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 א/א −350

 :مقدمة

املساحة تضيق أمام طول رسائل األصدقاء املشارآني،
ومازلنا غري قادرين على أن خنتصر وحنذف دون إحلاق ظلم آخر

اإلشراف عن"مازال باب . باألصدقاء الذى يكرمومنا بآرائهم
جيذب األقالم أآثر، رمبا" ةاستشارات مهني"بالتبادل مع " بعد

 .ألن أغلب املشارآني ىف الربيد من الزمالء األصغر

 .أهال 

 ) 13(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 إبعد عن املبدع، وال ِتْتَخّالْش عنه

 حممود حجازى . د

أعتقد يا دآتور حييى أن موقفك آأديب وناقد يطغى على
ىف هذه احلالة، هذه املريضة رغم أهنا مبدعة  موقفك آطبيب

أصيلة لكن زادت حدة هذه األعراض إىل الدرجة الىت أوقفت
اضطرهتا لدخول املستشفى، آما أن آثريًا من احملتوىحياهتا و

للرواية هو عبارة عن ضالالت آما أآدت هى واملعاجل، فأخشى أن
خوفنا على إبداعها حيرمها من حقها آمريضة، أى من حقها ىف

 .االحتياج للمساعدة

 لكن ماذا نفعل؟! هى حسبة صعبة 

 :حييى. د

وى الرواية هومن قال لك يا حممود أن آثريا من حمت  
عبارة عن ضالالت؟ حىت لو أآدت هى أا ضالالت هل تصبح ضالالت يا
أخى؟ وأين احلّد الفاصل بني الضالل واحلقيقة وأسأل برياندللو

أو(، ومن قال لك أنىن "هنرى الثامن"أو " لكلِّ حقيقته"
حنرص على إبداعها أآثر مما حنرص على صحتها؟ تريد أن) أننا

مود أن َثم تعارضا بني حقها آمريضة وحقهاتنبهنا يا حم
آمبدعة، آيف ذلك؟ اإلبداع هو قمة الصحة اإلنسانية، ومع
ذلك فإن املغامرة باحلفاظ عليه البد أن تصحبها املغامرة

 بتحمل مسئولية املرور باجلنون غري املعلن أثناء أنتاجه، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    و التـــــــــــــطوراإل�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   2664



א  I08I2008>15א –א

وذلك ىف حماولة أن حتتوى تشكيالت اإلبداع عشوائية اجلنون،
لناس أن يكونوا مبدعني هو خوفهم من خوضإن من حيرم أغلب ا

 هذه املغامرة الرائعة الىت اليضمن أحد آيف تنتهى،

إن أى جتربة حمسومة النهاية قبل أن تبدأ ال ينتج عنها 
 . إبداع أصيل

ما وصلىن من األصدقاء عن هذه احلالة أزعجىن وأدهشىن، سواء
نا ال أنشرفأ(اخلاص " ميلى"ما وصلىن ىف بريد املوقع، أو على 

إّال ما يصل إىل املوقع مباشرة احرتاما لصاحب الرأى،
، مل تكن دهشىت ألنه خيتلف عن رأىي وموقفى،)وانتظارًا إلذنه

ولكن ألنىن تبينت آم هو حجم اخللط الذى يعيشه أغلب الناس
حني يتناولون ظواهر تتشابه ىف البداية، وتنتهى إىل عكس

 .بعضها البعض

ق، حىت ىف اجلنس يا أخى، أو ىف التطورال أحد يبدع حب 
احليوى عرب التاريخ، إال إذا غامر باملوت أو باجلنون دون

أن يئ الظروف –وعليه معنا  –شروط مسبقة، فقط، علينا 
 .ايًة إجيابية بشكل ما  –وال حتسم –الىت ترجح 

 عالء عبد اهلادى . أ

و غريهأنا مش فاهم، أنا آنت حاسس إن أى عمل روائى أ
الزم يرتاجع، طب إذا آان فيه آالم غري مرتابط وأفكار مرضية ىف
حمتوى الرواية، طيب إيه اللى هيْوصل للقراء؟ ورغم إىن
مقتنع بكالم حضرتك بس التصرف اللى عمله الدآتور املعاجل

 . ناس آتري بتعمله

 :حييى. د

ئأنه صحيح، مث إنىن مل أخطِّ "ناس آتري بتعمله"ليس معىن أن 
الزميل املعاجل على طول اخلط، بالعكس أنا شكرته يا أخى
وقدرُت جهده بقدر ما قدّرت سؤاله، هذا هو اإلشراف، أليس
آذلك؟ أما حكاية مراجعة اإلبداع أثناء إفرازه فهذه مسألة

)املراجعة(فيها خماطرة تشويه املسار الغامض الرائع، وهى 
 نادرا ما تكون مفيدة،

جعة بشكل مبدئى مطلق، النشراتأنا لست ضد املرا
اليومية الىت اآتبها هنا أعطيها لصديقى وإبىن حافظ عزيز
يوميا ملراجعتها، صحيح أا ليست إبداعا، وإن أطلت فيها
بعض اشرقات إبداعى دون قصد، ليس فقط ىف تقاسيمى على أحالم
حمفوظ وال يوم إبداعى اخلاص، انىن آثريا ما تقفز مىن فكرة

ىت أثناء الكتابة املرسلة ردا على زميل متدرب، أوجديدة ح
حىت ىف الربيد، مثل ما اآتشفته عن طريقة عمل جلسات
الكهرباء لتنظيم إيقاع الدماغ، بأا مبثابة إعادة تشغيل

-إجيابا أو سلبا  –حبيث تتوقف نتائجها Restart آمبيوتر 
على حالة الكمبيوتر ومدى اخللل، لذلك فأن التوقيت

 .إلعداد مها العوامل احلامسة ىف قرار إعطاء هذا العالجوا

 حني أقول إن املراجعة واردة، أنبه أا ينبغى أال تكون 
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مراجعة لألفكار لنحكم أن هذا مرتابط وذاك ليس مرتابط، أو
أن هذا فكر سليم وذاك فكر خاطئ، أو أن هذا آالم معقول

، املراجعة واردة..ال .. ال .. وذاك آالم غري معقول، ال 
جائزة، ىف ظروف نادرة وحمددة متاما، وال يأتى ذلك واملشورة

عادة من قارئ عادى وال من طبيب معاجل، خاصة ىف احلالة األخرية
ألن الطبيب قد يقوم بدور األب الوصى بشكل ما، دون أن

 .يدرى

مث آيف منيز الكالم غري املرتابط واألفكار املرضية من الكالم
رأت مؤخرا حلَمْى حمفوظ أمساملرتابط واألفكار السليمة، هل ق

، مث هل قرأت التقاسيم عليهما؟ وهل تستطيع أن جتزم82، 81
خصوصا لو شطبنا اَمسْى(بأن هذا ترابط إبداعى أم غري ذلك، 

؟ وهل لو جاء مريض أو َمْن آان مريضا مثل االبن)الكاتبني
آيف ستحكم على مدى: رامى عادل وقال مثل هذا الكالم

 ة أفكاره؟ ترابطه أو سالم

 . فعال يا عالء يا إبىن املسألة شديدة الصعوبة

 رامى عادل . أ

.املسخ حني يرى مدى بشاعته هو شخصيا/من رأىي أن انون
اجلميل. ال يكفى أن يتوقف أو يفر. يقتل, يصاب ىف الصميم.

مع. بغثها ومسينها -الشروة  -أن تكتمل مسريته فيأخذ 
 .السالمه

 :حييى. د

آيف أدرك رامى من خربته وحدسه وإبداعه أا شروة هل رأيِت
، التوقف أو الفرار"مغامرة اجلنون ووعد اإلبداع"على بعضها، 

ىف الشهر) اإلجهاض(جيهض العملية فتصبح مسخا مثل السْقط 
فهو أن تكتمل املسرية –على رأى رامى  –الثالث، أما اجلميل 

مسح ىل يا رامى أنفيأخذ صاحبها الشروة، هى ليست شروة، فا
سْقطًا نقول أن تكتمل شهور اَحلْمل، حىت ال يكون ناتج احملاولة

 .آامل النمو) إبداعًا(، بل طفال )جنونا= مسخا جمهضا (

 مدحت منصور . د

..... 

وجدت ىف موقعكم الكرمي متنفسا للتعبري عما جييش به..... 
.ستمرارشجعىن على اال صدرى ووجدت ىف صدرآم رحابة وعناية مما

 الصادق وتوهم اإلبداع؟ واآلن أسأل عن الفرق بني اإلبداع

 آما أسأل مىت جيب أن يتوقف الشخص مريضا آان أو صحيحا عن  
 احملاولة؟

 :حييى. د

أرجو أن ترجع إىل أطروحىت، بالذات عن: عن السؤال األول
عن العالقة بني اجلنون واإلبداع يومية(جدلية اجلنون واإلبداع 

11-8-2008.( 
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مىت جيب أن يتوقف الشخص مريضا آان: "أما السؤال الثاىن
 ؟"أو صحيحا عن احملاولة

فجوابه فيه خماطرة، ألنىن شخصيا أوصى بعدم التوقف 
مل تكتمل رحلة اإلبداع،(أبدًا، اللهم إال إذا تكرر اإلجهاض 

له جنون صريح املرة تلو األخرى، وأخريا دعىن باستمراروحل حم
طبعا(اعرتف لك أن أحد ال ميكن التنبؤ بصدق آامل مبثل ذلك 

 )!.وال أنا

 حممد أمحد الرخاوى. د

سيبدع إال بعد أن فعال املبدع هو الذى ال يعرف ماذا
 !!!!!يبدعه

هولمن رحم ا واألغرب أنه ىف آثري من األحيان خيرج أى إبداع
 !!!!التام ىف رحلة سري جمهول قد يكشف أو ال يكشف

يكتشف أى مبدع حقيقى أن االبداع هو ابدا وبعد أن يكشف
 !!!!ابدا ما مل يكشف حىت يكشف وهكذا

 :حييى. د

ما ْتًقوْل("طيب يا أخى، يا أبن أخى، قلها لنفسك 
 .، وال تتعجل االستشهاد وتستسهل اخلطابة")لنفسك

والتك خبوفك من نفسك، فتسارع مبا تفعل، أوملاذا تشوه حما
 ....متسخه مبا تلحقه به؟ وىف آّل خْري، ولكن 

**** 

 عن العالقة بني اجلنون واإلبداع: إبداعى العلمى

 حممود حممود خمتار. م

تذآرت بعدها بعض هبذا العنوان وسعدت سعادة بالغة 
أحاديث أىب وأنا صغري مع أصدقاءه الذين هم أآرب مىن بعشرات

مسعتها مرة" ال ترّقع الدايب، وال تعاتب اخلايب: "السنني مثل
عشرين عاما، وحفرت يف ذاآرتي قاهلا رجل واحدة منذ أآثر من

 .غري تلك جيهل القراءة والكتابة، لكنه يعلم أشياء

 :يىحي. د

أظن أن سعادتك بالعنوان ال تعىن أن احملتوى وصلك، الحظت
أنك مل تعقب عليه وهأنَت ذا ترى آل االعرتاضات اجليدة على
احملتوى، وهى تستحق النظر واالحرتام، املثل الذى استشهدَت به
رمبا يربر ىل ظىن السابق، املسألة ليست ترقيع الدائب أو عتاب

لنص البشرى وإعادة تشكيله مبشارآةاخلائب، املسألة هى نقد ا
 النص نفسه،

مث آيف ال تعاتب اخلايب، إال إذا آنا قد يئسنا منه متاما،
 .وحنن ال نيأس من أحد، أو قل، ينبغى أال نيأس من أحد

 عالء عبد اهلادى . أ
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أنا مافهمتش اجلدول إال بعض النقاط البسيطة بنسبة -
 . تقريبًا % 30

فاملبدع لديه الفرق بني اجلنون واإلبداع هو بسيط جدًا، -
حجرة(زخم من الطاقة جيعله يشعر انه سجني داخل شيئا ما 

ويهدف طول الوقت إىل تغيريها بشىت الطرق، أما الشخص) مظلمة
املصاب باجلنون فلديه نفس الزخم من الطاقة ولكن ليس
مبقدوره مواصلة طريقه فيظل سجني داخل أفكاره أو ينكص إىل

ص العادى فإنه يبدع عندمامرحلة أآثر بدائية، أما الشخ
حيلم، فاحللم هو لغة النائم ، فاحللم له مفرداته وقواعده

 .ورموزه والعالقة وطيده بني احللم واإلبداع 

 :حييى. د

هى نسبة آبرية، وقد آنت أنوى أن أمتادى%  30أعتقد أن 
ىف شرح اجلدول فقرتني فقرتني أيام الثالثاء من آل أسبوع، لكن

اع، تقريبا، ما وصلىن يعلن عدم الفهم، فكانما يشبه اإلمج
علّى أن أتراجع متأملا وحيدا، دون أن أشكو الوحدة، فهو

 .على أية حال -وليس خطيئىت  -خطئى 

تأآدت من حقك ىف عدم الفهم حني بلغتك املسألة على أن
اإلبداع هو حماولة اخلروج من حصن مظلم، املبدع ليس سجينا،

وهو ىف رحلته ال ينبغى أن يتجنباملبدع رحالة مغامر، 
الكهوف املظلمة، هو يقتمحها ورزقه على الذى خلقه، مث الذى

 خيلقه هو بإبداعه،

إىن آسف، مل أقصد أى حجرة مظلمة ، أنا أتكلم عن.. ال 
الزوايا املظلمة، والكهوف املظلمة الىت هى جزء ال يتجزأ من

ى ليست مظلمةالرتآيب البشرى، ومن الواقع على حد سواء، وه
مبعىن الظالم أو السواد، ولكنها مظلمة ألننا النعرف عن

 طبيعتها أو حمتواها شيئا، وألا خميفة على قدر ما جنهلها،

الىت هى(املبدع ليس مهمته أن يضىء زوايا الظالم،  
، إن حرآية إبداعه تدفعه إليها، إىل)ضرورة لنكون بشرًا

أعىن ىف(ة اإلنسان العادى حماولة استطالع طبيعتها، وىف حال
يرتاجع خوفا منها، وآثريا منا ينكرها أيضا) حالة العادية

 حني يتصور أنه عرف آل احلقيقة، فما احلاجة إىل اإلبداع؟

املبدع إذا آان يتمتع باألدوات الالزمة، وآان قد أعد 
نفسه مبقومات املخاطرة، وأجبدية احلوار وألوان التشكيل

فإنه يدخل تلك الكهوف والزوايا ليخرج منهاوُدْربة املران، 
وقد أضاء بعضها، ليضىء بعض وجودنا بإبداعه، فإذا هو غاب
فيها ومل يعد، أو إذا هو أصيب من خالل مغامرته احملتملة
العشوائية بإعاقة أو توقف أو تفسخ أو تناثر فإنه يقع

 .اجلنون: احملظور

يقوم ويواصل لكن القصة ال تنتهى هكذا، فهو يستطيع أن 
باملساعدة األمينة إما إىل األمام مبدعا، وإما إىل الرتاجع

