربنا ينفع بك وال حيرمنا من مثل استمتاعك

 مث مرحبا باالختالف؟

 على سليمان الشمرى. د

أنا ال اختلف ىف ان التغري سنة آونية، فأنا أرى ان
يتفاعل بأجيابيةاالنسان عليه ان يتوافق مع التغري الكوىن، و

االختيارى، االنسان قد يتطفل على هذه السنن لكن مع التغري
 .يظل لدى االنسان القدرة على إحداث التغيري

 :حييى.د

 هو آذلك 

 على سليمان الشمرى. د

ىف الغالب تكون خاضعة أو ليست اتمعات األقل تطورًا
تمعاتمتاما لسنن التغيري املوجودة ىف الطبيعة، أما إنسان ا 
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فهو قادر على إحداث التغري ىف البيئة، وىف نفسهاملتقدمة 
اإلنسان ان يعتز بذاته وأن لديه وانا اعتقد انه من حق

العزم القدرة على التغيري حنو األصل مىت ما اراد ذلك وعقد
 .بعد التوآل على اهللا

 :حييى.د

وإليك يا أخى. يبدو أن األمر غري واضح، ولعلها غلطىت
 :بعض التوضيح

تغري بطبيعة آونه آائنا حيا على سلم التطور،االنسان ي
وله احلق، بل وعليه واجب أن يساهم ىف هذا التغيري حبسن
استعمال أدواته الىت له الفضل ىف ابتداعها، وبتسخري

لكن املسألة ال تتوقف عند. معلوماته الىت له الفضل ىف مجعها
بحهذا احلد، خاصة بعد أن تعملقت التكنولوجيا حىت آادت تص

 .عقلنا األحدث خارجنا، فتسّرينا وال نسّيرها

ىف رأىي يا سيدى أننا نعيش مرحلة طغيان املخ األيسر الذى
آاد حيتكر حسابات التغيري دون سائر عقولنا األخرى، وهذا
ليس من حقه بل إن هذا نفسه هو الذى يعرض اإلنسان

 .لالنقراض

د وإلغاءمل يتغري آائن حى بأن جعل التمكني لغلبة اجلدي
 .القدمي، وإمنا حيتوى اجلديُد القدَمي ليكونا أآثر جّدة

ومن ناحية أخرى علينا أن نعمل حساب أن هذا املخ 
املافيا، والسلطة(الطاغى يعمل اآلن حتت رمحة قوى عمياء 
 ).األحادية، وغول االستهالك والتمييز العرقى

ولحنن لسنا مطالبون أن نتوجه إىل حلقة التطور وحنن نق
 فنتغري،" نويت التغيري"

حنن مطالبون أن نتعرف أآثر فأآثر على قوانني احلياة،
واال ننسى تارخينا احليوى واإلنساىن، وأن نستعمل آل عقولنا
متضفرة، لتشارك ىف حرآية التطور، وىف هذه احلالة يصبح
التغري أضمن حيث يتواصل ىف االجتاه الصحيح، ويصبح أقرب إىل

بيعة السلسة، منه إىل رسم ختطيط مسبق شديددعم حرآية الط
 .اإلحكام

 2008- 4- 14)اإلشراف والعالج النفسى(على سليمان الشمرى . د

وفقىن اهللا وساعدهتم ىف قابلت العديد من احلاالت بعضهم... 
تستمر جتاوز مشكالهتم النفسية والسلوآية وبعضهم مل اوفق او مل

يىن وبني نفسى ومع زمالئىوآنت اردد ب. احلالة مبواصلة العالج
لن ينجح العالج النفسى لدينا مامل: املقربني وأقول ما معناه 

نظرى املتواضعة ليس يكن هناك إشراف عليه، واالشراف من وجهة
 مفيدا للمعاجل فقط، وبل وحىت للمشرف، آما هو احلال بني املعاجل

تاثري واملريض واملعلم والطالب فاذا غاب أحد طرىف املعادلة ترك
واحلمد هللا تطبيق ذلك - معى وزمالئى  -   قويا على النتيجة، ومت 

وهو مرآز أعمل فيه متطوعًا ليس هبدف مادى،(مبرآز إيالف 
 ).جدة - باإلضافة إىل عملى اخصائيا نفسيا ىف مستشفى األمل
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 :حييى.د

ربنا خيليك، وينفع بك، أنا ىف مرحلة اآلن يا دآتور مشرى
األمر، آيف استمر؟ وأىأحتاج فيها لرأيك ورأى آل من يهمه 

 اخل،... األبواب له األولوية

الربيد اليوم، وإىل/ برجاء الرجوع إىل أول هذا احلوار  
 .222يومية 

 2008-4-14) لعبة املثالية(على سليمان الشمرى . د

إعادة بناء الوعى لعبة مجيلة جدا وتساعد بشكل آبري على
 بشكل اآثر واقعية

 :حييى. د

 أشكرك

ل أصدقائى ىف هذا الربيد وغريه الذين حاولواوأدعوك مث
لعبها آتابة، أن تلعبها بدورك، وحنن ننشر استجابات

انظر هناية. (أصدقاء احلوار، دون تعليق عادة أو غالبا
 )بريد اليوم/ حوار

**** 

 )2008-4-14: (عدىل الشيخ. د

سؤال آان يلح على آثريا وأعتقد أنه لدى اآلن الفرصة
 :جابةلكى أجد له إ

 حماولة اغتيال جنيب حمفوظ عليه ىف آتاباته؟ آيف أثرت

األخرية هلا عالقة بتلك هل تكرار تيمة املطاردة ىف مؤلفاته
 احلادثة الفظيعة؟

 :حييى.د

بريد حوار اجلمعةأميمة رفعت . أرجو أن تقرأ ردى على د
18-1-2008 

موجودة ىف أعماله آلها قبل" املطاردة"ىف رأىي أن فكره 
احلادث، بل وىف أعمال آثري من املبدعني، وهى مرتبطة باملوقف

وهو موقف غائى Paranoid positionالبارنوى ىف الوجود 
مرحلى عادى برغم سوء مسعة صفة البارانويا، وهو موقف

، دعىن أذآرك أنه قد جتلت املطاردات ىف"الفر والتوجسالكر و"
أعمال حمفوظ من قبل خاصة ىف رأيت فيما يرى النائم، ولياىل
ألف ليلة وليلة، واللص والكالب، والطريق، وغريها وهذا آله

 .حدث قبل احلادث آما تعلم

–أما أثر االصابة ىف إبداعه فأعتقد أن هلا فضل اضطراره 
أقول فضل –ه ويده املصابتان من سنوات بعد تدريب ذراع

اضطراره إىل آتابة هذا االبداع شديد اإلجياز والتكثيف والذى 
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أصداء السرية"ولو أن )أحالم فرتة النقاهة(نواصل نقده هنا
قد سبقت االصابة، واتصفت بنفس الصفات مع اختالف" الذاتية

 .واضح سوف نتناوله ىف الدراسة املقارنة

**** 

 2008-4-13)2-1(املثاليةلعبة : حممد أمساعيل. أ

آيف ميكن أن تتعرى املثالية وهى شئ آويس املفروض الواحد
يظهره، فكيف ذآرت أا تتعرى شيئا بعد شئ ىف اللعبة، البد

 .من تعريف املثالية أوًال

 :حييى. د

- 13هل واصلت اللعبة آلها يا حممد ىف النشرتني املتاليتني 
 ؟ وهل لعبتها أنت شخصيًا؟ 14-4-2008&  4-2008

اآتشفُت أن هذه األلعاب توصلنا إىل تعريف جديد هلذه 
ترب حقيقة أبعادها ومستوياتالكلمات الىت نتداوهلا دون أن خن

 .استعماهلا

 : حممد أمساعيل. أ

اآتشفت أن املثالية هى عكس ادعاء املثالية، وأنه ال
–للجنس  -اجلوع لألآل[توجد مثالية مع اجلوع ىف أى شئ 

 ].ألى شئ.. للنمو

 :حييى. د

 )!إنت اللى قلت(عليك نور أنت الذى قلت 

 )2-1(لعبة املثالية : نادية حامد حممد. أ

أوافق على أن قيمة املثالية قيمة خيتلط فيها املوقف
األخالقى مع الفلسفى مع الرومانسى مع النفسى، ولذلك

 .فتحقيقها صعب

 :حييى. د

لكن لعله قد وصلك يا نادية ىف هناية احللقتني آيف أهنا
ميكن أن تكون دافعًا رائعًا آخر، رمبا ال يسمى هبذا االسم، هل