 .. عاديا
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 وهكذا

 وهكذا

 رامى عادل. أ

او يتباهي بكونه, لكي ال يبدو جمنونا, يشد الفرد جلامه
وقد يتظاهر احمليطون بانه. ورمبا يصيب اخر بعدوى .آذلك

فقد ال يشكل اجلنون إعاقه. فيشعر بانه آذلك. طبيعي مثلهم
فكم مره احب جمنونا رمبا. نه هليب للعواطفولك, مرآزيه
 .او مزجيا منهما, ورعبا, وهل احلب اال جنونا. مثله جمنونه

 :حييى. د

تنقدىن حني: فعال مثل آل شئ، مزيج منهما، ياه يا رامى
 .بأقل الكلمات وأآثرها اخرتاقا" أحتاس"

 حممد أمحد الرخاوى. د

ون عموما هم يففاملبدع ال اوافق ان املبدع يقرر ان يبدع
 يظهر هذا حالة إبداع حياتي مستمر، غالبا رغما عنهم،
يف -جمال ما -االبداع لعامة الناس حني يفرغ هذا االبداع يف

مبعين آخر اإلبداع هو موقف وجودي آونه .ما  يف ظرف -وقت ما
آدحا ايل آشف جمهول أبدى لروعة االنسان وسر آشف الصوفية هو

 املضئ ابدا هول املتوارييف هذا اليقني حبتم ا

 :حييى. د

 احلال " ماشى"

 مع حتفظات مهمة ال أجد ىف نفسى حافزا لذآرها اآلن 

**** 

 ...!!إىن لو مل أولد مصريا: تعتعة

 عالء عبد اهلادى .أ

وصلتىن عندما قرأت ذلك املقال عن نفس التساؤل واحلرية
تبادل رفات اإلسرائيليني بالعديد من األسرى األحياء، حينذاك
وآنت أحسب أنه شئ مقدس، أما اآلن وبعد أن عرفته أحب أن
أخربك أنه عندما التحقت باجليش تعلمت العديد من األشياء
رمنها باجيازا أنه ال آرامة، وال انسانية ىف املعاملة حتت شعا

، وان آل شئ مباح من ضرب واهانات)دع آرامتك ىف منزلك(
وسب لألهل ولو حاولت أن حتصل على أى من احلقوق املزعومة
حتاآم حتت مسمى العديد من القوانيني العسكرية ، وال تنزعج
مىن إذا قلت لك إنه جوايا احساس لو قامت حرب فإن أول من

ذلك شعورى أنا فقط سأحبث عنه القتله مها قادتى باجليش، ليس
ولكن شعور معظم زمالئى ، هكذا علمونا، فكوىن مصرى هو قدرى

 .وليس حلم آما يدعى البعض
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 :حييى.د

 ال، ال، ال

 .أصدقك من حيث املبدأ، فهذا أشرف من الكذب: أوال

 ..ال .. ال .. ال : لكن

أنبه الذين جعلوك، جعلونا هكذا، أنىن مل أبالغ: ثانيا
 األصغر من هذا اجلارىحني حذرت من أن الرسائل الىت تصل إىل

تؤدى إىل ما أنت فيه، وتقوله هبذا الصدق، وأنا أعرف أنك ىف
العشرينات، وأن هذا غالبا هو نتاج طبيعى لتصرفات الدولة
وامتهان مواطنيها من آل املؤسسات الدينية واإلدراية

القضائية، ولست متأآدا من حقى ىف: واألمنية، ورمبا مؤخرا
 .ة املؤسسات الثقافية أيضاالتلميح إىل مشارآ

وبرغم آل ذلك، فأرجو أن تقرأ تعتعة الغد وهى ردى على
طلعت مطر دون ذآر امسه ىف الصحف فهذه التعتعة. االبن د

نشرت أول أمس ىف الدستور، أنا أذآر امسه هنا فقط ىف املوقع،
 .وأضيف ما تيسر  وأعيد نشر خطابه آامال

 إسالم ابراهيم أمحد. د

 :ضيح قولكبرجاء تو

هذه الرسالة مل تصل للشبان إْذ مل يرتبوا عليها،* 
 .فاإلنسان املصرى ال يساوى شيئا سواء ىف بلده أو خارجها

لو مل أآن مصريا لشكرت اهللا على ذلك هذا بيان حال* 
 .الشباب اليوم

 :حييى. د

 الظاهر أن ثالثة يوميات ينبغى أن ُتْقرأ معا

 "شئ ما.. برغم آل اجلارى، مازال فينا ) "1( 

 ، "إنىن لو مل أولد مصريا" )2( 

 ) غدا" (لوددت أن أآون مصريا) "..3( 

 براهيم أمحدإسالم ا. د

وصلىن أن إسرائيل ال تبعث رسائلها لناسها إيهاما
واللى بيحصل عندنا. وغرورا بل تبعث رسائل هى حق لشعبها

 ده مش بيحصل ىف أى مكان ىف العامل

 :حييى. د

أنا ال احرتم دميقراطية إسرائيل، وال ما يبدو وآأنه
،إجيابيات وجودها، ومن مث مربر ظلمها لنا وطردها لناسنا

وجود باطل،" إسرائيل"وإهانتنا هكذا بكل غطرسة دنيئة، 
نيزك ساقط، وما بىن على باطل فهو باطل مع أن هلم حقوق
 .عندى شخصيا ما داموا بشرا مثل البشر، ليس على حسابنا ال
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ولعلمك فأنا ال احرتم دميقراطية أمريكا أيضا، ولنا 
 .عودة

 مىن أمحد فؤاد. أ

حىت ملا من زمان وأنا جبد فرحانة وفخورة بكوىن مصرية،
اتقدم خلطبىت شاب غري مصرى آان لدى احساس بأىن أفضل منه ألىن

ولكن مع الوقت شعرت بأنه هو األفضل، وأهنا فرصه. مصرية
 .أفضل ىف احلياة

جبد أنا باحس إن املصرى زيه زى النملة ليس له أمهية وال
 .دية وال آرامة

آلنا بنفكر نسافر للخارج عشان نكون بشر وهناك حنس
 .جبد مابقاش لينا مكان ىف أى مكان. نا عبيدإن

 :حييى. د

أرجو أن) مش قوى آده(مع آل احرتامى، ليس هكذا متاما، 
،"شئ ما.. برغم آل اجلارى، مازال فينا "ترجعى إىل يومية 

-16السبت (وأن تنتظرى يومية الغد  "إىن لو مل أولد مصريا"
 ".لوددت أن أآون مصريا) ".. 8

لن أمل من تكرار التوصية بضرورة قراءة اليوميات
 .الثالث معا

 حممود حجازى . د

ارهم على احلصول علىأفهم ما يفعله االسرائيليون من إصر
.رفات جنودهم حىت لو أرجعوا ذلك لتفسريات دينية مغلوطة
أما خبصوص ما يصل من حادث العبارة من رسائل خصوصا لألصغر
فاألصغر فأنا مل أجد أهنا أحدثت آل هذا األمل الذى أزعج
حضرتك ألهنا جمرد حلقة من حلقات مسلسل االستهانة حبياة

ا الناس إىل الدرجة الىت جعلت الكلشعوبنا وقد أعتاد عليه
االستئناف ألول مرة من النائب العام  يدرك لعبة تقدمي

بعدها بساعات آخدعة المتصاص غضبة الشعب، يبدو وآأهنا
أصبحت عادة من عاداتنا فنحن نثور ونثور ونرفع الشعارات

 . وحنرق االعالم مث يعود آل شئ وآأن شئ مل حيدث 

بنقلة تشاؤمية ىف موقف حضرتك ىف هذهما أزعجىن هو احساس 
التعتعة عن تعتعة شئ ما يومها مل توافقىن سيادتك وأنا من

مل. األصغر على ما وصلىن من أن هذه بالد مل تعد آبالدنا 
مصرى حىت اتوصل إىل انىن لو مل أولد 1000أحتاج إىل موت 

مصريا لفضلت أن أآون آنديا أو اسرتاليا فهناك اآلالف ميوتون
آل يوم هناك اآلالف ممن تنتهك أعراضهم آل يوم، هناك اآلالف
من مرضى الفشل الكلوى آل يوم، هناك اآلالف الجيدون رغيف اخلرب

 .... آل يوم، هناك 

 :حييى. د

 !!يا خربا 
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لو آنت أعرف أن ما آتبته سوف يكون له آل هذا األثر ملا
آتبت ومع ذلك لست نادما، فلماذا نضع رأسنا ىف الرمال؟

برغم آل اجلارى، مازال"أنت أيضا بيومية دعىن فقط أذآرك 
لوددت أن"..، وآذلك أنتظر يومية باآر "شئ ما.. فينا 

 ".أآون مصريا

 أسامة فيكتور. د

وصلىن ما وصلك إىن مليش الزمه وحأعيش ليه واعمل إيه
 وأخلف عيال ليه 

 )آالم حمذوف(  .إخل...دخلت اجليش ضابط احتياط -1

اوز أسافر البن عمىت ىف هولنداىف سنة خامسة طب آنت ع -2
بشرا سويا آما(آنت باحلم أحسن وضعى املادى وأعيش بىن آدم 

هو مصرى.. أبويا رفض عشان قال إيه ) ذآرت ىف التعتعة
حىت اآلن حناول أن حنصل على مكافأة اشرتاآه ىف( 1973وحارب ىف 

وعشان ميقدرش يسيبىن أبعد) ومل نصل لشئ 1973و 1967حرب 
شان مصر حلوة ورزق اهللا ىف بالد اهللا يعىن ىف مصر زىعنه وع
طبعا ال وألف ال، آنت عاوز أسيب مصر عشان الظلم.. هولندا 

 )آالم حمذوف... ( اللى شوفته ىف الكلية وعلى فكرة 

حكاية احلكم ىف موضوع العّبارة طبعا هزىن ومن أسبوع -3
 .م إيه حنقوهل.. بقول البن عمىت احنا حنرىب والدنا إزاى 

..أنا من الناس اللى حلموا بإنه يتجوز اسرائيلية  -4
عشان بس مدخلش اجليش، لكن ولألسف حبب مصر ولسه عندى أمل زى

 . أبويا أهنا ىف يوم تتغري وتبقى أمنا صح 

 معلش ساحمىن .. انظر أمام  -5

وال موضوع أستاذ اجلراحة) 1(أرجو عدم نشر بند : ملحوظة
 . مابينا خليها سر ) 2(بند 

 :حييى. د

 مت احلذف إال بضع آلمات ال مؤخذاة عليها

خّل بالك ليس إىل هذا املدى، وإن آنت فهمت أآثر جممل 
اآلالم واحلقائق الىت أوصلتنا إىل هذا الذى آنت أخشاه ومل أآن

 أعلم أنه قد وصل هبذا احلجم إىل اجليل األصغر،

 .جمصحيح أنىن توقعت بعض ذلك لكن ليس هبذا احل 

 مدحت منصور . د

 عرب. أشكر حضرتك على تلك التعتعة الىت أثارت املشاعر
السيد مصطفى آامل عن حالته الوجدانية يوم أن آانت

وىف حادثة, أنه من أم الدنيا الدنيا خبري وآان املصرى فخورا
فقام رد) املصريني املواطنني(دنشواى استشهد مخسة من الفالحني 

ده هنا باإلضافة إىل سفر السيد مصطفىفعل شعىب غري وارد سر
.إىل فرنسا لعرض قضية بالده هل منعه أحد من السفر؟ آامل

 دعونا نعد فقط شهداء العبارات على سبيل املثال وليس 
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الفالحني القطارات وجند من يهز آتفيه على أهنم جمموعة من
والبسطاء معا وآأنه ممثل االحتالل العثماىن أو ينتمى إىل أسرة

حباط بأن يسخف أحد الكتاب من الشبابلقد وصل اإل. بارم ذيله
عبارة السيد مصطفى آامل ويستحسن الشباب من الزمالء هذا
 الرأى بل وحيللون ذلك الرأى األخري على أنه عبقرى متناسني

دفع ذلك اإلحباط و عدم الثقة ىف. انقطاع صلتهم متاما بتارخيهم
مالثانوية العامة اإلحجام عن التقد الوطن شابا حصل على

البكوات فليس عند لكلية الشرطة معلال ذلك بأنه ليس من أوالد
 .أهله أمالك آما أن ليس لديه واسطة

مشاعرى ال يهمىن سأواصل الكتابة أوثق مشاعرى أم أعرب عن
 . أشكرك طاملا حترآت مشاعرى واهتز وجداىن ومرة ثانية

 :حييى. د

ىل أنيا مدحت يا ابىن، أنت من جيل أآرب نسبيا، فامسح 
أدعوك معى لقراءة آالم ويأس وضياع اجليل األصغر الىت وصلتنا
ىف هذا الربيد، وأذآرك يا مدحت بعالقىت احلذرة واملتواضعة

 بالتاريخ عامة وتاريخ مصر خاصة،

أنا ال أستطيع أن أآتفى من حيث املبدأ بأن انتمى للتاريخ 
أنت اآلن، افعله أنا وتفعلهوال حىت للمستقبل، إنتمائى هو ملا 

، والوبأبنائنا، فهو مسئوليتنا أيضا اآلنأما ما يفعلونه بنا 
أرى أن علينا أن نواصل الكتابة، بتلك احلروف السوداء على

، الكتابة"الفعل بالكتابة"الورق األبيض، بل علينا أن نواصل 
 حني ال تكون فعال مغّريا ال تُعد آتابة،

 .نتوقف عندههذا ما ينبغى أال نتوقف عنه، وال  

 مصطفى حسن  

هزتىن هذه الكلمات ومعانيها وضربت ىف جذور األمل الذى ال
يكاد يندمل بعضا منه حىت تنكأه املزيد من جراح الالمباالة، تلك
الىت تنعكس ىف صورة جرمية هنا أو غش هناك أو موت بالغرق أو

املنهوبة، والثروات الىت مت موت بطائرة، ناهيك عن ملياراتنا
 .اخل...املصري قتناصها وغريها من الىت يتم جتهيزها لنفسا

إيهاب/ يا دآتور حييى حنن حىت اآلن مل نعرف مصري الدآتور
سفري مصر بالعراق، ولست بقائل أن شخص السفري أغلى الشريف

وإمنا إذا آان األمر آذلك عندى من موظف بسيط أو عامل فقري،
 ئذ يكون األمر مفهومابالنسبة ملوظف رمسى ميثل الدولة فعند

 .فيما خيص املواطن األبسط

ىف إن أنشودتك الىت غنيتها شابا؛ قد حلقتنا بعض نسائمها
"\مسئولة"\أجيالنا التالية لكم، وإن آانت هناك من وقفة 

أن يستلهم" \املسئول افرتاضا"\احلاىل  فإنىن أتوقعها من اجليل
، وأتصور أنىنأنشودته من وسط الرآام آرسالة تصل ملن بعدنا

بدأهتا بشكل ما مع أوالدى ومرضاى، وأمتىن أال أآون وامها، وإن
واهم فأمتىن أن أتلمس رسالىت وأن يعينىن اهللا عليها آنت غري

 .لنا آما أوصلتموها ـ والزلتم ـ
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 :حييى.د

هل: شكرا يا مصطفى على مثابرتك، ولكن قبل أن أمضى
الذى طال صمته، وغاب عن الربيد حواىل" مصطفى حسن"أنت أنت 

الناس ،"جراح الالمباالة"السنة، أعجبىن تعبريك التلقائى 
حتسب أن الالمباالة هى المباالة، أما أن خيرج منك ما ينبهنا

 .إىل غري ذلك، فهذا مهم

مثابرتك الىت جاءت ىف اية رسالتك ليست هى آل املمكن،
 .لكن إن عجزنا عن غري ذلك، فدعنا نتقنها

 أميمة رفعت. د

اغسطس 8 الندوة الشهرية باملقطم يومىف طريقنا إىل 
منري. املاضى، رآبنا القطار املدعو األسباىن أنا و زميلى د

دقيقة فوجىء 15اإلنطالق من اإلسكندرية حبواىل  وبعد. شكر اهللا 
.ولكن ىف اجلهة املقابلة اجلميع بصوت إنفجار عند مقعد ورائى

ة ما،و ألول وهلة تصورنا مجيعا أنه طلق نارى أو قنبل
قد قذف" \أحدهم"\وقفزنا من أماآننا، وإذا بنا نكتشف أن 

القطار املزدوجة فحطم اللوحني حجرا آبريا على نافذة
الزجاجيني اخلارجى والداخلى فأصدر اهلواء احملبوس بينهما هذا

 .الصوت اهلائل الذى يشبه اإلنفجار

سنوات جتلس جبوار هذه آانت هناك طفلة ال تتعدى العشر
 افذة مع أمها وأبيها، وقد إنتابتها حالة هيسترييه منالن

الصراخ املتواصل، آما أصاب األم هلع فأخذت إبنتها بني
تعرف أين تصب هذا اهللع فأخذت ذراعيها وآما لو آانت ال

ومل تصرخ ىف الطفلة، أما األب فقد إمتقع لونه ومل يتكلم
عن إصابات أسرع اجلميع إىل رعاية هذه األسرة من حبث. يتحرك

الطفلة واألم، إىل إزالة الزجاج املنثور عن إىل هتدئة روع
الرآاب اجلالسني بقرهبم شعرهم ومالبسهم وأيضا عن شعر ومالبس

ومنهم طفل صغري جدا جرح جرحا طفيفا و قد ظل يقفز من( 
خوفا آلما مر قطار آخر جبانبنا و أصدر صوتا أو مكانه

األم و" \أوالد احلالل"\ أخذ) . إهتزازا حىت هناية الرحلة
 إبنتها بعيدا عن موقع احلادث فقد إمتأل بالزجاج ومل يعد

صاحلا للجلوس، أما األب فقد حبث عن مقعد خاوى قريب وجلس
 ..صامتا

اهلرج واملرج مل يظهر أى مسئول بالقطار، وظننت طوال هذا
وصولنا إىل طنطا، توقف ولكن عند. أن أحدا مل يشعر باحلادث

 قطار ودخل عامالن و معهما أدواهتما ولوح زجاجى وشرعا ىفال
وهنا إنفجر الزوج وخرج عن هدوئه وأصبح. اإلصالح ىف صمت
أال حيدث أى إصالح، وأن يأتى صمم الرجل... آالثور اهلائج

 إليه مفتش القطار ليثبت احلالة ويفتح حمضرا ويعتذر
مث أتىبالنيابة عن السكة احلديد، تشاجر العامالن معه 

الذى ظل خمتفيا إىل( أحدمها مبندوب عن مفتش القطار
 ، ورفض املندوب عمل حمضربل وحتدى الزوج أن يكون به)النهاية

أى إصابات هو أو أفراد أسرته، وآأن على الراآب أن يشكره
 إتقان دون أن حتدث أى إصابة، وعال  ألن الطوبة قذفت بفن و
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الالسلكية، الشجار وأتى أمناء الشرطة مبسدساهتم وأجهزهتم
وظننت أن املسالة ستحسم، ولكن آل ما فعلوه هو نقل الصورة

للضابط املسئول وناظر احملطة عن طريق أوال بأول
آان ىف صف قسم: إنقسم الرآاب على أنفسهم ...الالسلكى

قدر اهللا وما(الزوج، وقسم قدرى محد اهللا أهنا جاءت ىف الزجاج و
ل القطار و ال، وقسم جاء يصرخ ىف اجلميع على تعطي)فعل شاء

أخري عقد ذراعيه على صدره ووقف تعنيه القصة ىف شىء، وقسم
 .بإبتسامة بلهاء action يتفرج على ال

دقيقة إستسلم الزوج املسكني ومل 20بعد حواىل  ىف النهاية
حيصل ال على حمضر وال حىت على إعتذار، وجلس ىف مكانه و زوجته

 .ىف عربة أخرى..و إبنته ىف مكان آخر

أنا على( واحد منا وىف داخله  رك القطار وجلس آلحت
مل يطلب هذا الرجل. غضب، و خوف، و وحدة، وإغرتاب) األقل

تعويضا ماليا وإمنا طالب ببساطة أن حيرتم آإنسان و أن يأخذ
أنت: حقوقه آمواطن، فوصلته الرسالة واضحة ال لبس فيها 

تاىل، وآنتاليوم ال قرأت التعتعة ىف\ .أنت ال شىء... نكرة
سحر املوجى ىف املصرى اليوم اإلسبوع. قد قرأت مقال د

عمرو أديب. أ، وأشاهد آثريا "\..لو مل أآن مصريا :/املاضى
السؤال الذى بات يفرض نفسه ، ويبدو أنىف القاهرة اليوم
فيهم آيف نشعر أوالدنا بأمهيتهم، ونزرع: اآلن على اجلميع

ذا آانت الرسالة تصلهمقيمة اإلنتماء ملصر وللمصريني إ
دائما بأهنم نكرة وبأهنم ال شىء، ليس فقط من املسئولني

مفتش : الكبار، ولكن أصبح أيضا من أفراد بسطاء مثلهم
 وراآب قطار؟..وأمني شرطة ..حمطة

 :حييى. د

املهم ىف رسالتك يا أميمة أنك ّمحلت احلّكام األصغر أيضا
 .مسؤولية االمهال واإلهانة واالمتهان

ليس عندى تعليق حمدد، شرْفِت الندوة أنت والدآتور منري، 
أشكرآما وإن آنت قد توقعت تعليقًا ما ، فالندوة وجملة
اإلنسان والتطور هى أصل هذه احملاوالت الىت تظهر اآلن ىف

 .النشرة اليومية

 رامى عادل. أ

ولكن ىل. هل تبحث عن االنسانيه؟ شبعت آالما عنها ومللت
حني, وامتىن ان جند يوما انفسنا, يصربني,  هبايعاملىن صديق

 .شكرا وآفي. يتلقفىن, فيفهم وحني اسرح, يضحك ويداعبين

 :حييى. د

 آفى ، ونصف

 طلعت مطر. رسالة د

  استاذى الفاضل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2675



א  I08I2008>15א –א

قلىب منذ زمان وآنت اعجبتىن املقالة الىن اختزن أفكارها يف
أمتىن أن أجد مكانا للنشر اليقرؤه اال املصريون ولكن لالسف

لكن ما باليد حيلة وقد شجعتىن مقالتكم علىمستحيل و هذا
اعيش خارج مصر يف جمتمع متنوع إيداء بعض املالحظات حيث انىن

حىت يقل أبتعد قليال" \أمل. اجلنسيات فتكون الرؤية أفضل 
  والأدرى ان آنت توافقىن فيما رأيت أم ال. ؟"\تراني 

 يريد أن يأخذ أآثر مما يعطى الحظت أن املصرى  )1

 ن حكاية الكرامة الىت يغىن هبا هى وهْم فهو يتنازلإ )2
 عنها آثريا ىف سبيل حتقيق مكسب مادى أو شخصى

الف العيش ىف قد -آسف على قول ذلك -أن املصرى  )3
 القذارة وانظر اىل الشوارع املصرية وأآوام الزبالة

مستكني يرضى بالذل واهلوان واليثور إال ثورة ان املصرى )4
 القطيع

إبداعا وهذا يفسر احتماءهم إن املصريني أقل الناس) 5
  بالتدين الشكلى دون اجلوهرى سواء املسلم أو املسيحى

إن املصرى اليقدر قيمة العلم فهو اليؤمن به واليطبقه )6
نسبة انتشار االهتاب الكبدى الىت يف حياته وانظر اىل

  التضارعها اى نسبة ىف شعوب العامل

قل الناس انتماء لبلده وانظر اىلاملصرى من أ  إن )7
 العامه سلوك الناس وتعاملهم مع املمتلكات

ان املصرى ال يتذوق اجلمال وانظر اىل شكل االرصفة يف )8
شوارعنا وقد تقول إن القاهرة آانت يف العشرينات من أمجل

اجلاليات االجنبية آانت تعيسش أقول لك ألن, مدن العامل 
  على حقيقتنا فيها وعندما رحلت ظهرنا

التعميم واعتذر لكل من اليرى نفسه آذلك وعليه آسف على
  أن يثبت ذلك عمليا

 :حييى. د

 يا طلعت، يا طلعت 

دون" الدستور"لعلك قرأت ردى املختصر عليك أول أمس ىف 
أن أذآر امسك، ألىن مل استأذنك، وآنت قاسيا، وعموما فانتظره

حني أعدت قراءته. دًاغ/انت وأصدقاء املوقع ىف نشرة السبت
اآلن وجدت أنه ال يكفى وىف نفس الوقت وجدتىن ال أريد أن
أزيد، ومع ذلك فالرد هنا أرحب، وامسك آإبن وصديق يشرفىن

 :ذآره بني أصدقائنا هنا، وإليك بعض اإلضافة

أشكرك على أنك انتبهت أال تنشر مثل هذه اآلراء حىت   ·
فنقد الذات، عند من اللو صح بعضها على من هو غري مصرى، 

أحيانا أتصور أن بعضهم ال(ينقدون ذواهتم، ال جيوز فعال 
نقد) ألم ليس هلم ذوات أصال تستحق النقد: ينقدون ذواهتم

 شكرا. الذات أمام من ال يتسحق وال يشارك ليس مطلوبا دائما
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ليس بالضرورة أن من يبتعد عن الصورة يراها أفضل،:ثانيا   ·
مسئوليته، خصوصا إذا آانهذا يتوقف على سبب ابتعاده، ومدى 

 مشارآا ىف رسم الصورة، وأنت وأنا مشارآان، رضينا أم مل نرض

واضح أنىن ال أوافقك، ومع ذلك فلو عدت فقرأت يومية  ·
، فسنعرف أنىن عددت سلبياتنا بال"شئ ما...برغم آل اجلارى"

حصر، لكن ذلك أبدا مل مينعىن من أن أرى ذلك الشئ الـ ما
حساس به، وإن مل َيْضمر طبعا ألىن أن نشرت هذهالذى تراجع اال

لكن اآلالم يا". إىن لو مل أولد مصريا"..التعتعة الرد عليك 
 !طلعت فظيعة، يا خرب

أظن أنىن حذفت مما نشر ىف الصحيفة اجلزء األخري من  ·
فعلّى أن أضيف اآلن أنىن رأيت نظافة داخل) 8(تعليقك رقم 

نطا وزفتا ىف تلك الفرتة، وىف مرضاىناس بلدنا ىف قريىت، وىف ط
واألطفال أصدقائى بعد ذلك ومل يكن ىف آل هذا وال خواجة واحد
إال بقال يوناىن طيب ىف زفتا، مث بضع خواجات يتاجرون ىف
القطن أو يتعاملون بالربا، صحيح أنا معك ىف أن نظافة
اخلارج تدل على نظافة الداخل، لكن االرتباط ليس هبذه

 .ة وال هذا االختزالاملباشر

أخريا، راجعت عالقىت الطويلة، وبك من خالل هذا الربيد  ·
األخري، وراجعت ما شارآت فيه ىف هذا الربيد باآرا، وحديثك
عن عطر زوسكند، ورأيت فيك اآلن شيئا آنت أحدسه وال أتبني
معامله، من أول تصفيقك املبالغ فيه ىل، وحبك الصادق ملا

رمبا لشخصى حىت خطابك هذا األخري، فاآتشفتأعمله وأحاوله، و
فتذآرت العطر. قسوتك على نفسك بقدر قسوتك على ناس بلدك

 . ودعوت ىل ولك

*** 

 بريد اجلمعة/حوار

 عصام اللباد . د

I remember notifying and apologizing to you for 
being unable to use the arabic language in the web as 
I am unable to change the language setting in my new 
computer. It seems you missed reading this part of my 
message with contained the summary of CATIE study. 

So, I am repeating it, hoping to be able to change 
the language setting soon. 

Thanks. 

Essam Ellabbad 

 :حييى. د

 فعال، 

 وسوف أحبث عنه 
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 اجلميلة"لغتك العربية"شكرًا وىف انتظار

 مشرية أنيس. د

للربيد هى أعتقد أن فكرة وضع التعليقات املطولة آملحق
 فكرة جيدة

 :حييى. د

أنا مع هذه الفكرة أيضا، لكنىن أخشى أن يعىن ذلك
هتميشا، وها أنت ترين أن حجم آالم األصدقاء الضيوف هو

آما.(ن أجعل آالمى أنا هو امللحقالربيد آله، فما رأيك أ
 )سأفعل من التوصية بعدم قراءة ملحق اليوم

 حممود حجازى . د

 :توقفت عند قولك

أنا لست معاجلا نفسيا يا وليد وليس ىل مدرسة باملعىن"
الشائع بل إنىن أآاد أقول إنىن لست طبيبا نفسيا مبعىن

 " أنا وتالميذى وزمالئى) هكذا(الطبيب املؤسسى، 

 ا آالمك يا دآتور حييى هذ

حينما أفكر ىف هذا املوضوع آثريًا ما أصاب بقلق شديد حنو
وبرغم ما حنققه من جناح مع مرضانا، إال أىن أحس أننا ىف
مكان، واآلخرون على اختالف مدارسهم ىف مكان آخر، أحيانا
أحس بغربة، ويفسر هذا املوضوع ىل صعوبة التواصل مع املدراس

خطأنا أم خطؤهم أم خطأ شرآات األدوية ، إن األخرى، هل هو
ما نتعلمه من حضرتك ومن مرضانا آما علمتنا هو علم، حىت
ومل ينطبق عليه صفات علم باملعىن األآادميى، وبدون إثبت ىل
وأثبت لك، هذا بعض ما أثاره بريد اجلمعة هذا األسبوع

 وأردت أن أشارك حضرتك فأنت مالذنا دائما ، وشكرًا 

 :يىحي. د

يا حممود، يا حممود، الطب طول عمره ممارسة واقعية
لصاحل املرضى، وهو فن أآثر منه علما، هو فن) إمربيقية(

يستعمل العلم واملعلومات بأآرب قدر من املسئولية، العلم
واملعلومات ىف ممارسة فن الطبابة هى مثل ألوان اللوحة