 . ىف شعر قدمي، فحديث، عرب ثالثني عاما؟قرأت آيف وصلتىن

السياسة ولغة الشارع ىف(تعتعة : نادية حامد. أ
 2008-4-12)3من  3اهلردبيز 

، ورغم ذلك"ما تفرشهاش سرياميك"أول مرة أمسع تعبري 
 .اهلردبيزأوافقك على أن املوقف السياسى واحلكومة بقت ىف 

 :حييى. د

، فهل مسعت"هاش سرياميكما تفرش"يعىن يا نادية مل تسمعى 
 ىف "وهى أآثر ندرة، أنا أعتقد أنك استعملت " ىف اهلردبيز"
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، بتلقائية أآثر، ألننا فعال ىف اهلردبيز، أما"اهلردبيز
، وهى ليست إال معجنة طني لزج،"سرياميك"الذين يقلبوهنا 

 .فمنهم هللا، ولنا

**** 

 )2-1(سر اللعبة املثالية : أمحد صالح عامر. أ

تكلم عن مفاهيم زى املثالية ألقىمش عارف أنا آل ملا ن
نفسى ماآنتش عارف أو فاهم هو ميكن الكالم عن حاجة حاسس

 .بيها يفقدها معناها

 :حييى. د

 ".نعم"بصراحة : حييى

 3من 3تعتعة السياسة ولغة الشارع : أمحد صالح عامر. أ

الكالم عن السياسة دائما وحال البلد يشعراىن باهلم
حمال، مش عارف، ميكن آل الكالم ده واحلزن، ألن احلال أصبح

جوايا لكن ملا بامسعه احس أىن خمنوق جدًا ومش عارف أفكر وأحس
 .حبزن وتعاسه وأقعد أبكى حلاىل

 .ال حل، ال مفر من احلديث دون أمل ىف التغيري أو صالح احلال

 :حييى. د

،"رفاهية اليأس"مل أجنح أبدًا أن أعيش يا أمحد ما أمسيه 
، ومن اهللا)اإلنسان على نفسه بصريه(ا ألنفسنا سيكون حسابن

أصعب ألف مرة لو مل نساهم، ولو آل عل حدة، ىف رفض اليأس،
 بالعمل اآلن، واحدا واحدًا دقيقة بدقيقة،

 .هذا فرض عٍني إذا اقام به البعض مل يسقط عن الكل 

**** 

 2008-4-11حوار اجلمعة : حممود حممد سعد. أ

وميات حرية أحيانًا تعكس اخلوف منأجد بالفعل ىف هذه الي
االهتمام مبوضوع على حساب املواضيع األخرى، وأحيانا اخلوف من

 .التطرق ملوضوع دون إآماله مما يثري خلطا لدى القارئ

 :حييى. د

 شكرًا

 .وأنا أيضا أجد ذلك، وأسعى هذه األيام إىل حسم املوقف

**** 

الشارع ىفالسياسة ولغة (تعتعة : نرمني عبد العزيز. د
 2008-4-12)3من  3اهلردبيز 

 أرى أن اللغة هى حرآية تنشأ لالنتماء لفكر معني، وحيث 
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التهييس"أنه ىف الفرتة احلالية الفكرة السائدة هى 
 .فطبيعى أن تظهر هذه اللغة" واملزاوالت

 :حييى. د

ليس بالضرورة االنتماء لفكر معني، ولكنها االنبثاق من
 ".كلباتشن"واقع معني، فالظاهر أن املوضوع آله 

 2008 - 4 – 9) 222العدد : (نرمني عبد العزيز. د

حتتاج للمزيد من" العدوان واإلبداع"وصلىن أن يومية 
 التوضيح

 :حييى. د

 حاضر 

**** 

وحلم – 47حلم (أحالم فرتة النقاهة : أسامة فيكتور. د
48 (10-4-2008 

قبل أن أقرأ القراءة حسيت بغم وحزن، وملا) 47(ىف حلم 
قراءة خطر بباىل ماذا نفعل؟ هل نفتح مدارس نعملقرأت ال

فيها اللى آنا بنعمله واحنا صغريين زى اللعب على الرمال
بالطات وغريه 7واللعب بالطني والصلصال ولعب استغماية و

 وغريه من اللى اتربينا عليه وعايشني بيه، حىت اآلن؟

شعرت من هذا احللم أننا مقبلون على أيام ستكون فيها 
طفولة بال خيال، وبال مساحات للحرآة أو التنفس أوال

 اإلبداع، وسوف تنمحى براءة الطفولة؟

 :حييى. د

لقد حسبت أن جيلكم قد ُحرم أيضا آل! ياه يا أسامة 
هذا، أوافقك متاما وإن آنت ال أعرف السبيل إىل تطبيق ذلك
عمليا، أشعر بالغم واالنغالق واحلسرة آلما رأيتهم يقتلون

حلساب) ىف االت والربامج املصرية(ال واحلرآة عند األطفال اخلي
 .الوعظ املسطح والنصائح البلهاء

األيديولوجيا"الصحة النفسية و: أسامة فيكتور. د
 2008-4-8" املفتوحة

آلما أبدا أفهم وأستوعب نظريًة ما أظن للحظات أا
خرى أواألمثل، وال مير الوقت إال وأآتشف انىن حمتاج لنظرية أ

نظريات إلدراك إنسان ما أو مريض ما أو طبيعة أعراض مرض
املريض، واضطر ىف آثري من األحيان أن أقيس اإلنسان بشخصى
ومنوى وتطورى وإذا فشل ذلك أجلا ملا هو مكتوب ىف الروايات

وأخرى آثرية" العطر، وذاآرة اجلسد"والقصص العاملية أمثال 
اهبا له ىف أعراضه أو ىف سببأو أقيسه مبريض آخر قد يكون مش

 .توقفه واحتجاجه
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 :حييى.د

وصلتىن مرونتك وأمانتك ضرورتان، ومها مستان ملمارسة
 مهنتنا الصعبة،

 فرحت هبما

**** 
 تعريفات

هذه ليست ألعابا ولكنها استجابات أمينة للدعوة
الصحة النفسية –اإلنسان : الضمنية لتعريف املفاهيم األربعة

 العالج –املرض  –

الصحة النفسية واأليديولوجيا" شرةآما وردت ىف ن 
 )2008-4-10" (املفتوحة

 بدون تعليق

 : يامسني عاشور. د

  :االنسان هو

آائن حى معقد التكوين، يتكون من عدة مستويات دائمة
  ...على املستوى األفقى والرأسى ...احلرآة والنمو

 :الصحة النفسية هى

له من أخرمع الذات واحمليط وما يشم توافق احلرآة والنمو
 ...إخل, ، أحداث

 :هو املرض النفسى

حبيث... عدم التوافق بني النمو واحلرآة ، والنفس واحمليط
 أو حيدث شلل حتول دون التوافق حيدث فجوة بينهم

 :العالج هو

حماولة للسماح بالتحريك والنمو مع املالحظة عن بعد
 .والتدخل عند اللزوم

مسحت لنفسى أن أعربولكىن  أعتذر إذا آنت بعدت عن الطب
 )!!عامة الدعوة. (بكلى

 بريد األلعاب

فضلت أن أى بريد اليوم، مثل األسبوع املاضى بفقرة
االستجابة لأللعاب أثبتها ىف آخر الربيد دون تعليق، خشية أن
يساء الفهم إن أنا عقبت على آل استجابة، وآأىن أقوم

 بتأويل أو حتليل نفسى وهذا غري مطروح ائيا،

وىف نفس الوقت خطر ىل أن أعرض استعدادى للتعليق الذى 
البد أن نعتربه جمرد بداية حلوار قد يثرينا، وذلك بالنسبة

 ملن يطلب مثل ذلك حتديدا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1860
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 .وأخريا فأى اقرتاح آخر هو مطروح للمناقشة 

 .شكرا 

- 10(األيديولوجيا املفتوحة "لعبة الصحة النفسية و: أوال
4-2008( 

 : أسامة عرفة. د) 1(

باختصار هو) يعىن اإلنسان(هو إن البىن آدم  أنا رأىي -1
 آيان قابل ملختلف االحتماالتيعىن 

حبق) يعىن إنسان يعىن(بىن آدم  عشان الواحد يبقى -2
 وحقيق األصول يعرف اللى له واللى عليه

ينتج ويستمتعاإلنسان الصحيح نفسيا هو إللى عارف  -3
 .ويتأمل ويشارك ويصلي

أناحاجة نسبية برضه، بس يعىن  ما هو الصحة النفسية -4
 مدى شايف أهنا هلا طيف أو

ّملا أعجز عن الفعلأنا أعترب نفسى مريض َنفسى بصحيح  -5
 الصرب أو

ممكن ىف وقتما هو آل الناس مرضى نفسيني ، أنا قصدى  -6
 ما يعانوا ويتشوشوا ويتلخبطوا

 عيب ومتعدديبقى بقى العالج الزم يكون وقائى ومش  -7
 يات وأحيانا طيباملستو

توصيف حمتاجةبصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت يعىن  -8
 دقيق وثقافة جمتمعية وبالش ننفسن آل حاجة

البد منطب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم مها يعىن  -9
لكن مني اللى الكشف عليهم قبل التخصص وما يضرش آل فرتة

 !!!....هايكشف عليهم وهو يعىن اللى 

النفسى حاجة تانية خالص، قصدى إنه ال يا عم املرض -10
وما نفرق بني ما هو مرض وما هو معاناة وما هو إجرام

 .هو نطاعة

 : أسامة فيكتور. د) 2(

باختصار هو) اإلنسان يعىن(أنا رأىي هو إن البىن آدم  -1
 وقبول وحماولة فيها فشل وجناحيعىن حب 

حبق) ىن إنسان يعىنيع(عشان الواحد يبقى بىن آدم  -2
 وحقيق األصول يشوف نفسه وغريه زى نفسه وحياول

متوازن أو يبحثاإلنسان الصحيح نفسيا هو اللى يبقى  -3
 عن التوازن واالعتدال ىف الصفات والعالقات وغريه

أناما هو الصحة النفسية حاجة نسبية برضه، حبس يعىن  -4
 لنفسىصحيح نفسيا وإحتمال ابقى فيا شئ من املرض ا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1861
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أشتغلنفسى مريض نفسى بصحيح ملا أبطل  أنا أعترب -5
 وأحب الناس باللى فيهم حلو ووحش وأبطل أحب وأآره

معرضني للمرضما هو آل الناس مرضى نفسيني، أنا قصدى  -6
 النفسى مبختلف تعريفاته واتمعية واملرجعية

 جمتمع عالجى مش بس دواءيبقى بقى العالج الزم يكون  -7

لعبة حمدشلنفسى دى بقت يعىن بصراحة حكاية املرض ا -8
 وهى مسئولية.. فامهها إال قليل 

بىنطب مها الدآاترة النفسيني جباللة قدرهم مها يعىن  -9
 آدمني قبل وبعد الطب النفسى ومن حقهم أى حاجة حىت املرض

إنهال ياعم املرض النفسى حاجة ثانية خالص، قصدى  -10
 .لهاعرتاض أحيانا ىف حمله وأحيانا مش ىف حم

 حممود حممد سعد . أ

هوباختصار ) اإلنسان يعىن(أنا رأىي هو إن البىن آدم  -1
 يعىن آيان يتحرك ويتفاعل

حبق) يعىن أنسان يعىن(عشان الواحد يبقى بىن آدم  -2
 وحقيق األصول يكون له هدف

 مايكونش عبء على حداإلنسان الصحيح نفسيا هو اللى  -3

حبس يعىن أناسبية برضه، ما هو الصحة النفسية حاجة ن -4
 سليم أوى

ملا أفقد سيطرتىأنا أعترب نفسى مريض نفسى بصحيح  -5
 على نفسى

 أنا قصدى فيهم حاجاتما هو آل الناس مرضى نفسيني،  -6

 يكون مش عارفيبقى بقى العالج الزم  -7

يعىن ستارة ملهبصراحة حكاية املرض النفسى دى بقت  -8
 حاجات آتري

مها يعىن نفسيااترة النفسيني جباللة قدرهم طب مها الدآ -9
 آويسني

قصدى إنهال ياعم املرض النفسى حاجة ثانية خالص،  -10
 تدهور ىف الشخصية

هذه االستجابات متت دون تفكري عميق وغري متأثرة :مالحظة
 .بالغة العلمية

 )2008-4-13( 2-1لعبة املثالية : ثانيًا

 : مشرية أنيس. د

نفسى أوقات لدرجة اىن خبنق% 100صح انا احب امشى  -1
 ومش بساحمها على الغلطآتري 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1862
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اقدر أعك وأغلطبرضه  ما انا!! ... قال مثاىل قال  -2
 وأبقى بشر

دا انا لو .. هّوا ينفع الواحد يبقى مثاىل وهو جعان -3
 جعانة مش بشوف قدامى واآيد هأغلط

عشان آده انا.. مافيش أسهل منه  الكالم عن املثالية -4
  تكلم عنهاأآرب بق ممكن ي

 انا اعترب نفسى أى آالم.. غري آده  .. طبعا مثاىل ونص -5

اللى تغلب به يا عم.. بيضحكوا علينا باملثالية،  -6
 انا شخصيا مليانة عيوب.. العب به 

بس يا ْخساره انا.. حصلش  الود ِودى ابقى مثاىل ما -7
 بشر

 اختنق جبد انا ممكن.. لو الناس آلهم بقوا مثاليني  -8

امنا انا برضه ها.. ممكن تسخر مىن لو شوفتىن مثاىل  -9
 نفسي حاول أقبل

وآمان، الشطاره اىن أبقى مثاىل !!مش قوى آده  -10
 قابلة عيوىب وشايفاها آويس

 : رامى عادل. أ

انا احب اتصرف التصرف الصحيح ميه امليه لدرجة اىن -1
 .ببحث داميا ىف املستقبل الغامض املبهم

 .ايضا يوتوىب، آه واهللااىل قال انا قال مث -2

هل ميكن ان يكون احدنا مثاليا وهو جائع انا لو -3
 .اى سلطه انا آنت خنقتها -حيكموىن على سلطه 

من اجل ذلك اناما اسهل ان تتكلم عن املثالية  -4
 .فضتها سريه

طبعا انا مثاىل ونص لو االمر ليس آذلك انا اعترب -5
 .عربيد ومقضيهانفسى 

هم خيدعوننا هبذه املثالية من أجل ذلك انا قررت اختلى -6
 .أحالمى،ـ عن أسطورتى الذاتيةعن 

يالو آان االمر بيدى لصرت مثاليا ال مثيل له لكن  -7
 .خساره املولد انفض

ىف هذه احلال انا ميكنىنلو ان اناس صاروا مثاليني فعال  -8
 .ان اجتوز واخلف

ا رايت آم انا مثاىل لكىنمن اجلائز ان تسخر مىن اذ -9
 .ايضا هايف وممكن ابيع القضية

 .مثاليا وواقعىليس اىل هذا احلد، الشطاره اىن اآون  -10

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1863
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אא−232 א، !!א،،

تعتعة

 أمامك؟" أحدب"ما الذى حيضرك حني ُتذآر آلمة 

،"أحدب نوتردام"أنا شخصيا حتضرىن رائعة فكتور هوجو 
ليست القصة، وإمنا الفيلم والفوازير، حيضرىن غور األمل على

جورج"ىف الفيلم، آما أرى دموع " تشارلز لوتن" وجه 
وهو ينهنه) ابيض واسود(ىف فوازير أوائل الستينات " سيدهم

يا خشب، ياريتىن آنت زيك يا خبتك يا خشب، يا خبتك"مدندنا 
 ".بقلب من خشب

آانت صورة األحدب نفسها قد اقتحمتىن حني بدأُت آتابة هذه
قفا الشعب املصرى والسياسة، إْذ قفز إّىل ابن"التعتعة عن 

الرومى يذآرىن بتشكيل بديع، رمسه لألحدب، وآأنه يصفنا
اليوم، وقد أصبح الضرب على القفا موضوعا تناقشه الصحف

قلت هذه فرصىت أن أعلن. حملاآم ىف عالقة السلطة بالناسوا
وهو احلب )بعد تعتعة األسبوع املاضى(للناس مدى حىب للفصحى، 

الذى جعلىن أعتذر للفصحى حني اقتحمىن الشعر بالعامية
فأآرر هذا املقطع باستمرار حني ُيـشتبه: )ديوان سر اللعبة(

، أصل احلدوتة املرادى آان آلها حّس، واحلس"... : ىف أمرى
طلْع ِلى بالعاّمى بالبلدى احللو، والقلم استعجل، ما حلقشى

أو ملسْة، أو فتفوتة حس، معلشىيرتجم لتفوته أيها مهسْة، 
النوبة، املّرا مساح، واهى لسة حبيبىت، حىت لو ضّرهتا غازية

ال أجد. نعم، الفصحى ما زالت هى حبيبىت األوىل ".بتدق صاجات
الناس"ولغة " اللغة الشبابية"تعارضا بني دفاعى عن دالالت 