، هو شئ"املداوة واملواساة"وقماشها، لكن فن الألم، فن 
آخر، سواء آنا علماء أم غري ذلك ، فتصنيفنا ال يهمىن وإن
آنت ال أستهني باهتمامك بالتواصل، أما إن أصررت على

 :التصنيف فإليك رأىي

أساسًا، صنعىت هى النقد، أقوم بنقد النص" صنايعى"أنا  
 البشرى مبشارآة النص نفسه،

لت، الفرق آما قإعادة تشكيلعلما بأن النقد هو  
دائما هو ىف أن النص البشرى ىف حالة العالج احلقيقى إبداعا،

 .وحنن نبدعه سويًا) املريض(يشرتك فيه النص نفسه 
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 هذا وسوف جند يوما ما طريقا للتواصل، 

آما سيبدع الناس، آل الناس، دميقراطية أخرى، قد 
تغنينا آل هذا الكذب، وأيضا عن أن يقفز إلينا وعينا،

 الدميقراطية السائدة، احلكم الشموىل، آلما نبهنا إىل آذب

وسوف نتحقق آلنا بشرا آخرين، بشرًا أفضل حنن ومرضانا، 
 وحىت معيقونا أيضا 

 !ومل ال ؟

 ! أو ننقرض

 !ومل ال ؟

 وليد طلعت. د

 هل سيطاوعىن الشعر اآلن

 وقد أجرمت

 العاصُر أنا

 والساقي

 والشارب

 متعاطى احلزن

 اخلاسر

 صاحب أصحاىب 

 عدوي وعدو

 ون الكرُه سوى بدمال أعرف آيف يك

 وإذن ال أآره جديا

 -حىت اآلن سوى نفسي مل أآره-   

 تواقٌ  ملنازلة األعداء

 .سيًفا وال أمتلك جوادا أو

 مغدور أتباآى

 و أمّزقىن فوق األرصفة

 وىف الطرقات 

 أقّطعىن 

  ىف أعني بشر

 ليسوا غري احلفارين لقربي
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 أتنفس أسفا غري هوائهم ال

 غري حنٍني أجوف ال أملك

 يغادر ّيف وصراخٍ  بالكاد

 امللعون بعشقى وجنوني أنا املولود

 أنذرآم خبراٍب آٍت ال ريب

 الوقت دماءٌ  ستغمرآم حني

 تتمزق أجساد

 تشتعل قلوب

 تتشّظى أرض

 مساٌء ترتعد

 ويسود ظالم ال خيدشه النور

 ويعم احلزُن

 يعم احلزن

 أبدى  وصمتٌ 

 ال يقطع وحشته

 غري أنني صّيب

 وحنيب صبية

 . ان الغدآانا ينتظر

مش الزم ياعمى ترد وال الزم تنزل القصيدة فالربيد ولو
 وقت متقراش املهم احساسى اجلميل اىن باتواصل معاك  معندآش

)محاس زايد ميكن(بتاعك بعنف عارف رغم أىن داخل العامل
 مليس الراعى وأنا. حذرتىن منه زمان استاذتى وتلميذتك د

حاسس إىن ىف عامل، غريب وحىتشغال معاها ىف الرسالة إال أىن مش 
 يا سيدى غريب علّى مفرداتك وحوارك وآالمك مش

 عامر رب ابن ىل مل تلده امرأتى وجيعله 

 :حييى. د

 إحنا وأنت وآل من ألقى السمع وهو شهيد 

 رامى عادل . أ

 وحماور االخ حممد امحد) ىف القصيدة(اربط بني حريتك وتشتتك
يلم بىن ادم بكل هذه فمن الصعب ان. الرخاوى املتعددة

 ! دون ان يصاب ىف مقتل ..أو حياول -املتدفقة–املعرفه 
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 :حييى.د

 قال مقتل قال

 بعيد عن شنبهم

 )استفسار(دينا عاصم . د

أريد حبثا علميا أو آتابا عن الرجوع حلالة اجلنني ىف الطب
 النفسي

 :حييى. د

ىف" الرجوع حلالة اجلنني"على قدر علمى ال يوجد شئ امسه 
تقصدين النزوع للرجوع للرحم، وهذاالطب النفسى، لعلك 

أمر حيتاج شرحا طويال أعدك أن أحبث لك عن املراجع املناسبة
 .وأن أعود إليه بشكل ما

**** 

 " العني الداخلية"استدراك حول 

 حممود حجازى . د

 أميمة ومثابرهتا. وصلىن اجتهاد د

آما جعلىن ال أمل من تكرار طلىب من سيادتك بكتاب آامل
 .عن الفصام 

 :حييى. د

 لك، وألميمة، وللدآتورة أماىن الرشيدى ىف فرنسا: حاضر

**** 

 املالهى املعاصرة: إبداعى اخلاص

 مىن أمحد فؤاد. أ

بصراحة أول مرة مشاعرى تتحرك لقصيدة وأحس منها شئ
 .ميكن عشان أنا جبد خمنوقة فشعرت بالقصيدة

 :حييى. د

 ميكن

 مىن أمحد فؤاد. أ

 نفسى أعرف أفتح عيىن شوية* 

عندك حق إن احلظ ألوالد األفعى مش ألى حد ياريت نكون* 
 ا شويةزيهم أو احلظ يبقى لين

 ،"اللعبة أن ختفى سرك"معجبة جدا بقولك * 

 فعال صح جدا بس اللى مش عارف يعمل إيه؟ 
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 :حييى.د

 وال حاجة، 

 يظل ال يعرف 

 أليس هذا أفضل

**** 

 فرسكا : تعتعة

 مىن أمحد فؤاد. أ

 يهوصلىن حزن شديد على ما حنن ف

 :حييى. د

 ...أمل تعرىف اية القصة، وآيف ضحك له البحر، فرد عليه

احلل ىف الفروسية وليس ىف: قال بصوت مرتفع ليصدق نفسه" 
 .الفرسكا

 وابتسم للبحر، 

 أنىن أحبك" يبدو: "فابتسم له البحر قائال

شكرا، احلزن دافع! !! هل هذه النهاية تبعث اخلزى؟ ياه
والفرحة، فلنحزن فرحا، ليس على ما رائع لإلبداع واحلياة

 .حنن فيه

**** 

 80وحلم  79حلم  "تقاسيم: "أحالم فرتة النقاهة

 عالء عبد اهلادى . أ

 : 79حلم 

آنت أتوق ملعرفة هذه املفاجأة الغري متوقعة والىت تستعصى
على اى أدراك ، والىت حولته من غضبه العارم إىل فرحة

 . شاملة 

 :حييى. د

بالذات هو وظيفة اإلبداع، وآذلك" التوق"حتريك هذا 
 املفأجاة،

أما القراءة الىت حتاول أن حتدد اهلدف من النص، فهى 
تفسري مل أعد أرتاح له، هذا هو ما دعاىن للتوقف عن املضى ىف

 حلما هل آنت معنا؟ 52د الشائع بعد التفسري مبنهج النق

 : 80حلم 

حاولت تصنيف نظرات األخوة إىل والدهتا آال على حسب
 مسئوليته على الرغم من تداخل هذه املشاعر فكانت هكذا،
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 األخت الكربى آانت نظره عتاب وأمل، 

 االخت األصغر منها آانت نظرة احجتاج وندم، 

 واألخت الىت تليها آانت نظرة رفض ومساح، 

 . ى فكانت نظرة دهشةأما األخت الصغر 

 :حييى. د

 يا أخى حرام عليك،

لقد فتحنا ملف احلب والكره، وقبله ومعه وبعده ماهية 
الوجدان وحنن حناول أن نتخلص من سطوة األلفاظ على الوجود،
واختزال الوجدان إىل امسه ملاذا حاولت تسمية هذه املشاعر،

 أليس األفضل أال تسمى وما يصلك يصلك،

هنا قريبا قراءتى للقصة القصرية ليوسفسوف أنشر  
،"اإلبداع هو احلل"ألعلن من خالهلا أن " لغة اآلى آى"أدريس 

مبعىن أننا حنتاج لغة أخرى نصف هبا مشاعرنا غري تسميتها ورمبا
ساعتها ال حنتاج أيضا لتفسريها، هذا ما وصلنا من تشكيالت

 .األمل اجلسدى والنفسى آما أشرت سابقا

 ابراهيم أمحدإسالم . د

فما. انا الىت أجنبتكم ىف الدنيا هكذا: مش فاهم قول األم
 .دخل القدر واملكتوب

 :حييى. د

 أحسن،

 :آررته ىف الربيد السابق ودائما –مبعىن 

إنه يبدو أن األفضل أال نفهم اإلبداع بنفس الطريقة الىت 
 .نفهم هبا دروس الرتبية الوطنية أو القراءة الرشيدة

 ابراهيم أمحدإسالم . د

انا مسئول عن أىن أحببت ودافعت عن حىب إىل: وأنا ٌأقول
 .النهاية

 :حييى. د

 قّواك اهللا،
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351−.....""

 تعتعة

تنهال على تطمئنىن مايو، والرسائل 28منذ آتبت تعتعة يوم 
الشى الـ"أنىن مل أشطح، وأهنم اآتشفوا بدرجات متفاوتة أن هذا 

، الزال ينبض فيهم فعال ووعدا وحتديا، مث آتبت مقال األسبوع"ما
بعد –حاولت أن أنبه فيه " إنىن لو مل أولد مصريا"املاضى بعنوان 
 ".ماالـ شى الـ "أننا، هكذا، معرضون لفقد هذا  - حكم العبارة 

رد واحد على املقال األخري أزعجىن حىت الغضب، وآملىن حىت الندم،
جاءىن من إبن زميل يعمل طبيبا نفسيا ىف اإلمارات العربية، وهو
قارئ جيد، وطبيب حاذق، ويكتب ىل آثريا مادحا، شاآرا، ناقدا،
مشجعا، لكنه هذه املرة آتب ما أثارىن حىت آدت أندم على ما

 :قال  أرد عليه، حىت أوضح موقفى، آتبت، فقررت أن 

 يريد أن يأخذ أآثر مما يعطى الحظت أن املصرى  )1

ال أحد يعطى للمصرى حقوقه، ال ىف الداخل وال ىف...  ·
يعطى بطريقته، مصر آلها تعيش من اخلارج، ومع ذلك، فهو 

عرق أوالدنا الذين يواصلون الليل والنهار وهم حيملون
ا هبا قصور القادرين عندك يا إبىن، مثقصعات اخلرسانة، ليبنو

،)إذا مل يغرقوا ىف البحر األمحر(يعودون بقروشهم الثمينة 
 .ليحرآوا اقتصادنا دون فذلكة، أو مّن

إن حكاية الكرامة الىت يتغىن هبا هى وهم، فهو  )2
 عنها ىف سبيل حتقيق أى مكسب  يتنازل

امة ىف بلدهقل ىل باهللا عليك من الذى أعطى املصرى الكر  ·
 حىت حيافظ عليها وهو يعرق ليجمع قوت عياله أو مثن عالجه 

الف العيش ىف القذارة وانظر اىل قد إن املصرى  )3
 الشوارع املصرية وأآوام الزبالة

هل هذه مسئولية فردية حىت حناسب الناس عليها وهم    ·
يعيشون بال حكومة معظم الوقت ىف معظم األحناء؟ املصرى مل

لم النظافة مث ترآها إىل القذارة، وعموما قذارةيتع
 .الشوارع أحسن من قذارة الذمم، وقذارة الضمائر
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 مستكني يرضى بالذل واهلوان واليثور إال ثورة القطيعان املصرى  )4

ال يا شيخ، ال جتعلىن أملز أبا حييى رئيس التحرير وهو  ·
يقول مثلك، للمصرى طريقته اخلاصة ىف الثورة، تارخيا،

 .بدأ بنفسىولتبدأ بنفسك، وأ

إبداعا وهذا يفسر احتماءهم إن املصريني أقل الناس  )5
 .بالتدين الشكلى دون اجلوهرى 

هكذا خبط لصق، أقل الناس إبداعا؟ من أين لك هبذا   ·
احلسم والتعميم؟ وما هو تعريف اإلبداع عندك، وماذا تتابع
من إبداع آل املصريني، مث خذ عندك إبداعات أخرى ال ختطر على

املصرى يبدع قوت يومه، ويبدع آيف يتعايش مع البشر: بالك
بال دولة حتميه، ويبدع أن يواصل عمله ، بأقل ىف جمتمع 

ويبدع العرف الذى حيل به مشاآله أحسن وأسرع رعاية صحية، 
من املؤسسات القضائية املعاقة، املصرى يصل إىل عندآم

طرزان بني، ينتقل من عمل إىل عمل مثلما ينتقل "طرزانا"
الفروع، مبيض حمارة، ماشى، جنار مسلح ما يضرش، نقاش حتت

 ...أمرك، سباك نتعلمها، وهو سرعان ما يتقن أيا من ذلك

إن املصرى اليقدر قيمة العلم فهو اليؤمن به واليطبقه  )6
يف حياته وانظر اىل نسبة انتشار االلتهاب الكبدى الىت

  التضارعها اى نسبة ىف شعوب العامل

بذمتك، وأنت النطاسى املاهر، هل انتشار االلتهاب    ·
الكبدى هو نتيجة ألن املصرى ال يؤمن بالعلم، وهل حتلف أنك قرأت
حبثا واحدا يثبت أن هناك فريوس امسه فريوس س، أال تعلم أن آل
هذه الضجة، والسرقة، واجلرسة، ألهنم وجدوا جسما مضادا أمسوه

 . إخل..ذا الفريوس املزعومآذلك، لكنهم مل جيدو أبدا ه

املصرى من أقل الناس انتماء لبلده وانظر اىل  إن) 7
 العامة سلوك الناس وتعاملهم مع املمتلكات

أليس علينا أن نبدأ بأن يكون لنا وطن، حيرتم فيه     ·
فيه العدل، وتتساوى الفرص، مث  من يقيم فيه، وطن يقام 

آتبت مقاىل. ا إليهنطالب املقيمني فيه بعد ذلك أن ينتمو
 .السابق ألبني ذلك، برجاء مراجعته

  ان املصرى ال يتذوق اجلمال وانظر اىل شكل االرصفة يف شوارعنا) 8

تذوق اجلمال ليس ىف أن تشاهد لوحة نادرة، وحكاية   ·
تذوق اجلمال ضرب من  شكل األرصفة ليست هى مقياس اجلمال، 

قيا، ال يتحقق الاإلميان، هو تناغم وارد، حيتاج وعيا ن
للمصرى وال لغري املصرى، مبجرد العناية بالشكل مع أمهيته،

فينا، برغم آل ما" الشىء الـ ما"وعندى أن استمرار هذا 
 .قلنا، هو ألنه ما زال فينا مجاال مؤملا غاليا مل ميت

 وبعد

 :ىف آالمى   أشكرك يا إبىن العزيز، إن قسوتك هذه جعلتىن أرجع

 .وانفى, أن أآون مصريا رغم أنفك - جبد - مصريا لوددت  إنىن لو مل أولد
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 )14(אאאא −352