وبني عشقى للغة العربية الفصحى، ومن ذا يستطيع" البيئة
ال يعشقها وهو يرى بن الرومى يصف هذا األحدب بكل قسوةأ

وسخرية، حىت يزيح من أمامك صورتْى تشالز لوتن، وجورج
سيدهم معا، لكنك ال متلك إال اإلعجاب بتصوير ابن الرومى

 ساحمه اهللا

:األخدع: ال بد من تفسري بعض ألفاظ البيت األول مسبقا 
ّمجاع مؤخر الرأس فوق :والقذالأحد عرقني على جانب الرقبة، 

 القفا
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 :يقول ابن الرومى 

 قُصَرْت أخاِدُعُه وطاَل قذالـُُه

 فكأنـُّه مرتبٌَّص أن ُيْصفعا

 وآأمنا ُصـفَعت قفاُه مّرًة

 وأحسَّ ثانيًة هلا فتجمَّـَعا

هل الحظت البيت األخري، وآيف ميكن أن يذآرنا مبا آل إليه
حال شعب ظل أغلبه يصفع على قفاه من آل سلطة داخلية

يد أو سنني بال حصر، حىت راح يستشعر ىف آل حرآة وخارجية 
تشوحية ذراع، أو حىت من مساع هسيس ورقة شجرة جافة، أو صوت

سيارة مسرعة، يستشعر قدوم الصفعة الثانية) فرملة(آابح 
فيتجمع حول نفسه بأن تندفس رأسه ىف أعلى جذعه، ليخفى

لفترقبته ىف عمق مصاحله اخلاصة جدا، إن استطاع، وهو يت
ميينا ويسارا ينتظر الصفعة الثانية واملائة، وبال عدد؟

 !)لكن يبدو أنه بدأ يتحرك مؤخرا، يارب(

قلت ىف البداية أنىن آنت أنوى أن أآتب اليوم عن
فإذا ، ىف أمثالنا العامية وعالقته بالسياسة، "القفا"

بقفا أحدب ابن الرومى يتصدر خياىل فيجرىن إىل هذه الفرصة
خالهلا حقيقة عشقى للفصحى اجلميلة، مث هأنذا أجد ألعلن من

أفكارى تتنقل بعيدا عن القفا، ولكن ليست بعيدة عن
؟"أحدب"هل يعرف القارئ أصل آلمة : السياسة، فأتساءل

 :فيحضرىن بيت شعر لكعب بن زهري يقول 

 آلُّ ابن أنثى وإن طالت سالمته

 يوما على آلة حدباء حممول 

 )النعش واآللة احلدباء هى(

)على ما أذآر(فيجر هذا بدوره بيتا ألىب العالء املعرى 
 :يقول

 ما آل نطٍق له جواٌب

 جواُب ما تكره السكوُت

 واعجْنب المرؤ ظلوم

 مستيقن أنه ميوُت

فأقول للمعرى، عندك حق ىف العجب، لكنك أخطأت حني تصورت
أن هذا الظامل، الذى قد تصل به غفلته أن ميارس ظلمه من

هذه اإلهانات ، حقيقة أو جمازا، باستباح أقفية الناس،خالل 
 . ميكن أن يستيقن أنه ميوت أصال

قفا"أحاول أن أجرجر نفسى للموضوع األصلى عن عالقة 
بالسياسة فأجد التعتعة قد قاربت االنتهاء،" املصريني

 بروعة    – متهيدا لتعتعة قادمة –فأآتفى بتذآرة القارئ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــــــا يــــومي"   1865
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هذا احلوار بنيالفصحى وهى تستعمل القفا جمازا وحنن نقرأ 
)جنيب حمفوظ(ىف ملحمة احلرافيش " مساحة"سليمان الناجى وابنه 

 "142ص " 

 ماذا تعلمون عن لعنة العمر؟  -

 فيقول مساحة 

 إنه ينقلب نعمة بني أحضان الراحة  -

 فيعقب سليمان

 "قفا احلياة"ويطمع اآلخرون فينا، ما أبغض   -

 هل للحياة قفا ؟؟!! ياه

 ا مل تبلغ املسئولني بعض ذلك؟ فلماذا يا شيخن 

 اآلن الشعب قد جتمع حول نفسه خشية الصفعة التالية؟

أَو مل يبلغ هؤالء املسئولني التعبري اازى اآلخر أن :مث 
يعىن هرم، أى بلغ من العمر عتيا، يقول شاعر آخر"رّد قفا"

 : ال أذآر امسه

 إن تلَق ريَب املنايا أو تـُرد أذى

 ى دين وال حسبال أبِك منك عل

 أليس هلذا أيضا عالقة بالسياسية جدا؟
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אא−233 אמ

 قبل موضوع اليوم

بعد أن وصلتىن احتجاجات غري قليلة تعرتض على احتمال
ومية حلساب أولوية إمتام ما جيب علّىتوقف هذه النشرة الي

إمتامه، وآنت فعال أعد العّدة إلصدار ثالثة آتب عن اإلدمان
فبدأت ىف مراجعة) ثقافة اإلدمان، والوقاية منه، وعالجه(

  –باختصار شديد  –مسوداتى، ناويا أن أوظف النشرة 
لإلشارة إىل ما أقوم بتحديثه حاال، وأغلبه ىف املوقع فعال،

 . أن يلجأ إليه من يهمه األمر ميكن

أثناء مراجعىت مسودة آتاب اإلدمان األول، وجدت ما يصلح
هل ميكن أن يتم ذلك،: لنشرة اليوم لبداية التجربة، قلت

شريطة أن حتتفظ النشرة بطابعها، وتكون وظيفتها األهم هى
 أن تفتح أبواب احلوار آما تعودنا؟

يوم"ام فيما عدا هل يكون ىف ذلك حل جزئى ألغلب األي
 ؟"التدريب عن بعد"، و"حوار اجلمعة"، "حمفوظ

 ليس أمامنا إال أن جنرب 

 اإلدمان   عصر ىف    اجلديدة   القيم

فيما يلى عرض حمدود، لقيم من عندنا، ومن عند غرينا،
ميكن أن تساهم ىف بدء أو دعم أو تكريس ظاهرة اإلدمان بكل

 .سلبياهتا ومضاعفاهتا

م املسئولة من ثقافة إىل ثقافة برغم توحداختالف القي
الظاهرة ، يبدو ىل من أهم ما أريده توصيله عرب هذه النشرة

 :اليوم

 !!من عندنا : أوال

  والتعليم   الرتبية   من   مثال ) 1( 

 واملباشرة   االستسهال :  قيمتا

قبيل وأثناء امتحانات ،  عام   آل   أتابع عادة ما جيرى 
    أسئلة   صعوبة   حول  - مثال-يثار   عامة، مماالشهادات ال
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 أتابع   وأروح ،  تلك   أو   املادة   هذه ىف    العامة   الثانوية
 أو ، " العامة   الثانوية   عذاب "  مثل ،  احملتجة   الصحف   عناوين 
 بعد   ما   هدوء "  مث  ،" العامة   الثانوية   مسألة ىف    الالمعقول "
، اخلطرية   الدالة   العناوين   هذه   آخر إىل   " امةالع   الثانوية 
، النائحات   واألمهات ،  املتشنجات   البنات   صور   عن   فضال   هذا 
 مزعج وهو   آثري   ذلك   وغري ).... يكاد   أو (  املعتذر   والوزير 
فأمسح للغيظ أن يغمرىن خاصة وأنا أالحظ مباراة حامية ،  يغيظ 

حف املعارضة وصحف احلكومة ىف التباهى بالوقوف جبواربني ص
 . "!!الغالبة"الطلبة املساآني واالشفاق على األهاىل 

 الظاهرة   هذه   بني مما يدفعىن للربط  غيظا   امتلئ   نعم
 ظاهرة   وبني )  صعوبة أى    ومن ،  االمتحانات   صعوبة   من   الصراخ (
  . يد آل يوماإلدمان الىت استشرت وتتزا 

 ذلك؟   آان   وآيف   قيل 

  : فأقول 

 مع   تتفق   ال   ومفاهيم   لقيم  -  نية   حبسن   رمبا  -  نروج   إننا 
هى   مث ،  املادية   إمكانياتنا   تناسب هى    وال احلاىل،    حتضرنا   مرحلة 
 ظاهرة   فيها   تــتـرعرع الىت    األرضية   بعض نظرى    وجهة   من   متثل 
  . اإلدمان 

، الرتبية   جمال ىف    يقع   واملفاهيم   القيم   هذه   من   آثري 
 الطب   جمال ىف    يقع   ما   ومنها ،  السياسة   جمال ىف    يقع   وبعضها 
  .  القانون   أو   االقتصاد   وأحيانا 

 ومها  مستمر   تزايد ىف    قيمتني ىف    ننظر   دعونا   الرتبية   جمال   فمن  
    العامة   الثانوية   حكايات موسم امتحانات   به   ما ُتذآرنا   بعض 

 هلاتني   نروج   إمنا   أننا   إعالن   هو   إمنا ،  هكذا   حيدث   ما   إن
 : األساسيتني   القيمتني 

 االستسهال  )1(

    واملباشرة   )2(

  :  الفمث ،  االستسهال   عن   أما

 االمتحانات   أن  - معهم   فتعودنا  - أبناءنا   عودنا   لقد 
 حق   من   هو % 100  تقدير   يصبح حىت  ،  سهلة   تكون   أن ينبغى  
 مبدأ   وهذا ، !!!)  أمكن   إذا   النجيب   وغري (  النجيب   الطالب 
 يتعلم   أن   البد   النبغاء   أنبغ فحىت  ،  أساسه   من   تربويا   خاطئ 
 مهما   أداء أى  ىف    الضرورية   اخلطأ   نسبة هى    وما ،  املمكن   ماهو 
، بالصدفة   اخلطأ   هو   وما ،  احملتمل   اخلطأ   هو   وما ،  درجته   بلغت 
 الطبيعية   احلياة   قوانني   من   هذا   وآل ،  باإلمهال   اخلطأ   وماهو 
  . السليمة   الرتبية   مبادئ   من   تكون   أن   قبل 

على   أوالدنا   لتنشئة   ضمنية   دعوة   فهو   ذلك   غري   أما 
 آل وىف   ، اآلخرين   لوم وعلى  ،  احللم   تقديس وعلى  ،  اخلطأ   استحالة 
     ظاهر   استسهال   من   فيه   ما   هذا 
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 :املباشرةعنوأما 

 املعلومات   آــم   لقياس   االمتحان   يكون   نأ على    دأبنا   فقد 
 التصرف على    القدرة   لقياس   وليس  ، الذاآرة   خمزن ىف    احملشورة 
 فأصبحت ،  اللغات   امتحان ىف  حىت    ذلك   حيدث ،  املشكالت   إزاء 
 مبثابة هى   - مثال   العامة   الثانوية ىف   - املقررة   الرواية 
 قراءة   تقرأ   رواية   تعد   ومل ،  الورق على    وتسكب   حتفظ ،  لنصوصا 
 واقع   من   الصياغة   وإعادة ،  املتجدد بالتلقى    تسمح ،  نقدية 
  . احلوار 

 حيفظ   نصا   أو ،  يستعاد   تارخيا   وليست   رواية هى    فلماذا
 إذن؟ 

 عن   حتفظ )  مثال   الفرنسية ىف  (  أصبحت   اإلنشاء   مواضيع وحىت  
 بكلية   التحقوا   الذين   الطلبة   لبعض   أعجب   آنت   وآم ،  قلب   ظهر 
 ناهيك  -  سليمة   بفرنسية   واحدة   مجلة   نطق   يعرفون   ال   وهم   الطب 
30على    حصلوا   أم خيربوىن    وهم  -  والعربية   بل   اإلجنليزية   عن 
 شخصيا   سارآوزى   مسيو   أن   أشك   تقدير (  الفرنسية ىف   30على  
  )  عليه   حيصل   أن   ميكن 

 املخدرات؟ بتعاطى    وذاك   هذا   عالقة   ما   ولكن

 أن   ولعلنا نالحظ   متأنية   بأمانة   األمر ىف    نظرنا   إذا 
  مبالغة   لصورة   يداميكن أن يكون أحيانا جتس   املخدرات تعاطى  
 واملباشرة ،  االستسهال   القيمتني   هلاتني 

الوعى   تغييب   من   احلسية   اللذة على    احلصول   أسهل   فما 
  . بالكيمياء 

 والوحدة   األمل   من   للتخلص   مباشرة   أآثر   طريق   يوجد   ال   آما 
  . واليقظة   املواجهة   مراآز   وتنومي الوعى    تعتيم   طريق   مثل 

 جمرد   وهوليس ،  فراغ   من   ظاهرة   ليس   املخدرات فتعاطى    إذن
 لقيم مرضى    جتسيد   -أيضا –هو    وإمنا ،  مادة   وفرة   أو ،  خلق   سوء 
 .ندرى   أن   دون   نغذيها   سائدة 

 السياسة   من   مثال ) 2( 

 التعميمو   اإلمجاع  : قيمتا   

الشموىل املمتد بتشكيالته   احلكم   عودنا ،  السياسة ىف 
 قيمة   من نعلى    أن ،  القبلية   األخالق   أضافت   آما املختلفة، 

 املرشح   جناح ىف    االرتفاع   الشديدة   النسب   حنرتم   وأن ،  اإلمجاع 
  ،  املبالغة   قيمة   ميثل   وهذا ،  االنتخابات   من أى  ىف    الفائز 

 بد   ال   العريق الدميقراطى    البلد ىف    احلصيف السياسى    أن   مع 
 املائة ىف    الستني   تفوق   نسبة على    حزبه   أو   هو   حصل   إذا   خيجل   أن 
  ) مثال (

ينبغى   ال   أا   مؤخرا   تتبني   راحت   نفسها   العربية   واجلامعة   
 أآثر   منذ   عليها   تصر   ظلت الىت    تلك   اإلمجاع   مبسألة   تفخر   أن 
  . سنة   أربعني 
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 أن   نستطيع   ال   فنحن ،  التعميمقيمةاملبالغة   هبذه   يرتبط
 يتعاظم   مث   ومن ،  النسبية   موضوعية   أو ،  الكسور   منظر   نتحمل 
    شئ   ال   أو   الكل :  مبدأ 

 :ميكن أن تكون آما يلى   املخدرات تعاطى    قةعال

-   وآبارا   صغارا  -   تعود   قد   وعينا   أن   املخدرات تعاطى  يؤآد 
النهائى،   واحلسم ،  املطلق   التأآيد   من   املطلقة   الصورة   هذه على  
 بال ،  األبيض   أو   األسود   رؤية على  ،  أو ...  إما :  منطق على    تعود 
 مؤملة   إفاقة   فإمـا ،  مأزق ىف    وعينا   فنشأ  والتداخل، وسطى،    ظالل 

وهى - تقريبا –األمور آما هى    لكل   رؤية مزعجة تفرض علينا 
إذا مل حنتمل، –وإال  (،  الوضوح اإليالم ألهنا شديدة   شديدة   رؤية

  ). التخدير   وبةغيب (=   الزؤام   فالنوم ، فهو )وحنن ال حنتمل

 نفسه   جيد  - غري اُملَفّسر   الضيق   عند   خاصة -  نفسه   جيد   الشاب 
 أحد على    اليقني   ذلك   مثل   له   حتقق   آيميائية   وسيلة   أمام 
 ومطلقة   سريعة   وسيلة   إال   هو   ما   خمدر فتعاطى  ،  اجلانبني 
 :  أحيانا 

، املواجهة   أمل لتجنب   أو   الغموض   تالفاتاخ على    للقضاء
  .. ذلك   بعد   يرتتب   ما   ذلك على    وليرتتب 

 الطب   من   مثال ) 3( 

 والتسكني   امليكنة :  قيمتا   

   : ماذا جيرى   ننظر   دعونا ،  خاصة النفسى    والطب ،  الطب   جمال ىف 

 فن   حمل والتسكيىن،   ، اآلالتى، والتكنولوجي   الطب   حل 
يأتى   املريض   وأصبح ،  عامة   الألم   وفن   التطبيب   وفن   التعصيب 
 بعض   من   طلبت   ما   وآثريا ،  ليـعـاجل   ال ،  لريتاح   الطبيب إىل  
إىل   يوجهون   حني مهنىت،  يعلموىن    أن على    يصرون   اللذين مرضاى  
، يا دآتور   ترحينا   مفروض   إنت :  قائلني   والتقريع   اللوم 
 أو   الباب على    الالفتة   قراءة   يعيدوا   أن   منهم   أطلب   آثرياما 
 الطبيب   هو إمسى    يسبق الذى    اللقب   أن   ليتأآدوا   الروشتة على  
 وليس   جالعال هى  وظيفىت    فإن وبالتاىل   ،" املرحياتى "  وليس   فالن 
  . فحسب   الرتييح 

 القانون   حيث   املتقدم   العامل ىف    وخاصة ،  عامة   واألطباء 
من قبل شرآات  منتظم   مخ   غسيل   عملية   فريسة   يقعون  - يالحقهم 