 التدريب عن بعد

 ضبط اجلرعة، ونقالت االهتمام

 القياس بالنتائج املتوسطة طول الوقت

 صباح اخلري يا دآتور حييى  :فتحى فراج.د

 صباح النور  :حييى.د

سنة، خريج هندسة، فاتح39هو عيان عنده  :فتحى فراج.د
شرآة آمبيوتر فيها.. زى شرآة صغرية آده، شرآة صغرية 

خدمات للصحفيني واجلرايد واحلاجات دى، هو متجوز وعنده ولد
ك حولتهوىل هوواحد، آان حضرتك حولتهوىل من سنة ونصف، حضرت

ومراته عشان أقعد معاهم جلسة يعىن مزدوجة، هوه وبعدين
هيا، آانت شكوهتم ملا جم إن مها مش عارفني ميشوا حاهلم، يعىن

 . مش متوافقني مع بعض، حاجة زى آده

وال آل couple بتشوفهم على إهنم وحدة زوجية  :حييى.د
 واحد مستقل

شوف آل واحدحضرتك آنت قلت إن أنا أ :فتحى فراج.د
لوحده، األول، وماشوفهومش مع بعض إال ملا اتعرف على آل

 . واحد آفاية

 وبعدين؟  :حييى.د

ملا جه ىل، هو آان عصىب شوية، وبياخد آحول :فتحى فراج.د
 شوية 

 قد إيه؟  :حييى.د

مش آتري، بياخد يعىن ممكن يوم إتنني ىف :فتحى فراج.د
 قزايز برية وخالص  3اإلسبوع، يشرب 

 لوحده  :حييى.د

 ال مع أصحابه  :فتحى فراج.د
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 مابيشربش مع مراته أبدًا :حييى.د

أل خالص، هى ترآيبتها تقليدية شوية :فتحى فراج.د
 .وراسية حبتني، وماآانتش عارفة تالحقه

 تالحقه ىف إيه، هوه آان بيشتكى من إيه؟ :حييى.د

مها آانت شكوهتم إن هو بيتحرك ونشط وملئ :فتحى فراج.د
 مش عارفة تالحقه باحليوية، وهى 

 وبعدين :حييى.د

إشتغلت معاهم حواىل أربع شهور، آان أغلب :فتحى فراج.د
الشغل مع الزوجة، هوا آان بياخد دوا خفيف خفيف، آانت
معظم القعدة معاها هى، اجللسة آانت ساعة وآانت متقسمة
بينهم مها األتنني آان أغلب شغلى معاها، هى مابتشتغلش، ست

إهنا حتاول تشتغل حاجة بسيطة آده رض عليها بيت، حاولت أع
 . وإهنا حتاول تتحرك شوية، إمنا أبدا

 السؤال بقى  :حييى.د

أصل هو املسار طويل شوية، هو بعد أالربع :فتحى فراج.د
 مخسة شهور دول هو اختفى، ماجاش، بطل جيئ

 إختفى منك، وال منها؟  :حييى.د

 اختفى مىن :فتحى فراج.د

 ". بطل ييجى"تفى دى آلمة آبرية، غري أصل اخ :حييى.د

املهم رجع بعديها خبمس شهور، وحكى ىل بقى :فتحى فراج.د
وهو(....) قصة إن هو آان جاله هلع اضطر يروح للدآتور 

فكتب له أدوية آتري، وآده احتسن من احلالة  أستاذ برضه، 
الطارئة، وبعدين جاله شغل ىف السعودية، وسافر السعودية

ناك، أنا آنت قلت حلضرتك هو ىف الفرتة اللى آانواشتغل ه
بيجىء فيها ىف العالج، آان بيجيله فرتة آده مهتم بالسياسة
أوى بيتكلم فيها آتري، حىت ساعات آانت تاخد اجللسة آلها،
أسكته ما يسكتش، آان بيتكلم وآإنه بيخطب ىف مظاهرة، جامد

 شوية ىف السياسة 

 أهنى سياسة حدد ىل؟ :حييى.د

السياسة بتاعت القهاوى والقعدة على :فتحى فراج.د
 القهاوى، يعىن املثقفني، وشوية احلاجات دى يعىن 

 هى دى سياسة؟  :حييى.د

 على قد ما هو بيقول :فتحى فراج.د

أل يعىن، ال دَخل حزب وال مجاعة من احملتجني، وال آتابة :حييى.د
 ىف اجلورنال، وال حاجة من دى؟ 

ال، مافيش آالم من ده، يعىن زى واحد منال  :فتحى فراج.د
 احملتجني وبس 
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وال بيطلع مظاهرة وال حاجة، يعىن قاعدة على.. :حييى.د
 ودش آالم   القهوة

حاجة زى آده، بس هو الشهادة هللا مثقف :فتحى فراج.د
جدًا، وبيفهم ىف حاجات آتري، أنا ما بافهمشى فيها، وهو آان

 . اش حصرقعد مخس سنني بيشتغل ىف البحر فعرف حاجات ماهل

 طيب وبعدين؟  :حييى.د

هو آان جه ىف مرة آده وقال ىل إنه عايز :فتحى فراج.د
إن هو يعمل إعتصام يقابل حضرتك أصل هو بيفكر فكرة 

 وحاجة آبرية آده 

 طيب وإيه دور حضرتى؟  :حييى.د

 هو مافيش سبب واضح بس هوا دا طلبه :فتحى فراج.د

ابلىن آل أربع مرات،طيب ما احنا متفقني إنه يق :حييى.د
 إيه اجلديد؟ 

هوا ما طلبشى قبل آده، فأنا انتظرت ملا :فتحى فراج.د
 يطلب

أهال وسهال، فيه حاجة جديدة؟ جاب سرية اللى انا :حييى.د
 باآتبه مثال؟

أل، بس زى ما يكون هوه ىف أزمة، وحمتاج :فتحى فراج.د
 دعم من واحد آبري، أو السياسة دى عامله له تعويض 

اهللا يفتح عليك، ما انت ماشى صح اهه، هل عندك :حييى.د
 تفاصيل عن احتماالت األزمة اللى بيمر بيها؟ 

هوا آان راح السعودية وقعد مخسة شهور، :فتحى فراج.د
 . آان جى ىف حالة صعبة شوية، وحالة اهللع رجعت له شويتني

هى جت له بعد ما أنا حولتهولك، ما آانشى جئ :حييى.د
 .بيها

 آه  :فتحى فراج.د

 وبعدين؟  :حييى.د

أنا ما ربطشى بني احلالة دى، وبني عالقته :فتحى فراج.د
 .بزوجته، مش عارف ليه

هوا مني اللى آان جه عندى يكشف األول؟ هوههوا  :حييى.د
 وال مراته؟

مها األتنني جم حلضرتك آشفني وراء بعض، ىف :فتحى فراج.د
 . نفس اليوم

وال واحد قاطع آشف عشان التاىن ؟  مها االتنني :حييى.د
  يرضى يكشف؟ 
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مها االتنني قطعوا آشف مع بعض ىف نفس :فتحى فراج.د
 اليوم، ودخلوا حلضرتك ورا بعض

أظن فاآر، بس أصلها تفرق، ساعات أى واحد :حييى.د
يبقى عايز يوهم نفسه إن التاىن هو اللى عيان، وآالم  منهم

ة، ويبقوامن ده، فيه فرق بني إهنم يتفقوا على االستشار
مفتوحني ألى حتمال، وبني إهنم يلعبوا على بعض، وآتري بنكتشف
 .إن الطرفني سالم، وإن املرض ىف العالقة مش ىف آل شخص على حدة

املسألة دلوقىت ما عادش هلا دعوة مباشرة :فتحى فراج.د
انقطعت ما عادتشى بتييجى ملا بالعالقة اللى بينهم، مراته 

السعودية واشتغل شغالنة آويسة، سافر، وهو بعد ما راح
وآان بياخد مرتب آويس أوى ، راح داخل ىف السياسة واإلدارة
وبوظ الدنيا خالص، رجع هنا على مصر مش على بعضه، مع

السياسة هتيج  إنه لسه بياخد الدواء، وابتدت 
وهوحمبط من ناحية الفلوس، وطبعًا احلجات اللى عملها عليه،

للى خلته ييجى يقابل حضرتك خلتمع شريكه هنا، وهى ا
 .يفرض شروطه، يقلل من دوره خالص شريكه 

 نرجع للسؤال برضه  :حييى.د

، أنا العيان..السؤال إن أنا يعىن :فتحى فراج.د
موقفى.. إبتديت أتعامل معاه دلوقىت على مستوى أقل محاسا، 

موقفى من ناحيته زى ما يكون متغري، حسيت أقل، انا بقى 
ىن زى ما يكون آل اللى عايزه إىن أمل الدنيا، وبسيع إىن 

 . ألصمه يعىن

ما هو ده حقك ىف مرحلة حصل فيها آل التغريات :حييى.د
دى، سفر، وفشل، ورجوع وحوسة، زى ما يكون إنت بتهدى
اللعب حلد ما تتجمع تاىن املسألة ىف مظاهر ومواقف معينة،

تدى منسكها واحدةنب تتبلور عشان حتددوا األولويات، وبعدين 
واحدة، املتغريات اجلديدة بتفرض توجهات جديدة ، وبتفرض
توزيع االهتمام على نقط أآرت من نقط، إنت بديت ىف العالقة
الزوجية، ودلوقىت لقيت قدامك إحباط، وهتزىء وقلة قيمة،
ونقص فلوس، راحت السياسة علت عليه، وبعدين الفلوس، مش

اسة مرض أو عرض، بالعكس، لكنمعىن آده إن الشغل ىف السي
التوقيت والطريقة هوا اللى احنا بنتكلم فيه دلوقت، مث

   إيه حكاية مراته ىف اهليصة دى، حصل إيه؟ 

أنا لقيت نفسى عايز أمل الدنيا بس وخالص، :فتحى فراج.د
 مش عايز أفتح حاجات جديدة 

هى مش جديدة قوى، على فكرة هو انت آنت اشتغلت :حييى.د
العالقة اجلنسية بينهم، وشفت عالقتها بالتغريات دى، ما هىىف 

زى السياسة، إما يشتد االهتمام وإمىت خيتفى، ما هى احلاجات
 . ماسكة ىف بعضها

أل ما شاتغلتش قوى، الست آانت بتقفل :فتحى فراج.د
 عادة، عموما العالقة دلوقىت قليلة شوية 
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املسألة مش قليلة وال آترية، املسألة الربط بني :حييى.د
األمور وبعضها، يعىن ميكانزم اإلزاحة ىف البىن آدمني على قفا
مني يشيل، ده يسّمع ىف ده، وده يسمع ىف ده، مش مسألة آترية

 .وال شوية، نوع العالقة

يعىن ماشية، هى ما بقتشى زى األول أوى، :فتحى فراج.د
مراته آانت دائما تقول إن العالقة آويسة، بس أنا ما

هى بطلت تيجى يعىن هو بقى بيجى لوحده، بقابلهاش دلوقىت،
خايف أحكم عليه من جوايا بالفشل، هو انا سؤاىل مازال إىن 

 . وأوقف الدنيا، واحرمه من حقه ىف احملاولة من جديد

 دلوقىت بانتظام؟  هو مش لسه بيجى حلد  :حييى.د

أيوه بييجى، بس مثًال ملا بيتكلم إن هو حا :فتحى فراج.د
يد، ما بابقاش متحمس لتشجيعه زى زمان،يعمل مشروع جد

طول الوقت عنده مشاريع، وهو نوع شغله حيتمل وهوه أصله 
فأنا مش عارف هل أتصنع واغصب على نفسى واحتمس زى ده، 

زمان، وال هو خالص إحنكم عليه إن الدنيا تبقى ماشية روتني
بقى وخالص، وال من حقه جيرب تاىن وال حياول تاىن، حىت طلبه

 قابلة حضرتك، ما احتمستش له قوى م

إعمل اللى انت عايزه، بس شغله سيبه ما دام :حييى.د
شاطر مهما فشل، يا أخى هوا انت حاتشارآه؟ دا راجل عنده
خربة، وإمكانيات، وطموح، وما بيهمدشى، ودى حاجة جيدة،

ىف اإلعتبار، الراجل ده ما فشلشى ال مع ينبغى أن تؤخذ 
انا السعوديني، وهوه باين عليه له موقفمراته، وال مع اخو

ما قدرشى يطّنش، ال معاها وال معاهم، مش معىن آده إنه صح 
على طول، بالعكس، باين على حساباته فالته حبتني، ومع ذلك
ما ننساش آل اإلجيابيات اللى وصلتك وما فيهاش أى مبالغة،
ىمش انت قلت إن عنده إشى ثقافة وإشى اهتمامات عامة، وإش

أمني مع مشاعرك، على  ذآاء، وبعدين يا أخى إنت تفرح إنك
أوى ىف قراراته، ممكن تقوله على شرط ما ختليهاش تتدخل 

مشاعرك بصراحة، ما فيهاش حاجة، هوه حا حيرتمها، ومن ناحية
حاختليه ميكن يتحداك وينجح، وتقلل اعتماديته على العالج،

هتز ثقته ىف نفسك  لكن برضه خلى بالك، ميكن ملا تقوله آل
 .بنفسه

 ما هوه ده إللى حمريىن :فتحى فراج.د

يا أخى ما هو الزم حتتار، ده منتهى األمانة :حييى.د
اللى انت بتعمله ده، إمال إحنا عاملني اإلشراف ليه،
وانت حاتكرب ازاى، أهم حاجة إن احنا نبقى أمناء حىت مع

أآثر، إمنا مشاعرنا، إحنا عامل مساعد ىف حياة الناس، ال
ما احناش أولياء أمورهم، برغم دور األب اللى احنا
قبلنا بيه ىف ثقافتنا، وهو دور رائع، بس حىت األب

 احلقيقى له حدود برضه، 

 يعىن دلوقىت أعمل إيه؟ :فتحى فراج.د
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إعمل إللى انت بتعمله بالظبط، تعلن موقفك، :حييى.د
وتعلن إنك حتت الطلب، وإنك واقف معاه ىف مجيع األحوال،

الفشل وارد، لكن املرض ما هواش مربر له، وهو راجل وإن
يعرف ىف البيزينس واحلياة العملية أحسن مىن ومنك، وإيه

 يعىن ملا يتكسر مرة واتنني ويقوم تاىن، إيه املانع؟

ما حضرتك بتقول إن ما فيش حاجة امسها :فتحى فراج.د
 موقف حمايد

نك تعلن لهيا بىن يا حبيىب، هو األمر ملا يوصل إ :حييى.د
موقفك هبذا الوضوح، وتقوله على حريتك، وإنك أقل محاسة، ومع
ذلك مش حا تتدخل ىف قراراته، وحا تفضل متشى جنبه ىف اللى
بيعمله، سواء ىف الشغل أو ىف البيت، من غري ما يظلم إللى
حواليه، تقوله آل ده، وتستمر طول ما هوه بييجى، فني

صنايعى بتاخد مقابل صنعتك،احلياد إللى ىف املوضوع، إنت 
وبتأدى واجبك، وبتتحرك معانا ىف حدود قدرتك، حا تعمل إيه