 الدعاية   بفضل األدوية، وشرآات أدوات الفحص املعقدة، 
حىت . أخرى   من ناحية   اخلطأ   من   واخلوف ،  ناحية   من   املفرطة 

 غاية   يكون   أن إىل   - مثال -النفسى    التطبيب ىف    احلال ينتهى 
) للبالهة   األقرب (  الغامضة   اإلشراقة   تلك   تطل   أن   هو   املراد 
 هذا   تعاطت الىت    احلسناء   وجه على    بدت   مثلما   املريض   وجه   على 
  ". العلمية"   االت إحدى    غالف على    واملرسومة   أوذاك   الدواء 

 بعمل   نفسه   الطبيب حيمى    أن هى    الطب   ممارسة   أصبحت   ذلك وعلى 
 من   قدر   أآرب   إعطاء   مث ،  هلا   لزوم   ال الىت    األحباث   من   قدر   أآرب 
  . دمتم و   العبوس   بعد   االبتسام   حيقق حىت    الكيميائية   السعادة 
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 الوجه   هذا   أن )  مرضانا   وغري (  مرضانا   وعلموا   علمونا   نعم 
 من   فالغرض   ذلك وعلى  ،  العباد   رب   من   املراد   غاية   هو   الباسم 
 بأن   الصحة   موفور على    احلصول   هو   يكون   وأن   بد   ال التداوى  
 حبوب   هو   احلديث   العصر   وعسل ، " العسل ىف    نوما "  للمريض   حنقق 
 .آيت   وآيمياء ،  آذا 

إىل   احلديث،   الطب   بفضل ،  اإلنسان   مفهوم   هكذا ينقلب 
 بالطريقة   وتلميع ،  آيت   وشحم ،  آذا   زيت   ينقصها   ماآينة 
  . آيمياء ىف    آيمياء   وآلها العالىن،    بالعقار   وتوجيه ،  الفالنية 

 اإلدمان؟   بظاهرة   ذلك   عالقة   فما 

 الوجه سوى    ليست ، امليـكىن التسكيىن،    للطب   الصورة   هذه   إن 
 أظهرت   األمينة   األحباث   من   آثريا   أن حىت  ،  املخدرات   لظاهرة الطىب  
 من   آوسيلة   ذلك   يفعلون   اإمن   للمخدرات   املتعاطني   من   نسبة   أن 
 بذاته   لنوع املتعاطى    انتقاء   أن حىت  الذاتى،    العالج   وسائل 
 يعانيه الذى  النفسى    االضطراب   بنوع   يرتبط   قد   املخدر   من 
 ذلك؟   غري   الطبيب   يفعل   وهل الطبيب؟  إمشعىن  ،  بآخر   أو   بشكل 
 ")التداوى الذاتى"وهذا بعض ما يسمى بـ فرض (، جمرب   واسأل 

  " هناك "  من   أمثلة :  ثانيا

  :  يقول   احمللية   األمثلة   هذه   آل على    رد   مثة   لكن

 من تعاىن    أصال   الصفات   هذه   فيها   ليست   جمتمعات   إن ،  عندك 
 ، اإلدمان :  الظاهرة   نفس 

اليابان(أو الشرق أقصى ) اخل..األمريكى ( الغرىب    فاتمع 
 وما ،  وحديث   قدميا   وتوابعه السوفييىت    أو الشماىل  عامة ) اخل..
 يستغرق   بل  ، االستسهال   من تعاىن    ال )  ينافسه حاال ومستقبال 
وهى ،  الوقت   طول ينبغى    آما   وواجبه   عمله ىف    منهم   الواحد 

 شئ   فكل ،  السهل السطحى  باملعىن    املباشرة   تعرف   ال   جمتمعات
 آيف   تعلم   جمتمعات   أيضا وهى  اجلدوى،    وحساب   املمتد   باحلساب 
هو   آما   شئ   ال   أو   الكل :  مبدأ على    تسري   وال ،  الغموض   تتحمل 

 عندهم   نتخاباتاال ىف    تعترب الفائز   وهى ،  احلال لدينا غالبا
 وآل ،  ساحقا   انتصارا   انتصر   قد )  مثال (  املائة ىف    ومخسني   بسبع 
 قيم   تقديس ىف    نتبعهم   أننا   صحيح ،  عندنا   ذآرت   ما   خالف   هذا 
 واضح   وارتباطه "  الرفاهية   جمتمع "  مثل قيمة   إلينا   صّدروها 
 الواسعة   االختالفات   أن   إال ،  مثال .. وامليكنة   التسكني بقيمىت  
، االستسهال :  األوىل   األربع   القيم ىف  خاصة   الذآر   السالفة 
 القيم   عن   تساؤل إىل    منا   حتتاج  ، والتعميم ،  االمجاع ،  واملباشرة 
 أن   مع ،  خمتلف   بشكل   اإلدمان   ظاهرة تغذى  ، ف عندهم   تسود الىت  
 واحدة   النتيجة 

  : نقول   ذلك وىف  

يعىن   ال   هنا وهناك بنسب متزايدة معا   الظاهرة   تواتر   إن 
 تشابه   وال ،  املسار   وحدة   وال ،  األسباب   توّحد   بالضرورة 
 التفسريات   نستورد   وحنن   حنذر   جيعلنا   ما   وهذا .  املضاعفات 
  . البحث   ومناهج 
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 مثل   اجلديدة   للقيم   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   فإذا 
 لتأثري   اخلضوع ىف    معهم   نتفق   آنا   وإذا ،  وامليكنة ،  التسكني 
، واالغرتاب   اإلعالن   بوسائل الوعى    لتلويث   والتعرض ،  املافيا 
 تواتر ىف    معهم   التفاقا   من   واحدا   جانبا   يفسر   قد   هذا   آل   فإن 
 قيم   عن   البحث   ذلك   بعد   علينا يبقى    مث ،  اإلدمان   ظاهرة   حدوث 
 القيم   مقابل   عندهم مسئولة عن ظهور الظاهرة   سلبية 
  . عندنا الىت    السلبية 

 من   عندهم   فيما   البحث   وظيفتها   ليست اآلن   احملاولة   هذه 
 ومع ،  اخلاصة   مصيبتنا على    بالضرورة   ترآز هى    بل ،  اتسلبي 
 إلظهار   تعداد   جمرد  -  باملقابل   عندهم   ما   بعض   أعدد   فسوف   ذلك 
  . املصب   توحد   رغم   املنبع   اختالف 

  : اإلنسان   وتقديس البشرى    الغرور قيمة  -1 

 قيمة   جند .... عندنا   باشرةوامل ،  االستسهال   مقابل ىف  
، سواه   دون   اإلنسان   تقديس إىل    وصلت   قد   عندهم البشرى    الغرور 
 إاء ىف    احلق   له ،  شئ   آل على    قادر ،  نفسه   ملك   لديهم   فاإلنسان 
 عندنا   وليس ).  بالغيبوبة (  تشويهها   أو )  باالنتحار (  حياته 
  . الدمار   هذا   بكل   الفخر   هذا   آل 

  : احلسابات   وفرط   التأمني   فرط قيمة  -2 

 منهم   الواحد نرى  ،  عندنا   والتعميم   املبالغة   مقابل ىف  
آما ،  حياته   من   الصدفة ختتفى    تكاد ، حىت  شئ   آل   حساب ىف    يفرط 

 فلتت   إذا   آيان   وال   بالحدود   يصبح حىت    يفقد توازنه   يكاد   جتده
 تسليم   أو   بغيب   إميان  -بسهولة-  يسعفه   ال   إذ ،  ما   حسبة   منه 
 تفلت   وآم ،  البشر   حسابات هى    البشر   حسابات   أن   ومبا ،  لقدر 
 فإنه ، )أو إعصار   أوزلزال نووى    مفاعل   آارثة (   مربر   بال 
 وهات ،  املفاجأة   خشية   وعيه   به   يثلم   ما إىل    حيتاج   أنه   شعري 
  . ختدير   يا 

 : سعار االستهالك قيمة -3

ال تقتصر قيمة االستهالك على هذه اتمعات إال باعتبارها
قادرة على االستهالك الرتفاع مستوى املعيشة، بل إن هذه

ر إلينا هذه القيمة ضمناتمعات األآثر ثراء وإنتاجا تصد
ما تصدر ما نستهلكه، ألا تستعملنا آأسواق وأدوات من

 مصلحتها زيادة قدرة أفرادها على االستهالك

عالقة هذه القيمة باإلدمان عالقة غري مباشرة، ألن آال من
، يعلنان حرآة)اإلدمان(االستهالك لالستهالك، وتغيري الوعى 
آما أن االستهالك يزيد منزائفة للحياة بشكل أو بآخر، و

الرغبة ىف االستهالك، آذلك اإلدمان يغذى سعار احلاجة إليه
   .مزيدا من السعى لتعاطيه

 واحد   واخلدر   األسباب   تعددت :  أنه نرى    وهكذا 

 التأآيد   ضرورة   أآرر ولكنىن    الفروق   تعداد ىف  أمتادى    وال 
 : يقول   حق   ال   حتذير   ذلك  على   يرتتب   ألنه ،  عليها 
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ىف   أننا   مسئوليتناموقعمننعلنأنعليناينبغىإنه
 مثل (  بذاهتا   ميادين ىف    معهم   نشرتك   قد ،  هذه   اإلدمان   حرب   جمال 
ننتبه إىل  أن ينبغى    ولكننا ، ) التهريب   ومنع ،  املافيا   حماربة 

أخرى مثل الوعى   ميادين ىف        متاما   هممع   خنتلف ضرورة أن 
بالقيم السلبية وراء الظاهرة، وحماولة تطويرها أو

اخل، وال تتوقف ضرورة الوعى بالقيم على... إبداليها 
 فإذا  .القيم السلبية دون غريها، وإمنا ميتد إىل آل القيم

 عند   وقفنا ،  اإلدمان على    نتغلب   أن   ميكن   باإلخالص   أنه   مثال   قيل 
 اإلخالص   من   يكون   فقد عندنا   ومفهومه   عندهم   اإلخالص   مفهوم 
 أصبحت   مثلما (  عليه   ونتسرت املتعاطى    مهمة   نسهل   أن   عندنا 
 باب   من /  االمتحانات ىف    ألبنائنا   الغش   نسهل   أن   الشهامة 
  )  اجلدعنة 

يستغىن   قد   واإلميان   للدين   بالعودة   أنه   عندنا   قيل   إذا  و 
 أن   علينا ينبغى    فإنه الوعى،    تغييب إىل    حاجته   عن    املدمن 
من يتدين منهم ممن قد يهمه األمر   عند   التدين   بني   نفرق 

تغلب على قيمة التدين عندهم منظومات   حيث ،  أحيانا
تيارية بعض الوقت، وبعض نشاط هناية األسبوع،اجتماعية اخ

وذلك قبل بزوغ دور(اخل، ... ودعوات صاحلة على الطعام
، هذا خمتلف متاما عن أغلب أشكال)الدين األصوىل ىف السياسة

 للنفس   الرتويج   بني   ما   ترتاوح الىت   الدعوة للتدين عندنا، وهى
 جهاد   دون   التسليم   تعميق   يشمل   مبا السكوىن  باملعىن    املطمئنة 
 وتعميق ،  اهللا   وجه إىل    الكدح   بني   ما   و ،  لألمانة   محال   متصل ذاتى  
  .  اخلالق   املبدع   بالغيب   اإلميان 

 الدين   ليس هو هو مفهوم   أن الدين آقيمة لدينا   املهم 
  . الغرب   يعرفه   آما 

  . ذلك على    وقس 

تعددت القيم وجتلياهتا، والسلبيات احملتملة قائمة على
 .امتداد اغرتاب البشر

حىت ،  وعالجها   للمشكلة   مواجهتنا ىف    التحذير   وجب   هنا   من 
 االآتفاء   أو هى،    آما   اخلربة   نقل   أو ،  الرتمجة   جمرد على    نقتصر   ال 
 إذا   باألرقام   االخنداع   أو ،  حتتها   مافي   النظر   دون   بالعناوين 
  . تشاهبت 

  . آخر   حديث   آله   وهلذا 

 ملحق النشرة

حىت ال تكون املسألة جمرد مقتطف من آتاب، ولتظل النشرة
حمتفظة بطابعها، فكرت ىف آخر حلظة أن أحلق بنشرة اليوم هذا

الفكر امللحق بأقل قدر من التعليق، حىت تظل حمتفظة بغلبة
 اإلآلينيكى من واقع ممارستنا الثقافية اخلاصة

 ولنعترب ذلك ضمن ما جنرب ىف مرحلة االنتقال هذه

 : بشرى مدمن" نص"مقتطفات من 
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بعض ما يقوله اإلدمان

هو شاب ىف اخلامسة والعشرين، مازال طالبا باجلامعة،
 يتعاطى آل شىء من مدة طويلة،

 جمرد عينات من نص طويل جدا 

  : من آالم األم

 ما عندوش أى نشاط ىف حياته،  هو

 إخل..... مالوش أصحاب ومابيخرجش غري علشان جييب خمدرات وبس 

 من آالم األب

يقول ىل إذا آنت –" عشان خاطرى"آنت أقعد اقول له  -
ها أبطل عشان خاطرك؟ سيبىن أنا" عشان نفسى"مش قادر أبطل 

 ما أعرفش أعمل حاجه غري وأنا ضارب

 :القراءة

مشكلة املخدرات، آمصدر للمعرفة، ليس فقط عن نتعامل مع
املخدرات، لنسرب غورها، ونتعرف على أسباهبا، ونتقى شرها،
ونعاجل ضحاياها، آل هذا وارد بشكل ما، وهو إثراء

على اإلنسان ، ندعوك لقراءة املقتطف السابق لتقوم للتعرف
 .أنت بالتعليق

 من آالم الشاب

اللى بأعمله ىف حياتى إىن النشاط الوحيد  دلوقىت....  �
 بآخذ خمدرات، 

أنا مشكلىت الكبريه هى مشكلة آل املدمنني شخصية   �
 اعتمادية ، داميا مستسىن حاجة من بره 

، حاسس إن التغيري هاجيى من بره مش من جوه،.....،�
 وده مش هاحيصل، .... 

عارف إن مافيش حاجه ختليىن أبطل من بره، تفكريى   �
 . سلىب

الواحد آان بيعوض العالقات االنسانية باملخدرات،   �
، مش محل بقىاملخدرات مش ها ترفضىن أنا املتحكم ىف املوضوع

 أروح لواحد مثال يرفضىن،

الواحد مش مستحمل ها يروح يدور على ناس تََََجّرح   �
  املخدرات عمرها ما تقول أل،فيه، الواحد جمروج لوحده، 

حدتى باحس إا أحسن من قعدتىعلى قد ما بأآره و   �
 .مع ناس ختنق ىفَّ

ها تعمل) ها(يضرهبا ما يقولش   الواحد   املخدرات   �
 إيه يا واد ، 
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خالص مافيش حاجة بعد آده، أى حاجة الواحد يعملها   �
 ختلص ويدور على بعدها، 

آانت تريح أى) ها(البودرة ماآانتش ختلى فّيه    �
 مشاعر

 آدمني ىف الدنيا، مش عايزآنت بأحس إىن مش حمتاج بىن   �
حاجة بعدها غري بودرة ثاىن، هى دخلت من هنا والدنيا سكتت

 من هنا 

الزم تتحدف ىل الكورة وبعدين –أنا مش بتاع مبادرات   �
 .أرميها

يدعو للتأمل -أيضا ما  -وأحسب أن ىف آالم هذا الشاب 
 دون تعليق أيضا،

 .الربآة ىف سيادتكم
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 دعوة حمددة للرأى واملشارآة
 مقدمة

من أهم ما أسف عليه األصدقاء الذين طالبوا
باستمرارهذه النشرة اليومية، حىت لو آان هذا االستمرار

النفسية، "األلعاب"على حساب أعمال أخرى مهمة، آان باب 
بدأنا عرضها على حماولتنا مع األسوياء، وقد رآزنا حني 
 ).العالج اجلمعى(أآثر من املرضى 

وقد تصورت، آما بلغىن ضمنا، أن هذا اإلصرار على 
   :األلعاب بالذات يرجع إىل عديد من األسباب من أمهها

   إا تسمح بقدر أآرب من املشارآة: أوال

هم ىف آشف أبعاد قيم شائعة بطريقة جديدةإا تس: ثانيا
 غري مألوفة

 إا تنشط التفكري النقدى بشكل أو بآخر: ثالثا

إن أغلب ما نشر منها آان جتربة أسوياء،: رابعا
وبالتاىل ينتفى، أو على األقل يستبعد، النقد من خالل الزعم

 بأن ما يسرى على املرضى ال يسرى على األسوياء

 وغري ذلك

ىف هذه املرحلة االنتقالية من النشرة، أو –فكرت 
أن أقدم هذه األلعاب بطريقة -بالنشرة، إىل ما ال أعرف