 .أآرت من آده

هو إيه احلدود إللى نقف عندها ىف مشاعرنا :فتحى فراج.د
 ىف احلاالت دى

حدود إيه يا راجل يا طيب، هو احنا حانعمل :حييى.د
املصارحة،  جدول ضرب للمشاعر؟ آل ما علينا هو 

أول بأول زى  باشرة، وإعالن التغيري اللى بيحصل لنا وامل
ما انت بتعمل، واحرتام آل ده، وطرحه جبرعات متوازنة مع
العيان أول بأول هو آل املطلوب، ما حتملشى نفسك
مسئولية جناحه أو فشله، إنت تعمل إللى عليك آطبيب،
وهو يعمل إللى يقدر عليه، واألمور بتصلح نفسها ما دام

 سوا سوا وبنتعلم، وناخد وندى، سواء معاه، سواءماشيني
 هنا ىف اإلشراف

يعىن املفروض إىن أقبل هدوئى وفتور محاسى :فتحى فراج.د
  باملقارنة بزمان 

طبعا، إحنا بنعاجل العيانني بكلنا، مش بس :حييى.د
بعقلنا، واملوجود فينا حايوصلهم غصنب عننا، إحنا بنعيش

خبطوات متوسطة أول بأول،  وجناحهماملوجود، ونقيس جناحنا 
 وبعدين اجلرعة بتتظبط لوحدها، 

 جرعة إيه؟  :فتحى فراج.د

جرعة التدخل، وجرعة النصيحة، وجرعة :حييى.د
االعتمادية، يا أخى زيها زى جرعة الدواء بس مش ىف جدول
ضرب ثابت، إحنا بنمشى حسب النتايج سواء بالنسبة لألعراض

لعالقاته، آل ده بيبقى جوا احلساباتأو حلالته شخصيا، أو 
 .حىت لو مش بالوضوح ده

طيب وحكاية مراته، أفتحها من جديد، :فتحى فراج.د
 ملا هو يفتحها أسيبها  وّال
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طبعا تسيبها ونص، إمسع ملا أقولك، الظاهر إن :حييى.د
املؤسسة الزواجية دى حاتنيها متثل حتدى واقعى حمتاج لشغل

والتاريخ، وآل اتننيآتري، مش مىن ومنك، ميكن من التطور 
بيسوها شعوريا وال شعوريا بطرق خمتلفة، ما ينفعشى نتدخل
فيها قوى إال ملا يقولوا آه، واخد بالك، ساعات بيبقى اللى
خمليها تستمر جانب واحد من وظيفتها، ساعات جنس ناجح،
ساعات األوالد، ساعات االحتيجات املادية، وده مش وحش قوى

آذب آتري، يعىن ما يبقاش على حساب على شرط ما يبقاش فيه
حاجات تانية غالية قوى، ميكن يعرفوها وميكن ما يعرفوهاش،
إحنا ما نفحرشى إال ملا نشم الدخان، احنا واقفني ستاند باى

وربنا يسرت، مش انت, ال بنبالغ ىف التلصيم، وال بنفحر آتري 
 ان شاء اهللا حا تتجوز قريب زى ما قلت ىل 

 أيوه،  :فتحى فراج.د

عالربآة، برضه واحدة واحدة، وما تفحرشى آتري من :حييى.د
 األول

 ربنا يسرت :فتحى فراج.د

 .وال يهمك :حييى.د
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א−353 :אמ

 احللقة واملضرب

 :يوم السبت 

سر عبد القوى أفندى سكر، أمام صديقه إبراهيم النبال،خ  
العشرة الثالثة على التواىل، وآانت باثنتني؛ آان يأمل ىف
التعويض، وحني جاء موعد االنصراف، أخذ عبد القوى صديقه
إبراهيم باحلضن، وآأنه قادم وليس منصرفا، مل ينتبه إىل ما فعل

 .رى خجله ىف األغلبإال بعد أن ضحك اجلميع، فضحك معهم، يدا

 :يوم األحد 

دعا عبد القوى صديقه إبراهيم لزيارته باملنزل، وأصر
التحفظ الصامت  وهو مل ينس أبدا. على ذلك هذه املرة

املتبادل من اجلانبني، آما أنه مل يفهم، ومل حياول أن يفهم،
ملاذا يرفض إبراهيم زيارته بإصرار، برغم أنه مل خيربه أبدًا

ته من سريته؛ فهى تغار من صداقتهما، مع أهنا ملبنفور زوج
 .تر وجهه أصال، وهو حيبهما معًا حبًا شديدًا

 :يوم األربعاء 

أخرب إبراهيم صديقه عبد القوى، أنه قرر أن يقبل 
دعوته، وأنه سوف مير عليه يوم اجلمعة قبل الصالة، يشربان

حـَضََرْتُهالشاى، وينزالن إىل املسجد معًا؛ ففرح عبد القوى، و
 .فرحة يوم الوقفة الصغرية من ثالثني سنة

 :يوم اجلمعة 

آان سفره اضطراريًا، فلم يتمّكن. سافر عبد القوى فجأة 
وهو مل. من إخطار صديقه إبراهيم؛ لتأجيل موعد الزيارة
 .يهتم آثريًا بذلك؛ فالبيت بيته، هذا إذا حضر أصال

 :يوم األحد 

اليتني من صديقه إبراهيم ـآسب عبد القوى عشرتني متت 
ألول مرة ـ ففرح وقفز وضرب بيديه ىف اهلواء، مثل طفل

 .انتشى، بعد أن اطمأن للماء الداىفء ىف احلمام

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2693



 I08I2008>18א –אא

 :ذات ثالثاء

ُوجد ىف أوراق عبد القوى أفندى سكر خطابًا غريبًا يؤآد 
 :فيه

 .أنه مل ينتحر 

 .وأنه مسامح 

 ."موتة ربنا"أن ميتته هى : مث أّآد مّرة أخرى 

..... 

 ل قال أحد غري ذلك؟وه  
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 אא−354

 جتليات احلنان:مقدمة عن احلب واجلنس مث

شرهصحيح أن الكتاب قدمي نسبيا، ثالثون عاما مضت منذ ن
، لكن الصحيح أيضا هو أن قضية تْسمية العواطف)1969(

وتصنيفها مل حتسم، وقد ال حتسم أبدا، وىف رأىي أن اإلضافات الىت
متت خالل الثالثني عاما املاضية ليست ذات بال، ورمبا جرت ىف
جماْىل اللغة والفلسفة أآثر منها ىف الطب النفسى وعلم

ىف بؤرة اهتمام املمارسنيالنفس، ألن املسألة مل تعد بعد 
اإلآلينيكيني، وقد غلب عليهم االختزال الكيميائى من ناحية،

 .وأحاجى التحليل النفسى من ناحية األخرى

الواليات(ىف أوهايو  1909املؤلف هو رولوماى، ولد سنة 
)سيمينار(وحضر لقاءات ) النمسا(وزار فيّنا ) املتحدة

، وليس بالضرورة رافضا،ألفرد أدلر، آما اختذ موقفا ناقدا
 .من التحليل الفرويدى لرتآيزه على الفرد دون اتمع

وقد ثار جدل ليس قليال على تصنيف رولوماى ما بني رواد
علم النفس الوجودى، وعلم النفس اإلنساىن، إىل أنه آان أقرب

 .إىل األول وإن مل يكن سجني أجبديته

مصحة ملدة" أصيب بالسل، ودخل طواعية إىل 1942ىف سنة 
، وقيل له أنه قد ال يربأ، ويبدو أن هذه"مثانية عشر شهرا

الوعى مبواجهة النهاية: اخلربة أفادته من جانبني، األول
ما عايشه من آالم البشر حالة: والثاىن) املوت(الفردية 

 .معًا) جسديا(آوهنم مرضى 

Love &Will" احلب واإلرادة"آتابه الذى بني يدّى اآلن 
التحدى الذى ألقاه. ل عالقة احلب باجلنس بشكل جديدتناو

معىن القلق"آما فعل وهو يتناول (رولوماى ىف وجه السائد 
Meaning of Anxiety" ،" واإلنسان ىف حبثه عن ذاته"Man's 
Search for Himself ("آان صادما ومفيدا ىف آن، ذلك أنه

ل منهما،عرض لتناقض حقيقى بينهما، وأيضا بني ما شاع عن آ
بل عرض صراعًا أيضا بني الظاهرتني، فعنوان الفصل الثاىن هو

أما Paradox of Sex & Love" التناقض بني اجلنس واحلب"
 Eros in" احلب ىف صراع مع اجلنس"عنوان الفصل الثالث فهل 

Conflict with Sex ،) الحظ استعمال آلمةEros مرة، وLove  
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نه صّنفحني مهمت أن أترجم بداية الفصل الثاىن لفت نظرى أ
 : احلب إىل أربعة أنواع حسب الثقافة الغربية هى

)1 (Sex  وهو ما يطلقون عليه أحياناLibido   أوLust  

)2 (Eros وهو الدفع إىل إبداع وإنتاج مستويات أرقى من
 التواصل البشرى 

)3 (Philia وهو النوع األقرب إىل الصداقة مث : 

)4 (Agape  أوCaritas رس احلب ملاوهو النوع الذى يك
اخللفية وراء حب اهللا -حسب آالمه –يفيد اآلخر، وهو أيضا 

 للبشر، 

مث أشار املؤلف إىل أن أى إنسان يعايش حقيقة ما يسمى
حبا، إمنا ميارس تشكيالت بدرجات خمتلفة من هذه األنواع

 .األربعة

حاولت أن أحبث ىف آل من القاموس العصرى واملورد عن ترمجة
مث) Libido & Lustمع مرادفيه ( Sex: األربعةهلذه الكلمات 

Eros  وآذلكPhilia  وأخرياAgapeفلم أجد ما يقابل ما ،
أراده رولوماى متاما، أخذت آل آلمة عثرت عليها ىف قواميس

وْجد، هيام، حب، جنس، ولع، شغف، إحساس،: مثل(الرتمجة، 
!ورحت أحبث ماذا تعىن ىف املعاجم العربية) مشاعر، شبق

تاج"، "لسان العرب"، "أساس البالغة"و" احمليط"و" الوسيط"
إخل فلم أجد املقابل املناسب الذى أستطيع....،"العروس

باستعماله أن أوصل املعىن الذى أراده رولوماى، وال أنا
وجدته بدقة مناسبة ىف لغتنا العامية، هذا ال يعىن أن لغتنا

فة أخرى، لكنهأو هلجتنا غري قادرة على احتواء معاىن ثقا
 !عودة بنا إىل بؤرة اإلشكالية، ال أآثر

عن ماهية الوجدان وتطوره" 2007- 11- 17 وىف يوميةقبل ذلك، 
تكلمت عن حبس الظاهرة ىف "آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها) 2(

Eroticismلفظها، وحني تعرضت ىف يومية أخرى لكتاب  امسها أو
2008- 6- 13يومية "وخطر ىل أن أترجم اللفظ إىل اجلنسوية 

تراجعت عن ذلك، ألنىن وجدت أن الكلمة وصلت ،"بريد اجلمعة/حوار
ارتبطت باجلنس القح آما شاع عند الغالبية،للمتلقى وقد 

ألبتعد ،"اإلروتيكية"وتصورت أن األفضل أن أرضى بالتعريب إىل 
هبا قليال أو آثريا عن لفظ اجلنس آما نستعمله ىف اللغة العربية،

 .ومازلت لست مرتاحا هلذا احلل حىت اآلن

لنوع Erosمث إىن فوجئت برولوماى اآلن وهو يستعمل لفظ 
حلب اإلنساىن الذى يّصاعد باجلنس إىل ما يليق بالنوعمن ا

"احلب"البشرى، ووجدت أنه يتكلم عنه ىف طول الفصل بلفظ 
love باعتبار أنه هو هو. 

،إروسإىل  Erosحىت إذا وجدنا احلل ىف تعريب  :قلت ىف نفسى
philia، فهل نعرب أيضا آل من اإلروتيكيةإىل  Erotisismsو

إىل caritasو األجابيةإىل  agapeو" الفيلوية"إىل 
 الكاريتاسية
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األرجح أننا بذلك سوف نبتعد عن مشاعرنا ونبض وجداننا
أآثر فأآثر، أآثر آثريا من جمرد حبس آل وجدان ىف لفظه
العرىب، ولو أن التعريب له مربره من حيث أن معظم هذه
األلفاظ هى التينية ىف األصل، وأننا حنتاج إىل اخرتاق مَا للسجن

 .واطفنا ىف ألفاظ انتهى عمرها االفرتاضىالذى سجنا فيه ع

 ما العمل؟

تذآرت ما آتبته لألطفال عن تشكيالت الوجدان مثل احلنان،
والدفء البشرى، وقد واجهت نفس املشكلة دون تنظري متقعر

 .مثلما أفعل اآلن

 :قلت نواصل املمارسة حىت حيلها حّالل، لست أدرى آيف

  "احلنان"ظاهرة  قررت أن أبدأ اليوم بعرض آيف تتجلى

 ،"دفء التواصل البشرى"مث أعرض غدًا 

لعلنا بذلك نقرتب أآثر من مشروعية الدعوة للممارسة 
 قبل وبعد األلفاظالصحيحة 

 .مث نرجع أو ال نرجع إىل التعريفات والتنظري 

 :ما سبق نشره بعد حتديث بسيط

 عن احلنان: أوال

 ": أما قبل"

العطف، وعن الرمحة، وعن آثري هو الكالم عن احلنان، وعن
لن يزيد وضوحا إذا حنن. الشفقة، آالم آله داخل ىف بعضه

عّرفناه من شروح املعاجم، أو املوسوعات األآادميية، فما بالك
وحنن نتناوله مبا هو شائع عنه من خالل فتاوى ونصائح

بأن  :املرشدين واملوجهني واألطباء واإلعالميني لألمهات واآلباء
 !!!!وخالص!! الدهم جدا، حبنان بالغ جدا جدا،حيبوا أو

رجعت إىل األغاىن الىت آتبتها لألطفال فوجدت أغنيتني ىف
قرأهتما آثريا، رّجحت أن األوالد والبنات وهم. املوضوع

   ؟فماذاعن الكبار. يغنوهنا، سوف تصل إليهم دون شرح

، أو"أن تعلن حالة آونك حتب"يبدو أن املسألة ليست ىف 
، املسألة هى ىف أن"أن ترعى"، أو "أن ترحم"، أو "حتنوأن "

وحىت دون أن تدرك أنه. تفعل آل ذلك، دون أن تسميه آذلك
احلمامة أن حتن على الكتكوت البازغ من  مْن عّلم. ذلك

الزرافة  من عّلم بل حىت قبل أن يبزغ من بيضتها؟  بيضتها؟
لساهناأن تطمئن رضيعها وهى تلعق جسده ب  أو البقرة

احلنون؟ مث من عّلم رضيعها أن يطمئن إىل ذلك؟ من عّلم القطة
أن تقفز فوق األسطح وابنها بني فكيها ال ختزه أسناهنا أصال؟

 وقد استغْنوا مجيعا عن تسمية ما يفعلون

تعالوا نستمع مع األطفال إىل أغنيتهم، أغنيتنا أو 
 نغنيها معهم،
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 :مث نرى 

 أغنية احلّنية

 اِحلـّنيـِّـّْن، يعىن شايْف

        :يعىن عارْف                 

 إىن عايز مّنه إيه،"                      

 ."فني وليه                                

 مش ضرورى أقوّلـه عّنه

 ؟...هّوا انا يعىن عرفت إّنـه إنـّـْه 

 حىت لو إىن أنا ما عرفتهوش،

 .هوه عارف إللى انا ما قلتهوش

  

 مش ضرورى يّدهوىل،

 وال حىت يوعد انه يعملوىل،

 :أبقى متونس ِبـُشوْف  :بس أعرف إنه عارْف

 إن خوىف مش بعيد عن شكل خوفه

 إنه ِمْش ناسى، وحاسس باللى فّيـه

 حىت لو ما عملشى حاجة ماللى هيـّة 

 ملا اعوزك، بابـْقى ِمْش ملهوْف عليْك،

 تكفى إيدى ىف إيديَك

 ِهّيـا ملسْه واللِّى َخَلَقك

 أيوه قاْبـَلـكْْ  :فيها إىن

 فيها آل اللى أنا مش عارف اقوله

 فيها آل مجيع ما رّبى مـِـدِّيـهوُلْه

 "ُشْفَتْك: "فيها

 ْمل يهمْك،   تـِبعْد،   :فيها 

 آنـا جنبْك: قّرْب   :فيها

 بس ما تقربش أآرت،

 آدهْه،                

                ِتحـَْلّو،                         

 .ِتــكـــَْرب                        
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 القراءة

 : نقرأ األغنية هبدوء، فقرة فقرة، فاألمر متداخل

   !!عالقة احلنان بالشوفان: اوال

إىن عايز منه إيه، فني"  :احلنّيْن، يعىن شايْف، يعىن عارْف" 
مش ضرورى أقوّلـه عّنه، هّوا انا يعىن عرفت إّنه إنْه". وليه
وش، هوه عارف إللى انا ماحىت لو إىن أنا ما عرفته، ؟..