أخرى، وذلك بأن نبدأ بعرض نص اللعبة دون استجابات
املشارآني، وأن ننتظر بعد ذلك وقتا آافيا يسمح بتلقى

، مث نعرض بعد ذلك)أسبوع مثال(استجابات أصدقاء املوقع، 
شارآني ىف احللقة املسجلة، ورمبا يسمح ذلك مبقارنةاستجابة امل

 .ما، أو تعميم حمدود ملا اآتشفناه من خالل اللعبة

آما فكرت ىف نفس الوقت أن أدعو للمشارآة بأآثر من لغة
آما تعلمنا من) العامية الفصحى، واللهجات احمللية(وهلجة 

 .الصديق مجال الرتآى
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 :هذا وذاك آان الباعث إليه عدة اعتبارات مثل

 ادة مساحة املشارآةزي .1

 املقارنة بني االستجابة بالفصحى والعامية .2

التعرف على بعض جوانب ثقافتنا عامة، وثقافتنا.3
النفسية خاصة، من خالل التلقائية واملشارآة أساسا، بديال

 عن اخلطابة والتنظري املسبق

من خالل –للمختصني واملهتمني  –احتمال التعرف على مرضانا . 4
ا خربات تقرتب من اخلربات الىت يعايشوا اختيارا أو اضطرارامشارآتن

 الطريقة واخلطوات

لتحقيق بعض هذه األهداف أو غريها فكرت أن أعرض اللعبة 
 :من اآلن فصاعدا آالتاىل

مع تكرار التعليمات ىف آل(أعرض نص اللعبة مستقلة  �
 )مرة ملن يلعبها ألول مرة

  ية أوالأعرض اللعبة بالعامية املصر �

 الفصحى ) اجلميلة(أعرض نفس اللعبة بالعربية  �

أطلب من الزمالء العرب، أن يعيدو صياغة آل لعبة �
باللهجة احمللية آما فعل الصديق مجال الرتآى بالنسبة للهجة

:بأربع هلجات –ما أمكن ذلك  –التونسية، وأقرتح أن نبدا 
نان فلسطنيلب(اللهجة الشامية  –اخلليج  –املغرب العرىب 

، أتصور أن ذلك قد)أخرى تذآر(العامية املصرية  –) سوريا
 من بعضنا البعض –ضمنا –يقربنا 

وإن آنت ال أحبذه بعد جتربىت الشخصية –أن يواآب ذلك  �
 !!استجابة إضافية ملن شاء باللغة العربية الفصحى، لعل وعسى  –

بعدأال أعرض اللعبة آما جرت ىف حلقات الربنامج إال  �
 .أسبوع على األقل من عرض نصها مع الدعوة لالستجابة

وعلى من يشاء أن يشاهدها صوتا وصورة ىف املوقع قبل أو(
بعد أن يلعبها، أن يفعل ما يشاء، مث يعود إلينا، أو إىل

 )نفسه مبا شاء

 ما رأيكم؟

 هيا نبدأ اليوم بـ

 لعبة الطيبة

 قبل اللعب

أعيد ذآر هذهبرغم سخف التكرار ، فسوف  :ملحوظة
التعليمات، احرتاما ملن يلعب معنا ألول مرة، أما من وصلته
الفكرة، وجّرهبا من قبل فما عليه إال أن يتجاوزها ويدخل إىل

 :اللعبة مباشرة
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 طريقة اللعب ملن مل يلعب معنا سابقا

تقدمي آلية  هنا يقصد به" لعبة"إن استعمال آلمة 
ط اخليالوهى تقوم بتنشي: لفظية حىت ميكن أن ينطلق من خالهلا

 و التلقائية فالكشف، 

 :املطلوب إن آنت ترغب ىف املشارآة هو

 ):بعد تالوهتا مباشرة بصوت عاٍل(أن ُتْكمل العبارة املقرتحة  �

 )الوصّى(بأقل قدر من التفكري  �

مشتمال الوجه والعيون(وبأآرب قدر من التمثيل  �
 ).واجلسد

 وأال حتاول أن تسارع بفهم أو تفسري ما قلَت �

 )ما أمكن ذلك(وأن تلعب آل لعبة بال استثناء   �

مجلة ناقصة، مث تكملها بأى  نفس ألفاظ  بأن تكرر  �
 آالم خيطر على بالك،

أال حتاول أن جتيب بالقلم والورقة إال بعد أن        �
 .حتاول شفاهة بالكالم املنطوق

مع نفسك أو   - ما أمكن ذلك  - أن تلعبها بصوت عال،   �
أو صديقة أو أفراد(ق واحد أو اثنني يشارآانك مع صدي
 )األسرة

ال بد من تكرار العبارة نفسها بألفاظها، وليس  �
 االآتفاء بتكميلها

 آلما آانت االستجابة أسرع، آانت التلقائية أجهز  �

 حتاول أن تسارع بفهم أو تفسري ما قلَت  ال �

حىت الأن تسجلها لنفسك صوتيا،  -بل من األفضل  –ميكن  �
 تعتمد على الذاآرة

من حقك أن متزق اإلجابات، ومتسح الشريط، أو ترسلها �
أن  –إذا تفضلت بإرساهلا  –باسم جمهول، لكن يستحسن 

)ذآر أنثى، وال مؤاخذة(تذآر السن، العمل، والنوع 
 . باإلضافة إىل ما تشاء من معلومات

 لعبة الطيبة

 :اللعبه االوىل

بيفتكر نفسه طيب، دا انا شايفانا يتهيأ يل آل واحد 
 ...........اني 

 :اللعبه الثانية

 .....انا حاسس إني لو أبقي طيب اآرت من آده حالقي نفسي 
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 :اللعبه الثالثة

مش... انا ما باحبش حد يقول علّى طيب وهو مش عارفين،  
 ........ميكن

 : اللعبه الرابعة

 ......آفايه طيبه وهبـَل، ده انا الود ودي !!! أل بقي 

 : اخلامسة اللعبه

...انا مش متصور حد ضعيف ممكن يتوصف بأنه طيب، عشن آده أنا 

 :اللعبة السادسة

دا أنا .... أنا لو أسكت على الظلم، قال إيه طيب،
 ....أستاهل 

 :اللعبة السابعة

 ........أنا شايف  ؟؟ !!هى الطيبه ضد القوه وال إيه

 :اللعبة الثامنة

 .......حلسن  ف إىن طيب، أحسن ىل أبقى طيب من غري مااعر

 :اللعبة التاسعة

هو ينفع شعب مظلوم ومطحون يتقال عليه طيب، طب ده أنا
 ..من الشعب ده لكن

 اللعبة العاشرة

 ..............الطيبة احلقيقية هى إىن

 وبالفصحى

 :اللعبة االوىل

، أنا"طيبا"منا يتصور نفسه شخصا   خييل إىل أن آل احد
 ....أنىن   شخصيا أرى

 :اللعبة الثانية

طيبا أآثر مما هو أنا طيب هكذا،  أشعر أنىن لو أآون
 .... فسوف أجد نفسى

 :اللعبة الثالثة

طيب وهو ال يعرفىن،"أنا ال أرحب أن يصفىن أحدهم بأنىن 
 ....أليس من املمكن أن 

 : اللعبة الرابعة

آفاىن طيبة وبالهة، لو أن األمر بيدى.. ال..ال..ال
.......... 
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 :اللعبة اخلامسة

أنا ال أتصور أن هناك شخصا ضعيفا ميكن أن يوصف بأنه
 .......طيل، من أجل هذا أنا 

 :اللعبة السادسة

لو أنىن سكّت على الظلم حتت زعم أنىن طيب، إذن فأنا
 ......أستحق 

 :اللعبة السابعة

 ..أنا شخصيا أرى ... هل الطيبة هى عكس القوة، أم ماذا؟ 

 :اللعبة الثامنة

خشية.... طيبا، دون أن أعرف أنىن طيب، أفضل أن أآون
 ....أْن 

 :اللعبة التاسعة

شعب"هل من اجلائز أن نصف شعبا مظلوما ومطحونا بأنه 
 ......، أنا واحد من هذا الشعب، لكن "طيب

 :اللعبة العاشرة

 ..............الطيبة احلقيقية هى أىن 

 :واآلن

رار ىف هذاهل أطمع أن تسمحوا ىل أن يتناسب قرار االستم
الباب أو ذاك من أبواب النشرة، مع قدر املشارآة بدءا من

 اآلن ؟ 

 .شكرا
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 سيةلشخصياتللصحة النف
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

ضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرفبالعربية إ
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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