 ". قلتهوش

"احلنان"إن أول شرط لتكون هذه العاطفة املسماة 
أو يرانا من(من ندعى أننا حنّن عليه " نرى"حقيقية، هو أن 

، أن نراه منفصال عنا آكيان قائم)يدعى أنه حين علينا
هذا الشوفان ال يكون). يعىن شايف(:بذاته، وهو يرانا آذلك 

درجة مناسبة من املعرفة املوضوعية،"صاحبته  آذلك إال إذا
ليست واعية أو تفصيلية بالضرورة، معرفة تعلن أن وعيا
.بشريا قد اتصل بوعى بشرى آخر، بدرجة تكفى للطمأنينة
معرفة ليست إلصدار احلكم، أو مصمصمة الشفاه، احلنان غري

تؤآد األغنية على الشوفان. الشفقة، والشوفان غري الفرجة
ها ال تشرتط إعالنه وال هتتم بتفاصيله، وآأّن يقينا صامتالكن

ميكن أن نتبادله فيما بيننا لدرجة ال نعود حنتاج معه إىل ما
"تعاطف تزامّىن معا"احلنان . ؟ وآأنه بديهى"ليه"و" فني"هو 

synchronous،   اآلخر سلوآا وإيقاعا،" آل"جيعلك تتعايش مع
"يقني العطش: "راجع نقد(ن دون اختزال، تتعايش بيقني مطمئ

هذا التعايش املتزامن هو الذى حيدد ما هو). إلدوار اخلراط
 . ، دون تعيني بذاته"فني وليه"

 احلنان ال يشرتط عطاء جاهزا: ثانيا

مش ضرورى يّدهوىل، وال حىت يوعد انه يعملوىل، بس أعرف" 
شكل إن خوىف مش غريب عن  أبقى متونس ِبـُِشوُفْه،   :إنه عارْف

 خوفه، إنه مش ناسى، وحاسس باللى فّيـه،

 " حىت لو ما عملشى حاجة ماللى هيـّْه

احلنان ميكن أن يوجد وُيحدث أثره الطيب حىت لو مل يلحقه
لنفرتض أن أما فقرية ليس عندها عشاء أوالدها  .فعل يعلنه

وهم يتضورون جوعا، أال يزيدها ذلك حنانا عليهم؟ صحيح أن
شوا حنانا، وأن األصغر منهم على األقل سوفاألوالد لن يتع

يواصل البكاء مهما بلغ حنان أمه عليه، ومع ذلك فاحلنان
موجود حىت لو مل يرتتب عليه أى فعل لظروف خارجية أو

 . داخلية

، وهو مثل"زى الوز حّنية بال بز: "املثل العامى يقول
، لكنهجيد، حني ينبه إىل أمهية ترمجة احلنان إىل رعاية وعطاء

ينسى أشكاال أخرى لوجود احلنان من حيث -من عمق آخر –
املبدأ، أليس الوز، الذى هو بال بز، والطري عامة، يدفئ

 بيضه حنانا حىت يفقس؟ أال يغذى صغاره منقارا ملنقار؟ 
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الشوفان واحلنان ال ينفصالن، الشوفان من فوق قد يرسل
رسالة عكسية قاسية حني يصبح حكما أو فرجة آما أشرنا،

ان طيبا ومطمِئنا حني يكون مشارآة ومعايشة، مبعىنيكون الشوف
أن أرى ىف نفسى اجلزءاملقابل الذى بدا ىل ىف اآلخر، خاصة إذا

 .آان صغريا

يتصور أغلبنا أن علينا أن نزيل خوف األطفال بأسرع ما 
إن برامج األطفال وجمالهتم  .ميكن، ويا حبذا إنكاره ابتداء
نيب األطفال اخلوف بإنكارهقد حنت نفس املنحى إذ حتاول جت

ورفضه من األساس، وآأن اخلوف ليس مزروعا فينا من أيام أن
إن. آان سالحًا لإلنذار، وهتيئة لالستعداد للقتال ىف الغابة

اعرتاف الكبري لنفسه وحىت لطفله خبوفه الطبيعى، هو الذى
يطمئن الصغري إىل مشروعية خوفه، مث يأتى بعد ذلك التعامل

وجه الشبه بني خوف الكبري وخوف الصغري هو الذى،إن . معه
 ).إن خوىف مش غريب عن شكل خوفه(يطمئن أآثر وأآثر 

 الوعى/العالقة مستمرة ىف عمق الذاآرة: ثالثا

إنه مش ناسى، وحاسس باللى فّيـه، حىت لو ما عملشى"
 "حاجة ماللى هيـّة

ه،حنن ال حنتاج أن نرى بعضنا البعض جهارا هنارا وجها لوج
مث إن الذاآرة باملعىن الذى". معا"طول الوقت حىت نتواجد 

ورد ىف هذه الفقرة ليست جمرد استعادة لذآرى مضت بقدر ما
حاضر، له حمتواه املتكامل بعواطفه وأحداثه" وعى جاهز"هى 

وشخوصه وترابطات عالقاته، حني حنمل اآلخر ىف داخلنا، ىف
جهاز تسجيلها ذاآرتنا، ىف وعى الذاآرة وليس فقط ىف

وعى. لنستعيد امسه عند الطلب ، نتواصل بدون حضور مباشر
هو الذى يضمنهو ليس جمرد تذآر وحكى ذآريات مضت،  الذاآرة

حني .لنا االئتناس ببعضنا البعض أثناء غياب أحدنا عن اآلخر
دون أن ،"إنه مش ناسى، وحاسس باللى فّيه": تقول األغنية

 من، فقط تشرتط اإلحساس باحلضورماذا، وال" مش ناسى"حتدد 
الذاآرة هى الوعى الفعال وليست شريط"، تصبح هذه "اآلن"

الذاآرة الوعى حتضر لتحيط، ال تسّمع قطعة حمفوظات،. التسجيل
حىت لو ما عملشى(حىت لو مل يرتتب على حضورها فعل بذاته، 

 ).حاجة مالّلى هيه

 احلنان واللهفة والقبول: رابعا

ك، بابقى ِمْش ملهوْف عليْك، تكفى إيدى ىف إيديَك،ملا اعوز‘
 هّي ملسة واللِّى َخَلَقك

 أيوه قاْبـَلـكْْ، فيها آل اللى أنا مش عارف اقوله   :فيها إىن

هناك زعم شائع، خاصة ىف أغاىن احلب، أن شدة اللوعة وحّدة
اللهفة هى دليل على حرارة احلب، وهذا ليس صحيحا، خاصة مع

أو للمحبوب(آان احلنان احلاضر الواصل للطفل إذا . األصغر
هو حقيقى وراسخ، فإن اللهفة تصبح أمرا ثانويا أو) عموما

 الشوق الواثق احلميم يعلن االفتقاد اهلادئ بديال . حىت عكسيا
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الطفل الطفل أو الطفل(إن الطفل ". جوع اللهفة"عن 
هناك ىف"موجود ) الكبري(يريد أن يصله أن اآلخر ) فينا

حىت لوعجز عن". هنا ىف الوعى"و ، بقدر ما ه:"الواقع
 .التعبري عن حاجته هذه باأللفاظ

 احلنان والفطرة: خامسا

 "فيها آل مجيع ما رّبى مـِـدِّيـهوُلْه 

سوف يظل مفهوم الفطرة غامضا، ليس ألنه يتناول شأنا غري
شديدة الوضوح،  حقيقى، لكن ألن الفطرة آما خلقها اهللا هى

أصل احلضور لدرجة، هى الوجود هى القانون الطبيعى حلرآية
فكأهنا، لفرط بداهة أا ال حتتاج إىل متييز أو توصيف،

 . حضورها، غري قابلة للوصف أو حمتاجة إليه

العالقة بني البشر تكون ىف أحسن أحواهلا حني تكون الوصلة
بيننا من خالل فطرة آل منا آما خلقها اهللا، قبل أن نشوهها

التعليمات الدينية على الرتهيب حني اقتصرت. فينا وفيهم
والرتغيب حىت لألطفال، دون القدوة والسلوك والتواصل
املعاملة ونبض الكتب املقدسة قبل التفسري، اختفت معامل

حني يقول النص هنا أن  .الفطرة وراء اإلرعاب والرشاوى
  ، فهو"آل مجيع ما رّبى مديهوله": النظرة احلانية فيها
ى الطفل حالة آونه أقرب إىل الفطرة آمايتكلم على لسان وع

من يريد أن يتواصل مع فطرة األطفال بأقل قدر من. خلقت
بأقل –ما أمكن ذلك  –التشوية، عليه أن يعود لفطرته هو 

قدر من الوصاية املعقلنة، أو املربجمة بالثواب والعقاب
 .آجدول ضرب تفصيلى

 "برنامج الدخول واخلروج"سادسا احلنان و

قّرْب"  :، فيها"ْمل يهمك  تبعْد،: " فيها". ها ُشْفَتْكفي" 
ْ "، آنـا جنبْك  ِتحـَْلّو،: ، بس ما تقربش أآرت، آدُهـه

 "ِتــكـــَْرب

إضافة إىل ُبْعد الشوفان الذى جاء ىف البداية، نؤآد هنا 
احلنان ليس آّما ثابتا نغرتف منه". احلرآة واملسافة"على بعد 

، وإمنا هو حضور متحرك يسمح بالبعدالقليل أو الكثري
مدرسة(والقرب، باستمرار، هذا ما يسمى ىف مدرسة نفسية 

فيها تبعد مل":(برنامج الدخول واخلروج) "العالقة باملوضوع
 ). يهمك، فيها قّرب، آنا جنبك

إذا ُشّلت هذه احلرآية ، أصبحت العواطف آّمية قابلة
 .للتجمد، أو النقصان حىت التالشى

الطمأنينة الىت يوفرها احلنان احلقيقى الذى يسمح إن 
هبذه احلرآة املرنة هى الىت تسمح أال يكون الدخول ىف وعى اآلخر

 . هتديدا باالحماء، وأيضا أال يكون البعد هتديدا باالختفاء

املسافة بني الذات واملوضوع ضرورية لتكون هذه احلرآة
  in-and-outخلروجبرنامج الدخول وا: هذا هو ما يسمى(ممكنة 
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program (هذه املسافة هى الىت تعطى معامل حمددة متميزة ،
للطرفني، وهى ال تقاس باألمتار بل هى تتحدد مبدى استقالل آل

مبعامل ذاته ىف مواجهة ذات اآلخر املتميزة بدورها  منا
 .مبعاملها

 وغدًا نتكلم عن اجلزء الثاىن 

 "عن الدفء البشرى معًا"
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 الدفء البشرى معًا،

 !!"مش سايبه فّكْه: والقلوب مع بعضها"

 :مقدمة

تكلمنا أمس عن ممارسة احلنان دون حاجة إىل تسميته آذلك،
 فضلنا عدم تسميته،   -قصد ولو بغري  –بل لعلنا 

احلضن"ونواصل اليوم ما هو أمشل من احلنان وهو ما أمسيته 
 ،"الدافئ

وحني نرجع إىل رولوماى الحقا سوف جتدون أن الكبار وهم
هم أآثر احتياجا من األطفال) احلب األرقى(ميارسون اإلروس 

هلذا الدفء البشرى احمليط، هذا ملن استطاع أن حيافظ على
 ..ته فيهطفول

 . وملن مل يستطع أيضا...

 احلضن الدافئ

 نفسى ملسةْْ من إيديْك

 نفسى أدفْن راسى فيْك 

 عليك  نفسى أطـَّـِمـْن

 نفسى انام جّوا عِينِيْك

 نفسى ىف حضِنك يَدِفيِنى وانا باتغطى بيْه

 وال أختفى فيْه  بس مش عايُزْه خيبيىن،

 حيتويىن، وانا برضه أحتويْه، 

 .شحْت، وال انَت بتشرتيْهال انا با

 إحنا ْأْوَىل  :دا العيال بيقولوا بدرى

 عالْوَلًه" آالم ُحب"إحنا مش عايزين 
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 إحنا تكفينا اإلشارة

 ملسة حلوة تغىن عن مليون عبارة

 !آنا مش عايز أَماَرة"

 ملسة بتقول اّن انا مش بس بينكْم

 أل، دانا عايش بروحى فيكو، منكْم

 

 وحيد : َنْفسى   برضه من حقى أآون

 بالغيك، ما هو انت مش بعيدبس مش 

 حّبة حّبة.... 

 حيتوينا احلضن ُقــّبه......  

 حضن آل الناس خيمتنا وأْمـِنـَنـا

 حضننا لو َصح يوصل ّملا عند ربنا

  

 آده نضمن لو خـِلى واحد بنا

 مش حانغرق وسط دّوامة الضياع واملسكنة

 حضنكم حبْه ُآتَار  لو محانا

 ب ونار،حضنكو الداىف اللى مش هلالي

 حضن حيمى، بس يسمح،

 :حضن بيطـمـَِـن، ومينح

 فرصة للى ِبـدُّه يسرح                 

 يشطح -جيرى -إنه يلعب                 

 يرجع يلتقيه ما ْزعلشى مّنْه  واّما

 ماهو ّملا راح ما آانشى غصب عّنـه

 تبقى حرآة، 

 مش آلبشات خانقة ماسكْه 

 ة فـّكْهوالقلوب مع بعضها، مش سايب

 نطري: نكرب ونعملها  :لو آده 

 آل واحد يبقى ناس حلوة آتري

 بس يرتيس عليهم حّد منهم
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 .بالتبادل والسماح مش غصب عنهم 

 تفضل احلرآة آده جوه وبّره 

 بس يتغري رئيسها آل مرة

 ّمث يطلْع  يدخل  ْمل يبطـّـل إنه

 .يبقى آِمن، قوْم يهّدى اللعب، مش حمتاج يربطع

 ى هيـّـْهتبقى رحلة حرآة دامية ِمـالـّل

 ّملا نسمح إننا ِنْصَغْر شويْة

 الجل ما نكرب آما شجرة عفية

 ُحـب ومّية  :اتروت

 :أبعاد أخرى

هذه األغنية، تؤآد معظم ما سبق ذآره أمس من أبعاد
 :والتحديد، وتضيف أخرى  احلرآية واملسافة

 الثقة األساسية متبادلة: أوال

يدية، أنتشيع عادة، وحىت ىف النظريات النفسية التقل
أن يطمئن إىل من حيتويه، إىل سندحاجة الطفل األساسية هى 

يلجأ إليه، ليكون القاعدة الىت ينطلق منها ليعود إليها،
هذا صحيح، لكنه ال يربر أال نعطى اهتماما آافيا لدور

ىف دوره ىف املشارآة ىف أن مثَّ) الطفل أو غري الطفل(املتلقى 
على احلرآة، فبقدر ما حيتاجتبادال جاريا هو الذى حيافظ 

إىل أن يطمئن إىل القبول، حيتاج مصدر الثقة) فينا(الطفل 
تصله رسالة من املتلقىإىل أن ) األم أو الكبري أو احملبوب(

 .تبادل الثقة، وأنه قادر على أنه تلّقى

إن أى رسالة من جانب واحد هى مبتورة، صحيح أننا 
لثقة من طفلها آما يكتسبعادة ال نالحظها لكن األم تكتسب ا

هو الثقة من احاطتها، هذه الثقة املتبادلة هى الىت حتفز
أآرب قدر من الشجاعة للدخول دون خوف من التالشى، وأيضا هى

 .تغىن عن استجداء العواطف، أو شرائها مبقابل خبس أو مشبوه

 عليك  نفسى أطـَّـِمـْن

 نفسى انام جّوا عِينِيْك

 يِنى وانا باتغطى بيْهنفسى ىف حضِنك يَدِف 

 وال أختفى فيْه  بس مش عايُزْه خيبيىن،

 حيتويىن، وانا برضه أحتويْه،     

 .ال انا باشحْت، وال إنَت بتشرتيْه

 اإلفراط ىف التعبري باأللفاظ وما أشبه: ثانيا
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شفرة العالقات املتبادلة هى عادة شديدة القصر، فائقة االخرتاق،

ال يقتصر على" تسمى به"ولعل إشكالية سجن عاطفة ما ىف ما   
 "امتهاهنا وتشويهها"خنقها أو اختزاهلا، بل إنه قد ميتد إىل 

 إحنا ْأْوَىل  :دا العيال بيقولوا بدرى

 عالْوَلًه" آالم ُحب"إحنا مش عايزين 

 إحنا تكفينا اإلشارة 

 ملسة حلوة تغىن عن مليون عبارة

 !آنا مش عايز أَماَرة"

 ملسة بتقول اّن انا مش بس بينكْم 

 دانا عايش بروحى فيكو، منكْم أل،

  ""To be alone with احلق ىف الوحدة مع وجود اآلخر: ثالثا

 ،وحيد " : نفسى"  برضه من حقى أآون

 بس مش بالغيك، ما هو انت مش بعيْد

آثريا ما يشاع أن الوحدة هى شىء مرفوض طول الوقت، وأن
 .إخل... الشخص الذى ميارس وحدته هو شخص انطوائى منغلق 

 .هذا غري صحيح 

برنامج"هو جزء ال يتجزأ من ) احلرآية(إن قبول الوحدة املرحلية  
، هو أمر طبيعى بل و صحى ىف حدود دورها ىف احلفاظ" الدخول واخلروج

 .مرنة ومتحرآة آما أشرنا: على العالقات اإلنسانية

االنتقال من الذات إىل اآلخر وبالعكس، ىف التوقيتإن 
من فرص التعرف على هذا اآلخر تعرفا متجددايزيد   املناسب،

باستمرار، وهو أيضا يعفى الذات من االختناق حبضور اآلخر
ىف الوحدة قد يكون ألزم ىف  إن هذا احلق. حميطا طول الوقت

 ).آمثال(العالقات الزوجية 

تاريخ التطور جيسد لنا فائدة االنسحاب إىل البيات
افظ على حيوية واستمراريةالشتوى ىف آثري من األحياء مبا حي

 .التجدد البيولوجى والتطور واحلياة

 القاسم املشرتك األبقى: رابعا

 . حّبة حّبة، حيتوينا احلضن ُقــّبه

حضننا لو صح يوصل ّملا. حضن آل الناس خيمتنا وأْمـِنـَنـا
عند ربنا، آده نضمن لو خـِلى واحد بنا، مش حانغرق وسط

 دّوامة الضياع واملسكنة

لتهديد احلقيقى لتشويه أو إفشال العالقات البشرية هوا
 أن تقتصر على اثنني مبعىن االحتكار واالستبعاد لكل من هو
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بني القدرة علىإن الفرق . خارج هذه الدائرة املغلقة بني اثنني
.، هو الفرق بني املولد الكهرىب، والبطاريةاحلب، وبني حالة احلب

مااملولد الكهربائى يصدر طاقة فياضة تتجدد باحلرآة، أ
  .البطارية فهى تفرغ باالستعمال ما مل يغذيها املولد باستمرار

الذى حيافظ على احلب الثنائى هو أن يكون ممثال للقدرة على احلب،
وليس احتكارا لفعل احلب، وهى قدرة متتد عرب آل الناس إىل احلق عز

هذا هو   .وجل الذى خلقنا ليتوجه آل من موقعه إليه عرب الناس
، وهو الذى حيمى احملب ضد مفاجآتالقاسم املشرتك األبقىما أمسيته 

 .التخلى، حيميه من الضياع، مثلما حيميه من مذلة االستجداء

 السماح ودرجة الدفء : خامسا

لو َمحانا حبكم حّبه آتار، حضنكو الداىف اللى مش هلاليب
فرصة للى  :ونار، حضن حيمى، بس يسمح، حضن بيطـمـَِـن، ومينح

يرجع يلتقيه ما  واّما. يشطح -جيرى -إنه يلعب. يسرحِبـدُّه 
 .ما آانشى غصب عّنـه" راح"ما هو ّملا   .ْزعلشى مّنْه

 تبقى حرآة،

 مش آلبشات خانقة ماسكْه 

 والقلوب مع بعضها، مش سايبة فـّكْه

مع دوامية احلرآة، جيرى السماح حتت مظلة من الثقة والطمأنينة  
 . السماح أحيانا ملا يبدو شطحا املتبادلة، حىت لو أدى هذا

آلما آانتالسماح يواآب درجة حرارة احلنان الىت 
 . مناسبة، آانت فرص النمو أآرب

الدفء املناسب املتقطع هو الذى جيعل بيض الطيور يفقس، لو زادت درجة
حرارة االحتضان حىت اللهيب،أو زادت مدته حىت االختناق، انسلق البيض أو

اشرنا أمس إىل أمهية، بل حتمية، حرآية الذهاب فسد دون فقس، وقد
والعودة، سواء بنموذج برنامج الدخول واخلروج، أو حبرآية االختفاء

 .جيعل الرتك أمرا طبيعيا، والعودة دائما متوقعةفالظهور، هذا هو الذى 

 التعدد والواحدية: أخريا

آل واحد يبقى ناس حلوة آتري،، نطري: نكرب ونعملها   :لو آده
تفضل. بس يرتيس عليهم حّد منهم، بالتبادل والسماح مش غصب عنهم

  ْمل يبطـّـل إنه. احلرآة آده جوه وبّره، بس يتغري رئيسها آل مرة
 .ّمث يطلْع، يبقى آِمْن، قوْم يهّدى اللعب، مش حمتاج يربطع   يدخل

أن نشري إىل أن حرآية العالقات وتبادهلا - مؤقتا  –نكتفى هنا 
ددها، آل ذلك يتيح فرصة ملستويات الوعى املختلفة أنوحيويتها وجت

تتشكل وتتبادل بكثرة قابلة للجمع حتت قيادة واحد منها، لكن ىف حلظة
قائد واحد هو الذى يدير الدفة حسب التوجه   ال يوجد إال: بذاهتا

املناسب للموقف واملهمة، مث تتبادل املستويات القيادة، مثل تبادل
أنا واحد وال آتري رقم(هذا موضوع سبق أن طرقناه و. النوم واليقظة

:تتحرك آياناتنا احلية، فنعيد تشكيلها"من سلسلة اإلنسان  5
 )2006- 2- 3ونشرت ىف روز اليوسف بتاريخ  !"فنبدع

 .حيتاج إىل عودة مستقلة
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 )83حلم(نص اللحن األساسى

رأيت الكارتة مقبلة حاملة فاتنة درب قرمز وجيرها جواد
جمنح، اختذت جملسى فيما وراءها وفرد اجلواد جناحية فابتدأت

ثوان وصلنا قمة اهلرم ترتفع حىت علت األسطح واملأذن، وىف
األآرب وأخذنا ىف عبوره على ارتفاع ذراع، فجازفت وقفزت إىل
قمته وعيناى ال تتحوالن عن الفاتنة وهى تعلو وتصعد،

 .والليل يهبط والظالم يسود حىت استقرت آوآبا مضيئا

 : التقاسيم

متددُت وحيدا على قمة اهلرم ال أجرؤ أن أنظر إىل الكوآب
والذى ظّل يغمرىن بنفس الدفء الذى آنت أشعر الذى أصبحْته،

اعتدلت ونظرت إىل ، "هكذا أضمن"به ىف حضنها، وقلت ىف نفسى 
أسفل وفوجئت أنىن أرى حجارة اهلرم حجرا حجرا منفصلة ال
جتمعها آتلة واحدة، فتجسد القبح واختفى اهلرم آأنه تشظى

فلمحجارة آيفما اتفق، حاولت أن َأنزل ولو درجة واحدة، 
 أستطع، ومألىن الرعب املثلج، 

أرجعت بصرى إىل السماء، إليها، مازالت تضئ، وتأآدت
أهنا سوف تظل تضئ بنفس الوفرة، وأهنا سوف تساعدىن فال تنزلق
قدمى أثناء اهلبوط، قلت هلا بعيىن، وملاذا اهلبوط، أليس
األسهل أن تشديىن إليك، قالت على العني والرأس، لكنىن ال

 .ن اضعك بعد أن أشدك وأنت ال تدور معناأعرف أي

 .سوف تعلمينىن، وسوف ندور: قلت

 .أنت ال تدور إال حول نفسك: قالت

ما أعرفه أن أى آوآب يدور حول نفسه ليدور مع: قلت
 .غريه حول وفوق الكون

أنت حتفظ آل قوانني احلب والفلك والرياضة، لكنك ال: قالت
 .متارسها

ن وقوىل ىل إىل مىت أظل هكذا وحيدادعينا من النقاش اآل: قلت
 .فوق قمة اهلرم، أنا أخشى أن أموت جوعا ملا ال أعرف هكذا
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 ...فاقفز إىل السطح على برآة الشيطان، وابدأ : قالت

 .فقفزت فرحا بالنجاة، والوعد اجلميل

*** 

 84  حلم

.رأيتىن ىف شارع احلب آما اعتدت أن أمسيه ىف الشباب واألمل
ولكن أين. ق وعبري الزهورورأيتىن أهيم بني القصور واحلدائ

وحل حمله جامع جليل. مل يبق منه أثر. قصر معبودتى؟
ذو مئذنة هى غاية ىف الطول. رائع املعمار. األبعاد

وبينما أنا غارق ىف دهشىت انطلق األذان. ودهشت. والرشاقة
وصليت مع. دون تردد دخلت اجلامع. داعيا إىل صالة املغرب

تباطأت آأمنا ال أرغب ىف مغادرة املصلني وملا ختمت الصالة
وهناك اآتشفت أن. لذلك آنت آخر الراحلني إىل الباب. املكان

 .وأن علّى أن أجد لنفسى خمرجا. حذائى قد فقد

 : التقاسيم

أخرجت التليفون احملمول ورحت أحاول أن أتذآر رقم....
معبودتى وأنا أعرف أهنا مل يدخل التليفون العادى إىل قصرهم

والعجيب أهنا رّدت، وتعرفْت على صوتى دون أن أذآر أبدا،
، قالت ماذا؟ أين أنت44امسى، قلت هلا أريد حذاء مقاس 

:اآلن؟، قلت قرب باب مسجدآم، قالت ليس لنا مسجد، قلت
وليس لنا قصر، ومل يكن: املسجد الذى حّل حمل قصرآم، قالت

 .ألملقصرآم ىف شارع احلب والشباب وا: أبدا لنا قصرا، قلت

 .وهل صليت املغرب مجاعة: قالت

 .وضاع حذائى: قلت

 .أحسن: قالت

وانقطع اخلط، وظهرت عالمة أن الشبكة مشغولة، فأعدت
املكاملة فرد علّى صوت رجل غريب، فأقفلت السكة وأعدت الطلب

أن الرقم املطلوب غري) ليس الصوت املسجل(فرد علّى صوهتا 
ىف وقت الحق، وارتفع أذان موجود باخلدمة وأن علّى أن أحاول

، وحني"بوقت الحق"العشاء وعرفت أن هذا ما آانت تعنيه 
ختمت صالة العشاء ومهمت باخلروج، وجدت حذائى ىف نفس املكان

 .الذى آان اختفى منه

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2709



א  2008 –א
   

3أسبـــــــوع :2008أوتــــــــــــــــ  

 

í{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{×ÃÖ]<í{{{Óf<l]…]‚{{{‘c 

 2008حمفوظة  للمؤلــــف  مجيع احلقوق
 



 2008

א..
آلية: أستاذ الطب النفسي 

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــاري دار املقط ــبري مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب مجعيةرئيس جملس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  اجلماعي

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

بالعربية إضافة إىل عديد أحباث الدآتوراه واملاجستري اليت قام هبا واشرف
ـد الندوات واملؤمترات العلمية والعاملية عليهاو مشارآته عد ــ  ي

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

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

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

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

ـاالت  - االستلهاممواقف النفري بني التفسري و - 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

  املصرية للصحة النفسيةاجلمعية عضو  
  عضو مؤسس للكلية امللكية لألطباء النفسيني  
 . الة املصرية للطب النفسيرئيس التحرير املشارك  
مستشار النشر باهلينة العامة للكتاب -  جملة اإلنسان والتطوررئيس حترير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير املشارك  
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  2008مجيــع احلقــوق حمفوظـــة  للمؤلـــــف 
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